Gemeenteraad
Zitting van 1 december 2009
Aanwezigen : Jan Peeters - burgemeester en voorzitter
Ingrid Ryken, Wies Verheyden, Mien Van Olmen, Anne-Marie Hendrickx, Jan Bertels,
Jozef Schellens - schepenen
Marcel Leirs, Raf Liedts, Luc De Cat, Guy Paulis, Daniël Marcipont, Martine Moriau, Bieke
Beirinckx, Katrien Van den Broeck, Elke Van Dyck, Christine Schaut, Lise Bergen, Roel
Vervoort, François Vermeulen, Marleen Geypens, Christel Heylen, Marijke Rombouts,
Marcel Van Dingenen, Hans Van den Eynden - raadsleden
ir. F.Van Dyck, secretaris.
De openbare zitting begint om 20.00 u
--------------------------------------------------Op vraag van de voorzitter beslist de gemeenteraad eenparig om volgende punten bij
hoogdringendheid aan de agenda toe te voegen:
- Goedkeuring nieuwe overeenkomst interlokale vereniging “Bureau Gemeentelijke
Administratieve Sancties”.
- Gas-bemiddelaar: goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de stad Turnhout.
De ontwerp-notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Marcipont, Schaut, Vervoort, Vermeulen, Geypens
en Heylen.
001 Proces-verbaal van kasnazicht per 30/6/2009
MOTIVERING
Het college van burgemeester en schepenen keurde op 3/11/2009 de kastoestand op
30/6/2009 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 30 juni 2009.
002 Vervroegde terugbetaling van leningen Dexia 1702-1697 en KBC 4103
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De ontvanger stelt voor om leningen 1697-1702 bij Dexia en 4103 bij KBC vervroegd terug te
betalen.
Lening 1697 werd aangegaan in 2005 voor de herinrichting van het centrum. Het bedrag van
de lening bedroeg 2.575.709,00 euro. Het ongebruikte saldo bedraagt 74.883,41 euro.
Lening 1702 werd aangegaan in 2006 voor de aankoop van een autobus. Het bedrag van de
lening bedroeg 169.974,75 euro. Het ongebruikte saldo bedraagt 15.531,56 euro.
Lening 4103 werd aangegaan in 2008 voor de onderhouds- en verbeteringswerken diverse
straten; Het bedrag van de lening bedroeg 175.000 euro. Het ongebruikt saldo bedraagt
34.797,53 euro.
Adviezen
De technische dienst adviseert gunstig omdat het resterende saldo inderdaad ongebruikt zal
blijven.
Juridische grond
Artikel 27 van het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit, goedgekeurd bij
KB van 2/8/1990.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist de leningen 1697-1702-4103 die de stad heeft aangegaan bij
Dexia en KBC voor het totaal bedrag van 125.212,50 euro vervroegd terug te betalen.

Onthouden zich bij de stemming: Schaut en Vermeulen.
003 Gemeentelijke dotatie aan de Lokale Politie Neteland: dienstjaar 2010
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De politiezone Neteland heeft op 2/10/2009 een brief gestuurd naar de stad Herentals om
het bedrag van de gemeentelijke dotatie budget 2010 mee te delen.
Juridische grond
- De wet van 7/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus, artikel 40, derde en zesde lid en artikel 71, eerste lid.
- Het KB van 7/4/2005 over de regels van de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in een meergemeentepolitiezone.
- De omzendbrief BA-2003/07 van 18/7/2003 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap om de gemeentelijke dotatie aan de politiezone in een afzonderlijk raadsbesluit
vast te stellen vooraleer de zone en de gemeente zelf een beslissing nemen over hun
begroting
- De politieraad heeft de begroting 2010 van de Lokale Politie Neteland op 14/10/2009
goedgekeurd.
Financiële gevolgen
De politiezone Neteland kost de stad 2.901.475,00 euro voor het dienstjaar 2010.
Argumentatie
De gemeentelijke dotatie aan een meergemeentepolitiezone moet door elke gemeente van
de zone vastgesteld worden in een afzonderlijk raadsbesluit.
BESLUIT
De stad Herentals schrijft een bedrag van 2.901.475,00 euro in het budget 2010 in als
gemeentelijke dotatie aan de politiezone Neteland.
Het college heeft de opdracht dit besluit uit te voeren. Dit besluit is onderworpen aan het
decreet van 28 april 1993 over de organisatie van het toezicht op de gemeentebesturen.
Onthouden zich bij de stemming: Rombouts en Van den Eynden.
004 Borgstelling stad voor leningen aangegaan door autonoom gemeentebedrijf AGB
Sport en Recreatie Herentals bij ING Bank
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
het AGB Sport en Recreatie Herentals. In de beheersovereenkomst tussen de stad en het
AGB Sport en Recreatie Herentals is bepaald dat het AGB Sport en Recreatie Herentals met
onder meer het sportcomplex De Vossenberg kan uitgebreid worden.
De oprichting van het 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
autonoom 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 in verband met deze verkoop een analoog
dossier met betrekking tot de borgstelling voor de overdracht van de nog openstaande
leningen als tijdens de verkoop van het Netepark voor te leggen aan de gemeenteraad.
Op 3/2/2009 besliste de gemeenteraad zich solidair borg te stellen 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.
Op 30/6/2009 stelde de gemeenteraad zich borg voor de leningen die het autonoom
gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals had aangegaan met bestek AGB
2008/01.
Op 7/9/2009 keurde het directiecomité van het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en
Recreatie Herentals het bestek AGB Sport LEN 2009/001 goed. Hiermee financiert het
autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals de investeringen van 2009.
Op 19/10/2008 gunde het directiecomité van het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en
Recreatie Herentals de leningen aan ING Bank.
Voor de leningen aangegaan door het autonoom gemeentebedrijf met het bestek AGB Sport
LEN 2009/001 is de borgstelling nog niet gebeurd. In dit bestek zijn volgende percelen
opgenomen:
- perceel 1: 33.300 euro met een looptijd van 3 jaar en een vaste rentevoet
- perceel 2: 15.000 euro met een looptijd van 5 jaar en een vaste rentevoet
- perceel 3: 12.700 euro met een looptijd van 10 jaar en een vaste rentevoet voor 5 jaar,
nadien 5-jaarlijkse herzieningen
- perceel 4: 28.200 euro met een looptijd van 15 jaar en een vaste rentevoet voor 5 jaar,
nadien 5-jaarlijkse herzieningen.
Door zich borg te stellen voor leningen aangegaan door het autonoom gemeentebedrijf AGB
Sport en Recreatie Herentals, zorgt de stad Herentals er voor dat het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals meer gunstige voorwaarden krijgt voor de leningen
in kwestie. De borgstelling beïnvloedt de risicopositie van het stadsbestuur niet. De statuten
en de beheersovereenkomst afgesloten tussen de stad Herentals en het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals bepalen immers dat het stadsbestuur eventuele
kastekorten bij het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals bijpast.
Het college heeft op 10/11/2009 de voorzitter gevraagd de gemeenteraad voor te stellen zich
opnieuw en zoals steeds in het verleden borg te stellen voor de leningen die het autonoom
gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals aangaat met het bestek AGB Sport LEN
2009/001.
Vandaag stelt de stad Herentals zich borg.
Juridische grond
• De statuten van het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals.
In Hoofdstuk VII. Ontbinding en vereffening, art. 47. Ontbinding en vereffening van de
statuten van het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals staat:
“De gemeenteraad kan steeds, na het horen van de raad van bestuur, beslissen om tot
ontbinding en vereffening van het bedrijf over te gaan.
In geval van ontbinding en vereffening van het bedrijf, wordt een algemene inventaris
opgemaakt en tevens een eindrekening, omvattende de balans en de resultatenrekening.
Behoudens andersluidende beslissing van de gemeenteraad, neemt de gemeente Herentals alle rechten en verplichtingen van het bedrijf, met inbegrip van alle overgedragen
personeelsleden, eigendomsrechten en beschikbare gelden, over van het bedrijf.”
Dit vormt een eerste impliciete borgstelling.
• De beheersovereenkomst afgesloten tussen de stad Herentals en het autonoom
gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals.
In de beheersovereenkomst afgesloten tussen de stad Herentals en het autonoom
gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals en aangepast ingevolge de vraag van
de raad van bestuur van 10/10/2006 en de beslissing van de gemeenteraad van
7/11/2006 staat het volgende:
“Art. 4. Werkingstoelage
Teneinde de continuïteit van de openbare dienstverlening door het bedrijf voortdurend te

kunnen waarborgen, kent de gemeente aan het bedrijf een werkingstoelage toe indien bij
de goedkeuring van de jaarrekening een verlies blijkt.
Deze dotatie stemt overeen met het werkingstekort van het jaar (rubriek “XIII Te verwerken verlies van het boekjaar” uit de resultatenrekening). Dit werkingstekort heeft enkel
betrekking op de exploitatie en het beheer en bestaat uit het resultaat van het boekjaar
(exclusief de meerwaarden bij de realisatie van vaste activa) + niet-kasopbrengsten +
inkomsten zonder effect op de resultatenrekening verminderd met de uitgaven zonder
effect op de resultatenrekening. Het aldus bekomen werkingstekort wordt aangepast met
de correcties op de gemeentelijke tussenkomst in de vorige jaren.
Indien van toepassing, worden de modaliteiten en de berekeningwijze vastgesteld in een
convenant.
In de loop van het jaar kan het autonoom gemeentebedrijf voorschotten op de werkingstoelage aan het stadsbestuur vragen. De totale som van deze voorschotten mag nooit
hoger zijn dan het gebudgetteerde werkingstekort voor dat jaar.
Artikel 4bis - Werkingssubsidies.
Op vraag van het autonoom gemeentebedrijf kan het stadsbestuur werkingssubsidies
toestaan om kastekorten bij het autonoom gemeentebedrijf op te vangen.”
Dit vormt een tweede en feitelijk expliciete borgstelling.
Financiële gevolgen
Een borgstelling voor leningen afgesloten door het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en
Recreatie Herentals heeft geen bijkomende financiële gevolgen voor het stadsbestuur.
Argumentatie
Het stadsbestuur heeft zich al iedere keer borg gesteld voor leningen overgenomen of
aangegaan door het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals.
In de statuten van het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals én in de
beheersovereenkomst afgesloten tussen de stad Herentals en het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals is immers een impliciete, respectievelijk een
expliciete borgstelling opgenomen. Ingevolge de beheersovereenkomst zorgt het stadsbestuur er bij voorbeeld altijd voor dat er zich bij het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en
Recreatie Herentals nooit kastekorten voordoen.
De borgstelling is bijgevolg in principe nergens voor nodig. Omdat ze echter geen bijkomende financiële verplichtingen oplegt aan het stadsbestuur, is er geen enkel juridisch bezwaar
om de borgstelling toch te verlenen.
In tegendeel, wanneer de stad Herentals zich borgt stelt, verkrijgt het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals meer gunstige voorwaarden om leningen aan te
gaan. Op die manier vermindert de werkingstoelage die het stadsbestuur jaarlijks uitbetaalt
aan het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals.
De stad Herentals heeft er dus alle baat bij zich borg te stellen voor het totale leningbedrag
van 89.200 euro dat het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals
opneemt in uitvoering van bestek AGB Sport LEN 2009/001.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig zich solidair borg te stellen t.o.v. ING Bank wat betreft
zowel het kapitaal, de intresten en de onkosten van het door bovenvermelde autonoom
gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals opgenomen leningen in het kader van
het bestek AGB Sport LEN 2009/001, met name:
- perceel 1: 33.300 euro met een looptijd van 3 jaar en een vaste rentevoet
- perceel 2: 15.000 euro met een looptijd van 5 jaar en een vaste rentevoet
- perceel 3: 12.700 euro met een looptijd van 10 jaar en een vaste rentevoet voor 5 jaar,
nadien 5-jaarlijkse herzieningen
- perceel 4: 28.200 euro met een looptijd van 15 jaar en een vaste rentevoet voor 5 jaar,
nadien 5-jaarlijkse herzieningen
De gemeenteraad machtigt ING Bank op het debet van haar rekening-courant, met waarde
van hun vervaldag, om het even welke bedragen te boeken, verschuldigd door dit bedrijf 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 lenin-

gen bij ING 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, hetzij uit hoofde van een overeenkomst, en dit
niettegenstaande elke eventuele wijziging in de manier van inning van deze inkomsten.
De gemeenteraad machtigt ING Bank ertoe deze inkomsten aan te wenden tot dekking van
de bedragen die door deze bedrijven, uit welke hoofde ook, mochten verschuldigd 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 ING 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 verwijlintresten 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 ING Bank.
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen toezicht zoals voorzien in de gemeentewet en
in de toepasselijke decreten.
005 Definitieve jaarrekening 2008 AGB Herentals: meedelen aan gemeenteraad
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf AGB Herentals heeft op 27/10/2009
de jaarrekening 2008 definitief vastgesteld en ter mededeling aan de gemeenteraad van de
stad Herentals bezorgd.
Het college van commissarissen heeft op 27/8/2009 haar verslag opgemaakt bij deze
definitieve jaarrekening.
Het college van burgemeester en schepenen vroeg op 10/11/2009 de voorzitter de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf AGB Herentals over het boekjaar 2008 ter
mededeling aan de gemeenteraad voor te leggen.
Vandaag neemt de gemeenteraad kennis van de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf AGB Herentals over het boekjaar 2008.
Adviezen
Het college van commissarissen geeft een verklaring zonder voorbehoud over de jaarrekening 2008. Dit betekent dat het college van commissarissen van oordeel is dat de jaarrekening afgesloten op 31/12/2008 een getrouw beeld geeft van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van het autonoom gemeentebedrijf AGB Herentals.
Het directiecomité stelde voor de jaarrekening 2008 ongewijzigd vast te stellen.
De raad van bestuur stelde de jaarrekening 2008 definitief vast.
Juridische grond
De termijn van drie jaar waarbinnen bestaande extern verzelfstandigde agentschappen
(EVA's) van gemeenten hun werking en statuten in overeenstemming moeten brengen met
het gemeentedecreet (GD, artikel 310) loopt nog niet sinds 1/1/2007. Die termijn zal pas beginnen lopen vanaf de algemene inwerkingtreding van het hoofdstuk over de externe verzelfstandiging. Daarvoor is het wachten op de uitvoering van de bepalingen over het financiële
instrumentarium en de audit. De te volgen werkwijze is vastgelegd in de nieuwe gemeentewet en de statuten.
De statuten van het autonoom gemeentebedrijf AGB Herentals, Hoofdstuk IV. FINANCIËN,
artikel 38. Jaarrekening bepalen dat de raad van bestuur de jaarrekening vaststelt en overmaakt aan het college van burgemeester en schepenen voor mededeling aan de gemeenteraad.
Financiële gevolgen
Uit de resultaatsverwerking blijkt dat de tussenkomst van de vennoten in het verlies 115.309
euro bedraagt. Dit is de som die het stadsbestuur als werkingstoelage aan het AGB
Herentals heeft betaald.
BESLUIT

De gemeenteraad neemt kennis van de hieronder vermelde definitieve jaarrekening van het
autonoom gemeentebedrijf AGB Herentals per 31 december 2008:
Jaarrekening 31/12/2008
1. BALANS NA WINSTVERDELING
Vorig
ACTIVA
Codes Boekjaar
boekjaar
20/28 1.765.992,24 1.767.110,46
VASTE ACTIVA
I.
Oprichtingskosten
20
II.
Immateriële vaste activa
21
2.236,78
1.118,56
III.
Materiële vaste activa
22/27 1.764.873,68 1.764.873,68
A.
Terreinen en gebouwen
22
B.
Installaties, machines en uitrusting
23
C.
Meubilair en rollend materieel
24
D.
Leasing en soortgelijke rechten
25
E.
Overige materiële vaste activa
26
1.764.873,68 1.764.873,68
F.
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
27
IV.
Financiële vaste activa
28
29/58 1.700.631,04 1.861.767,33
VLOTTENDE ACTIVA
V.
Vorderingen op meer dan één jaar
29
1.557.624,67 1.603.395,42
A.
Handelsvorderingen
290
B.
Overige vorderingen
291
1.557.624,67 1.603.395,42
VI.
Voorraden en bestellingen in uitvoering 3
A.
Voorraden
30/36
B.
Bestellingen in uitvoering
37
VII.
Vorderingen op ten hoogste één jaar
40/41
42.652,57
46.014,04
A.
Handelsvorderingen
40
B.
Overige vorderingen
41
46.014,04
42.652,57
VIII.
Geldbeleggingen
50/53
IX.
Liquide middelen
54/58
96.945,69 197.734,34
X.
Overlopende rekeningen
490/1
46,64
17.985,00
TOTAAL DER ACTIVA
20/58 3.466.623,28 3.628.877,79
PASSIVA

Codes

Boekjaar

EIGEN VERMOGEN
I.
Kapitaal
A.
Geplaatst kapitaal
B.
Niet-opgevraagd kapitaal
II.
Uitgiftepremies
III.
Herwaarderingsmeerwaarden
IV.
Reserves
A.
Wettelijke reserve
B.
Onbeschikbare reserves
1. Voor eigen aandelen
2. Andere
C.
Belastingvrije reserves
D.
Beschikbare reserves
V.
Overgedragen winst
Overgedragen verlies (-)
VI.
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
VII. A.
Voorzieningen voor risico’s en kosten
B.
Uitgestelde belastingen

10/15
10
100
101
11
12
13
130
131
1310
1311
132
133
140
141
15
16
160/5
168

805.345,02

Vorig
boekjaar
708.366,51

805.345,02

708.366,51

17/49
SCHULDEN
VIII.
Schulden op meer dan één jaar
17
A.
Financiële schulden
170/4
1. Kredietinstellingen, leasingschulden en
172/3
soortgelijke schulden
2. Overige leningen
174/0
B.
Handelsschulden
175
C.
Ontvangen vooruitbetalingen op
176
bestellingen
D.
Overige schulden
178/9
IX.
Schulden op ten hoogste één jaar
42/48
A.
Schulden op meer dan één jaar die binnen 42
het jaar vervallen
B.
Financiële schulden
43
1. Kredietinstellingen
430/8
2. Overige leningen
439
C.
Handelsschulden
44
1. Leveranciers
440/4
2. Te betalen wissels
441
D.
Ontvangen vooruitbetalingen op
46
bestellingen
E.
Schulden met betrekking tot belastingen, 45
bezoldigingen en sociale lasten
1. Belastingen
450/3
2. Bezoldigingen en sociale lasten
454/9
F.
Overige schulden
47/48
X.
Overlopende rekeningen
492/3
TOTAAL DER PASSIVA
10/49
2. RESULTATENREKENING
I.

II.

Codes

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
60/64
Omzet
70
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen;
60/61
diensten en diverse goederen
A.B. Brutomarge (positief saldo)
70/61
Brutomarge (negatief saldo) (-)
61/70
C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62
(-)
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op 630
oprichtingskosten, op immateriële en
materiële vaste activa (-)
E. Waardeverminderingen op voorraden, bestel- 631/4
lingen in uitvoering en handelsvorderingen
(toevoegingen -, terugnemingen +)
F. Voorzieningen voor risico’s en kosten (toe- 635/7
voegingen -, bestedingen en terugnemingen
+)
G. Andere bedrijfskosten (-)
640/8
H. Als herstructureringskosten geactiveerde
649
bedrijfskosten (+)
Bedrijfswinst(+)
70/64
Bedrijfsverlies (-)
64/70
Financiële opbrengsten
75

2.661.278,26 2.920.511,28
2.411.483,73 2.560.740,47
2.411.483,73 2.560.740,47
2.411.483,73 2.560.740,47

183.754,56
149.256,74

288.172,50
252.722,25

270,01
270,01

1.506,41
1.506,41

34.227,81

33.943,84

34.227,81

33.943,84

66.039,97
71.598,31
3.466.623,28 3.628.877,79

-3.565,12
120.337,02
-2.446,90

Vorig
boekjaar
-5.817,59
123.242,78
-4.699,37

117.890,12

118.543,41

-1.118,22

-1.118,22

116.771,90

117.425,19

105,94

269,87

Boekjaar

Financiële kosten (-)
65
-135.208,33 -146.202,50
Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór 70/65
belasting (+)
Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening,
65/70
-18.330,49 -28.437,92
vóór belasting (-)
Uitzonderlijke opbrengsten
76
Uitzonderlijke kosten (-)
66
Winst van het boekjaar vóór belasting (+)
70/66
Verlies van het boekjaar vóór belasting (-)
66/70
-18.330,49 -28.437,92
Onttrekking aan de uitgestelde
780
belastingen (+)
Overboeking naar de uitgestelde
680
belastingen (-)
Belastingen op het resultaat (-)(+)
67/77
Winst van het boekjaar (+)
70/67
Verlies van het boekjaar (-)
67/70
-18.330,49 -28.507,44
Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789
(+)
Overboeking naar de belastingvrije
689
reserves (-)
Te bestemmen winst van het boekjaar (+)
(70/68)
Te verwerken verlies van het boekjaar (-)
(68/70) -18.330,49 -28.507,44

III.

IIIbis.

IV.

V.

RESULTAATVERWERKING

Codes

Boekjaar

A.
B.

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

690.036,02

Vorig
boekjaar
393.640,97

-18.330,49
708.366,51

-28.507,44
422.148,41

1.
2.

B.
C.

D.

1.
2.
3.
1.
2.

E.
F.
1.
2.
3.

Te bestemmen winstsaldo
Te verwerken verliessaldo (-)
Te bestemmen winst van het boekjaar
Te verwerken verlies van het boekjaar (-)
Overgedragen winst van het vorige boekjaar
Overgedragen verlies van het vorige
boekjaar (-)
Onttrekking aan het eigen vermogen
Toevoeging aan het eigen vermogen (-)
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
aan de wettelijke reserve
aan de overige reserves
Over te dragen winst (-)
Over te dragen verlies
Tussenkomst van de vennoten (of
eigenaar) in het verlies
Uit te keren winst (-)
Vergoeding van het kapitaal
Bestuurders of zaakvoerders
Andere rechthebbenden

791/2
691/2
691
6920
6921
693
793
794

-805.345,02 -708.366,51
115.309,00

314.725,54

694/6
694
695
696

006 Verkoop inboedel sporthallen De Vossenberg aan AGB Sport en Recreatie Herentals
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 het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals.
In de beheersovereenkomst tussen de stad en het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en
Recreatie Herentals is bepaald dat het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie
Herentals met onder meer het sportcomplex De Vossenberg kan uitgebreid worden.
De gemeenteraad besliste op 23/12/2008 het sportcomplex De Vossenberg aan het
autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals te verkopen.
De samenstelling, onderverdeling in de verschillende patrimoniumonderdelen en de waardebepaling van de inboedel van het sportcomplex De Vossenberg was op dat ogenblik echter
nog niet volledig klaar. Daarom maakte de verkoop van de inboedel geen deel uit van de
toenmalige operatie en moet dit thans nog gebeuren
Vandaag verkoopt de stad Herentals de gedetailleerd omschreven inboedel van het sportcomplex De Vossenberg aan het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie
Herentals.
Financiële gevolgen
Bij budgetwijziging 1 heeft de stad Herentals de desbetreffende budgetten vastgesteld.
De stad Herentals ontvangt een som van 125.363,71 euro die als volgt verdeeld wordt:
code
omschrijving
budget
verkoopprijs
764/ 771/ 51/ verkoop bureaumeubilair
17.025,00 €
17.024,96 €
764/ 771/ 98/ verkoop ander meubilair
9.173,00 €
9.172,98 €
764/ 772/ 53/ verkoop informaticamaterieel
2.529,00 €
2.528,99 €
764/ 773/ 51/ verkoop van fietsen, brom- en motorfietsen
1,00 €
1,00 €
764/ 773/ 52/ verkoop wagens
1,00 €
1,00 €
verkoop machines, exploitatiematerieel en
764/ 774/ 51/ uitrusting
96.635,00 €
96.634,78 €
totaal
125.364,00 € 125.363,71 €
Argumentatie
De stad wil de kwaliteit en het aanbod van haar sport- en recreatie-infrastructuur verder
verhogen. In dat verband is een vlottere werkwijze voor de aan- en verkoop, het bouwen en
verbouwen van infrastructuur, de uitrusting en de exploitatie van deze infrastructuur noodzakelijk. Dit vergt een specifieke en intensieve beheerspolitiek volgens commerciële
methoden. Bovendien is het beheer en de exploitatie van het onroerend patrimonium van de
gemeenten de laatste jaren het voorwerp geweest van een heuse evolutie op het vlak van
financiering en fiscaliteit.
De gemeenteraad heeft daarom op 7/9/2004 het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en
Recreatie Herentals opgericht en op 21/12/2004 het gebouw van het Netepark overgedragen
aan het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals. Omdat het de
bedoeling was om op termijn ook de andere sport- en recreatie-infrastructuur door het
autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals te laten beheren, werd in de
beheersovereenkomst tussen de stad en het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en
Recreatie Herentals bepaald dat het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie
Herentals met onder meer het sportcomplex De Vossenberg kan uitgebreid worden.
Het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals is ondertussen enkele
jaren operationeel. Na een grondige renovatie en verbouwing is ook sportcomplex De
Vossenberg opnieuw volledig in gebruik sinds maart 2006. Omdat het sportcomplex De
Vossenberg een belangrijk onderdeel vormt van de gemeentelijke sportinfrastructuur, was
het in het licht van een intensiever en beter beheer van de sport- en recreatie-infrastructuur
van de stad opportuun om het gebouw eveneens over te dragen aan het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals.
De gemeenteraad keurde op 23/12/2008 de verkoopovereenkomst van het sportcomplex De
Vossenberg aan het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals goed.
De inboedel van sportcomplex De Vossenberg is nog eigendom van het stadsbestuur en
moet worden verkocht aan het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie
Herentals.
De totale inboedel van het sportcomplex De Vossenberg is 125.363,71 euro waard.
Voorgesteld wordt om het bureelmeubilair te verkopen voor 17.024,96 euro; alle ander

meubilair te verkopen voor 9.172,98 euro; alle informaticamaterieel te verkopen voor
2.528,99 euro; alle fietsen te verkopen voor 1,00 euro; de bestelwagen te verkopen voor
1,00 euro; alle machines, exploitatiemateriaal en alle uitrusting te verkopen voor 96.634,78
euro.
De gemeenteraad heeft bij budgetwijziging 1 de respectieve budgetten in die zin vastgesteld.
Het college heeft op 23/11/2009 de voorzitter gevraagd de verkoop van de inboedel van het
Sportcomplex De Vossenberg aan het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie
ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt eenparig de verkoop van de inboedel van sporthallen De Vossenberg aan het AGB Sport en Recreatie Herentals voor de som van 125.363,71 euro als volgt
goed:
code
omschrijving
budget
verkoopprijs
764/ 771/ 51/ verkoop bureaumeubilair
17.025,00 €
17.024,96 €
764/ 771/ 98/ verkoop ander meubilair
9.173,00 €
9.172,98 €
764/ 772/ 53/ verkoop informaticamaterieel
2.529,00 €
2.528,99 €
764/ 773/ 51/ verkoop van fietsen, brom- en motorfietsen
1,00 €
1,00 €
764/ 773/ 52/ verkoop wagens
1,00 €
1,00 €
verkoop machines, exploitatiematerieel en
764/ 774/ 51/ uitrusting
96.635,00 €
96.634,78 €
totaal
125.364,00 € 125.363,71 €
007 Kleine renovatie pompstation Ringlaan - 2009/124: keuze gunningswijze en
vaststelling lastvoorwaarden
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De sturingsmodule van de pompen van het pompstation van de Ringlaan is stuk. De module
wordt vervangen, inclusief een nieuwe modem.
De 2 terugslagkleppen van de pomp lekken en moeten vernieuwd worden. De geleidebuizen
waaraan de pompen bevestigd zijn, zijn versleten en moeten vervangen worden. Ook de
ladder om af te dalen in de put is stuk, er moet een nieuwe geplaatst worden.
De keuze van gunningswijze en het vaststellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht
is de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Juridische grond
Wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en het K.B. van 8/1/1996 en het KB van
26/9/1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor
werken, leveringen en diensten.
Financiële gevolgen
De kosten voor de kleine renovatie van het pompstation bedragen 6.753,65 euro (btw
medecontractant).
In de budgetten van 2009 zijn op artikel 8772/732/60 voldoende kredieten ingeschreven.
Argumentatie
De procedure voor het aanstellen van een leverancier voor het nodige materieel wordt
opgestart.
Alle pompstations met schakelkasten van de rioolwaterpompstations in Herentals en het
geautomatiseerd beheerssysteem van de pompen zijn gerealiseerd door de firma Flygt uit
Zaventem. De stad heeft met deze firma ook een onderhoudscontract voor alle installaties.
Het nieuw te plaatsen materieel moet uiteraard compatibel zijn met de bestaande pompen en
het beheerssysteem. Daarom stelt de technische dienst voor om enkel prijs te vragen bij
Flygt.
De opdracht wordt gegund door een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig de opdracht voor het uitvoeren van een kleine renovatie
aan het pompstation van de Ringlaan te gunnen door een onderhandelingsprocedure zonder

voorafgaande bekendmaking.
Er wordt enkel prijs gevraagd aan de firma Flygt ITT, Vierwinden 5b uit 1930 Zaventem.
De opdracht omvat o.a.:
- vervangen sturingsmodule van de pompen, inclusief modem
- vervangen geleidebuizen pompen
- vervangen terugslagkleppen
- vervangen ladder
008 Kosteloze overname van gronden binnen de rooilijn in verkaveling Hoogton van fam.
Kempen (V2008/001)
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 3/11/2008 verleende het schepencollege een voorwaardelijke toelating aan de heer G.
Anthonis uit Heist-op-den-Berg voor de fam. Kempen tot het verkavelen van gronden te
Herentals-Noorderwijk, Hoogton, percelen kadastraal gekend onder Herentals, 3° afdeling,
sectie C nummers 117/02, 117/A en 118/B. De gemeenteraad heeft in zitting van 26/8/2008
het tracé van de nieuw aan te leggen wegen goedgekeurd en de lasten bepaald waaraan de
verkavelaar moet voldoen. De gronden binnen de rooilijn werden overgedragen aan de stad
Herentals onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.
Argumentatie
Eén der voorwaarden opgelegd door de gemeenteraad op 26/8/2008 betreft de kosteloze
overdracht van de gronden binnen de nieuwe rooilijn. De over te dragen gronden werden
opgemeten en op plan aangeduid door landmeter G. Anthonis uit Heist-op-den-Berg op
28/2/2008. De overdracht werd opgenomen in de akte verleden voor notaris Van
Schoubroeck te Herentals op 9/3/2009. Deze akte dient nu bekrachtigd te worden.
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad beslist eenparig de kosteloze overdracht te aanvaarden door de heer
Jozef Kempen, Lindenlaan 5 te 2200 Herentals van 317 m² grond, zoals opgemeten en in
blauwe kleur op plan gebracht door landmeter G. Anthonis te Heist-op-den-Berg op 28
februari 2008, zijnde delen van de percelen gekadastreerd te Herentals, 3° afdeling, sectie C
nummers 117/A, 117/02 en 118/B.
Artikel 2
De akte van overdracht, verleden voor notaris Van Schoubroeck te Herentals op 9 maart
2009, wordt goedgekeurd.
009 Kosteloze overname van gronden en infrastructuur in de verkaveling WittenbergBornstraat van OCMW en fam. Claes
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Bij besluit van 18/8/2004 verleende de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar voorwaardelijke toelating aan de heer Ludo Van Dun voor het OCMW van Herentals en de consoorten
Claes tot het verkavelen van gronden te Herentals langsheen de Wittenberg en Bornstraat,
gekadastreerd sectie A nummers 258, 259/C en 259/D. De gemeenteraad heeft in zitting van
29/6/2004 het tracé van de nieuw aan te leggen wegen goedgekeurd en de lasten bepaald
waaraan de verkavelaar moet voldoen. De gronden binnen de rooilijn werden overgedragen
aan de stad Herentals onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.
Argumentatie
Eén der voorwaarden opgelegd door de gemeenteraad op 29/6/2004 betreft de kosteloze
overdracht van de gronden binnen de nieuwe rooilijn alsook de stroken voor openbaar groen.
De over te dragen gronden werden opgemeten en op plan aangeduid als lot A en lot B door
landmeter Ludo Van Dun uit Herentals op 9/1/2006. De overdracht werd opgenomen in de
akte verleden voor notaris Van Schoubroeck te Herentals op 20/1/2006. Deze akte dient nu
bekrachtigd te worden.
BESLUIT

Artikel 1
De gemeenteraad beslist eenparig de kosteloze overdracht te aanvaarden door
1. het OCMW van Herentals
2. de consoorten Claes
van
1. 2.057 m² grond, deel van het perceel sectie A nr. 258
2. 241 m² grond, deel van de percelen sectie A nrs. 261/e en 261/f
3. 281m² grond, deel van het perceel sectie A nr. 258
4. 156 m² grond, deel van het perceel sectie A nr. 259/e
5. 1.081 m² grond, deel van het perceel sectie A nr. 259/e
zoals opgemeten en op plan gebracht als lot A en lot B door landmeter Ludo Van Dun te
Herentals op 9 januari 2006.
Artikel 2
De akte van overdracht, verleden voor notaris Van Schoubroeck te Herentals op 20 januari
2006, wordt goedgekeurd.
010 Verkaveling Koninkrijk V2008/008 - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 6/4/2009 verleende het schepencollege voorwaardelijke toelating aan de heer F. Bouwen
tot het verkavelen van gronden langsheen Koninkrijk, perceel sectie A nr. 311/F en 312. Eén
der opgelegde voorwaarden betreft de aanleg van riolering en kosteloze afstand van
gronden binnen de rooilijn. Het wegtracé werd door de gemeenteraad goedgekeurd op
30/2/2009.
Argumentatie
De ontsluiting van de nieuwe kavels gebeurt via de bestaande straat Koninkrijk. Deze is
echter onvoldoende uitgerust. De verkavelaar zorgt voor de aanleg van de opgelegde nutsvoorzieningen en riolering. Voor het uitvoeren van deze infrastructuurwerken, die in de
toekomst in het openbaar domein zullen worden ingelijfd, moet de verkavelaar met de stad
een samenwerkingsovereenkomst afsluiten.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig voor de aanleg van de infrastructuurwerken in de
verkaveling Koninkrijk met mevrouw Heylen Henriette, Mechelsesteenweg 242 te Antwerpen,
een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten, welke luidt als volgt:
“ Ondergetekende, Heylen Henriette, Mechelsesteenweg 242 te Antwerpen, kan overgaan
tot het uitvoeren van de geplande infrastructuurwerken met bijhorende nutsvoorzieningen
in de verkaveling Koninkrijk V2008-008 te Herentals, 4° afdeling sectie A perceelnummers. 312 en 311/F, goedgekeurd door het schepencollege op 6 april 2009, verkavelingsvergunning nummer V2008-008..
De verkavelaar verklaart navolgende voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden en stipt na te komen:
Artikel 1
De aanvrager verbindt er zich toe de kosten van de infrastructuur, zoals opgelegd in de
verkavelingsvergunning, te dragen.
Artikel 2
De ontwerper van de infrastructuurwerken, aan te stellen door de verkavelaar, moet
aanvaard worden door het schepencollege.
Bij de opmaak van het ontwerp wordt intensief overleg met de stad voorzien.
De plannen, lastenboeken en kostenraming zullen ter goedkeuring aan het schepencollege worden voorgelegd.
Artikel 3
De aannemer, aangesteld door de verkavelaar voor de uitvoering van de infrastructuurwerken, dient erkend te zijn, en dient aanvaard te worden door het schepencollege.
Artikel 4
De infrastructuurwerken zullen gecontroleerd worden door een toezichter aan te stellen
door het schepencollege. Het ereloon van de toezichter wordt op 1,5 % van de kostprijs

van de werken vastgesteld. De verkavelaar verbindt er zich toe ook dit honorarium te
zullen dragen.
Artikel 5
Om de uitvoering van de infrastructuurwerken te verzekeren, zal de verkavelaar voor het
totale bedrag van de werken (infrastructuurwerken, erelonen en toezichtskosten) zoals uit
de goedgekeurde raming blijkt, een overeenkomstige bankgarantie neerleggen.
Artikel 6
Alle gronden met bijhorende infrastructuur, binnen het door de gemeenteraad aanvaarde
tracé, worden kosteloos aan de gemeente afgestaan om te worden ingelijfd bij het openbare domein van de stad Herentals. De kosten aan deze overdracht verbonden, neemt de
verkavelaar te zijne laste.”
011 Verkaveling Zavelheyde van nv ETS. V2007/001: goedkeuring samenwerkingsovereenkomst
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 7/9/2009 verleende het schepencollege voorwaardelijke toelating aan nv ETS tot het
verkavelen van gronden langsheen de Zavelbosstraat, percelen sectie C nummers 389F,
391A, 391B, 392, 392 02, 393C, 394A 384B, 395A, 395B, 397P, 397R, 397S,398L, 399H en
400F. Eén der opgelegde voorwaarden betreft de aanleg van infrastructuur en kosteloze
afstand van gronden binnen de rooilijn. Het wegtracé werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 5/5/2009.
Argumentatie
De ontsluiting van de nieuwe kavels gebeurt via de bestaande Zavelbosstraat. Deze is
echter onvoldoende uitgerust. De verkavelaar zorgt voor de aanleg van de opgelegde nutsvoorzieningen en riolering. Voor het uitvoeren van deze infrastructuurwerken, die in de
toekomst in het openbaar domein zullen worden ingelijfd, moet de verkavelaar met de stad
een samenwerkingsovereenkomst afsluiten.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig voor de aanleg van de infrastructuurwerken in de
verkaveling “Zavelheyde” met Aannemingen Janssen nv voor Engeneering & Technical
Services (ETS) nv, een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten, welke luidt als volgt:
“ Ondergetekende, Aannemingen Janssen nv voor Engeneering & Technical Services
(ETS) nv kan overgaan tot het uitvoeren van de geplande infrastructuurwerken met bijhorende nutsvoorzieningen in de verkaveling Zavelheyde, Zavelbosstraat te 2200 Herentals, en met als kadastrale omschrijving afdeling 2, percelen sectie C nummers 389F,
391A, 391B, 392, 392 02, 393C, 394A 384B, 395A, 395B, 397P, 397R, 397S, 398L, 399H
en 400F, goedgekeurd door het schepencollege op 7 september 2009, verkavelingsvergunning nummer V2007/001.
De verkavelaar verklaart navolgende voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden en stipt na te komen:
Artikel 1
De aanvrager verbindt er zich toe de kosten van de infrastructuur, zoals opgelegd in de
verkavelingsvergunning, te dragen.
Artikel 2
De ontwerper van de infrastructuurwerken, aan te stellen door de verkavelaar, moet
aanvaard worden door het schepencollege.
Bij de opmaak van het ontwerp wordt intensief overleg met de stad voorzien.
De plannen, lastenboeken en kostenraming zullen ter goedkeuring aan het schepencollege worden voorgelegd.
Artikel 3
De aannemer, aangesteld door de verkavelaar voor de uitvoering van de infrastructuurwerken, dient erkend te zijn en dient aanvaard te worden door het schepencollege.
Artikel 4
De infrastructuurwerken zullen gecontroleerd worden door een toezichter aan te stellen
door het schepencollege. Het ereloon van de toezichter wordt op 1,5 % van de kostprijs

van de werken vastgesteld. De verkavelaar verbindt er zich toe ook dit honorarium te
zullen dragen.
Artikel 5
Om de uitvoering van de infrastructuurwerken te verzekeren, zal de verkavelaar voor het
totale bedrag van de werken (infrastructuurwerken, erelonen en toezichtskosten) zoals uit
de goedgekeurde raming blijkt, een overeenkomstige bankgarantie neerleggen.
Artikel 6
Alle gronden met bijhorende infrastructuur, binnen het door de gemeenteraad aanvaarde
tracé, worden kosteloos aan de gemeente afgestaan om te worden ingelijfd bij het openbare domein van de stad Herentals. De kosten aan deze overdracht verbonden, neemt de
verkavelaar te zijne laste.”
012 Verkaveling Wuytsbergen: kennisname opheffing schorsingsbesluit gouverneur
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De familie Van Schoubroeck is eigenaar van een gebied ten noorden van het centrum van
Herentals, grenzend aan de straten Wuytsbergen, Spoorwegstraat, Vogelzang en Ekelstraat.
De familie van Schoubroeck wil het gebied verkavelen. Omdat voor de realisatie van de verkaveling een aanzienlijke ontbossing moet gebeuren, is er een MER-plicht op basis van rubriek 1.d) in bijlage II van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10/12/1995. De familie
heeft daarom op 20/7/2007 een verzoek tot ontheffing van de milieueffectrapportageplicht
ingediend bij de dienst MER van de Vlaamse Overheid voor het gebied Wuytsbergen.
Omwille van de MER-drempel van 500 wooneenheden blijkt dat aantal net onder die drempel
beperkt te zijn. Het verschil is echter zo klein dat op korte termijn die drempel overschreden
kan worden.
Op 27/8/2007 heeft het college een ongunstig advies verleend voor de ontheffing. Op
25/3/2008 heeft het college nog eens ongunstig advies verleend over het aangevulde dossier
betreffende het verzoek tot ontheffing van de MER-plicht.
De dienst MER heeft op 17/4/2008 beslist om de familie Van Schoubroeck ontheffing te verlenen tot het opstellen van een MER.
Met een aangetekende zending van 22/7/2008 heeft de familie Van Schoubroeck een verkavelingsaanvraag ingediend bij de stad voor het verkavelen van gronden gelegen in Herentals, “Wuytsbergen”, gesitueerd tussen Wuytsbergen, Vogelzang, Ekelstraat en Spoorwegstraat. Bij het aanvraagdossier is de ontheffingsbeslissing van de Vlaamse Overheid gevoegd.
Het college heeft op 4/8/2008 kennis genomen van de ontheffingsbeslissing van de dienst
MER.
Omdat de verkavelingsaanvraag die op 22/7/2008 werd ingediend onvolledig was, heeft de
familie Van Schoubroeck een nieuwe verkavelingsaanvraag ingediend op 9/9/2008.
Op 10/3/2009 heeft het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te vragen om de
zaak van de wegen van de verkavelingsaanvraag Wuytsbergen op de gemeenteraad te
agenderen.
Op 5/5/2009 nam de gemeenteraad een negatief besluit over de zaak van de wegen in de
verkaveling Wuytsbergen.
Op 7/7/2009 heeft de gouverneur het gemeenteraadsbesluit van 5/5/2009 geschorst. De
gouverneur verzoekt het college zijn besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
Op 24/8/2009 heeft het college beslist de voorzitter van de gemeenteraad te vragen om de
kennisgeving te agenderen op de gemeenteraad.
Op 1/9/2009 heeft de gemeenteraad het gemeenteraadsbesluit van 5/5/2009 over de zaak
van de wegen van verkaveling Wuytsbergen gerechtvaardigd tegenover de Vlaamse minister
van Binnenlands Bestuur en de minister verzocht de schorsing op te heffen.
Op 29/10/2009 heeft de minister de schorsing opgeheven.
Argumentatie
De Vlaamse minister van Binnenlandse Zaken vraagt in zijn besluit van 29/10/2009 om de
gemeenteraad van zijn beslissing op de hoogte te brengen.
BESLUIT

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur van 29 oktober 2009 dat de schorsing van het gemeenteraadsbesluit van 5 mei
2009 over de zaak van de wegen in de verkaveling Wuytsbergen opheft.
013 Transportovereenkomst Herentals - Pidpa
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De Europese gemeenschap heeft met de kaderrichtlijn water 2000/60/EG van 23/10/2000 de
grote uitdagingen vastgelegd voor het integraal waterbeheer en op stroomgebiedniveau, zowel voor oppervlakte - als voor grondwater. Deze richtlijnen zijn op Vlaams niveau vertaald in
het programmadecreet van 24/12/2004, hoofdstuk XIII - Reorganisatie water. De kosten voor
de bovengemeentelijke sanering (door Aquafin) en de gemeentelijke sanering worden vervat
in het drinkwatertarief.
De gemeentelijke saneringsplicht kan op verschillende manieren / door verschillende instanties uitgevoerd worden, nl.:
- door de gemeente (via een overeenkomst met de drinkwatermaatschappij).
- door een gemeentebedrijf (eveneens via een overeenkomst met de drinkwatermaatschappij).
- door een intercommunale (idem).
- door een entiteit aangesteld door de gemeente na marktbevraging (idem).
- door een intergemeentelijk samenwerkingsverband (via statuten drinkwatermaatschappij).
Op 21/12/2004 ging de gemeenteraad akkoord dat Pidpa een voorstel zou uitwerken op basis waarvan de mogelijkheid wordt geboden om het beheer van afvalwater en hemelwater op
te dragen aan Pidpa. Pidpa heeft dan het Hidrorio-project uitgewerkt. Dit project houdt in dat
de gemeenten hun rioleringsstelsel tegen een vergoeding overdragen aan Pidpa waarbij
Pidpa na de overdracht instaat voor het volledige beheer van de riolen.
De stad heeft op 6 en 20/12/2005 beslist om niet toe te treden tot Pidpa-Hidrorio voor het rioleringsbeheer en met Pidpa een overeenkomst af te sluiten waarbij de gemeente zich bereid
verklaart de loutere opvang en het transport van huishoudelijk afvalwater op zich te nemen.
Met een brief van 6/9/2006 heeft Pidpa een type-overeenkomst bezorgd.
Met een brief van 26/10/2006 brengt Pidpa ter kennis dat zij behalve Hidrorio nog andere samenwerkingsmogelijkheden kunnen aanbieden, namelijk HidroSan. Hierbij wordt de gemeente wel deelnemer van Pidpa voor “watersanering” maar draagt zij geen infrastructuur
over. Op 4/12/2006 besliste het college de werkgroep “riolering” samen te roepen om de
problematiek rond de overdracht van de riolering en de btw-recuperatie te bespreken.
Op 30/4/2007 ging het college akkoord met het voorstel van de werkgroep “riolering” om met
Pidpa een overeenkomst af te sluiten waarbij de saneringsopdracht in eigen beheer blijft en
de gemeente de verbintenis aangaat om de opvang en transport van huishoudelijk afvalwater op zich te nemen.
Op 28/6/2007 keurde de gemeenteraad de overeenkomst voor de opvang en het transport
van afvalwater met Pidpa goed. De overeenkomst werd afgesloten op 30/9/2007.
Pidpa heeft dit jaar zijn saneringsprojecten uitgebreid met HidroGem en HidrIBA.
Het huidige Pidpa-aanbod:
- HidroRio: De gemeente verkoopt haar rioleringsnet aan Pidpa. Pidpa neemt de saneringsplicht volledig op zich. Pidpa bepaalt de tarieven die de gebruikers betalen. Pidpa
hanteert het solidariteitsprincipe.
- HidroSan: De gemeente brengt het gebruiksrecht infrastructuur in zonder vergoeding te
ontvangen en blijft medeverantwoordelijk voor saneringsverplichting. De gemeente bepaalt de tarieven die de gebruikers betalen. Pidpa maakt een individuele rekening per gemeente.
- HidroGem: De gemeente verkoopt haar rioleringsnet aan Pidpa en blijft medeverantwoordelijk voor de saneringsverplichting. De gemeente bepaalt de tarieven die de gebruikers
betalen. Pidpa maakt een individuele rekening per gemeente.
- HidrIBA: De gemeente dient het beheer van IBA’s te collectiviseren en daarna het beheer
ervan over te maken aan Pidpa. De gemeente bepaalt het tarief van de Bijdrage Individuele Sanering en aansluitingsrecht, en zal eventueel financieel moeten tussenkomen.

Pidpa maakt een individuele rekening per gemeente.
- Samenwerkingsovereenkomst met het gemeentebestuur voor het verzamelen en vervoeren van afval- en hemelwater. De gemeente bepaalt de tarieven die de gebruikers betalen.
Op 27/7/2009 besliste het college om IBA’s zelf collectief te leveren, plaatsen en beheren.
Adviezen
Milieudienst:
Het college besliste op 27/7/2009 om IBA’s zelf collectief te leveren, plaatsen en beheren.
Kredieten worden dit jaar vastgelegd om IBA’s aan te kopen, het proefproject betreft het
plaatsen van 25 IBA’s.
De overeenkomst voor de opvang en het transport van afvalwater met Pidpa dient te worden
uitgebreid met betrekking tot het beheer van IBA’s door de gemeente.
Technische dienst:
Op 6/12/2005 besliste de gemeenteraad niet toe te treden tot HidroRio en de riolen in eigen
beheer te houden. Op 30/4/2007 besliste het college niet in te stappen in HidroRio of
HidroSan en de saneringsopdracht bij de stad te houden. De overeenkomst met Pidpa werd
goedgekeurd op de gemeenteraad van 28/6/2007.
Naar aanleiding van deze beslissingen zijn de diensten aan het werk gegaan. De technische
dienst heeft twee rioleringsdossiers (Koulaak en Stationsplein) uitgewerkt en gerealiseerd.
De fiches voor de subsidiëring van rioleringswerken werden volledig gescreend en overgemaakt aan VMM. De technische dienst heeft het dossier "zoneringsplan" tot ministeriële
goedkeuring begeleid en momenteel wordt er gewerkt aan het Gebiedsdekkend UitvoeringsPlan voor het collectief te optimaliseren buitengebied. Recentelijk dienen de rioolbeheerders jaarlijks een gemeentelijk rapporteringsinstrument en gemeentelijke ecologische
performantie-indicatoren op te sturen naar de afdeling Ecologisch Toezicht van VMM. Voor
Herentals werd het financiële rapporteringsinstrument voor 2009 opgestuurd en dienen de
ecologische performantie-indicatoren op korte termijn te worden opgestuurd. De saneringsopdracht omvat momenteel met andere woorden verschillende aspecten, maar blijven momenteel uitvoerbaar voor de stad.
In de loop van de jaren na de beslissingen waarnaar eerder verwezen, zijn er vanuit verschillende spelers op de markt (o.a. Aquafin, Infrax, Pidpa) verschillende voorstellen van samenwerking geformuleerd. De technische dienst bekijkt deze voorstellen nauwlettend en
merkt dat de markt nog volop in ontwikkeling is. Vele kleine gemeenten gaan hierop in
omwille van o.a. financiële korte termijnvergoedingen, onvoldoende technische kennis, …
Voor Herentals zijn de voordelen echter tot op heden niet doorwegend. HidroGem is een
mengvorm van HidroSan en HidroRio, eerdere argumenten om riolen in eigen beheer te houden blijven overeind:
- De stad verliest haar autonomie.
- Het vooropgestelde voordeel van schaalvergroting weegt niet op tegen een loggere werking door bijkomende procedures en structuren.
- De stad zal bij toetreding synergie verliezen omdat de aanleg van wegen- en rioleringswerken enkel nog in samenspraak met Pidpa kunnen gebeuren.
Juridische dienst:
De relevante wijzigingen in de nieuwe transportovereenkomst gaan over de facturatie, het
vergoedingspercentage voor de administratiekosten aangerekend door Pidpa en het collectief maken van IBA’s.
Facturatie:
De huidige transportovereenkomst bepaalt dat de stad jaarlijks de vergoeding voor het
opvangen en transporteren van afvalwater aan de Pidpa factureert, maar dat de Pidpa 90 %
van de effectief gefactureerde BOT en VEW per kwartaal doorstort aan de stad.
De nieuwe transportovereenkomst bepaalt een kwartaalfacturatie aan 100 % (hiervan
moeten wel de administratiekosten die de Pidpa aanrekent voor de facturatie, afgetrokken
worden).
Het blijkt dat er in de praktijk dus al een systeem van kwartaalfacturatie bestond, zij het dan
aan 90 %. In principe moet de stad factureren voor het bedrag dat de Pidpa heeft geïnd aan
BOT en VEW. De Pidpa zou op haar beurt facturen moeten opstellen voor de administratiekosten en het debiteurenrisico. In de overeenkomst is echter opgenomen dat de stad

netto-facturen opstelt. Het financieel toezicht gaat akkoord met deze werkwijze.
Vergoedingspercentage:
In de huidige transportovereenkomst wordt het vergoedingspercentage dat de Pidpa aanrekent voor de administratiekosten en het debiteurenrisico, bepaald op 5 % tot het einde van
boekjaar 2007. Voor de aanvang van boekjaar 2008 moest een nieuw percentage worden
vastgesteld. Dit is echter nog steeds niet gebeurd.
Artikel 8 van de nieuwe transportovereenkomst bepaalt dat het bedrag van het vergoedingspercentage door de raad van bestuur van de Pidpa wordt vastgelegd met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2008 en dat bij overgangsmaatregel het huidige percentage (5 %) blijft
gelden. Een eventueel verschil tussen de percentages zal worden verrekend.
Deze clausule van de nieuwe transportovereenkomst geeft de raad van bestuur een blanco
cheque en biedt geen enkele financiële garantie voor de stad met betrekking tot het bedrag
van het vergoedingspercentage. In principe kan de raad het vergoedingspercentage immers
retro-actief verhogen.
Collectief maken IBA’s:
De nieuwe transportovereenkomst bevat een bijlage 2 met een regeling voor de bijdrage
(BIS) die de Pidpa aan abonnees of eigen waterwinners aanrekent als bijdrage in de kosten
van de individuele sanering en de vergoeding van de door de gemeente of een door de
gemeente aangestelde derde entiteit uitgevoerde plaatsing, aansluiting, onderhoud,
exploitatie en de controle van de IBA’s. Bijlage 2 vult op die manier de transportovereenkomst aan met betrekking tot de regeling voor individuele sanering van afvalwater die van
kracht is sinds 1/1/ 2008.
Dit betekent dat de gemeenteraad bijlage 2 nu al kan goedkeuren, maar dat de inhoud ervan
pas geactiveerd zal worden zodra de gemeenteraad beslist heeft om zelf in te staan voor de
individuele sanering (collectief maken van de individuele sanering) dan wel om de aanleg en
het beheer van de individuele sanering aan een derde entiteit over te laten
Sinds 1/1/2008 bestaat de mogelijkheid om de individuele behandelingsinstallaties (IBA’s)
als een onderdeel van de gemeentelijke saneringsverplichting te catalogeren en het aanrekenen van een hogere gemeentelijke vergoeding voor deze individuele sanering toe te
laten. Daar waar het tarief voor de collectieve sanering beperkt is tot 1,4 keer het bovengemeentelijke tarief mag het individuele saneringstarief (BIS) maximaal 2,4 keer het bovengemeentelijke tarief bedragen. Hoewel het wettelijk niet verboden is om al vroeger een hoger
tarief aan te rekenen voor individuele sanering, beveelt de VMM aan om pas een hoger (>1,4
keer het bovengemeentelijk tarief) tarief aan te rekenen vanaf het ogenblik dat de IBA
geplaatst is en in werking is. Deze aanbeveling is billijk omdat op dat ogenblik ook de vrijstelling voor de bovengemeentelijke saneringsbijdrage kan gevraagd worden, zodat een
hogere gemeentelijke bijdrage (gedeeltelijk) gecompenseerd kan worden door het wegvallen
van de bovengemeentelijke bijdrage.
In artikel 4bis van bijlage 2 is bepaald dat de BIS gelijk is aan de som van de toepasselijke
bovengemeentelijke en gemeentelijke saneringsbijdrage (hiermee wordt het geldende tarief
van de gemeentelijke saneringsbijdrage bedoeld), tenzij de stad daar uitdrukkelijk (via een
gemeenteraadsbeslissing) van zou afwijken. Dit betekent dat de Pidpa pas een ander
(hoger) tarief voor de gemeentelijke saneringsbijdrage voor IBA’s zal aanrekenen vanaf het
ogenblik dat hij hiervoor opdracht krijgt van de stad.
De stad zal dus, naast het goedkeuren van de nieuwe transportovereenkomst inclusief de
bijlages, nog een beslissing moeten nemen over het in eigen beheer plaatsen, aansluiten,
onderhouden, exploiteren en controleren van IBA’s. In deze beslissing moet ook een apart
tarief vastgelegd worden voor de BIS en ook een tijdstip moeten vastgelegd worden voor het
ingaan van de hogere BIS.
Financiële dienst:
Startdatum overeenkomsten
De startdatum van de “oude” overeenkomst die de stad Herentals in 2007 heeft goedgekeurd, is 1/1/2008.
De startdatum van de nieuwe overeenkomst wordt met terugwerkende kracht vastgesteld op
1/1/2009.
Facturatie

De omschakeling van factureren per jaar naar factureren per kwartaal is in de praktijk al
gebeurd. Voor de stad Herentals is het nooit anders geweest.
In principe zou de stad facturen moeten opmaken voor het bedrag dat Pidpa heeft geïnd aan
BOT en VEW. Pidpa zou op haar beurt facturen moeten opstellen voor de administratiekosten en het debiteurenrisico. In de overeenkomst is echter opgenomen dat de gemeente
netto-facturen opstelt. Het toezicht gaat akkoord met deze werkwijze.
Uitbreiden toepassingsgebied
In de thans voorgelegde overeenkomst wordt het toepassingsgebied uitgebreid naar IBA’s.
IBA’s vallen niet onder de toepassing van de lopende overeenkomst met Pidpa. Aan de
bestaande toepassingsmodaliteiten verandert er niets.
Advies stadsontvanger / financieel beheerder:
Gunstig advies om deze overeenkomst met Pidpa af te sluiten.
Argumentatie
De rioleringsactiviteiten gebeuren tot op heden in eigen beheer, hiervoor dient een overeenkomst te zijn met de drinkwatermaatschappij. De gemeenteraad keurde op 28/6/2007 de
overeenkomst voor de opvang en het transport van afvalwater met de Pidpa goed.
Deze transportovereenkomst werd geactualiseerd op de Raad van Bestuur van Pidpa van
16/2/2009.
Volgende aspecten werden geactualiseerd:
- De overstap van jaarfacturatie naar kwartaalfacturatie (en bijhorende versnelde doorstorting van gelden aan de gemeenten aan 100 %, verminderd met het vergoedingspercentage, in plaats van aan 90 %).
- De vermelding dat het vergoedingspercentage dat geldt vanaf 1/1/2008 wordt vastgesteld
door de Raad van Bestuur.
- Voor de gemeentelijke saneringsbijdrage gelden de vrijstellingen zoals voorzien voor de
bovengemeentelijke saneringsbijdrage
- Bijlage aan de overeenkomst betreffende het gemeentelijk maken van de individuele
sanering (Individuele Behandelingsinstallaties voor Afvalwater (IBA’s)). Hierin wordt
opgenomen dat de gezinnen waar een IBA wordt geplaatst en beheerd door de
gemeente, een “Bijdrage Individuele Sanering” (BIS) zullen moeten betalen in plaats van
de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsbijdrage. Pidpa rekent het BIS aan op
de waterfactuur, en stort het volledige bedrag door aan de gemeente.
BIS zal aan de gezinnen waar een IBA wordt geplaatst, worden aangerekend van zodra
de gemeente doorgeeft aan Pidpa dat de IBA geplaatst is. De reden hiervoor is dat de
gezinnen pas vrijgesteld kunnen worden van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage na
plaatsing van de IBA. Om te vermijden dat deze burgers dubbel betalen, zal de gemeente
dus BIS ontvangen van door de stad geplaatste IBA’s.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist de Herentalse riolering in eigen beheer te houden en individuele
sanering gemeentelijk te maken. De stad Herentals zal op haar grondgebied IBA’s plaatsen,
aansluiten, onderhouden, exploiteren en controleren.
De gemeenteraad beslist de geactualiseerde overeenkomst voor de opvang en het transport
van afvalwater met Pidpa goed te keuren.
OVEREENKOMST
(overeenkomstig artikel 6bis, § 3 van het Decreet van 24 mei 2002 betreffende water
bestemd voor menselijke aanwending, B.S. 23 juli 2002)
Tussen:
1. PIDPA, met maatschappelijke zetel te Grobbendonk, Vierselsebaan 5, vertegenwoordigd
door Eddy Huyghe, voorzitter en Ronny Sabo, directeur-generaal, hierna genoemd
“Pidpa”
en
2. De stad Herentals, alhier vertegenwoordigd door het college van burgemeester en
schepenen, voor wie optreden de heer Jan Peeters en de heer ir. F.Van Dyck,
respectievelijk burgemeester en secretaris, bij toepassing van artikel 180-182 van het
Gemeentedecreet, hierna genoemd de “Gemeente”
is overeengekomen hetgeen volgt:
Aanhef – memorie van toelichting

Overwegende dat artikel 6bis, § 1 van het Decreet van 24 mei 2002 betreffende water
bestemd voor menselijke aanwending, zoals ingevoegd door artikel 86 van het Decreet van
24 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005, aan Pidpa
een eigen (decretale) verplichting oplegt om het aan haar abonnees geleverde water te
saneren. Deze verplichting tot sanering en de kosten hiervan zijn bijgevolg onlosmakelijk
verbonden aan het door Pidpa aan haar abonnees geleverde water.
Dat deze saneringsplicht wordt opgelegd met het oog op het behoud van de kwaliteit van het
geleverde water. Volgens artikel 2, 19° van het Decreet van 24 mei 2002, zoals gewijzigd
door artikel 84 van het Decreet van 24 december 2004, houdt de activiteit van sanering in:
“het ondernemen van alle acties nodig voor de organisatie en de uitvoering van het opvangen, transporteren, collecteren en zuiveren van het afvalwater”.
Overwegende dat volgens artikel 6bis, § 3 van het Decreet van 24 mei 2002, zoals gewijzigd
door artikel 86 van voormeld Decreet van 24 december 2004, aan de uitvoering van de
gemeentelijke saneringsplicht in hoofde van de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk wordt voldaan door het afsluiten van een overeenkomst met de gemeente,
gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk samenwerkingsverband of een door
de gemeente na een publieke marktbevraging aangestelde entiteit.
Dat de gemeentelijke saneringsplicht, luidens artikel 2, 20° van voormeld Decreet van 24 mei
2002 “elke verplichting” betreft “inzake sanering die op de gemeenten rust”. Dat de
saneringsplicht van de gemeenten heden betrekking heeft op de opvang en transport van
afvalwater, afkomstig van hemelwater, eigen waterwinning of water geleverd aan de
abonnees van de watermaatschappij, alsmede de kleinschalige zuivering ervan (KWZI).
Overwegende dat Pidpa, de watermaatschappij voor het grondgebied van de gemeente, aan
de gemeente in 2005 gevraagd heeft een dergelijke overeenkomst te sluiten.
Overwegende dat de gemeente noch haar rioleringen, noch de gebruiksrechten op haar
rioleringen wenst in te brengen in Pidpa. Dat de gemeente haar gemeentelijke autonomie ten
aanzien van het beheer, de exploitatie, het onderhoud en de investeringen van of in het
gemeentelijk / stedelijk rioleringsnetwerk vooralsnog wenst te behouden.
Overwegende dat de gemeente – al dan niet via overeenkomsten met derden – over een
infrastructuur en een reglementair kader beschikt om in opdracht van de watermaatschappij
Pidpa het afvalwater op te vangen, te transporteren en desgevallend (kleinschalig) te
zuiveren (KWZI).
Dat de gemeente dus wel bereid is de loutere opvang en het transport naar de in overleg met
de bevoegde overheid aangeduide plaats (bv. collectoren en / of zuiveringsinstallaties voor
wat huishoudelijk afvalwater betreft, oppervlaktewater voor wat hemelwater betreft,…) ,
alsmede de (kleinschalige) zuivering van het afvalwater afkomstig uit het door Pidpa aan
haar abonnees geleverde water, op het grondgebied van de gemeente op zich te nemen in
de zin van voornoemd artikel 6 bis § 3 van het Decreet van 24 mei 2002. Dat voor deze
dienstverlening aan Pidpa door de gemeente een vergoeding wordt aangerekend.
Dat de gemeente Pidpa vrijwaart voor alle aanspraken van derden voortkomend uit het niet
of niet naar behoren uitvoeren van de activiteiten, zoals beschreven in deze overeenkomst.
Dat de vergoeding voor de transportdiensten, waarvan sprake in de voorgaande alinea’s,
gelijk is aan het totale bedrag van de gefactureerde BOT en VEW, verminderd met het
bedrag dat Pidpa inhoudt als vergoeding voor haar administratieve dienstverlening, zoals
verder beschreven in artikel 7 van deze overeenkomst.
Overwegende dat de gemeente en Pidpa overeenkomen dat Pidpa aan haar abonnees een
bijdrage voor het opvangen en transporteren (BOT) van het afvalwater afkomstig uit het door
Pidpa aan haar abonnees geleverde water naar de in overleg met de bevoegde overheid
aangeduide plaats (bv. collectoren en / of zuiveringsinstallaties voor wat huishoudelijk
afvalwater betreft, oppervlaktewater voor wat hemelwater betreft,…) en het desgevallend
(kleinschalig) zuiveren aanrekent conform de bepalingen van artikel 16 bis van het Decreet
van 24 mei 2002.
Overwegende dat de gemeente, overeenkomstig artikel 16 quinquies §§1 en 3 van het
Decreet van 24 mei 2002 (ingevoerd door artikel 59 van het Decreet houdende bepalingen
tot begeleiding van de begroting 2006 van 23 december 2005), Pidpa tevens machtigt aan
de eigen waterwinners op het grondgebied van de gemeente een vergoeding aan te rekenen
als bijdrage in de kosten voor het opvangen en transporteren naar de in overleg met de

bevoegde overheid aangeduide plaats (bv. collectoren en / of zuiveringsinstallaties voor wat
huishoudelijk afvalwater betreft, oppervlaktewater voor wat hemelwater betreft,…), en
desgevallend het (kleinschalig) zuiveren van het uit eigen waterwinning afkomstig afvalwater;
Overwegende dat de onderliggende overeenkomst uitgaat van de situatie waarbij de
gemeente beslist minstens een BOT en een VEW te bepalen welke hoger is dan nul.
Artikel 1. Definities
1.1 Tenzij anders uitdrukkelijk bepaald, wordt onder de hierna vermelde begrippen en
woorden het volgende begrepen:
· “Aanspraken”: de aanspraken beschreven in het artikel 12;
· “Abonnees”: de groep van personen, zoals omschreven in artikel 2, 1° van het Decreet;
·
“Activiteit”: het opvangen en transporteren van afvalwater van abonnees en afvalwater
van eigen waterwinners naar de in overleg met de bevoegde overheid aangeduide
plaats (bv. collectoren en / of zuiveringsinstallaties voor wat huishoudelijk afvalwater
betreft, oppervlaktewater voor wat hemelwater betreft,…) en het desgevallend opvangen, transporteren naar en zuiveren van dat afvalwater in een KWZI;
·
“Afvalwater van Abonnees”: al het door Pidpa aan haar abonnees geleverde water,
inclusief hemelwater, dat via de riolerings – of andere infrastructuur, inbegrepen de
gemeentelijke / stedelijke grachten en sloten, van de gemeente wordt opgevangen en
getransporteerd naar de in overleg met de bevoegde overheid aangeduide plaats (bv.
collectoren en / of zuiveringsinstallaties voor wat huishoudelijk afvalwater betreft,
oppervlaktewater voor wat hemelwater betreft,…) en desgevallend wordt opgevangen,
getransporteerd naar en gezuiverd in een KWZI;
·
“Afvalwater van eigen waterwinners”: het afvalwater afkomstig uit eigen waterwinning,
inclusief hemelwater, dat via de riolerings – of andere infrastructuur, inbegrepen de
gemeentelijke / stedelijke grachten en sloten, van de gemeente wordt opgevangen en
getransporteerd naar de in overleg met de bevoegde overheid aangeduide plaats (bv.
collectoren en / of zuiveringsinstallaties voor wat huishoudelijk afvalwater betreft,
oppervlaktewater voor wat hemelwater betreft,…) en desgevallend wordt opgevangen,
getransporteerd naar en gezuiverd in een KWZI;
·
“Bijlage”: een bijlage bij de Overeenkomst;
· “Boekjaar” : de periode lopend van 1 januari tot en met 31 december;
· “BOT”: de bijdrage, overeenkomstig artikel 16 bis van het Decreet, voor het opvangen
en transporteren van het van abonnees afkomstig afvalwater naar de in overleg met de
bevoegde overheid aangeduide plaats (bv. collectoren en / of zuiveringsinstallaties
voor wat huishoudelijk afvalwater betreft, oppervlaktewater voor wat hemelwater
betreft,…), en het desgevallend opvangen, transporteren en zuiveren van dit afvalwater
naar en in een KWZI, bijdrage die Pidpa kan aanrekenen aan haar abonnees,
uitgedrukt als een tarief per m³, zoals bepaald in artikel 3.1;
· “Contractsduur”: de duur bepaald in artikel 14;
· “Dag”: kalenderdag;
· “Decreet”: Decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke
aanwending, zoals gewijzigd door het Decreet van 24 december 2004 houdende
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 en het Decreet van 23 december
2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006;
· “Derden”: de publiekrechtelijk of privaatrechtelijke natuurlijke personen of rechtspersonen die zelf geen partij zijn bij de Overeenkomst;
·
“Economische Toezichthouder”: de instantie bedoeld in artikel 2, 23° van het Decreet;
· “Gemeentelijke saneringsverplichting”: de verplichting zoals gedefinieerd in artikel 2,
20° van het Decreet en waarvan de grenzen (ten opzichte van de bovengemeentelijke
saneringsplicht) worden vastgelegd door de Vlaamse Regering, in uitvoering van artikel
6bis, § 6 van het Decreet;
· KWZI: kleinschalige waterzuiveringsinstallatie, volgens de Europese richtlijn Stedelijk
Afvalwater (91/271/EEG), installaties voor de behandeling van stedelijk afvalwater met
een capaciteit kleiner dan 2.000 IE (aan 60 g BOD/IE/dag);
·
“Maand”: wordt gerekend van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste;
·
“Overeenkomst”: deze overeenkomst met al haar Bijlagen;
·
“Partijen”, “Partij”: PIDPA en / of de stad Herentals;

·

“Saneringsverplichting”: de verplichting die het Decreet oplegt aan Pidpa, als exploitant
van een openbaar waterdistributienetwerk, en zoals verder beschreven en uitgewerkt
in het Decreet, de besluiten die in voorkomend geval in uitvoering van dit Decreet door
de Vlaamse Regering worden genomen en de onderrichtingen – van welke aard ook –
die door de bevoegde overheid, waaronder de ecologische en economische toezichthouders, worden uitgevaardigd;
·
“Verplichting tot vrijwaring”: de verplichting tot vrijwaring van Partijen, zoals beschreven
in het artikel 12.
· “VEW”: vergoeding die Pidpa, overeenkomstig artikel 16 quinquies van het Decreet,
aan eigen waterwinners op het grondgebied van de gemeente kan aanrekenen als
bijdrage in de kosten voor de “sanering” –lees: het opvangen en transporteren naar de
in overleg met de bevoegde overheid aangeduide plaats (bv. collectoren en/of
zuiveringsinstallaties voor wat huishoudelijk afvalwater betreft, oppervlaktewater voor
wat hemelwater betreft,…), en het desgevallend opvangen, transporteren en zuiveren
naar en in een KWZI - van het uit eigen waterwinning afkomstig afvalwater.
1.2 De termijnen, vermeld in deze Overeenkomst, worden berekend in overeenstemming
met de artikelen 52 tot 54 van het Gerechtelijk Wetboek.
Artikel 2. Voorwerp
2.1. Onder de voorwaarden van de Overeenkomst komen Pidpa en de gemeente overeen
dat de gemeente op het grondgebied van de gemeente het afvalwater van abonnees
opvangt en transporteert naar de in overleg met de bevoegde overheid aangeduide
plaats (bv. collectoren en/of zuiveringsinstallaties voor wat huishoudelijk afvalwater
betreft, oppervlaktewater voor wat hemelwater betreft,…), en dat afvalwater desgevallend opvangt, transporteert naar en zuivert in een KWZI, op de wijze zoals verder
bepaald in deze overeenkomst.
2.2. Onder de voorwaarden van de overeenkomst komen Pidpa en de gemeente, overeen
dat de gemeente op haar grondgebied het afvalwater van eigen waterwinners opvangt
en transporteert naar de in overleg met de bevoegde overheid aangeduide plaats (bv.
collectoren en/of zuiveringsinstallaties voor wat huishoudelijk afvalwater betreft,
oppervlaktewater voor wat hemelwater betreft,…), en dat afvalwater desgevallend
opvangt, transporteert naar en zuivert in een KWZI, op de wijze zoals verder bepaald in
deze Overeenkomst.
2.3. De gemeente verklaart en waarborgt dat zij tijdens de contractsduur de activiteit zal
verrichten overeenkomstig de decretale bepalingen van toepassing op het ogenblik van
de ondertekening van deze overeenkomst, in de wetenschap dat, luidens het artikel
6bis, § 3 van het Decreet van 24 mei 2002, zoals gewijzigd door artikel 86 van voormeld Decreet van 24 december 2004, aan de uitvoering van de gemeentelijke saneringsplicht in hoofde van Pidpa wordt voldaan door het afsluiten van de onderliggende
overeenkomst met de gemeente.
2.4. Zoals bepaald in artikel 6bis, § 1 van het Decreet, zal de gemeente de activiteit
verrichten met het oog op het behoud van de kwaliteit van het geleverde water.
Artikel 3. Bijdrage voor opvang en transport (BOT)
3.1. De Pidpa rekent, conform de bepalingen van artikel 16 bis van het Decreet, aan haar
abonnees op het grondgebied van de gemeente een bijdrage aan voor het opvangen
en transporteren (BOT) van het afvalwater van abonnees naar de in overleg met de
bevoegde overheid aangeduide plaats (bv. collectoren en/of zuiveringsinstallaties voor
wat huishoudelijk afvalwater betreft, oppervlaktewater voor wat hemelwater betreft,…),
en het desgevallend opvangen, transporteren naar en zuiveren van voormeld
afvalwater in een KWZI.
Deze BOT wordt berekend per m³ geleverd drinkwater als volgt, exclusief btw:
(1) voor huishoudelijk gebruik: de BOT x het aantal geleverde m³ drinkwater;
(2) voor de landbouwers wordt vastgesteld dat het grootste deel van het geleverde
water niet geloosd wordt in de riolering. Op basis komt het redelijk voor dat dezelfde
procentuele korting wordt toegestaan als deze voor de bovengemeentelijke saneringsbijdrage. Deze korting steunt op cijfermateriaal afkomstig van de Economische
Toezichthouder.
(3) voor de andere verbruikers wordt vastgesteld (op basis van de analyse van de

Economische Toezichthouder) dat het grootste deel van het geleverde water terug
geloosd wordt in de riolering. Als algemene regel wordt dan ook de aanrekening van
de gemeentelijke bijdrage op de volledig geleverde m³ vastgesteld.
Indien toch een groot verschil tussen geleverd en geloosd water kan worden
aangetoond op basis van een door de Economische Toezichthouder goedgekeurde
waterbalans, kan op basis van de geloosde m³ aangerekend worden. De abonnee
kan hiertoe te allen tijde een aanvraag indienen, op voorwaarde dat hij beschikt over
een milieuvergunning zoals bedoeld in het decreet van 28 juni 1985 én dat hij
aantoont dat het reëel geloosd volume minimaal 20 % of 500 m³ op jaarbasis
verschilt van het geleverde volume drinkwater.
3.2. Abonnees kunnen een vrijstelling bekomen van de BOT om economische, ecologische
en sociale redenen op hun domicilieadres, voor zover zij voldoen aan de voorwaarden
opgesomd in de lijst van vrijstellingen, die geldt op het bovengemeentelijk niveau
overeenkomstig artikel 16ter §3 van het Decreet.
3.3. Het bedrag van de BOT wordt opgenomen in de bijlage 1 van deze Overeenkomst.
Artikel 4. Vergoeding voor eigen waterwinners (VEW)
4.1. Pidpa rekent, conform de bepalingen van artikel 16 quinquies van het Decreet, aan
eigen waterwinners op het grondgebied van de gemeente een Vergoeding (VEW) aan
als bijdrage in de kosten voor het opvangen en transporteren naar de in overleg met de
bevoegde overheid aangeduide plaats (bv. collectoren en/of zuiveringsinstallaties voor
wat huishoudelijk afvalwater betreft, oppervlaktewater voor wat hemelwater betreft,…),
en het desgevallend opvangen, transporteren naar en zuiveren in een KWZI, van het
Afvalwater van eigen waterwinners.
De VEW wordt, overeenkomstig hetgeen werd bepaald voor de BOT in artikel 3 van
deze overeenkomst, berekend per m³ water opgenomen via de eigen waterwinning als
volgt, exclusief btw:
(1) voor huishoudelijk gebruik: de VEW x het aantal opgenomen m³ water;
(2) voor de landbouwers wordt vastgesteld dat het grootste deel van het opgenomen
water niet geloosd wordt in de riolering. Op basis komt het redelijk voor dat dezelfde
procentuele korting wordt toegestaan als deze voor de bovengemeentelijke saneringsbijdrage. Deze korting steunt op cijfermateriaal afkomstig van de Economische
Toezichthouder.
(3) voor de andere verbruikers wordt vastgesteld (op basis van de analyse van de
Economische Toezichthouder) dat het grootste deel van het opgenomen water terug
geloosd wordt in de riolering. Als algemene regel wordt dan ook de aanrekening van
de gemeentelijke bijdrage op de volledig opgenomen m³ vastgesteld.
Indien toch een groot verschil tussen opgenomen en geloosd water kan worden
aangetoond op basis van een door de Economische Toezichthouder goedgekeurde
waterbalans, kan op basis van de geloosde m³ aangerekend worden. De eigen
waterwinner kan hiertoe te allen tijde een aanvraag indienen, op voorwaarde dat hij
beschikt over een milieuvergunning zoals bedoeld in het decreet van 28 juni 1985
én dat hij aantoont dat het reëel geloosd volume minimaal 20 % of 500 m³ op
jaarbasis verschilt van het opgenomen volume water.
4.2. Eigen waterwinners kunnen een vrijstelling bekomen van de VEW om economische,
ecologische en sociale redenen op hun domicilieadres, voor zover zij voldoen aan de
voorwaarden opgesomd in de lijst van vrijstellingen, die geldt op het bovengemeentelijk
niveau overeenkomstig artikel 16quinquies juncto 16 sexies van het Decreet.
4.3. Het bedrag van de VEW wordt opgenomen in bijlage 1 van deze overeenkomst.
Artikel 5. Vaststellen van de BOT en de VEW
5.1. De BOT en de VEW worden jaarlijks door Pidpa vastgesteld, bij de aanvang van het
nieuwe boekjaar, overeenkomstig de beslissing desbetreffend van de gemeente. De
gemeenteraadsbeslissing van de gemeente waarbij het tarief van de BOT en de VEW
per m³ wordt bepaald, wordt daartoe genomen uiterlijk op de laatste gemeenteraad
voorafgaand aan het volgende boekjaar, en ten laatste op 20 december door de
gemeente aan Pidpa overgemaakt.
5.2. In afwijking van hetgeen werd gesteld in artikel 5.1, doch onverminderd de artikelen 3
en 4 van deze overeenkomst, worden de BOT en de VEW met betrekking tot de boek-

jaren 2005 en 2006 vastgesteld middels de goedkeuring en ondertekening van de
onderliggende overeenkomst en haar bijlagen.
5.3. Het bedrag van de BOT en de desgevallende VEW zijn gelijk.
Artikel 6. Systeem van derde betaler
6.1. Via het systeem “derde betaler” kan de gemeente de BOT en de VEW betalen voor de
abonnees en de eigen waterwinners.
Met het oog op de betaling van de BOT en de VEW aan de Pidpa bepaalt Pidpa uiterlijk op het einde van de maand volgend op elk trimester het betreffende bedrag en reikt
Pidpa aan de gemeente een stuk uit met als vermelding “Te betalen door de gemeente
in haar hoedanigheid van derde betaler”. Uiterlijk vijftig (50) dagen na de verzending
hiervan dient de gemeente het verschuldigde bedrag aan Pidpa te betalen.
6.2. Bij gebreke aan betaling binnen de in dit artikel bepaalde termijnen is de gemeente
zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de
wettelijke intrestvoet, en dit vanaf de vervaldag tot op de dag van volledige betaling
6.3. De gemeente en Pidpa komen overeen dat dit systeem van derde betaler niet wordt
toegepast.
De gemeente kan via een beslissing van de gemeenteraad een einde stellen aan het
systeem van derde betaler. De beëindiging van het systeem gaat in vanaf het boekjaar
volgend op de beslissing van de gemeenteraad. De beslissing van de gemeenteraad
zal uiterlijk worden genomen in de laatste zitting van de raad voorafgaand aan dit
volgende boekjaar en ten laatste op 20 december door de gemeente aan Pidpa
worden overgemaakt.
Artikel 7
Vergoeding voor het opvangen en transporteren naar de in overleg met de bevoegde overheid aangeduide plaats van het afvalwater van abonnees en afvalwater van eigen waterwinners door de gemeente en het desgevallend opvangen, transporteren naar en zuiveren
van afvalwater van abonnees en afvalwater van eigen waterwinners in een KWZI.
7.1 Als vergoeding van de door de gemeente verrichte activiteit is Pidpa aan de gemeente
jaarlijks het totale bedrag verschuldigd van de in dat jaar gefactureerde BOT en
gefactureerde VEW, verminderd met het percentage dat Pidpa inhoudt als vergoeding
voor haar administratieve dienstverlening overeenkomstig artikel 8 van deze overeenkomst.
7.2. Uiterlijk op het einde van de maand volgend op de laatste verbruiksmaand inbegrepen
in de driemaandelijkse afrekening met haar abonnees geeft Pidpa aan de gemeente
kennis van het totale bedrag van de in dat kwartaal gefactureerde BOT en VEW. Op
basis van dit bedrag stelt de gemeente een eindfactuur op voor de periode gelijk aan
de tweede dag van dat kwartaal tot en met de eerste dag van het volgende kwartaal,
met verrekening van de administratiekosten en debiteurenrisico waarvan sprake in
artikel 8. Uiterlijk de 20ste van de tweede maand van het volgend kwartaal betaalt Pidpa
het verschuldigde bedrag aan de gemeente.
7.3. Bij gebreke aan betaling binnen de in dit artikel bepaalde termijnen is Pidpa zonder
voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke
intrestvoet, en dit vanaf de vervaldag tot op de dag van volledige betaling.
7.4. De door de gemeente aldus bekomen vergoeding wordt door de gemeente aangewend in het kader van het beheer van het rioleringsstelsel.
Artikel 8. Percentage voor administratiekosten en debiteurenrisico
8.1. Het percentage waarvan sprake in artikel 7.1. van deze overeenkomst dekt voor Pidpa
het debiteurenrisico, voortvloeiend uit het feit dat niet alle aangerekende of gefactureerde bedragen zullen kunnen geïnd worden, en de administratiekosten.
Per 31 december bedraagt dit percentage 5 %, met een minimum van 2,5 euro per
abonnee/eigen waterwinner op jaarbasis. Het percentage, dat na 31 december 2007
geldt, wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur van Pidpa en wordt opgenomen in
bijlage 1 van de overeenkomst.
Bij overgangsmaatregel blijft het percentage, geldig op 31 december 2007, verder van
toepassing totdat de Raad van Bestuur van Pidpa het nieuwe percentage, geldend
vanaf 1 januari 2008, heeft vastgelegd. Een eventueel verschil tussen deze percentages zal aanleiding geven tot de herrekening van de sinds 1 januari 2008 opgestelde

afrekeningen.
8.2. In het geval de gemeente opteert voor het systeem van derde betaler, overeenkomstig
artikel 6 van deze overeenkomst, bedraagt het percentage per 31 december 2007 1 %,
met een minimum van 0,5 euro per abonnee/eigen waterwinner op jaarbasis.
Het percentage, dat na 31 december 2007 geldt, wordt vastgelegd door de Raad van
Bestuur van Pidpa en wordt opgenomen in bijlage 1 van de overeenkomst.
Bij overgangsmaatregel blijft het percentage, geldig op 31 december 2007, verder van
toepassing totdat de Raad van Bestuur van Pidpa het nieuwe percentage, geldend
vanaf 1 januari 2008, heeft vastgelegd. Een eventueel verschil tussen deze percentages zal aanleiding geven tot de herrekening van de sinds 1 januari 2008 opgestelde
afrekeningen.
Artikel 9. Overdracht van beheer van rioleringen
Indien de gemeente tijdens de contractsduur beslist het beheer van haar gemeentelijk
rioleringsstelsel over te dragen aan een intercommunale, een intergemeentelijk samenwerkingsverband, een gemeentebedrijf of een derde na marktbevraging, verbindt Pidpa zich
ertoe een overeenkomst met deze intercommunale, dit intergemeentelijk samenwerkingsverband, gemeentebedrijf of deze derde aangesteld door de gemeente, te sluiten, teneinde
de continuïteit in de financiering van het beheer van het rioleringsstelsel te garanderen.
Anderzijds verbindt de gemeente zich ertoe slechts tot dergelijke overdracht over te gaan
indien de partij aan wie wordt overgedragen garandeert de verplichtingen in hoofde van de
gemeente, zoals ze voortvloeien uit de onderliggende overeenkomst, over te nemen.
Artikel 10. Controlerecht van de gemeente
10.1. De gemeente heeft jaarlijks het recht om in het jaar na het jaar waarop de vergoeding
waarvan sprake in artikel 7 van deze overeenkomst betrekking heeft, na te gaan of
Pidpa deze vergoeding correct heeft berekend. In het raam van dit controlerecht zal
Pidpa op eerste verzoek van de gemeente aan een bedrijfsrevisor, desgevallend
bijgestaan door de gemeenteontvanger of financieel beheerder de opdracht geven de
juistheid van de aangerekende vergoeding van artikel 7 van deze overeenkomst na te
gaan en toe te lichten aan de gemeente.
De bijkomende opdracht tot controle wordt door Pidpa toevertrouwd aan een bedrijfsrevisor overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, waaronder de reglementering inzake overheidsopdrachten.
10.2. Indien de gemeente de berekeningen van Pidpa betwist, moet zij haar standpunt op
straffe van verval van haar rechten om de door Pidpa berekende en aangerekende
vergoedingen te betwisten, aan Pidpa kenbaar maken bij aangetekende brief die ten
laatste binnen de 5 maanden na het verloop van het kwartaal waarop de vergoeding
betrekking heeft, moet worden verzonden en waaraan, in voorkomend geval, het
advies van de gemeenteontvanger of financieel beheerder gehecht is. De geschillen
worden geregeld overeenkomstig de bepalingen van artikel 15.
10.3. De kosten verbonden aan de controle zoals vermeld in artikel 10.1 van deze overeenkomst, worden gedragen door Pidpa indien de controle uitwijst dat de incorrecte
berekening van Pidpa een verschil in vergoeding oplevert van meer dan 1 %. Wanneer
het verschil niet meer is dan 1 %, neemt de gemeente de kosten waarvan sprake in
deze alinea, in de mate zij niet verbonden zijn met de reeds bestaande wettelijke
opdracht van de bedrijfsrevisor van Pidpa, voor haar rekening, evenwel met een
maximum van 1.250 €. Tevens dient, in zodanig geval, Pidpa het verschil in vergoeding
niet bij te betalen.
Artikel 11. Informatieverplichting van partijen
Pidpa zal op verzoek van de gemeente alle documenten en informatie, waarover zij
redelijkerwijze beschikt of redelijkerwijze moet beschikken en die voor de gemeente / stad
noodzakelijk of nuttig is of zijn voor het organiseren of uitvoeren van de activiteit, onverwijld
en kosteloos aan deze laatste bezorgen, één en ander in overeenstemming met de wettelijke
bepalingen terzake.
Artikel 12. Aanspraken van derden
12.1. Onverminderd hetgeen verder bepaald is in artikel 12.5 van deze overeenkomst inzake
overmacht, vrijwaart de gemeente Pidpa voor:
- alle aanspraken van derden – van welke aard ook – wegens het niet-nakomen van

activiteit;
- alle aanspraken van derden wegens schade die veroorzaakt wordt door de
gemeente en/of een door de gemeente aangestelde derde bij de uitvoering van de
activiteit;
- alle aanspraken van derden wegens schade die veroorzaakt wordt door de door de
gemeente gebruikte infrastructuur voor de activiteit.
12.2. De gemeente is niet gehouden Pidpa te vrijwaren voor schade die veroorzaakt is door
een fout van Pidpa of haar aangestelde. Pidpa vrijwaart de gemeente voor alle
aanspraken van derden wegens schade die veroorzaakt wordt door Pidpa en/of haar
aangestelde.
12.3. Partijen verbinden er zich toe te goeder trouw samen te werken in hun verweer tegen
aanspraken. Deze verplichting doet echter geen afbreuk aan hun recht om jegens
elkaar alle verweren, excepties en argumenten in te roepen die zij putten uit de wet of
deze overeenkomst.
12.4. De verplichting tot vrijwaring blijft bestaan na de beëindiging van de overeenkomst voor
aanspraken die betrekking hebben op feiten, gebeurtenissen en handelingen die
dateren van vóór de beëindiging van de overeenkomst.
12.5. Partijen zijn niet aansprakelijk ten aanzien van elkaar wanneer zij hun verplichtingen
krachtens deze overeenkomst niet kunnen nakomen ingevolge bewezen overmacht.
Artikel 13. Verzekering
Tot dekking van hun verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en de risico’s die de
activiteit met zich meebrengt, kunnen partijen hun respectievelijke verplichtingen en risico’s
verzekeren bij een gekende verzekeraar. Op eerste verzoek van een partij zal de andere
partij een kopie bezorgen van de polis en de laatste premiebetaling.
Artikel 14. Contractsduur en beëindiging
14.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde duur. Zij treedt in werking op
1 januari 2009.
14.2. De overeenkomst kan door iedere partij worden opgezegd met inachtneming van een
opzeggingstermijn van 3 maanden vanaf de ontvangst van de opzegging overeenkomstig hetgeen bepaald is in artikel 16.5 van deze overeenkomst. De opzegging kan
enkel rechtsgeldig gebeuren bij aangetekende brief verzonden aan het adres vermeld
in deze overeenkomst of aan een ander adres dat conform artikel 16.5 aan de andere
partij is meegedeeld.
14.3. De overeenkomst wordt automatisch en van rechtswege beëindigd indien de Pidpa om
welke reden ook wordt ontbonden, behoudens in het geval van overname van de rechten en verplichtingen van de Pidpa, op basis van de overeenkomst, door de rechtsopvolger van de Pidpa, zonder dat deze overname de continuïteit van de uitvoering
van de overeenkomst mag verstoren.
14.4. De overeenkomst kan ten allen tijde opgezegd worden door partijen om dwingende
redenen van algemeen belang, die verband houden met de openbare dienstverlening,
alsmede indien zich op of na de datum van deze overeenkomst een wijziging in de
toepasselijke wet- of regelgeving voordoet als gevolg waarvan in redelijkheid kan
worden aangenomen dat de partijen niet op dat of enig ander moment tijdens de duur
van deze overeenkomst aan hun verplichtingen jegens elkaar of jegens derden zullen
kunnen voldoen.
Indien de openbare dienstverlening het vereist, bedraagt de opzeggingstermijn slechts
1 maand vanaf de ontvangst van de opzegging overeenkomstig hetgeen bepaald is in
artikel 16.5 van deze overeenkomst. De opzegging kan enkel rechtsgeldig gebeuren bij
aangetekende brief verzonden aan het adres vermeld in deze overeenkomst of aan
een ander adres dat conform artikel 16.5 aan de andere partij is meegedeeld.
Artikel 15. Geschillenregeling
15.1. Indien een partij van mening is dat de andere partij in gebreke blijft haar verplichtingen
uit hoofde van de overeenkomst na te leven, zal de benadeelde partij de in gebreke
blijvende partij in gebreke stellen en haar aanmanen deze contractuele wanprestatie te
beëindigen. Deze ingebrekestelling wordt verzonden bij aangetekende brief waarin (i)
de contractuele wanprestatie nauwkeurig en concreet wordt omschreven, (ii) de termijn
wordt vermeld waarbinnen de in gebreke blijvende partij een einde moet stellen aan

deze contractuele wanprestatie, en waaraan de op dat ogenblik beschikbare bewijsstukken worden gehecht en meegestuurd. Deze termijn mag niet korter zijn dan
veertien (14) dagen vanaf de derde werkdag die volgt op de werkdag waarop de brief
aan de postdiensten werd overhandigd, tenzij de geadresseerde het tegendeel kan
bewijzen. Het in gebreke blijven van het meedelen van de beschikbare bewijsstukken
doet geen afbreuk aan de geldigheid van de ingebrekestelling, tenzij de andere partij
kan aantonen dat zij hierdoor onherroepelijke schade lijdt.
15.2. Ingeval de in gebreke blijvende partij de inhoud van deze ingebrekestelling betwist,
moet zij dit binnen de termijn vermeld in de aangetekende brief, aan de benadeelde
partij meedelen. Het geschil wordt dan voorgelegd aan een college van drie (3) deskundigen. De partijen stellen ieder binnen de veertien (14) dagen één deskundige aan.
Deze beide deskundigen duiden gezamenlijk een derde deskundige aan binnen de
acht (8) dagen en vooraleer kennis te nemen van de betwisting. Deze derde deskundige zal het college voorzitten. Indien het college van deskundigen niet binnen de
vastgestelde termijn is samengesteld, zal de aanstelling geschieden door de Voorzitter
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ….., op eenvoudig verzoek van de meest
gerede partij. Het college van deskundigen dient zijn advies te geven binnen de termijn
van één maand na de aanstelling van de derde deskundige. Indien het college van
deskundigen voormelde termijn onvoldoende acht, dient het partijen in een met
redenen omkleed bericht hiervan in kennis te stellen. De partijen kunnen dan de termijn
verlengen in gemeen overleg of, indien zij niet tot een akkoord komen, de betwisting
aan het oordeel van de rechtbank onderwerpen. De erelonen en kosten van het
deskundig onderzoek zijn ten laste van de partij die in het ongelijk wordt gesteld.
Ingeval een partij het advies van het college van deskundigen niet aanvaardt, wordt de
betwisting in eerste instantie voorgelegd aan de economisch toezichthouder alvorens
een geschil aan de bevoegde rechtbank voor te leggen.
Artikel 16. Algemene bepalingen
16.1. Wanneer een clausule of een bepaling van de overeenkomst nietig wordt verklaard, zal
deze verklaring geen invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules of
bepalingen van deze overeenkomst. In dat geval zullen de partijen te goeder trouw
onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een rechtsgeldige bepaling
die hetzelfde of een gelijkaardig effect heeft als dat van de nietige bepaling.
16.2. Wijzigingen aan deze overeenkomst moeten schriftelijk gebeuren.
16.3. Onverminderd hetgeen bepaald is in de artikelen 9 en 14.3 van deze overeenkomst,
mag geen van de partijen enig recht of verbintenis uit de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk overdragen aan een derde, zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van
de andere partij. Deze bepaling doet echter geen afbreuk aan het recht van de
gemeente om conform de wettelijke bepalingen derden in te schakelen bij de activiteit.
16.4. Elke mededeling moet schriftelijk gebeuren aan de volgende diensten:
- stad Herentals, t.a.v. College van Burgemeester en Schepenen, Augustijnenlaan 30
- 2200 Herentals
- Pidpa, t.a.v. Ronny Sabo, directeur-generaal, Desguinlei 246 - 2018 Antwerpen
Elke adreswijziging moet worden meegedeeld bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging.
16.5. Mededelingen worden geacht ontvangen te zijn:
- de eerste dag die volgt op de dag dat de brief wordt aangeboden aan de geadresseerde, ongeacht of dit zijn woonplaats is, verblijfplaats of zijn gekozen woonplaats:
wanneer de kennisgeving per aangetekende brief met ontvangstbewijs gebeurt;
- de derde werkdag die volgt op de werkdag waarop de brief aan de postdiensten
werd overhandigd, tenzij de geadresseerde het tegendeel kan bewijzen: wanneer de
kennisgeving per gewone brief of per aangetekende brief gebeurt;
- dezelfde dag: wanneer ze per fax, E-mail of andere elektronische kennisgeving
worden verzonden en andere partij heeft de ontvangst bevestigd.
16.6. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.
16.7. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waaronder de gemeente
ressorteert zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen met betrekking
tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst.

16.8. Deze overeenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde van de niet goedkeuring ervan door de gemeenteraad, de schorsing of vernietiging van deze
gemeenteraadsbeslissing in het kader van de uitoefening van het administratief toezicht binnen de wettelijk voorziene termijn, en onder de ontbindende voorwaarde van
het inleiden door een belanghebbende van een kennelijk ontvankelijke en gegronde
procedure voor de Raad van State tot schorsing of vernietiging van het gemeenteraadsbesluit binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking ervan.
Opgemaakt te _________ op ___________ in twee (2) exemplaren. Iedere partij verklaart
één origineel te hebben ontvangen.
Bijlage 1
Saneringsovereenkomst met Herentals – vastgestelde BOT en VEW.
- Het bedrag van de BOT is vanaf 1/1/2009 het maximaal toegelaten tarief en wordt vanaf
die datum rechtstreeks aangerekend aan de abonnees.
- Het bedrag van de VEW is vanaf 1/1/2009 het maximaal toegelaten tarief en wordt vanaf
die datum rechtstreeks aangerekend aan de abonnees.
Bijlage 2: IBA’s (ingevolge besluit van de gemeenteraad van ……)
De artikelen van de Overeenkomst, waarvan deze bijlage een onderdeel vormt, worden wat
betreft IBA’s als volgt aangevuld en voor het overige waar nodig naar analogie mutatis
mutandis ook toegepast wat betreft IBA’s en BIS.
Art. 1: Definities
- “activiteit”: (…), de plaatsing, aansluiting, onderhoud, exploitatie en controle van IBA’s;
- “BIS”: de Bijdrage of Vergoeding die Pidpa aan Abonnees of aan Eigen Waterwinners,
overeenkomstig artikel 16 bis van het Decreet, kan aanrekenen wat betreft de opdrachtgevende (deel)gemeenten, als bijdrage in de kosten voor de individuele sanering,
uitgedrukt als een tarief per m³;
- IBA: individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater zoals bedoeld in artikel 1.1.2 van
het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houden algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne;
Art. 2: Voorwerp
2.1. (…)
Pidpa staat eveneens in voor de individuele saneringsplicht (plaatsing, aansluiting,
onderhoud, exploitatie, controle IBA’s) nadat een gemeente een opdracht heeft
gegeven m.b.t. de individuele saneringsplicht – wat betreft het huishoudelijk afvalwater
van Abonnees.
2.2. (…)
Pidpa staat eveneens in voor de individuele saneringsplicht (plaatsing, aansluiting,
onderhoud, exploitatie, controle IBA’s) nadat een gemeente een opdracht heeft
gegeven m.b.t. de individuele saneringsplicht – wat betreft het huishoudelijk afvalwater
van Eigen Waterwinners.
Art. 4bis. Bijdrage voor individuele sanering (BIS)
Pidpa rekent, conform de bepalingen van artikel 16 bis van het Decreet aan haar
Abonnees en aan Eigen Waterwinners op het grondgebied van de inzake IBA’s en BIS
in de Overeenkomst of de bijlagen ervan opgenomen (deel)gemeenten, een BIS aan.
Die BIS wordt berekend per m³ geleverd drinkwater, resp. per m³ water afkomstig van
een eigen waterwinning, als volgt, exclusief btw:
het tarief x aantal m³ geleverd, resp. opgenomen, m³ water
Het tarief van de BIS is gelijk aan de som van de toepasselijke bovengemeentelijke en
gemeentelijke bijdrage, tenzij een gemeente daar uitdrukkelijk bij gemeenteraadsbeslissing van afwijkt, in welk geval dit afwijkend tarief per (deel)gemeente met opgave
van inwerkingtreding opgenomen zal worden in een bijlage bij de overeenkomst
Artikel 7 - Vergoeding voor het opvangen en transporteren naar de in overleg met de
bevoegde overheid aangeduide plaats van het Afvalwater van Abonnees en Afvalwater van
Abonnees en afvalwater van eigen waterwinners door AWW en het desgevallend opvangen,
transporteren naar en zuiveren van Afvalwater van Abonnees en Afvalwater van eigen
waterwinners in een KWZI; vergoeding wat betreft IBA’s

7.1. Als vergoeding van de door de gemeente verrichte Activiteit is Pidpa aan de gemeente
per kwartaal het totale bedrag verschuldigd van de in dat kwartaal gefactureerde BIS,
BOT en VEW, verminderd (…)
7.2. Uiterlijk op het einde van de maand volgend op de laatste verbruiksmaand inbegrepen
in de kwartaalafrekening met haar abonnees geeft Pidpa aan de gemeente afzonderlijk
per (deel)gemeente kennis van het totale bedrag van de in dat verbruiksjaar
gefactureerde BOT, VEW en eventuele BIS.
7.3. De door de gemeente aldus bekomen vergoeding wordt door de gemeente aangewend
in het kader van het beheer van het rioleringsstelsel / desgevallend in het raam van
de opdrachten inzake IBA’s van de desbetreffende (deel) gemeente.
Onthoudt zich bij de stemming: Paulis.
014 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Herentals: voorlopige goedkeuring
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Herentals bevindt zich in de officiële goedkeuringsprocedure.
Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd op 10/9/2009 besproken
tijdens een plenaire vergadering.
Het ontwerp werd voor advies voorgelegd aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening op 7/10/2009.
Het ontwerp werd besproken door de commissie ruimtelijke ordening en milieu op
16/11/2009.
Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd aangepast aan de bemerkingen van de plenaire vergadering en van de Gecoro.
Fase
De gemeenteraad keurt het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorlopig
goed. Na de voorlopige vaststelling wordt het ontwerp overgemaakt aan de Bestendige
Deputatie en de Vlaamse Regering. Binnen 30 dagen na de voorlopige vaststelling organiseert het college van burgemeester en schepenen een openbaar onderzoek (90 dagen). Na
het openbaar onderzoek bundelt en coördineert de Gecoro alle adviezen, bezwaren en
opmerkingen en brengt binnen 60 dagen na het einde van het openbaar onderzoek een
gemotiveerd advies uit aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt binnen een termijn van
210 dagen na de begindatum van het openbaar onderzoek (of 270 dagen in geval van
verlenging) het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan definitief vast.
Adviezen
Advies Gecoro van 7/10/2009
Juridische grond
Artikel 4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Argumentatie
Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd aangepast aan de bemerkingen van de plenaire vergadering van 10/9/2009.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 3/11/2009 kennis genomen
van het aangepast document.
Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd op 7/10/2009 voor advies
voorgelegd aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.
Het ontwerp werd op 16/11/2009 besproken door de commissie ruimtelijke ordening en
milieu.
Het ontwerp werd ondertussen aangepast aan de bemerkingen van de plenaire vergadering
en de Gecoro.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt het gewijzigd ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
Herentals voorlopig goed.
Stemmen tegen: Rombouts en Van den Eynden.

Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Paulis, Marcipont, Schaut, Vervoort, Vermeulen,
Geypens en Heylen.
015 Logo Kempen 2009: opvraging mandaten fusie vzw Logo Kempen
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De fusie vzw Logo Kempen (Lokaal gezondheidoverleg) beheert en coördineert (samen met
andere Logo’s) de Vlaamse inspanningen voor ziektepreventie op bovengemeentelijk of
grootstedelijk niveau. Logo Kempen is erkend door de Vlaamse Gemeenschap en krijgt
subsidies in verhouding met het bevolkingsaantal.
In hun brief van 13/10/2009 vraagt de fusie vzw Logo Kempen om de afgevaardigden van
het gemeentebestuur Herentals en het OCMW Herentals aan te duiden die aan de algemene
vergaderingen zullen deelnemen.
Adviezen
- OCMW Herentals: gunstig
- dienst sociale zaken en preventie: gunstig
Argumentatie
In het verleden had elk gemeentebestuur en elk OCMW (vertegenwoordigd door Welzijnszorg Kempen) één mandaat in de algemene vergadering. Dit wil zeggen dat 27 gemeentebesturen en 27 OCMW’s een mandaat hadden. In de goedgekeurde bestuurssamenstelling
wordt het aantal mandaten verkleind tot 27 mandaten voor de lokale besturen. Er moet één
persoon aangeduid worden. De schepen voor sociale zaken Anne-Mie Hendrickx is bereid
om die taak op zich te nemen.
Op 10/11/2009 heeft het schepencollege voorgesteld om de schepen voor sociale zaken als
mandaathouder voor Herentals aan te duiden.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de vertegenwoordiger.
De stembus bevat 25 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers.
De stemopneming geeft volgend resultaat:
- Hendrickx Anne-Marie krijgt
18 stemmen
- Paulis Guy krijgt
4 stemmen
- Vanhencxthoven Walter krijgt
2 stemmen
- blanco-stembiljet
1
Anne-Marie Hendrickx heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad duidt Anne-Marie Hendrickx, schepen voor sociale zaken, aan als
mandaathouder in de algemene vergadering van het Lokaal Gezondheidsoverleg, en dit
voor de rest van de legislatuur.
016 Hummeltjeshof : aanpassing huishoudelijk reglement aan bepalingen
inkomensgerelateerde opvang
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De Vlaamse Regering heeft op 13/2/2009 een besluit goedgekeurd betreffende de regeling
van inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen. Op 30/4/2009 heeft
de Vlaamse Regering aan het oorspronkelijke besluit nog een aantal aanpassingen doorgevoerd
Inkomensgerelateerde opvang betekent opvang waarvoor in principe betaald wordt volgens
de hoogte van het beroepsinkomen van het gezin.
Voorzieningen die inkomensgerelateerde opvang aanbieden aan hun gezinnen en daarbij
voldoen aan een aantal voorwaarden, kunnen daarvoor een vergoeding krijgen van Kind en
Gezin.
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 21/9/2009 om met het
kinderdagverblijf Hummeltjeshof deze overstap te doen vanaf 1/1/2010.
Financiële gevolgen

Uitgaven
Inkomsten
Totaal op jaarbasis : 30.322 €
Totaal op jaarbasis: tussen 100.000 € en
Hierin zitten de kosten van de warme maal- 162.000 €
tijden, de levering van fruit, de aankoop van (afhankelijk van het aantal voltijds of deeltijds
brood en beleg, van koeken voor fruitpap, op te vangen kinderen per maand)
van yoghurt.
Argumentatie
De Vlaamse regering wil dat ouders ook in zelfstandige kinderopvang de opvang volgens
hun inkomen kunnen betalen. Dit zal gelden voor de voorschoolse opvang, dwz. opvang van
kinderen voor ze naar de kleuterschool gaan. Aan de zelfstandige opvang wordt dan een
vaste vergoeding per opvangprestatie gegarandeerd.
We noemen dit het inkomensgerelateerde systeem, of IKG-systeem. Kind en Gezin heeft
hiervoor jaarlijks een budget van 42,5 miljoen € voorzien.
Principes van het IKG-systeem
1. het gezin betaalt een basisbijdrage per dag volgens het inkomen. Dit wordt berekend op
basis van een bepaalde formule.
• Kind en Gezin betaalt een vast bedrag aan de opvangvoorziening, naargelang de
duur van de opvang :
o Voor dagopvang die minder dan 12 uren duurt, bedraagt de vaste vergoeding
25,18 €
o Voor opvang die minder dan 3 uren per dag duurt, betaalt Kind en Gezin
10,07 €
o Voor opvang van 3 uren en minder dan 5 uren, betaalt Kind en Gezin 15,11 €
Voor het Hummeltjeshof betekent dit een inkomensverhoging van 8 € tot 15 € per dag per
kind.
• Kind en Gezin vergoedt de opvang voor afwezige zieke kinderen. Deze extra
vergoeding bedraagt 5 % van de te ontvangen vaste vergoedingen. Deze forfaitaire
toevoeging kan het ene kwartaal hoger zijn dan het werkelijke inkomensverlies door
ziekteafwezigheid, het andere kwartaal lager. Het is een administratief eenvoudig
systeem dat de “buts met de buil” neemt. De opvang moet voor deze extra
vergoeding geen doktersattest bijhouden.
• Overgangsregeling : voor kinderen die momenteel reeds worden opgevangen, is een
overgangsregeling mogelijk : het gezin mag de voordien afgesproken bijdrage verder
betalen zolang dit kind in die opvang zit. Deze gezinnen moeten kunnen kiezen
tussen de bestaande bijdrage of de bijdrage volgens het inkomen.
• Maandelijks stuurt Kind en Gezin de facturen aan de gezinnen en int de betaalde
basisbijdrage. De opvang hoeft niet zelf in te staan voor de achterstallige betalingen
van basisbijdragen. Ook het afleveren van fiscale attesten zal in de toekomst door
Kind en Gezin gebeuren.
• In het IKG-systeem zijn de maaltijden in de prijs inbegrepen. In het Hummeltjeshof
was dit tot op heden niet het geval, de ouders brachten zelf de maaltijden van de
kinderen mee. Met het RVT-St. Anna werd overeengekomen dat zij in de toekomst
zullen instaan voor de warme maaltijden in het Hummeltjeshof. Het vervoer van deze
maaltijden is gratis en zal gebeuren door de dienst warme maaltijden van het
OCMW.
Door de overstap naar het IKG-systeem dient ook het huishoudelijk reglement van het
Hummeltjeshof aangepast te worden aan deze nieuwe bepalingen.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt de aanvullingen aan het huishoudelijk reglement van het
Hummeltjeshof goed aan de nieuwe bepalingen over het IKG-systeem :
GELDELIJKE BEPALINGEN
1. Berekening van de basisbijdrage
Onder basisbijdrage wordt verstaan, de bijdrage als deelname in de algemene opvangkosten, los van eventuele bijkomende betalingen voor specifieke opvangkosten.
De berekening van de financiële bijdrage is gebaseerd op de gezamenlijk belastbare
beroepsinkomsten van het gezin. Deze inkomsten moeten kunnen worden bewezen door het
meest recente aanslagbiljet, of bij het ontbreken daarvan, door recente en officiële

inkomensgegevens van het gezin.
De berekening van de bijdrage gebeurt op basis van de bewijsstukken die gelden op de
eerste dag van de opvang van het kind (voor de eerste vaststelling van de bijdrage), op 1 juli
van elk jaar (voor de jaarlijkse herberekening), op het moment van melding van een
gevoelige inkomensdaling bij het gezin of van wijziging in de samenstelling van het gezin op
niveau van de ouders. Bij een toename van het aantal kinderen ten laste wordt er een extra
kinderkorting toegekend.
Het is de verantwoordelijkheid van het gezin om zelf een eventuele herberekening aan te
vragen op basis van gedaald gezinsinkomen of gewijzigde gezinssamenstelling, en dit van
zodra de wijziging zich voordoet.
Kind en Gezin kan aan de gezinnen vragen om bewijsstukken voor te leggen die de basis
vormen voor de berekening van de financiële bijdrage.
De bijdrage wordt berekend door input van de inkomens- en gezinsgegevens in de
berekeningsmodule op de website van Kind en Gezin
: www.kindengezin.be/Tools/ouderbijdrage.jsp .
Het gezin kan deze berekening zelf doen.
2. Wijze van factureren en betalingen inzake de basisbijdrage
De gezinnen ontvangen een factuur met daarop de juiste basisbijdrage voor de opvang van
de voorbije maand. Zij ontvangen maandelijks een factuur van een externe debiteurenbeheerder, in opdracht van Kind en Gezin.
3. Bijkomende bijdragen
Naast voornoemde basisbijdrage worden er voor volgende specifieke situaties bijkomende
vergoeding aangerekend :
- Als een kindje niet aanwezig is op een opgegeven dag, wordt er een sanctionerende
vergoeding van 5 € aangerekend, uitgezonderd bij ziekte dat gestaafd werd met een
doktersattest
- Bij laattijdig afhalen van een kind dwz. tijdens weekdagen na 18.00 u. en op zaterdag na
17.00 u., wordt er 5 € aangerekend per begonnen kwartier.
- De aankoop van een heen- en weerboekje : kostprijs 5 €
Deze bijkomende bijdragen worden door de opvangvoorziening aangerekend, los van de
facturatie voor de voornoemde basisbijdrage.
4. Fiscaal attest
Jaarlijks ontvangen de gezinnen voor kinderen die in de loop van het vorige kalenderjaar in
de opvangvoorziening werden opgevangen, een fiscaal attest met vermelding van de
betaalde basisbijdrage. Eventueel bijkomende bedragen vermeld in punt 3 staan hierop niet
vermeld.
De gezinnen ontvangen het attest van de externe debiteurenbeheerder, in opdracht van Kind
en Gezin.
5. Gevolgen in geval van fout vanwege de gezinnen
Wanneer het gezin valse verklaringen aflegt (dwz. bewust verkeerde gegevens, bewijsstukken gebruikt) met betrekking tot hun inkomen, of de gevraagde bewijsstukken niet (tijdig)
voorlegt, wordt aan dat gezin de maximale basisbijdrage aangerekend, desgevallend met
terugwerkende kracht. Deze maximale basisbijdrage is de bijdrage als vermeld in artikel 9,
lid 3 van het ministerieel besluit.
Wanneer het gezin de verschuldigde basisbijdragen regelmatig niet (tijdig) betaalt of geen
gevolg geeft aan aanmaningen tot betaling, kan de opvangvoorziening de opvang van het
kind van dat gezin stopzetten. In dat geval wordt een opzegperiode van 1 maand voorzien.
6. Gevolgen in geval de opvangvoorziening niet meer in het inkomensgerelateerd systeem
zal werken
Wanneer de opvangvoorziening niet meer zal werken volgens het inkomensgerelateerd
systeem, brengt de opvangvoorziening de gezinnen hiervan onmiddellijk op de hoogte.
7. Klachtenprocedure
Vragen, bemerkingen of problemen in verband met de werking, of specifiek in verband met
het inkomensgerelateerd systeem, worden in eerste instantie besproken met de
verantwoordelijke van de opvangvoorziening.
Indien dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, kan wat betreft klachten of bemerkingen
over de werking van het inkomensgerelateerde systeem contact opgenomen worden met de

Klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortstraat 27 te 1060 Brussel., tel. 02/533.14.14,
fax. 02/534.14.48, e-mail : klachtendienst@kindengezin.be
Voor blijvende vragen kan men zich wenden tot de Kind en Gezin-lijn, hetzij telefonisch op
het nummer 078/150.100, het zij schriftelijk per e-mail : info@kindengezin.be
De klachtendienst zal de klacht voor verdere behandeling opnemen. Concreet zal nagegaan
worden of een correcte toepassing van de regelgeving in verband met het inkomensgerelateerd systeem werd toegepast. Nadat al de relevante gegevens zijn verzameld en
onderzocht zal de Klachtendienst een eindbevinding opmaken en deze meedelen aan de
klager. Indien uit de behandeling blijkt dat de klacht gegrond is, zal de Klachtendienst de
voorziening vragen bij Kind en Gezin een passende rechtzetting door te voeren.
8. Overgangsmaatregel.
Voor kinderen die momenteel reeds worden opgevangen, is een overgangsregeling mogelijk:
het gezin mag de voordien afgesproken bijdrage verder betalen zolang dit kind in die opvang
zit. Deze gezinnen moeten kunnen kiezen tussen de bestaande bijdrage of de bijdrage
volgens het inkomen.
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Paulis, Marcipont, Vervoort, Geypens en Heylen.
017 Voor- en naschoolse opvang : wijziging subsidiereglement
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
In 1998 keurde de gemeenteraad het subsidiereglement voor- en naschoolse kinderopvang
goed dat tot op heden nog niet gewijzigd werd.
Het Lokaal Overleg Kinderopvang, ondertussen erkend als officiële adviesraad, stelde reeds
in haar vergadering van 19/11/2006 voor om het subsidiereglement voor- en naschoolse
kinderopvang te wijzigen. Op woensdag 10/1/2007 vond er een vergadering plaats met op
één na alle directies van de Herentalse basisscholen, om een ontwerp van subsidiereglement uit te werken.
Het definitief ontwerp werd als agendapunt aan het schepencollege voorgelegd op
23/2/2007, met als resultaat dat het oude reglement tijdens het eerste jaar van de legislatuur
zou behouden blijven.
Tijdens haar vergadering van 9/6/2008 besliste het Lokaal Overleg Kinderopvang om het
college nogmaals in kennis te stellen van de problemen waarmee zij reeds geruime tijd te
kampen hebben. Ook hier werd het probleem van de buitenschoolse opvang die door de
Herentalse scholen georganiseerd werd, aangekaart, met de vraag naar een betere ondersteuning van de scholen.
Juridische grond
Het decreet van 24/6/1997 houdende de algemene voorwaarden inzake het organiseren van
buitenschoolse kinderopvang.
Argumentatie
De vraag om het huidige subsidiereglement te wijzigen dateert al van enkele jaren geleden.
Het zijn vooral de directies van de Herentalse basisscholen die hier vragende partij zijn.
Begin januari 2007 werd er samen met deze directies al een eerste ontwerp van reglement
uitgewerkt. Het uitgangspunt hierbij was om gebruik te maken van meer evenwichtige
verdeelsleutels. Dit voorstel werd dan ook als basis genomen bij het uitwerken van onderstaand reglement.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt eenparig het gewijzigde subsidiereglement voor- en naschoolse
opvang goed
1. Algemeen
o Periode
Dit reglement geldt van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2013.
o Wie komt in aanmerking
De subsidie wordt enkel uitgekeerd aan de Herentalse instellingen die kleuter en/of
lager onderwijs verstrekken.
Een onderwijsinstelling die van de subsidie wenst te genieten dient bijkomend aan de

volgende voorwaarden te voldoen :
•
De onderwijsinstelling dient de mogelijkheid tot vooropvang te
voorzien ten laatste vanaf 7.30 u. ’s morgens op maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag tijdens de periode dat in de instelling onderricht wordt
gegeven. De onderwijsinstelling dient de mogelijkheid tot naopvang te bieden op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 18.00 u., uitgezonderd de scholen die
in het kader van de oprichting van het IBO verplicht werden hun naopvang tot 17.30
u. te organiseren. Op woensdagnamiddag moet er opvang voorzien worden tot 2
uur na schooltijd.
Deze regeling moet in het schoolreglement opgenomen worden.
•
De voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd in een
kindvriendelijke ruimte met huiselijke sfeer waarin het nodige spel- en creamateriaal
wordt aangeboden. Naast deze ruimte wordt er aan de leerlingen van de lagere
school de mogelijkheid geboden om in een apart lokaal hun huistaken te maken.
•
Het lokaal waarin de voor- en naschoolse opvang wordt
georganiseerd dient te grenzen aan een buitenspeelruimte.
•
De burgerlijke aansprakelijkheid van de kinderbegeleidsters
van de voor- en naschoolse opvang, alsook van de kinderen welke gebruik maken
van de opvang, moet verzekerd worden bij een erkende verzekeringsinstelling.
•
Personen die instaan voor de voor- en naschoolse opvang
moeten tenminste 18 jaar oud zijn.
•
De onderwijsinstelling moet voldoen aan de “vergunningsplicht”
zoals bepaald in het decreet van 24 juni 1997 over de algemene voorwaarden
inzake het organiseren van buitenschoolse opvang.
o Aanvraag
De aanvraag tot subsidie moet voldoen aan de volgende voorwaarden :
o
ingevuld zijn op het daartoe bestemde formulier
o
vergezeld zijn van het betrokken schoolreglement en
andere gevraagde bewijzen
o
voor 31 maart aangetekend verstuurd of tegen
ontvangstbewijs afgegeven worden in het administratief centrum aan de
Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals
Aanvragen die niet voldoen aan deze voorwaarden worden niet aanvaard. Afwijkingen
op deze procedure kunnen slechts toegestaan worden na een beslissing van het
college van burgemeester en schepenen
o Toezegging en uitbetaling
Elke schoolinstelling wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het bedrag van de
subsidie.
De toelage wordt uiterlijk op 30 juni van het jaar van de aanvraag gestort.
• Verdeelsleutel
Binnen de perken van het door de hogere overheid goedgekeurde begrotingskrediet voor
schoolopvang, wordt een subsidie uitgekeerd op basis van diverse rubrieken :
- 30 % wordt verdeeld op basis van het leerlingenaantal per onderwijsinstelling op 1
februari van het kalenderjaar waarvoor de subsidie voor voor- en naopvang is
ingeschreven
- 40 % wordt verdeeld op basis van het aantal opvanguren die de school voorziet voor
de organisatie van hun voor- en naschoolse opvang
- 30 % wordt verdeeld op basis van het personeel dat de schoolinstelling voorziet voor
de organisatie van hun opvang.
• Rubrieken

aantal leerlingen per onderwijsinstelling op 1 februari van het lopende
schooljaar :30 %
Dit bedrag wordt verdeeld aan de hand van volgende verdeelsleutel: het aantal
leerlingen van school X delen door het totaal aantal leerlingen van alle scholen op 1
februari, en dit vermenigvuldigen met het begrotingsbedrag van deze rubriek.

aantal opvanguren : 40 %
Dit bedrag wordt verdeeld aan de hand van een puntensysteem.

Per opvanguur wordt er 1 punt gegeven.
Enkel de opvanguren voor- en na de schooluren worden in rekening gebracht, middagopvang wordt niet gesubsidieerd.
Het subsidiebedrag voor deze rubriek wordt gedeeld door het totaal aantal punten van
alle aanvragers. Zo verkrijgt men de geldwaarde van één punt en dus ook de waarde
van de subsidie voor het aantal opvanguren.
De opvanguren die voor subsidiëring in aanmerking komen, moeten in het schoolreglement opgenomen zijn. Gelieve bij de aanvraag een schoolreglement mee te
sturen.

personeel voor- naschoolse kinderopvang : 30 %
Ook hier wordt een puntensysteem gehanteerd. De punten worden als volgt verdeeld :
•
1 punt per personeelslid per gepresteerd opvanguur, voor
personeelsleden aangeduid om de voor- en naschoolse opvang te organiseren. De
personen die de opvang verzorgen moeten een arbeidsovereenkomst kunnen
voorleggen waaruit blijkt dat ze voor hun gepresteerde uren een loon of PWAcheques ontvangen.
•
1 extra punt per personeelslid dat een attest of diploma kan
voorleggen van volgende opleidingen :
o
opleiding kinderbegeleidster van de VDAB
o
diploma kinderverzorgster of opvoeder A2
o
diploma in een pedagogische richting zoals
kleuterleid(st)er, opvoed(st)er A1, regent …
o
attest “animator in het jeugdwerk”
o
ervaringsbewijs
begeleider
buitenschoolse
kinderopvang
•
een extra punt wordt gegeven per personeelslid met een geldig
EHBO-brevet (bewijs van attest bijvoegen)
Verdeelsleutel: het bedrag voor deze rubriek wordt gedeeld door het totale aantal
punten van alle aanvragers. Zo verkrijgt men de waarde van één punt en dus ook de
waarde van de subsidie voor de rubriek personeel per onderwijsinstelling.
Indien het personeelsbestand in de loop van het jaar wijzigt, zal hiermee pas het
volgende schooljaar rekening gehouden worden.
2. Controle
Het is het stadsbestuur toegelaten op onaangekondigde tijdstippen een controle uit te
oefenen op de waarachtigheid van de opgesomde voorwaarden in dit reglement.
Bij niet-naleving van de voorwaarden of bij foutieve vermeldingen van het aantal
personeelsleden of opvanguren, heeft de gemeente het recht de subsidie in te trekken.
018 IKA: goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 11/12/2009
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband “de cvba Investeringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse”, afgekort tot
IKA.
IKA heeft de stad per aangetekend schrijven van 21/10/2009 opgeroepen deel te nemen aan
de buitengewone algemene vergadering van IKA op 11/12/2009.
In de oproepingsbrief staat volgende agenda met bijgevoegde documenten:
3. Goedkeuring van de begroting 2010
• Kennisname van de voorziene activiteiten en de te volgen strategie
• Statutaire benoemingen en vergoedingen
Juridische grond
Het Decreet van 6/7/2001 houdende de Intergemeentelijke samenwerking
Argumentatie
De gemeenteraad keurt de agenda goed.
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot
de begroting 2010 en tot de voorziene activiteiten en de te volgen strategie 2010.

BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de volgende agenda van de buitengewone algemene vergadering
van IKA van 11 september 2009 goed:
- Goedkeuring van de begroting 2010
- Kennisname van de voorziene activiteiten en de te volgen strategie
- Statutaire benoemingen en vergoedingen
Artikel 2
De gemeenteraad draagt de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de
buitengewone algemene vergadering van IKA van 11 december 2009 op haar stemgedrag af
te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te
behandelen agendapunten.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen geeft kennis van deze beslissing aan het
secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, Ravensteingalerij 3 bus
6, 1000 Brussel, t.a.v. de heer Lieven Ex.
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Paulis, Marcipont, Vervoort, Geypens en Heylen.
019 IKA: aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger buitengewone algemene
vergadering van 11/12/2009
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband “de cvba Investeringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse”, afgekort tot
IKA.
De stad wordt opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering
van 11/12/2009.
Juridische grond
- De wet 22/12/1986 over de intercommunales.
- Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking.
- De IKA-statuten.
- De omzendbrief van 11/1/2002 over de toepassing van het decreet intergemeentelijke
samenwerking.
- Artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking dat de samenstelling en
samenroeping van de algemene vergadering reglementeert: artikel 44 bepaalt dat de
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger
wordt herhaald voor elke vergadering.
- Het rondschrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse Regering, van
11/3/2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen waarin de modaliteiten van
toepassing van het artikel 44 worden omschreven.
Argumentatie
Conform de wettelijke en statutaire bepalingen heeft elke vennoot bij IKA recht heeft op één
volmachtdrager.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de vertegenwoordiger.
De stembus bevat 25 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft
volgend resultaat:
- Paulis Guy krijgt
1 stem
- Schaut Christine krijgt
1 stem
- Van den Broeck Katrien krijgt
19 stemmen
- Vanhencxthoven Walter krijgt
1 stem
- Vervoort Roel krijgt
1 stem
- blanco-stembiljetten
2
Katrien Van den Broeck heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen verkregen.

Raadsleden Liedts en Marcipont verlaten de zitting.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de plaatsvervangend vertegenwoordiger.
De stembus bevat 23 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft
volgend resultaat:
- De Cat Luc krijgt
18 stemmen
- Marcipont Daniël krijgt
1 stem
- Paulis Guy krijgt
1 stem
- Vermeulen François kirjgt
1 stem
- blanco-stembiljetten
2
Luc De Cat heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad duidt mevrouw Katrien Van den Broeck, gemeenteraadslid, die woont te
2200 Herentals, Molenstraat 66/A, aan als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IKA op 11 december 2009.
De gemeenteraad duidt de heer Luc De Cat, gemeenteraadslid, die woont te 2200 Herentals,
Keinigestraat 15, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IKA op 11 december 2009.
Artikel 2
De gemeenteraad mandateert de volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager om
op deze vergadering te handelen en te beslissen volgens de besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering
van IKA op 11 december 2009.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen geeft kennis van deze beslissing aan de
intercommunale IKA, p/a Ravenstijngalerij 3 bus 6, 1000 Brussel, t.a.v. Lieven Ex.
020 Cipal: goedkeuring agenda en aanduiding en vaststelling mandaat vertegenwoordiger
en plaatsvervanger op de buitengewone algemene vergadering van 11/12/2009
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad Herentals is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal.
De Raad van Bestuur van Cipal nodigt het stadsbestuur uit op de algemene vergadering op
vrijdag 11/12/2009 om 10.00 uur op de maatschappelijke zetel van Cipal in Geel, Cipalstraat
1.
In de oproepingsbrief met toelichtende nota staat volgende agenda:
1. Aanvaarding van nieuwe deelnemer(s).
2. Vastlegging van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar
2010.
3. Goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2010.
4. Vervanging van de op voordracht van de stad Lier benoemde bestuurder.
5. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité.
6. Aanpassing presentiegelden (toepassing van het indexeringsmechanisme).
7. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Juridische grond
- Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking
- Artikel 35 van de statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal
Argumentatie
De benoeming en de vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
moet voor elke vergadering herhaald worden.
Het stadsbestuur duidt één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aan en keurt de
agenda goed.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de vertegenwoordiger.

De stembus bevat 23 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft
volgend resultaat :
- Bertels Jan krijgt
18 stemmen
- Van den Eynden Hans krijgt
1 stem
- Vanhencxthoven Walter krijgt
1 stem
- Vermeulen François krijgt
1 stem
- blanco-stembiljetten
2
Jan Bertels heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de plaatsvervangend vertegenwoordiger.
De stembus bevat 23 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft
volgend resultaat :
- Beirinckx Bieke krijgt
1 stem
- Paulis Guy krijgt
1 stem
- Vanhencxthoven Walter krijgt
2 stemmen
- Vervloesem Victor krijgt
17 stemmen
- blanco-stembiljetten
2
Victor Vervloesem heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
Raadslid Liedts neemt opnieuw deel aan de zitting.
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de
dienstverlenende vereniging CIPAL van 11 december 2009 goed op basis van de bekomen
documenten en toelichtingsnota.
Artikel 2
De gemeenteraad duidt de heer Jan Bertels, schepen, die woont te 2200 Herentals, Roggestraat 12, aan als vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de buitengewone
algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 11 december 2009.
De gemeenteraad duidt de heer Victor Vervloesem, gemeenteraadslid, die woont te 2200
Herentals, Koninkrijk 14, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad voor
deelname aan de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging
CIPAL van 11 december 2009.
Artikel 3
De gemeenteraad mandateert deze vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger, om op de
buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 11
december 2009 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd wordt) te
handelen en te beslissen volgens de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen
over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende
vereniging CIPAL van 11 december 2009 en verder al het nodige te doen voor de afwerking
van de volledige agenda.
Artikel 4
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan de dienstverlenende vereniging
CIPAL, Cipalstraat 1, 2440 Geel.
Onthouden zich bij de stemming over de agenda: Liedts, Vervoort, Geypens en Heylen.
021 C.V.B.A. Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie
Antwerpen: goedkeuring agenda algemene vergadering van 17/12/2009
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad besliste in zitting van 27/12/1995 om deel te nemen aan de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen.
De Raad van Bestuur van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de

Provincie Antwerpen nodigt het stadsbestuur uit op de algemene vergadering op donderdag
17/12/2009 om 19.00 uur in het crematorium van Wilrijk, Jules Moretuslei 2.
In de oproepingsbrief van 30/10/2009 staat volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 11/6/2009.
2. Vervanging leden raad van bestuur
3. Voorstelling van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar
2010
4. Begroting 2010
5. Toetreding tot de DV Cipal
6. Heraanstelling bedrijfsrevisor
Juridische grond
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking
Argumentatie
De gemeenteraad keurt de agenda goed.
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt de diverse punten vermeld op de agenda van de algemene
vergadering van 17 december 2009, goed.
Artikel 2.
De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger, om op de
algemene vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de
Provincie Antwerpen van 17 december 2009 te handelen en te beslissen volgens de
beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen.
Artikel 3.
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan de Intercommunale Vereniging
voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen, Jules Moretuslei 2, 2610 AntwerpenWilrijk.
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Vervoort, Geypens en Heylen.
022 C.V.B.A. Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie
Antwerpen: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger op de algemene
vergadering van 17/12/2009
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad besliste in zitting van 27/12/1995 om deel te nemen aan de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen.
De Raad van Bestuur van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de
Provincie Antwerpen nodigt het stadsbestuur uit op de algemene vergadering op donderdag
17/12/2009 om 19.00 uur in het crematorium van Wilrijk, Jules Moretuslei 2.
Juridische grond
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking
Argumentatie
De benoeming en de vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
moet voor elke vergadering herhaald worden.
Het stadsbestuur duidt één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aan.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de vertegenwoordiger.
De stembus bevat 24 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft
volgend resultaat :
- Van Dyck Elke krijgt
18 stemmen
- Van Olmen Mien krijgt
1 stem
- Verheyden Wiest krijgt
2 stemmen
- Vervloesem Victor krijgt
1 stem
- blanco-stembiljetten
2
Elke Van Dyck heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.

Raadslid Marcipont neemt opnieuw deel aan de zitting.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de plaatsvervangend vertegenwoordiger.
De stembus bevat 25 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft
volgend resultaat :
- Bellens Peter krijgt
1 stem
- Bergen Lise krijgt
1 stem
- Bertels Jan Krijgt
1 stem
- Van den Broeck Katrien krijgt 19 stemmen
- blanco-stembiljetten
2
- ongeldig stembiljet
1
Katrien Van den Broeck heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen verkregen.
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad duidt mevrouw Elke Van Dyck, gemeenteraadslid, die woont te 2200
Herentals, Vest 1/101, aan als vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de
algemene vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de
Provincie Antwerpen van 17 december 2009.
De gemeenteraad duidt mevrouw Katrien Van den Broeck, gemeenteraadslid, die woont te
2200 Herentals, Molenstraat 66/A, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad
voor deelname aan de algemene vergadering van de Intercommunale Vereniging voor
Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen van 17 december 2009.
De betrokkene beschikt over 31 stemmen van de gemeente (volgens de lijst van de
intercommunale).
Artikel 2.
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan de Intercommunale Vereniging
voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen, Jules Moretuslei 2, 2610 AntwerpenWilrijk.
Raadslid Heylen verlaat de zitting.
023 Pidpa: goedkeuring agenda en aanduiding en vaststelling mandaat vertegenwoordiger
en plaatsvervanger op de buitengewone algemene vergadering van 14/12/2009
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad Herentals is deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Pidpa nodigt, met haar oproepingsbrief van 19/10/2009, het stadsbestuur uit op de buitengewone algemene vergadering van maandag 14/12/2009 in het hoofdkantoor, Desguinlei
246 te 2018 Antwerpen.
In de oproepingsbrief staat volgende agenda:
1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden
2. Begroting 2010 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen
strategieën in 2010
3. Benoemingen
4. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Juridische grond
Het decreet van 6/7/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking:
- artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde dient te
worden herhaald voor elke algemene vergadering.
- artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er
een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de

algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen.
Artikel 22 van de statuten van Pidpa.
Argumentatie
De raad van bestuur stelde de begroting 2010 op. In het verslag aan de buitengewone
algemene vergadering wordt de begroting en de te ontwikkelen activiteiten en de strategie
m.b.t. het boekjaar 2010 toegelicht.
Voor een deelnemer dient een benoeming van een voorgedragen bestuurder te gebeuren.
De benoeming en de vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
moet voor elke vergadering herhaald worden.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de vertegenwoordiger.
De stembus bevat 24 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft
volgend resultaat:
- Bellens Peter krijgt
1 stem
- Paulis Guy krijgt
1 stem
- Ryken Ingrid krijgt
1 stem
- Van den Eynden Hans krijgt
2 stemmen
- Vermeulen François krijgt
1 stem
- Vervloesem Victor krijgt
17 stemmen
- Vervoort Roel krijgt
1 stem
Victor Vervloesem heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de plaatsvervangend vertegenwoordiger.
De stembus bevat 24 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft
volgend resultaat:
- Paulis Guy krijgt
1 stem
- Rombouts Marijke krijgt
1 stem
- Van den Eynden Hans krijgt
1 stem
- Van Dingenen Marcel krijgt
19 stemmen
- Van Dyck Elke krijgt
1 stem
- Van Olmen Mien krijgt
1 stem
Marcel Van Dingenen heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de strategie en de te ontwikkelen activiteiten van Pidpa
m.b.t. het boekjaar 2010.
Artikel 2
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de door de raad van bestuur van Pidpa
voorgelegde begroting 2010 en het toelichtend verslag.
Artikel 3
De gemeenteraad duidt de heer Victor Vervloesem, gemeenteraadslid, die woont te 2200
Herentals, Koninkrijk 14, aan als vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de
buitengewone algemene vergadering van 14 december 2009.
De gemeenteraad duidt de heer Marcel Van Dingenen, gemeenteraadslid, die woont te 2200
Herentals, Heesveld 17, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad voor
deelname aan de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2009.
Artikel 4
De gemeenteraad geeft opdracht aan bovengenoemde vertegenwoordiger om op de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2009, overeenkomstig deze beslissing te
stemmen alsook de voorgestelde benoemingen goed te keuren, evenals op elke andere
algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van
deze buitengewone vergadering.
Artikel 5
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan Pidpa, Desguinlei 246, 2018
Antwerpen.

Onthouden zich bij de stemming over de agenda: Liedts, Paulis, Marcipont, Vervoort en
Geypens.
Raadslid Heylen neemt opnieuw deel aan de zitting.

024 IOK Afvalbeheer: goedkeuring agenda en aanduiding en vaststelling mandaat
vertegenwoordiger en plaatsvervanger op de algemene vergadering van 15/12/2009
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad Herentals is deelnemer aan de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de
Kempen (IOK Afvalbeheer).
De raad van bestuur van IOK Afvalbeheer nodigt het stadsbestuur uit op de algemene
vergadering van 15/12/2009 om 19.30 uur in zalen “Den Eyck”, Houtum 36, 2560 Kasterlee.
In de oproepingsbrief staat volgende agenda:
1. Ondernemingsplan 2010
2. Begroting 2010
3. Verduidelijking ‘statutaire bijdragen afvalbeheer’
4. Varia
Juridische grond
- Het decreet van 6/7/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
- De statuten van IOK Afvalbeheer.
- De omzendbrief van 11/1/2002 over de toepassing van het decreet intergemeentelijke
samenwerking.
- De omzendbrief van 18/7/2003 over de toepassing van artikel 11 van het decreet
intergemeentelijke samenwerking
Argumentatie
IOK Afvalbeheer heeft een toelichtende nota en de hierin vervatte bijlagen toegevoegd.
De gemeenteraad neemt kennis en sluit zich aan bij het Beleidsplan 2010 dat in zitting van
20/10/2009 werd goedgekeurd door de raad van bestuur en dat conform artikel 44 van het
decreet intergemeentelijke samenwerking aan de algemene vergadering wordt voorgelegd.
De gemeenteraad neemt kennis en sluit zich niet aan bij de begroting 2010 en de hierin
vervatte bijdragen die in zitting van 20/10/2009 werden goedgekeurd door de raad van
bestuur en die conform artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking aan de
algemene vergadering wordt voorgelegd.
De gemeenteraad neemt akte van het document ‘Verduidelijking statutaire bijdragen
afvalbeheer’ dat aan de algemene vergadering wordt voorgelegd.
De benoeming en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
moet voor elke vergadering herhaald worden. Het stadsbestuur duidt één vertegenwoordiger
en één plaatsvervanger aan. Conform de wettelijke en statutaire bepalingen heeft elke
vennoot bij IOK Afvalbeheer recht op één volmachtdrager.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de vertegenwoordiger.
De stembus bevat 25 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft
volgend resultaat:
- Bertels Jan krijgt
1 stem
- Verheyden Wies krijgt
18 stemmen
- Verlinden Gunther krijgt
2 stemmen
- Vermeulen François krijgt
1 stem
- blanco-stembiljetten
3
Wies Verheyden heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de plaatsvervangend vertegenwoordiger.
De stembus bevat 25 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft

volgend resultaat:
- De Cat Luc krijgt
2 stemmen
- Liedts Raf krijgt
1 stem
- Van Dingenen Marcel krijgt
18 stemmen
- Verlinden Gunther krijgt
1 stem
- Vermeulen François krijgt
1 stem
- blanco-stembiljetten
2
Marcel Van Dingenen heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt de volgende agenda goed:
1. Ondernemingsplan 2010
2. Begroting 2010
3. Verduidelijking ‘statutaire bijdragen afvalbeheer’
4. Varia
Artikel 2.
De gemeenteraad duidt de heer Wies Verheyden, schepen, die woont te 2200 Herentals,
Ekelstraat 49, aan als vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de algemene
vergadering van IOK Afvalbeheer van 15 december 2009.
De gemeenteraad duidt de heer Marcel Van Dingenen, gemeenteraadslid, die woont te 2200
Herentals, Heesveld 17, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad voor
deelname aan de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer van 15 december 2009.
Artikel 3.
De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger of plaatsvervanger om op deze
algemene vergadering te handelen en te beslissen conform de besluiten die door de
gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de algemene vergadering van IOK
Afvalbeheer van 15 december 2009.
Artikel 4.
De gemeenteraad sluit zich aan bij de overwegingen en conclusies van het beleidsplan
2010, goedgekeurd door de raad van bestuur.
Artikel 5.
De gemeenteraad sluit zich NIET aan bij de overwegingen en conclusies van de begroting
2010 en de hierin vervatte bijdragen, goedgekeurd door de raad van bestuur.
De gemeenteraad kan zich niet aansluiten bij de bijdrage die, zoals in 2009, toegevoegd
wordt, met name voor 2010, 2,03 euro als bijdrage “impact conjunctuur en bedrijfseconomische veiligheidsmarge”. Het gaat niet op een reserve van 505.000 euro aan te
leggen bij IOK, op last van de gemeenten.
De gemeente vraagt aan IOK ook een oefening in soberheid te doen met betrekking tot
zijn werkingsuitgaven en zijn uitgaven te matigen, net zoals de gemeenten moeten doen
in deze financieel moeilijke tijden.
Artikel 6.
De gemeenteraad neemt akte van het document ter verduidelijking van de statutaire
bijdragen afvalbeheer.
Artikel 7
Het college bezorgt de beslissing aan IOK Afvalbeheer, Antwerpseweg 1, 2440 Geel.
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Paulis, Marcipont, Vervoort, Geypens en Heylen.
Raadslid Paulis verlaat de zitting.
025 IOK: goedkeuring agenda en aanduiding en vaststelling mandaat vertegenwoordiger
en plaatsvervanger op de algemene vergadering van 15/12/2009
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen

De stad Herentals is deelnemer aan de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de
Kempen (IOK).
De raad van bestuur van IOK nodigt het stadsbestuur uit op de algemene vergadering van
15/12/2009 om 19.00 uur in zalen “Den Eyck”, Houtum 36, 2560 Kasterlee.
In de oproepingsbrief staat volgende agenda:
1. Beleidsplan 2010
2. Begroting 2010
3. Varia
Juridische grond
- Het decreet van 6/7/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
- De statuten van IOK Afvalbeheer.
- De omzendbrief van 11/1/2002 over de toepassing van het decreet intergemeentelijke
samenwerking.
- De omzendbrief van 18/7/2003 over de toepassing van artikel 11 van het decreet
intergemeentelijke samenwerking
Argumentatie
IOK heeft een toelichtende nota en de hierin vervatte bijlagen toegevoegd.
De gemeenteraad neemt kennis en sluit zich aan bij het Beleidsplan 2010 dat in zitting van
20/10/2009 werd goedgekeurd door de raad van bestuur en dat conform artikel 44 van het
decreet intergemeentelijke samenwerking aan de algemene vergadering wordt voorgelegd.
De gemeenteraad neemt kennis en sluit zich aan bij de begroting 2010 en de hierin vervatte
bijdragen die in zitting van 20/10/2009 werden goedgekeurd door de raad van bestuur en die
conform artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking aan de algemene
vergadering wordt voorgelegd.
De benoeming en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
moet voor elke vergadering herhaald worden. Het stadsbestuur duidt één vertegenwoordiger
en één plaatsvervanger aan. Conform de wettelijke en statutaire bepalingen heeft elke
vennoot bij IOK recht op één volmachtdrager.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de vertegenwoordiger.
De stembus bevat 24 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft
volgend resultaat:
- Beirinckx Bieke krijgt
1 stem
- Bertels Jan krijgt
1 stem
- Van den Eynden Hans krijgt
2 stemmen
- Verlinden Gunther krijgt
19 stemmen
- blanco-stembiljet
1
Gunther Verlinden heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
Raadslid Liedts verlaat de zitting.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de plaatsvervangend vertegenwoordiger.
De stembus bevat 23 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft
volgend resultaat:
- Van den Eynden Hans krijgt
1 stem
- Van Dingenen Marcel krijgt
18 stemmen
- Vermeulen François krijgt
1 stem
- Vervloesem Victor krijgt
1 stem
- blanco-stembiljetten
2
Marcel Van Dingenen heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt de volgende agenda goed:
1. Beleidsplan 2010
2. Begroting 2010

3. Varia
Artikel 2.
De gemeenteraad duidt de heer Gunther Verlinden, gemeenteraadslid, die woont te 2200
Herentals, Ekelstraat 15, aan als vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de
algemene vergadering van IOK van 15 december 2009.
De gemeenteraad duidt de heer Marcel Van Dingenen, gemeenteraadslid, die woont te 2200
Herentals, Heesveld 17, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad voor
deelname aan de algemene vergadering van IOK van 15 december 2009.
Artikel 3.
De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger of plaatsvervanger om op deze
algemene vergadering te handelen en te beslissen conform de besluiten die door de
gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de algemene vergadering van IOK
van 15 december 2009.
Artikel 4.
De gemeenteraad sluit zich aan bij de overwegingen en conclusies van het beleidsplan
2010, goedgekeurd door de raad van bestuur.
Artikel 5.
De gemeenteraad sluit zich aan bij de overwegingen en conclusies van de begroting 2010 en
de hierin vervatte bijdragen, goedgekeurd door de raad van bestuur.
Artikel 6
Het college bezorgt de beslissing aan IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel.
De raadsleden Liedts en Paulis nemen opnieuw deel aan de zitting.
026 Verzelfstandiging ziekenhuis: aanduiding van twee leden van de gemeenteraad als
vaste vertegenwoordigers van de stad Herentals in de raad van bestuur van de vzw AZ
St.-Elisabeth
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
In de gemeenteraadszitting van 30/6/2009 werd beslist tot mede-oprichting en deelname aan
de vzw AZ St.-Elisabeth. De verzelfstandiging van het ziekenhuis naar de vzw AZ St.Eliasabeth gaat in op 1/1/2010.
Juridische grond
Decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid hoofdstuk II van titel VIII – Verenigingen van privaat recht
met het oog op de gehele of gedeeltelijke exploitatie van een ziekenhuis of een ziekenhuisgebonden activiteit.
Argumentatie
Artikel 23 van de statuten van de vzw AZ St.-Elisabeth bepaalt dat de stad Herentals in de
raad van bestuur van de vzw vertegenwoordigd is met maximum drie vaste vertegenwoordigers, die daartoe door de gemeenteraad van Herentals zijn verkozen; maximaal 2 van
deze leden mogen lid zijn van de gemeenteraad van Herentals. Tenminste één van de
bindend door de gemeenteraad voorgedragen leden is een deskundige die geen lid is van de
gemeenteraad.
Daarom moeten er twee raadsleden aangeduid worden als vaste vertegenwoordiger van de
stad in de raad van bestuur van vzw AZ St.-Elisabeth.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de eerste vaste vertegenwoordiger
van de stad in de raad van bestuur van vzw AZ St.-Elisabeth
De stembus bevat 25 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft
volgend resultaat:
- Bellens Peter krijgt
19 stemmen
- Marcipont Daniël krijgt
4 stemmen
- Vermeulen François krijgt
1 stem
- blanco-stembiljet
1
Peter Bellens heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen

verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de tweede vaste vertegenwoordiger
van de stad in de raad van bestuur van vzw AZ St.-Elisabeth
De stembus bevat 25 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft
volgend resultaat:
- Bertels Jan krijgt
19 stemmen
- Marcipont Daniël krijgt
5 stemmen
- Van den Eynden Hans krijgt 1 stem
Jan Bertels heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad duidt:
- de heer Peter Bellens, gemeenteraadslid, de woont te 2200 Herentals, Beukenlaan 25
- de heer Jan Bertels, schepen, die woont te 2200 Herentals, Roggestraat 12
aan als vaste vertegenwoordigers van de stad Herentals in de raad van bestuur van de vzw
AZ St.-Elisabeth.
027 Verzelfstandiging ziekenhuis: aanduiding van vijf leden van de gemeenteraad als
vertegenwoordigers van de stad Herentals in de algemene vergadering van de vzw AZ
St.-Elisabeth
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
In de gemeenteraadszitting van 30/6/2009 werd beslist tot mede-oprichting en deelname aan
de vzw AZ St.-Elisabeth. De verzelfstandiging van het ziekenhuis naar de vzw AZ St.Eliasabeth gaat in op 1/1/2010.
Juridische grond
Decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid hoofdstuk II van titel VIII – Verenigingen van privaat recht
met het oog op de gehele of gedeeltelijke exploitatie van een ziekenhuis of een ziekenhuisgebonden activiteit.
Argumentatie
Artikel 11 van de statuten van de vzw AZ St.-Elisabeth bepaalt dat de stad Herentals in de
algemene vergadering van de vzw vertegenwoordigd is met maximum vijf leden-vertegenwoordigers aangeduid door de stad Herentals.
Er worden vijf raadsleden aangeduid als vertegenwoordiger van de stad in de algemene
vergadering van vzw AZ St.-Elisabeth.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de eerste vertegenwoordiger van
de stad in de algemene vergadering van de vzw AZ St.-Elisabeth.
De stembus bevat 25 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft
volgend resultaat:
- Bellens Peter krijgt
16 stemmen
- Bergen Lise krijgt
1 stem
- Bertels Jan krijgt
1 stem
- Marcipont Daniël krijgt
5 stemmen
- Van den Eynden Hans krijgt
1 stem
- Van Dydck Elke krijgt
1 stem
Peter Bellens heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de tweede vertegenwoordiger van
de stad in de algemene vergadering van de vzw AZ St.-Elisabeth.
De stembus bevat 25 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft
volgend resultaat:
- Marcipont Daniël krijgt
5 stemmen
- Ryken Ingrid krijgt
18 stemmen
- Van Dyck Elke krijgt
1 stem
- Vanhencxthoven Walter krijgt
1 stem
Ingrid Ryken heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen

verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de derde vertegenwoordiger van de
stad in de algemene vergadering van de vzw AZ St.-Elisabeth.
De stembus bevat 25 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft
volgend resultaat:
- Bertels Jan krijgt
18 stemmen
- Marcipont Daniël krijgt
5 stemmen
- Ryken Ingrid krijgt
1 stem
- ongeldig stembiljet
1
Jan Bertels heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de vierde vertegenwoordiger van de
stad in de algemene vergadering van de vzw AZ St.-Elisabeth.
De stembus bevat 25 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft
volgend resultaat:
- Bertels Jan krijgt
1 stem
- Marcipont Daniël krijgt
4 stemmen
- Paulis Guy krijgt
1 stem
- Peeters Jan krijgt
18 stemmen
- Vermeulen François krijgt
1 stem
Jan Peeters heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de vijfde vertegenwoordiger van de
stad in de algemene vergadering van de vzw AZ St.-Elisabeth.
De stembus bevat 25 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft
volgend resultaat:
- Paulis Guy krijgt
1 stem
- Van den Eynden Hans krijgt
24 stemmen
Hans Van den Eynden heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad duidt
- de heer Peter Bellens, gemeenteraadslid, die woont te 2200 Herentals, Beukenlaan 25,
- mevrouw Ingrid Ryken, schepen, die woont te 2200 Herentals, Wuytsbergen 148/8,
- de heer Jan Bertels, schepen, die woont te 2200 Herentals, Roggestraat 12,
- de heer Jan Peeters, burgemeester, die woont te 2200 Herentals, Spoorwegstraat 27
- de heer Hans Van den Eynden, gemeenteraadslid, die woont te 2200 Herentals, Acacialaan 25,
aan als vertegenwoordigers van de stad Herentals in de algemene vergadering van de vzw
AZ St.-Elisabeth.
027/
1 Goedkeuring nieuwe overeenkomst interlokale vereniging “Bureau Gemeentelijke
Administratieve Sancties”
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 15/1/2008 is het college principieel akkoord gegaan om gemeentelijke administratieve
sancties in te voeren en heeft het beslist een aanvraag tot toetreding over te maken aan het
beheerscomité van de interlokale vereniging Bureau GAS.
Op 8/4/2008 heeft de gemeenteraad de toetreding van de stad Herentals tot de interlokale
vereniging Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties en de statuten goedgekeurd.
Op 24/6/2008 heeft de gemeenteraad het GAS-reglement goedgekeurd waardoor inbreuken
op de politiereglementen en hinderlijke gedragingen kunnen bestraft worden met gemeentelijke administratieve sancties. De raad heeft hierbij een bemiddelingsprocedure voorzien. Deze is verplicht wanneer het minderjarigen betreft die al 16 jaar geworden zijn op het ogenblik
van de feiten.
De gemeenten Herselt, Hulshout en Westerlo van de politiezone Zuiderkempen en de
gemeenten Balen, Dessel en Mol van de politiezone Balen-Dessel-Mol hebben gevraagd om

toe te treden tot de interlokale vereniging. Het Beheerscomité van de interlokale vereniging is
hier op 15/9/2009 mee akkoord gegaan.
Daarnaast stelt het Beheerscomité voor om Rob Testelmans, bestuurssecretaris bij de stad
Geel, als vervangend sanctionerend ambtenaar aan te stellen.
Argumentatie
De bestaande samenwerkingsovereenkomst interlokale vereniging “Bureau Gemeentelijke
Administratieve Sancties“, zoals op 8/4/2008 goedgekeurd door de gemeenteraad, moet aan
de toetreding van de gemeenten Herselt, Hulshout, Westerlo, Balen, Dessel en Mol aangepast worden
Daarnaast wordt een regeling opgenomen voor de vervanging van Ann Heylen in het geval
ze arbeidsongeschiktheid is of in het geval ze door langdurig verlof niet kan optreden als
sanctionerend ambtenaar of in het geval ze omwille van deontologische redenen niet kan
optreden als sanctionerend ambtenaar.
Deze vervangingsmogelijkheid is bedoeld om de continuïteit van de dienst en de dossiers
van de gemeentelijke administratieve sancties te verzekeren.
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de toetreding van de gemeente Herselt, de gemeente Hulshout, de
gemeente Westerlo, de gemeente Balen, de gemeente Dessel en de gemeente Mol tot de
interlokale vereniging “Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties “ goed.
Artikel 2
Deze toetreding en de nieuwe statuten treden in werking op 1 januari 2010.
Artikel 3
Rob Testelmans wordt aangewezen als sanctionerend ambtenaar in het kader van de
Gemeentelijke Administratieve Sancties
Artikel 4
De gemeenteraad keurt de nieuwe statuten van de interlokale vereniging goed als volgt :
“ Hoofdstuk 1 - Doel, deelnemers en naam
Artikel 1
In toepassing van hoofdstuk II van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verenigen de gemeentebesturen van Geel, Laakdal, Meerhout,
Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen, Vorselaar, Herselt, Hulshout, Westerlo,
Balen, Dessel en Mol * zich in een interlokale vereniging.
(*gewijzigd op 20-06-2008 : Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar
treden toe tot de interlokale vereniging
gewijzigd op 11-12-2009 : Herselt, Hulshout, Westerlo, Balen, Dessel en Mol treden
toe tot de interlokale vereniging )
De vereniging staat in voor de professionele aanpak van overlast zowel op preventief
gebied als op het vlak van het opleggen van een gemeentelijke administratieve geldboete
zoals voorzien in artikel 119 bis NGW. Hierbij wordt rekening gehouden met de
beleidslijnen en beleidsopties van elke deelnemende gemeente.
De interlokale vereniging zal "Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties"* genoemd
worden.
(*gewijzigd op 20-06-2008)
Hoofdstuk 2 - Interne organisatie en werking
Artikel 2
Het beheer van de interlokale vereniging wordt toevertrouwd aan een beheerscomité, dat
is samengesteld uit de burgemeester van elke deelnemende gemeente, de secretaris van
elke deelnemende gemeente en een vertegenwoordiger van de lokale politiedienst.
De bevoegde ambtenaar voor het opleggen van de administratieve boetes ( sanctionerende ambtenaar ) maakt met adviserende stem deel uit van het beheerscomité.
Met het oog op adviesverlening kan er steeds ad hoc een deskundige worden uitgenodigd
(vb. preventieambtenaar, provinciale ambtenaar, ontvanger, parketmagistraat, enz.).
Artikel 3
Het beheerscomité heeft een algemeen coördinerende opdracht, legt prioriteiten inzake
beleid en werking vast en formuleert adviezen naar de deelnemende gemeenten toe.
Het beheerscomité stelt een huishoudelijk reglement op waarin de werking van het

Comité wordt vastgelegd.
Het beheerscomité stelt jaarlijks en uiterlijk op 31 maart de rekeningen van het voorgaande werkingsjaar vast en legt ze binnen een termijn van 50 dagen na de vaststelling ervan
ter goedkeuring voor aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Na het
verstrijken van een termijn van 50 dagen vanaf de verzending ervan aan de voornoemde
raden worden zij, zonder tegenbericht, geacht te zijn goedgekeurd.
Artikel 4
De stad Geel wordt aangesteld als beherende gemeente.
Artikel 5
De uitvoering van de taken berust bij een ambtenaar van niveau A (‘de sanctionerende
ambtenaar’). Deze ambtenaar wordt aangeworven door de beherende gemeente, na
overleg met en akkoord van het beheerscomité. Deze verzorgt ook het secretariaat van
het beheerscomité.
De ambtenaar wordt conform artikel 119bis§2 aangewezen door de gemeenteraden van
de deelnemende gemeenten als sanctionerende ambtenaar.
Artikel 6
Het voorzitterschap van het beheerscomité wordt afwisselend waargenomen door de
burgemeester van de deelnemende gemeenten. Het voorzitterschap heeft een mandaat
van 1 jaar.
Hoofdstuk 3 – Informatieverstrekking aan de deelnemers en evaluatie door gemeenteraden
Artikel 7
De beraadslagingen van het beheerscomité worden vastgelegd in notulen en ondertekend
door de voorzitter en de secretaris van het beheerscomité. Deze notulen worden in een
register verzameld en liggen ter inzage op de standplaats van het Bureau.
Artikel 8
Afschrift van de notulen van elke vergadering worden binnen de twintig dagen bezorgd
aan de deelnemende gemeenten, die ze ter inzage dienen te leggen van de gemeenteraadsleden.
Artikel 9
Jaarlijks zal naar aanleiding van de goedkeuring van de rekeningen van het Bureau door
de deelnemende gemeenten een evaluatie van de werking gebeuren.
Hoofdstuk 4 - Financiële middelen en inbreng
Artikel 10
Het budget van het Bureau bestaat uit de gemeentelijke bijdragen die jaarlijks vastgesteld
worden in de begroting. Hiertoe wordt door het beheerscomité van het Bureau jaarlijks
een begrotingsraming vastgesteld voor het volgende dienstjaar.
Artikel 11
Alle uitgaven en investeringen (personeelskosten, investeringskosten, werkingskosten)
worden betaald via de beherende gemeente.
Artikel 12
De opgelegde geldboete wordt rechtstreeks door de daders betaald aan de beherende
gemeente.
Het resultaat, zijnde het saldo van de gerealiseerde inkomsten en de aangerekende
kosten, wordt verder verdeeld over de deelnemende gemeenten rekening houdend met
hun bevolkingscijfer.* (*gewijzigd op 20-06-2008)
Concreet betekent dit volgende verdeelsleutel* :
- Geel :
15,30 %
- Laakdal :
6,41 %
- Meerhout :
4,07 %
- Grobbendonk :
4,60 %
- Herentals :
11,16 %
- Herenthout :
3,63 %
- Olen :
4,91 %
- Vorselaar :
3,14 %
- Herselt :
5,99 %
- Hulshout :
4,08 %

-

Westerlo :
9,96 %
Balen :
8,77 %
Dessel :
3,80 %
Mol :
14,19 %
(*gewijzigd op 20-06-2008 en op 11-12-2009 – de percentages zijn afgerond tot 2
cijfers na de komma – bij het opstellen van het budget en de afrekening worden de
reële percentages gebruikt)
De verdeelsleutel zal 5 jaarlijks aangepast worden aan de veranderende bevolkingscijfers
van de deelnemende gemeenten *
(*gewijzigd op 20-06-2008)
De onderscheiden gemeenten van de politiezones voorzien, desgevallend via begrotingswijziging, voldoende kredieten op hun respectievelijke begrotingen.
Er volgt een eindafrekening voor elk boekjaar in het eerste kwartaal van het volgende
boekjaar.*
(*gewijzigd op 11-12-2009)
Artikel 13
De opmaak van het ontwerp van de begroting en rekening van de interlokale vereniging
wordt opgemaakt door de ontvanger/financieel beheerder van de beherende gemeente.
Deze voert tevens de voorgeschreven boekhouding.
Hoofdstuk 5 - Personeel
Artikel 14
De beherende gemeente stelt een voltijds personeelslid van niveau A aan voor het
utvoeren van de volgende taken:
- alle taken die zijn opgedragen door de wetgeving omtrent gemeentelijke
administratieve sancties;
- organiseren van administratieve vervolging van overtredingen wanneer voorzien in een
gemeentelijke administratieve sanctie;
- opvolgen van de gemeentelijke politiereglementen;
- adviseren van de gemeenten aangaande eventuele aanpassingen van de gemeentelijke reglementen nav wetgeving of maatschappelijke noden;
- analyseren van de overtredingen met het oog op voorkoming van overlast;
- waarnemen van het secretariaat van het Beheerscomité;
- alle taken en resultaatgebieden die in de functiebeschrijving zijn opgenomen.
Artikel 15
Bijkomend personeel kan worden aangeworven mits akkoord van het Beheerscomité en
in functie van de personeelsbehoeften.
Artikel 16
Het personeelslid (de personeelsleden) heeft (hebben) zitting in het gebouw van de lokale
politiezone Geel - Laakdal - Meerhout. De politie van de politiezone Geel - Laakdal Meerhout stelt een kantoor, de nodige infrastructuur en een hoorzaal ter beschikking van
het personeelslid (de personeelsleden) en het Bureau.
De politie van de politiezone Neteland (Grobbendonk - Herentals - Herenthout - Olen Vorselaar), de politiezone Zuiderkempen (Herselt - Hulshout - Westerlo ), en de
politiezone Balen - Dessel - Mol stellen tevens ruimte en de nodige infrastructuur ter
beschikking van het personeelslid (personeelsleden). Het personeelslid (de personeelsleden) zal (zullen) tevens wekelijks zitting houden in het gebouw van de politiezone
Neteland, twee-wekelijks in het gebouw van de politiezone Zuiderkempen en tweewekelijks in het gebouw van de politiezone Balen-Dessel-Mol *
(*gewijzigd op 20-06-2008 en op 11-12-2009)
Hoofdstuk 6 - Tijdsduur
Artikel 17
De interlokale vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur op het moment van de
ondertekening.
Zij kan op elk moment worden aangepast mits goedkeuring van alle deelnemers.
Hoofdstuk 7 – Ontbinding
Artikel 18
Indien één of meer leden een einde wensen te stellen aan de vereniging, moet dit

schriftelijk en aangetekend gebeuren aan de Voorzitter van het Beheerscomité met
inachtneming van een opzegtermijn van 4 maanden. De ontbinding zal ingaan op 1
januari van het jaar volgend op de betekening van de opzeg.
Artikel 19
Iedere deelnemende gemeente zal bij de ontbinding haar deel in de kosten van de
werking voor haar rekening nemen. De rekening van het jaar voor de ontbinding zal
aangeven wat het eventueel resultaat is.”
Onthoudt zich bij de stemming: Paulis.
027/
2 GAS-bemiddelaar: goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de stad Turnhout
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 15/1/2008 is het college principieel akkoord gegaan om gemeentelijke administratieve
sancties in te voeren en heeft het beslist een aanvraag tot toetreding over te maken aan het
beheerscomité van de interlokale vereniging Bureau GAS.
Op 8/4/2008 heeft de gemeenteraad de toetreding van de stad Herentals tot de interlokale
vereniging Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties en de statuten goedgekeurd.
Op 24/6/2008 heeft de gemeenteraad het GAS-reglement goedgekeurd waardoor inbreuken
op de politiereglementen en hinderlijke gedragingen kunnen bestraft worden met gemeentelijke administratieve sancties. De raad heeft hierbij een bemiddelingsprocedure voorzien. Deze is verplicht wanneer het minderjarigen betreft die al 16 jaar geworden zijn op het ogenblik
van de feiten.
Op 7/10/2008 heeft de gemeenteraad een eerste samenwerkingsovereenkomst tussen de
stad Turnhout en de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone Geel - Laakdal Meerhout en de politiezone Neteland over de terbeschikkingstelling van de GASbemiddelaar goedgekeurd.
Op 6/10/2008 heeft de gemeenteraad een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de
stad Turnhout en de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone Geel - Laakdal Meerhout en de politiezone Neteland over de terbeschikkingstelling van de GASbemiddelaar goedgekeurd.
Argumentatie
Op 28/4/ 2006 besliste de federale regering om de mogelijkheden tot oplegging van
administratieve sancties uit te breiden voor een betere bestrijding van verschillende soorten
overlast. De regering stelt dus een voltijdse bemiddelaar ter beschikking van de steden en
gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Turnhout, voor een vlottere implementering
van de bemiddelingsprocedure in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.
De stad Turnhout heeft een bemiddelaar, Marcus Netten aangeworven, die voldoet aan de
diplomavereisten en inmiddels de basisopleiding tot bemiddelaar heeft gevolgd.
De stad Turnhout heeft een overeenkomst afgesloten met de federale Staat op 1/10/2008.
Deze overeenkomst is slechts één jaar geldig. Deze overeenkomst werd verlengd voor één
jaar.
De federale staat verbindt zich ertoe de kosten voor bezoldiging van de medewerker, alsook
de werkings- en investeringskosten nodig voor de uitoefening van zijn functie, voor zijn
rekening te nemen.
De stad Turnhout heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de gemeenten van
de politiezone Geel - Laakdal - Meerhout en de gemeenten van de politiezone Neteland
(Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar) met betrekking tot het inzetten
van de bemiddelaar.
Op 6/10/2009 heeft de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd.
Deze overeenkomst ging in op 1oktober 2009 en eindigde op 30 september 2010.
Door de samenwerking trad de heer Marcus Netten in het verleden op als bemiddelaar in het
kader van de gemeentelijke administratieve sancties voor de gemeenten van de politiezone
Geel - Laakdal - Meerhout en de gemeenten van de politiezone Neteland.
Door de toetreding van de gemeenten van de politiezone Zuiderkempen (Herselt, Hulshout
en Westerlo) en de gemeenten van de politiezone Balen – Dessel - Mol tot de interlokale
vereniging “ Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties “ vanaf 1 januari 2010 moet een

nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de stad Turnhout afgesloten worden, zodat de
heer Marcus Netten ook de bemiddelingsprocedure kan voeren in deze gemeenten.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt volgende samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de GASbemiddelaar goed met ingang van 1 januari 2010:
Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Turnhout en de gemeenten die deel uitmaken
van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout, de politiezone Neteland, de politiezone Zuiderkempen, de politiezone Balen-Dessel-Mol en de politiezone Regio Turnhout, in het kader van
het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit
Tussen:
- de stad Turnhout, vertegenwoordigd door dhr. Francis Stijnen, burgemeester en dhr. Staf
Lauwerysen, stadssecretaris, handelend in uitvoering van de zitting van de gemeenteraad
d.d. ……
en :
- de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone Balen-Dessel-Mol, de politiezone
Geel-Laakdal–Meerhout, de politiezone Neteland en de politiezone Zuiderkempen,
vertegenwoordigd door mevr. Tine Gielis, voorzitter van het beheerscomité van de
interlokale vereniging “Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties” handelend in
uitvoering van de zitting van het Beheerscomité dd. 11/12/2009 na goedkeuring op de
zitting van de gemeenteraden van Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals,
Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Mol, Meerhout, Olen, Vorselaar en Westerlo
(zitting resp. d.d. …………).
wordt het volgende overeengekomen en aanvaard:
I. Vooraf:
De wet van 13 mei 1999 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet gaf de steden en
gemeenten de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden administratieve sancties te
voorzien tegen inbreuken op hun reglementen en verordeningen.
Bovendien werd bij de wet van 17 juni 2004 het bemiddelingsinstrument in de nieuwe
gemeentewet ingevoegd. De raad kan dus een bemiddelingsprocedure voorzien in het kader
van de administratieve sancties. Dit is bovendien verplicht wanneer het minderjarigen betreft
die al 16 jaar geworden zijn op het ogenblik van de feiten.
Op 28 april 2006 besliste de federale regering om de mogelijkheden tot oplegging van
administratieve sancties uit te breiden voor een betere bestrijding van verschillende soorten
overlast. De regering stelt derhalve een voltijdse bemiddelaar ter beschikking van de steden
en gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Turnhout, voor een vlottere implementering van de bemiddelingsprocedure in het kader van de gemeentelijke administratieve
sancties.
Het doel van deze overeenkomst is de bepaling van de praktische modaliteiten van deze
terbeschikkingstelling.
II. Algemene bepalingen m.b.t. de uitvoering van de overeenkomst:
Artikel 1
De stad Turnhout enerzijds, de steden Geel en Herentals, de gemeenten Balen, Dessel,
Grobbendonk, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Vorselaar en
Westerlo anderzijds verbinden zich ertoe om samen te werken voor het inzetten van de door
de federale regering gefinancierde bemiddelaar voor de implementering en toepassing, op
het grondgebied van deze gemeenten, van de bemiddelingsprocedure, zoals voorzien in het
kader van de gemeentelijke administratieve sancties.
De prioriteit gaat daarbij uit naar de organisatie van de bemiddelingsprocedure ten aanzien
van minderjarigen van 16 jaar en ouder.
Artikel 2
De stad Turnhout heeft een bemiddelaar aangeworven, die voldoet aan de diplomavereisten
en inmiddels de basisopleiding tot bemiddelaar heeft gevolgd. Bij een eventuele vervanging
van deze bemiddelaar zal de stad Turnhout opnieuw instaan voor de nieuwe aanwerving.
Artikel 3
De stad Turnhout is de wettelijke werkgever van de aangeworven bemiddelaar.
Deze heeft een arbeidsovereenkomst opgesteld tussen de aangeworven bemiddelaar en de
stad, waarin de specifieke opdracht van de bemiddelaar wordt beschreven m.b.t. deze

overeenkomst, alsook de taken die aan deze functie verbonden zijn, zoals gedefinieerd in
artikel 4.
De stad Turnhout staat bovendien in voor het administratieve en financiële beheer van de
arbeidsovereenkomst opgemaakt met de bemiddelaar.
Artikel 4
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de bemiddelingsprocedure in het
kader van de gemeentelijke administratieve sancties, legt de stad Turnhout het takenpakket
van de bemiddelaar als volgt vast:
Voorbeelden van taken:
- Implementering en uitvoering van de bemiddelingsprocedure in de steden en gemeenten
hierboven vernoemd;
- Instaan voor alle correspondentie aangaande de bemiddeling in het kader van de
gemeentelijke administratieve sancties;
- De partijen horen en een regeling trachten te treffen tussen dader en slachtoffer;
- Verslagen opmaken m.b.t. de regelingen die in het kader van de bemiddeling werden
overeengekomen;
- De bemiddelingsresultaten overmaken aan de sanctionerende ambtenaar van de betrokken gemeente;
- Deelnemen aan (organiseren van) vergaderingen voor overleg tussen de verschillende
actoren op gemeentelijk niveau die betrokken zijn bij de gemeentelijke administratieve
sancties;
- Deelnemen aan de meetings voor de uitwisseling van ervaringen, georganiseerd door de
federale staat
- Opmaken van een jaarverslag met evaluatierapport m.b.t. de toepassing van de
bemiddelingsprocedure in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties
(volgens de richtlijnen van Grootstedenbeleid) na bundeling van alle relevante informatie
van de partner-steden en –gemeenten, dat zal worden overgemaakt aan de dienst
Grootstedenbeleid
Artikel 5:
Bovengenoemde steden en gemeenten beslissen om de hoofdactiviteiten van de bemiddelaar te situeren in de stad Turnhout als hoofdplaats van het gerechtelijk arrondissement.
Deze zal de nodige administratieve ondersteuning verlenen en een aangepast lokaal met de
nodige infrastructuur ter beschikking stellen aan de bemiddelaar, opdat zijn bemiddelingssessies in optimale omstandigheden kunnen verlopen.
Voor feiten die zich hebben voorgedaan op het grondgebied van de gemeenten die deel
uitmaken van de politiezones Balen-Dessel-Mol, Geel-Laakdal-Meerhout, Neteland en
Zuiderkempen stellen deze gemeenten evenwel een aangepast lokaal met de nodige
infrastructuur ter beschikking aan de bemiddelaar.
De tijdsbesteding voor de deelnemende gemeenten en bijgevolg het gebruik van beide
lokalen is afhankelijk van de evoluerende werklast.
Artikel 6
Bij aanvang van deze overeenkomst zullen de gemeenten die deel uitmaken van de politiezones Balen-Dessel-Mol, Geel-Laakdal-Meerhout, Neteland en Zuiderkempen aan de
bemiddelaar hun reglementen en administratieve politieverordeningen overmaken, in voorkomend geval vergezeld van de bijbehorende administratieve sancties. Dit geldt tevens voor
alle latere wijzigingen aan deze reglementen.
De in art. 6 lid 1 bedoelde gemeenten verbinden zich ertoe hun sanctionerende ambtenaar,
de korpschef van hun politiezone, en in voorkomend geval de agenten die door de gemeenteraad werden aangesteld voor vaststelling of aangifte van overtredingen op de gemeentereglementen, op de hoogte te brengen van deze overeenkomst en van de precieze details
van de persoon die wordt aangesteld in de functie van bemiddelaar.
Bedoelde steden en gemeenten zullen eveneens hun procureur des Konings inlichten.
Artikel 7:
Wat de vervulling van zijn opdrachten betreft, zal de bemiddelaar autonomie genieten bij de
dagelijkse uitoefening van zijn functie.
Hij zal de bemiddelingsresultaten zo snel mogelijk aan de sanctionerende ambtenaar van de
betrokken steden en gemeenten meedelen.

Artikel 8:
De steden Geel en Herentals, de gemeenten Balen, Dessel, Grobbendonk, Herenthout,
Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Vorselaar en Westerlo nemen nota van de
methodologische ondersteuning die de federale regering voorziet voor de implementering
van de bemiddelingsprocedure en die op verzoek door de Dienst Grootstedenbeleid van de
POD Maatschappelijke Integratie wordt geboden. Ze laten de bemiddelaar vrij, rekening
houdend met de interne reglementering inzake vorming, om er al dan niet gebruik van te
maken, volgens zijn behoeften.
Het beheerscomité van de interlokale vereniging “Bureau Gemeentelijke Administratieve
Sancties” en het politiecollege van de zone Politie Regio Turnhout ontvangen een officieel
afschrift van de overeenkomst die werd ondertekend tussen de stad Turnhout en de minister
van Grootstedenbeleid, in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale
regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit.
De stad en gemeenten vermeld in art. 8 lid 1 geven de bemiddelaar de toestemming om deel
te nemen aan de vergaderingen voor de uitwisseling van ervaringen die door de Dienst
Grootstedenbeleid van de POD Maatschappelijke Integratie worden georganiseerd en die
bedoeld zijn voor de bemiddelaars die werkzaam zijn in de verschillende steden en
gemeenten van het land, in het kader van de huidige maatregel.
III. Financiële bepalingen:
Afdeling 1 : Financiering ten laste van de federale staat
Artikel 9:
De stad Turnhout zal een forfaitaire toelage ontvangen van de federale staat voor de
tenlasteneming van de kosten voor bezoldiging van de medewerker, alsook een deel van de
werkings- en investeringskosten nodig voor de correcte uitoefening van zijn functie.
De stad Turnhout wordt belast met het administratieve en financiële beheer van deze toelage
voor rekening van de steden Geel en Herentals, de gemeenten Balen, Dessel,
Grobbendonk, Herenthout Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Vorselaar en
Westerlo.
Artikel 10:
De voornoemde steden en gemeenten bevestigen dat ze kennis hebben genomen van het
feit dat, in het kader van de federale toelage,
- enkel rekening zal worden gehouden met:
- de personeelskosten (bemiddelaar), de werkings- en investeringskosten die effectief
verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst;
- de uitgaven waarvoor facturen of onkostennota’s kunnen worden voorgelegd.
- worden dus niet in aanmerking genomen:
- de afschrijvingskosten voor het gebruik van bestaande infrastructuren (gebouwen,
materieel, inrichtingen, meubilair, …);
- "interne facturatie": bijvoorbeeld de facturatie van huurgeld voor de terbeschikkingstelling van gebouwen en infrastructuren die eigendom zijn van een plaatselijke
overheid of vereniging, …;
- de kosten verbonden aan de structurele werking van de stad of een andere partner
betrokken bij de implementering van deze overeenkomst;
- kosten waarvoor reeds een andere bron van financiering werd gevonden.
Afdeling 2 : Betalingsprocedure eventuele meerkost
Artikel 11
De gemeenten die deel uitmaken van de politiezone Balen-Dessel-Mol, de politiezone GeelLaakdal-Meerhout, de politiezone Neteland en de politiezone Zuiderkempen verbinden zich
ertoe om samen de eventuele meerkost voor hun rekening te nemen (dit zijn de personeelskosten en de uitgaven waarvoor facturen of onkostennota’s kunnen worden voorgelegd en
die de federale toelage overschrijden). De gemeenten die deel uitmaken van de politiezone
Regio Turnhout nemen eveneens hun aandeel van de eventuele meerkost voor hun
rekening. De meerkost wordt proportioneel verdeeld tussen de gemeenten van de
deelnemende politiezones, op basis van hun officiële bevolkingscijfer op 1 januari van ieder
jaar en dit volgens de gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek. Het aandeel
wordt dus berekend op basis van het officiële bevolkingscijfer per gemeente.
De stad Turnhout verbindt zich ertoe ten laatste tegen 1 maart volgend op elk begrotingsjaar,

aan de partnergemeenten een afrekening en de bewijsstukken te bezorgen en dit volgens de
verdeelsleutel zoals in art. 11 lid 1 werd voorzien.
Artikel 12
De steden Geel en Herentals, de gemeenten Balen, Dessel, Grobbendonk, Herenthout,
Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Vorselaar en Westerlo verbinden zich ertoe
om op basis van deze afrekening de aangerekende en goedgekeurde bedragen te storten op
de bankrekening met het nummer 091-0001164-29, op naam van “Stad Turnhout”, met de
vermelding “bemiddeling in het kader van de GAS-procedure”.
IV. Communicatie
Artikel 13
De partijen verbinden zich ertoe te gelegener tijd alle relevante informatie uit te wisselen die
betrekking heeft op de goede uitvoering van de overeenkomst.
Bovendien verbinden zij zich ertoe om in hun communicatie de oorsprong van de
aangewende fondsen en deze overeenkomst bij het publiek bekend te maken, met name via
de vermelding « met de steun van het federale Grootstedenbeleid », alsook het aanbrengen
van het logo van de federale staat en van Grootstedenbeleid.
V. Duur van de overeenkomst
Artikel 14
Deze overeenkomst gaat in op 1 januari 2010 en eindigt op 31 december 2010.
Zij vervangt de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het veiligheidsbeleid en de
aanpak van de federale regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit, die werd gesloten tussen Stad
Turnhout en de gemeenten die deel uitmaken van de politiezones Geel-Laakdal-Meerhout en
Neteland, en die werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen van
Stad Turnhout op 1 oktober 2009 (met een looptijd van 1 oktober 2009 tot en met 30
september 2010).
Onthoudt zich bij de stemming: Paulis.
027/
3 Rond punt Augustijnenlaan-Ringlaan
Raadslid Raf Liedts licht zijn agendapunt toe.
De overwoekeringen en hoge begroeiing op het rond punt Augustijnenlaan – Ringlaan geeft
een gevaarlijke verkeerssituatie. Het zicht van de bestuurders op het verkeer is zo goed als
nihil.
Dit is zeker niet het enige rondpunt in onze stad dat last heeft van deze ‘ziekte’. Wat gaat
eraan gedaan worden?
Schepen Jos Schellens antwoordt.
Volgens ons is de begroeiing op het rond punt eerder gunstig voor de veiligheid. Wanneer
een rotonde volledig overzichtelijk is, krijg je een systeem waarbij de chauffeurs de rotonde
opvliegen zonder rekening te houden met andere chauffeurs die aankomen. Hier moet je dus
extra voorzichtig zijn. Ik gebruik die rotonde elke dag en heb daar geen problemen mee.
Omdat je geen volledig overzicht hebt, moet je zo goed als stoppen. Het is dus een kwestie
van vertragen, uitkijken en dan doorrijden. Maar u kunt van mening verschillen.
Raadslid Liedts zegt dat ze wel degelijk van mening verschillen.
Een ervaren chauffeur wil altijd overzicht hebben op de verkeerssituatie. Maar ik zie daar
allerlei onkruid staan en het is een vieze bedoening. Het geeft geen indruk van een propere
stad te zijn zoals het er nu bij ligt.
Schepen Mien Van Olmen vult aan dat het hier over een rond punt gaat dat eigendom is van
het Vlaams gewest. Waneer er meldingen komen van slecht onderhoud, gaan we daar niet
zelf optreden maar gaan we die doorsturen naar het Vlaams gewest. Maar we hebben hier
op de gemeenteraad nog al gezegd dat u dit soort meldingen beter rechtstreeks aan de
betrokken diensten meldt. Wanneer de veiligheid in het gedrang komt, zal de situatie op die
manier het snelst opgelost worden.

Raadslid Liedts zegt dat het bij deze dan via de gemeenteraad gebeurd is.
027/
4-A Milieuvergunningsaanvraag klasse I Centerbeton nv
027/
4-B Aanvraag van een milieuvergunning klasse I door Centerbeton nv, Poel 11, Herentals
Voorzitter Jan Peeters stelt voor om de vragen van raadsleden Raf Liedts en Marijke
Rombouts in één agendapunt te behandelen.
Raadsleden Liedts en Rombouts hebben geen bezwaar.
Raadslid Raf Liedts licht zijn agendapunt toe.
Momenteel lopen heel wat bezwaarschriften binnen over de milieuvergunningsaanvraag
Klasse I Centerbeton nv.
Wat is het standpunt van het schepencollege bij deze aanvraag? Heeft de stad zelf een
bezwaar ingediend, zoals dit ook in het verleden reeds gebeurde in andere dossiers?
Raadslid Marijke Rombouts licht haar agendapunt toe.
Zij heeft volgende bezwaren bij de aanvraag van een milieuvergunning klasse 1 door
CENTERBETON NV, Poel 11, Herentals.
1. Milieubelasting door de grote volumes die opgeslagen en dagelijks aan- en afgevoerd
worden
De aanvraag handelt vooreerst over opslag en mechanisch behandelen van 25.000 m³ te
breken bouw- en sloopafval.
Met kippers of containerwagens van 10 m³ tot 40 m³ betekent dit tussen 2.500 en 625
vrachten per jaar.
De vraag is of het hierbij zal blijven, immers, het aangevraagd elektrische vermogen van de
breekinstallatie van 400 tot 500 kW betekent een capaciteit van 20 ton/ uur.
Dat betekent dat de installatie in staat is om per dag zeker 160 ton te verwerken tot gebroken
betonpuin, steenpuin en zeefzand.
Daarnaast zullen ook de andere grondstoffen voor betonmortel zoals cement, grind en zand
in gelijke mate dagelijks aangevoerd moeten worden.
De betonmortelcentrale zal op vier silo’s van in totaal 480 ton cement draaien, dat betekent
dat ze een productiecapaciteit van ongeveer 95 m³ beton per uur aankan, wat ongeveer 9
betonmixers van 11 m³ per uur kan vullen.
De aanvraag vermeldt echter, naast de diverse grondstoffen en toevoegstoffen voor
betonaanmaak ook opslag van andere materialen, zoals asfalt, afvalhout en schroot, waarbij
het niet duidelijk is wat de “vernieuwingsfrequentie” van deze materialen is.
Deze verwerkingsgegeven zijn nochtans nodig om enig idee te kunnen vormen over het
milieueffect van de breekinstallatie en betonmortelcentrale.
De aanvoer van al deze grondstoffen en de afvoer van het aangemaakte beton betekent een
continu op- en afrijden van kipwagens, containers, betonmixers en vrachtwagens allerlei.
De verkeersinfrastructuur op de drukke ring van Herentals is hierop absoluut niet voorzien. Al
vandaag zijn de gevolgen hiervan te merken, met permanente bevuiling en beschadiging van
wegdek en fietspad. Dit zal met de aangevraagde capaciteitsverhoging alleen nog
verergeren.
2. Gebruik en opslag van vliegas
Een bijzonder heikel punt is de opslag van 20 m² vliegas. Gaat het niet om 20 m³? Of zo het
toch 20 m² vloeroppervlak is, hoe hoog is de vliegas dan gestapeld?
Hoe wordt dit gevaarlijke goedje opgeslagen en beschermd tegen verstuiving? Daarover
geeft de aanvraag géén informatie.
Maar bij opslag zal het uiteraard niet blijven. In welke hoeveelheden wordt het verwerkt en
voor welke toepassing? Allicht om als toeslagmateriaal in beton te dienen. Het is daarbij de
bedoeling het goedje in de beton te doen ”verdwijnen” (tot het bij nieuwe afbraak en
verwerking terug te voorschijn zal komen, maar dat is een zorg voor later).
Kan een dergelijk procédé vandaag de dag nog wel toegestaan worden?

Vanuit medische hoek en vanuit milieukundige hoek worden hierbij alleszins heel wat vragen
gesteld. Blootstelling aan vliegas houdt immers belangrijke gezondheidsrisico’s in, voor de
werknemers die bij de verwerking betrokken zijn maar ook voor de omgeving.
Naargelang het soort vliegas gaat het om andere risico’s: vliegas van huisvuilverbranding is
qua samenstelling veel gevarieerder dan vliegas van een steenkoolcentrale.
Alleszins bevat vliegas metaaloxiden, lood, dioxines en furanen en is het erg schadelijk voor
de gezondheid.
3. Lawaai- en trillingsbelasting voor de omgeving
Een geluidsstudie is het minimum dat als bijkomende voorwaarde dient opgelegd te worden.
Raadslid Rombouts heeft ook nog een bijkomende opmerking. In de notulen van het
schepencollege van 6 november staat al een hele lijst over de betoncentrale. Er wordt al van
alles gedoogd maar er zijn dingen die niet werken zoals de sprinklerinstallatie, er is geen
vergunning voor zandstralen, maar dat gebeurt ook, er is lichtvervuiling, er is stofhinder, er
wordt gewerkt buiten de toegelaten uren enz. Hier kan de stad of de politie optreden want
het is nu nog een klasse 2 installatie.
Schepen Mien Van Olmen antwoordt.
Ze zegt dat ze inhoudelijk nog niet kan antwoorden omdat het dossier nog niet op het college
geweest is en het college nog geen advies heeft geformuleerd. De firma heeft een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend bij de provincie. Momenteel hebben zij een klasse
2 activiteit maar zij vragen nu een uitbreiding van oppervlakte en van activiteiten waardoor zij
een klasse 1 bedrijf zouden willen worden waarvoor zij een aanvraag hebben ingediend bij
de provincie. Die is hier toegekomen op 21 oktober. De procedure vraagt dan dat de stad
een openbaar onderzoek organiseert en dat is opgestart op 29 oktober en is afgesloten op
vrijdag 27 november. Tijdens dat openbaar onderzoek zijn er heel wat bezorgdheden geuit
waaronder de zaken die u opnoemt. Volgens de procedure moeten er ook een aantal
adviezen ingewonnen worden. Deze elementen moeten nu allemaal door de milieudienst
beoordeeld worden en daarna formuleert het college een advies voor de provincie. Zo ver
zijn we nog niet, het openbaar onderzoek is net afgerond. We kunnen ons advies ook
verduidelijken tijdens een provinciale milieuvergunningcommissie. Maar inhoudelijk kan ik uw
vraag nog niet beantwoorden omdat we de kans nog niet gehad hebben om alle bemerkingen te bekijken en te bestuderen. Normaal gesproken moet de deputatie een beslissing
nemen binnen vier maanden na ontvangst van het dossier. Uiterlijk in februari zal de
beslissing moeten genomen zijn.
Raadslid Liedts vraagt of het niet mogelijk is om het advies van het college te agenderen op
de gemeenteraad omdat dat toch een krachtiger signaal is naar de provincie toe. We hebben
dat in het verleden nog al gedaan.
Schepen Van Olmen zegt dat de procedure vraagt dat het college een advies indient vijftig
dagen na ontvangst. Dat is behoorlijk snel en dat stelt ons niet in de gelegenheid om dat op
de gemeenteraad te bespreken. De milieuvergunningcommissie moet een voorstel doen aan
de deputatie, rekening houdend met de bezwaren die wettelijk zijn binnengekomen binnen
de termijn van het openbaar onderzoek en met het advies van het college. Een advies van
de gemeenteraad buiten de periode van het openbaar onderzoek is ook niet geldig.
Burgemeester Jan Peeters antwoordt dat de gemeenteraad in het verleden inderdaad al
enkele keren een advies gegeven heeft maar dat was nooit in het kader van een milieuvergunningsaanvraag maar wel in het kader van een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan). Maar
die procedure is helemaal anders. Daar is een bezwaarschriftenperiode van drie maanden
en toen heeft de gemeenteraad ook een bezwaarschrift ingediend. Hier is het iets heel
anders en is de termijn ook veel korter die intussen reeds verstreken is. Ik besef dat u hier
een onvoldoende antwoord krijgt op uw vraag maar ik meen dat niemand van u wenst dat we
in dit dossier procedurefouten gaan maken waardoor het advies van het schepencollege niet
rechtsgeldig is. We mogen als college geen standpunt innemen voor we kennis genomen
hebben van alle bezwaarschriften en van alle adviezen. Daarnaast vraagt de procedure een
advies van het schepencollege en niet van de raad. Anders maken we als stad een zware
procedurefout waardoor we onszelf volledig buiten spel zetten. Heb dus nog even geduld en

vertrouw op het college dat we met kennis van zake en rekening houdend met de bezwaren
een zinnig advies zullen geven aan de bestendige deputatie.
Raadslid Rombouts heeft nog een opmerking. Kan er worden op toegezien dat er nu wordt
opgetreden tegen flagrante overtredingen die de buurtbewoners aanklagen?
Burgemeester Peeters antwoordt dat er al pv’s opgemaakt zijn tegen het niet naleven van
een aantal exploitatievoorwaarden die in de vorige vergunning opgelegd waren, o.a. over de
sprinklerinstallatie. Maar we zullen naar aanleiding van dit openbaar onderzoek wel meer
zaken tegenkomen die moeten gecontroleerd worden.
027/
5 Werken Wuytsbergen / Brouwerijstraat
Raadslid Guy Paulis licht zijn agendapunt toe.
In een recent persbericht vanuit het schepencollege is er sprake van rioleringswerken in
Wuytsbergen en van de heraanleg van de Brouwerijstraat in Noorderwijk.
Werden de actuele ideeën of plannen hierover reeds aan de buurtbewoners voorgelegd, zo
ja, wat waren de reacties? Wat is de draagwijdte en de timing van deze werken?
Schepen Jos Schellens antwoordt.
Het is nog iets te vroeg om nu al vergaderingen met de bewoners te beleggen. De Brouwerijstraat wordt een nieuw project waarvoor alles nog moet gebeuren. Op het ogenblik dat er
wat meer zaken op papier staan, gaan we die communiceren met de buurt. Het dossier
Wuytsbergen loopt al langer en er waren heel wat problemen met de riolen waardoor er heel
wat klachten kwamen uit de buurt. We hebben het dossier dan terug opgestuurd en we
hebben vorige maand nog de goedkeuring gekregen van de Vlaamse Milieumaatschappij om
met infiltratieriolen en dergelijke te werken. We hebben ook bevestiging gekregen over de
subsidies. We zullen zeker niet nalaten om de buurtbewoners bijeen te roepen en een
vergadering te beleggen om aan te tonen dat het bestuur moeite gedaan heeft om aan hun
verzuchtingen tegemoet te komen.
Raadslid Paulis vraagt of de schepen toch wat meer uitleg kan geven. Hij zegt dat er in het
dossier vroeger veel verwijzingen waren naar het systeem in Pappenberg in Noorderwijk. Is
dat systeem nu definitief van de baan? Bevestigt de VMM dat u een ander systeem mag
gebruiken?
Schepen Schellens bevestigt dat. Het gaat om een systeem met minder kracht maar met
voldoende insijpeling in de grond.
Raadslid Paulis vraagt hoever het staat met de onteigeningen?
Schepen Schellens zegt dat ze het project zodanig hebben opgesteld dat er geen
onteigeningen moeten gebeuren.
Burgemeester Jan Peeters vult aan dat het project volledig herwerkt is ten opzichte van drie
jaar geleden. We hebben twee keer een weigering gekregen van de VMM omdat wij op
vraag van de buurtbewoners naar een ander systeem wilden gaan dan de twee baangrachten. Het heeft lang geduurd om de VMM te overtuigen dat ons systeem van infiltratieriolering en een grotere en diepere baangracht achter de huizen beter was dan het oude
systeem. Intussen zijn ze daar wel van overtuigd. Nu kunnen we dat technisch opnieuw
opstarten en dan gaan we dat ook communiceren met de buurt.
027/
6 Plechtigheden
Raadslid Guy Paulis licht zijn agendapunt toe.
Plechtigheden ter herdenking van het einde van Wereldoorlog I en II, van de nationale
feestdag en andere vaderlandslievende vieringen kennen in onze stad een lange en rijke
traditie. Vanzelfsprekend moet niet alles lichtzinnig of overhaast hervormd worden, maar zou

het niet van oprecht respect getuigen om (een aantal van) deze plechtigheden in de nabije
toekomst te actualiseren en in een aangepaste vorm de toekomst in te leiden?
Burgemeester Jan Peeters zegt dat die bereidheid niet in de eerste plaats van het stadsbestuur moet komen maar wel van de organisatoren en de initiatiefnemers van deze
vieringen. U hebt het dan over het Vaderlandslievend comité waarin de vaderlandslievende
verenigingen verenigd zijn en waar we als stad bepaalde toelagen aan uitkeren. In het
verleden hebben ze ook al enkele pogingen gedaan om scholen te betrekken bij die
vieringen, dit met relatief weinig succes. Sinds 2009 is er geen begeleiding meer van de
harmonies bij de optocht. Dat is niet omdat er iets mislopen is maar wel omdat de harmonies
laten weten hebben aan de stad en aan het vaderlandslievend comité dat zij die taak niet
meer kunnen volbrengen en dat zij daar mee stoppen. Het gaat dus niet om een fout in de
organisatie maar wel om een bewust afhaken van de harmonies en fanfares in GrootHerentals. Het is een taak die zij niet meer kunnen en willen ter harte nemen. Dit is dan
vervangen door een solotrompettist in de kerkdienst. Op 11 november is dit niet gebeurd
omdat de trompettist toen een auto-ongeval heeft gehad. Misschien is het inderdaad een
traditie die in de toekomst in een andere vorm moet gegoten worden. Maar het is belangrijk
dat het Vaderlandslievend comité hier initiatieven toe neemt. Maar zij houden heel sterk aan
de traditionele vieringen. De optocht heeft misschien minder succes wegens de vergrijzing
van het doelpubliek maar ik stel vast dat er redelijk wat volk aanwezig is bij de plechtigheid in
de Bovenkerk en dat is goed. Maar het staat in de sterren geschreven dat dit tussen nu en
de volgende generatie wel een ander concept gaat krijgen. Wij herdenken de grote
Napoleontische oorlogen ook niet meer.
Raadslid Paulis zegt dat hij pleit om de verenigingen zelf bij de hand te nemen en niet te
wachten tot de vieringen gewoon verdwijnen.
027/
7 Onderwijsreorganisatie
Raadslid Guy Paulis licht zijn agendapunt toe.
De huidige drie basisscholen van het vrij onderwijs die binnen de Herentalse ring gelegen
zijn (Dol-Fijn in de Nonnenstraat, Evenaar in de Collegestraat en Evenaar in de St.-Jansstraat) worden na voltooiing van de (ver)nieuwbouw aan de Nonnenstraat op die ene locatie
geconcentreerd.
Ook de organisatie van het vrij secundair onderwijs ondergaat veranderingen, naar verluidt
zullen in een eerste fase circa 1.000 leerlingen van de eerste graden van de huidige vijf
scholen (Francesco Paviljoen, Instituut voor de Voorzienigheid, Sint-Jozefsinstituut, SintJozefscollege en Technisch Instituut Scheppers) samengevoegd worden.
Welke maatregelen nam/neemt de stad naar aanleiding van deze ingrijpende beslissingen,
onder andere op het vlak van mobiliteitseffecten?
Schepen Jos Schellens antwoordt.
Van het vrij secundair onderwijs hebben we een en ander opgevangen in de wandelgangen
maar we hebben daar nog geen officieel bericht van gekregen.
Wat de drie basisscholen van KOSH betreft, we hebben vorige week nog met die mensen
rond de tafel gezeten. Die scholen zouden tegen 2011 samenkomen in de Nonnenstraat. Zij
hebben ook een MOBER moeten uitwerken in verband met de verkeersimpact. De verbouwing van het AC staat bij ons op het programma. Ik zeg niet dat dat voor morgen is maar dat
betekent wel dat we er rekening moeten mee houden naar de verkeersafwikkeling als we
verder denken dat de Koppelandstraat wordt doorgetrokken. We hebben ook rond het
helikopterspleintje met de mensen van KOSH afgesproken om bepaalde verkeersafwikkelingen te doen. De tekencel is een oefening aan het maken om te kijken welke financiële
impact dit gaat hebben en hoe we met weinig middelen toch al veel kunnen bewerkstelligen.
We moeten ook rekening houden met het mobiliteitsplan. Het mobiliteitsplan en die andere
zaken moeten allemaal gebundeld worden zodat we een betere visie krijgen. Ik denk wel dat
er op verschillende fronten naar één visie wordt gewerkt zodat we met één visie het

probleem kunnen aanpakken.
Raadslid Paulis vraagt of de schepen niets weet van het vrij secundair onderwijs.
Schepen Schellens antwoordt dat de stad officieel nog niets weet.
Raadslid Paulis meent dat de stad zich zelf wel kan informeren want het zou toch om een
officiële beslissing van KOSH gaan. Hij meent dat dit een onderwerp is waar de schepen
voor mobiliteit mee bezig zou kunnen zijn of waarvoor hij maatregelen zou kunnen
voorstellen.
Schepen Schellens antwoordt dat een organisatie als KOSH verstandig genoeg is om de
stad op tijd in te lichten van zodra hun plannen definitief zijn.
Burgemeester Jan Peeters zegt dat het vooral belangrijk is om een onderscheid te maken
tussen wat de reorganisatie inhoudt. De oefening van de concentratie van de basisscholen
was een verplaatsing van locaties naar de Nonnenstraat met een verzwaring van het
leerlingen- en leerkrachtenaantal. Voor dat project werd drie jaar geleden een bouwaanvraag
ingediend. In die bouwvergunning zijn trouwens een aantal randvoorwaarden opgelegd in
verband met mobiliteit. Die hadden te maken met de ontsluiting, al dan niet via de
Nonnenstraat, maar ook met de opmaak van een MOBER voor het helikopterpleintje,
allemaal randvoorwaarden waaraan die scholengroep zal moeten voldoen. Maar u heeft het
nu over het vrij secundair onderwijs en de stad mag zich niet moeien met de organisatie
ervan. Als het KOSH nog steeds een soort middenschool wil organiseren, zonder bepaalde
bestaande campussen op te heffen, is er misschien geen bouwvergunning nodig en zijn er
misschien geen mobiliteitsveranderingen tot gevolg. In het lager onderwijs was dat wel het
geval. Daar groeit men van een campus van 200 naar een campus van 700 leerlingen. Voor
het secundair onderwijs kan niemand ons vertellen hoe het verder gaat evolueren, zelfs
mensen die in de raad van bestuur zitten niet. Uw vraag is dus wel een beetje hypothetisch.
Raadslid Paulis ontkent dit. Door de verplaatsing van de basisscholen komen er op die sites
bepaalde lokalen vrij. Door de eerste graden van die vijf secundaire scholen samen te
brengen, krijg je een concentratie van een duizend leerlingen. Dat is niets dat ik zo maar
beweer, dat is iets wat zij zelf schrijven.
Burgemeester Peeters zegt dat de tweede en derde graden dan wel zullen verhuizen naar
andere locaties waar intussen plaats vrij gekomen is. Dat heeft dan niet direct een
mobiliteitseffect tot gevolg op die campus.
Raadslid Paulis vindt het relevante informatie, vooral als dat qua timing wel eens sneller zou
kunnen doorgaan als de reorganisatie van het basisonderwijs. Op die manier gaat er heel
weinig tijd zijn om daar op te anticiperen.
Burgemeester Peeters herhaalt dat de mogelijke verhuis van verschillende graden niet
noodzakelijk een mobiliteitseffect heeft op de stad.
027/
8-A “Toekomstvisie” Kamp A
027/
8-B Kamp A
Voorzitter Jan Peeters stelt voor om de vragen van raadsleden Guy Paulis en Hans Van den
Eynden in één agendapunt te behandelen. Raadsleden Paulis en Van den Eynden hebben
geen bezwaar.
Raadslid Paulis licht zijn agendapunt toe.
Medio november maakte het schepencollege in de media en in een gemeenteraadscommissie een toekomstvisie bekend voor Kamp A in Noorderwijk/Westerlo.
Op welke manier maakt het schepencollege zich sterk dat de vele verschillende aangekondigde functies binnen het domein (18-holes golfterrein, speelbos, recreatieve routes, ruimte

voor toekomstige gemeenschapsfuncties, bos- en natuurversterking) op het terrein concreet
gerealiseerd worden, en binnen welke timing mag dit alles verwacht worden?
Raadslid Van den Eynden licht zijn agendapunt toe.
Via de media kwamen we te weten dat het bestuur een akkoord bereikt heeft met de
golfclub. Ik had graag het volgende geweten:
- waarom geeft het bestuur meer dan 80 % van het terrein uit handen?
- het bestuur schermt met toegevingen van de golfclub. Waarom is het finale plan dan een
copy-paste van het voorstel van de golfclub? Wat zijn die toegevingen? Het is zeer merkwaardig dat een overheid blij is met toegevingen van een privé-club die overheidsgrond
gebruikt.
- welke garanties zijn er naar de inplanting van de 5 extra holes? Hoeveel ruimte zullen zij
innemen?
- welke garanties zijn er naar de toegankelijkheid van het hele terrein?
Schepen Mien Van Olmen antwoordt.
U vraagt naar garanties. Er zijn al heel wat beleidsconclusies getrokken door de hogere
overheid. Er is het golfmemorandum waarnaar wij ons moeten schikken en er is de
uitbreiding van Natuur en Bos die daarover uitspraak gedaan heeft op Vlaams niveau. De
krijtlijnen zijn dus uitgetekend door de hogere overheid en wij moeten ons daar naar
schikken. Het gaat ook niet over onze eigendom maar wel de eigendom van de federale
overheid. We hebben daar een hele boel wensen voor maar wij geven echt niets af, we
proberen alleen maar een hele boel te verwerven. Waarover gaat dan de doorbraak? We
hebben een compromis waarbij we onze wensen hebben kunnen inbrengen zoals de ruimte
voor de gemeenschapsvoorziening, natuur- en bosversterking over het ganse gebied, een
toegankelijk speelbos aan de kant van Noorderwijk, dit alles binnen de krijtlijnen van de
hogere overheid. Dit speelbos is een bos waarin de kinderen niet alleen over de paadjes
moeten lopen maar ook in het bos kunnen spelen. Welke zijn de garanties om dit te kunnen
realiseren? We hebben via overleg geprobeerd om tot een compromis te komen, we hebben
de gemeenteraad en de commissie daarin geraadpleegd. Via overleg hebben we een
draagvlak gecreëerd voor de verschillende partners. Deze visie past binnen de krijtlijnen van
de hogere overheid en we hebben onze contactpunten bij de hogere overheid ook optimaal
geïnformeerd over de wensen van de stad. Bovendien gesterkt door het golfmemorandum
waarin ook staat dat de wensen van de stad mee moeten opgenomen worden en dat er een
recreatief medegebruik moet zijn. Ik denk dat we toch wel wat garanties kunnen bieden naar
de toekomst toe voor dat gebied. Ik heb de timing ook toegelicht op de commissie. We
hebben een draagvlak en nu moet die technische werkgroep zijn positief advies formuleren
aan de Vlaamse regering die een gewestelijk RUP zal opstarten. Dat is de voorgeschreven
procedure. We kunnen daar geen termijn op plakken. Dat wordt opgemaakt samen met de
nodige adviesorganen en openbare onderzoeken dus dat kan nog een tijd duren. Maar wij
zullen dat zeker van nabij opvolgen, op elk niveau en we zullen u daar op gepaste tijden over
informeren en uw mening over vragen.
Raadslid Liedts zegt dat men alleen overeenkomt over wat men precies zou willen. Verder is
er niets gebeurd. Het is nog altijd wit gebied. In die visie staat nergens waar men de centen
gaat halen om dat aan te kopen. Er is niets concreet. Er is zelfs nog geen akkoord van de
hogere overheid om het effectief te verkopen. Men heeft nu inderdaad een visie. Dat is het
enige verschil met vroeger maar dat is nog te weinig.
Raadslid Paulis heeft nog een concrete vraag. Hij vraagt of de schepen enig idee heeft van
een gemiddeld 18-holes golfterrein in Vlaanderen.
Schepen Van Olmen zegt dat er in het golfmemorandum richtwaarden gegeven zijn. Het
voorstel dat de golfclub Witbos zou indienen blijft binnen de minimale waarden.
Raadslid Paulis zegt dat als men de grootte van een gemiddeld 18-holes golfterrein in
Vlaanderen zou nemen en de functies vanuit Westerlo die er nu al zijn eruit weg, dan schiet
er bitter weinig over om al die andere functies die men eraan wil toekennen, effectief te

realiseren. Veel van die functies gaan tegelijkertijd volk lokken, hoe gaat u al die functies
verzoenen binnen dat domein. Het zal toch nog wat concreter moeten worden om het echt te
kunnen beoordelen naar zijn waarde.
Schepen Van Olmen antwoordt dat dat nu juist het verschil is met het voorstel dat de golfclub
gedaan heeft naar de technische werkgroep. We hebben dat voorstel dan ook negatief
geadviseerd. Nu zijn we zover dat zij de behoeften van de stad Herentals mee opgenomen
hebben in hun voorstel. En volgens de oppervlaktewaarden in het golfmemorandum kon dat.
Maar wij kunnen vandaag niets aankopen en wij kunnen het gebied niet van kleur
veranderen. Het is allemaal vastgelegd wie dat kan doen en welke procedures daarvoor
moeten gevolgd worden. We hebben nu slechts de eerste stap in die procedure gezet: een
gedragen visie voorleggen aan de technische werkgroep. En voor ons was dat een
bijzondere doorbraak in het dossier.
Burgemeester Jan Peetres merkt op dat raadslid Liedts zijn vragen richt tot de stad. Maar er
zijn een aantal belangrijke krijtlijnen waar we moeten mee werken. Het is niet de stad
Herentals die zal bepalen wat er met dat terrein gebeurt. Dat gebeurt via een gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dat de Vlaamse regering moet opmaken. De stad
Herentals bepaalt ook de timing niet. Die vragen moet u naar de Vlaamse minister van
ruimtelijke ordening stellen. Hij bepaalt wanneer dat GRUP er komt of niet komt. Die grond is
wel degelijk door de federale staat overgedragen aan het aankoopcomité voor vervreemding.
Die gaan dat niet vervreemden vooraleer er een definitief GRUP is. De helft van het gebied,
ook de helft van de bestaande holes, ligt op grondgebied Westerlo. De visie moet dus
gedragen worden door de twee lokale besturen.
Raadslid Van den Eynde vraagt ook nog waarom er sprake is van een golfterrein op kamp A.
De paarsgroene Vlaamse regering heeft in 2004 het golfmemorandum goedgekeurd. De
start van heel dat dossier is goedgekeurd in een periode dat groen mee beslist heeft om dat
golfterrein te regulariseren met een ruimtelijk uitvoeringsplan. De verdienste van de laatste
maanden is dat we samen met Westerlo en samen met de golfclub tot een visie gekomen
zijn waarmee we samen naar de Vlaamse regering kunnen stappen. Indien we dat niet
deden, zal alles blijven zoals het nu is. Dan gebruikt een privé-clubje het openbaar domein
met prikkeldraad er rond en kunnen er geen recreatieve activiteiten komen. Maar dat is niet
onze wens.
Raadslid Van den Eynden zegt dat zijn partij nooit gezegd heeft dat daar geen golf mag
komen. Maar er mogen geen achttien holes komen. Met die vijf extra holes die er nu mogen
komen, kunnen ze het hele terrein inpakken want we hebben geen enkele garantie daartoe.
Maar u verstopt u de hele tijd achter de hogere overheid. De hogere overheid is SPA en
CD&V. Dat is een schaamlapje dat u niet kunt gebruiken.
Burgemeester Peeters zegt dat dat geen schaamlapje is maar een opportuniteit om de
hogere overheid onze visie te laten beslissen.
027/
9 Heibel op het containerpark
Raadslid Daniël Marcipont licht zijn agendapunt toe.
Tijdens de maand november mochten de inwoners van Herentals bepaalde fracties groenafval gratis binnenbrengen op het containerpark.
Zoals verwacht leidde dit tot felle discussies over wat wel en wat niet gratis zou worden
aanvaard.
Waarover gingen die discussies? Op het college is er beslist tot terugbetaling. Wat wordt er
precies terugbetaald en waarom? Hoeveel wordt er terug betaald en over hoeveel mensen
spreken we? Graag wil ik het de schepen hierover interpelleren.
Raadslid Marcipont pleit ervoor het containerpark opnieuw volledig gratis te maken, dan is de
discussie en onduidelijkheid opnieuw verdwenen.
Schepen Mien Van Olmen antwoordt.
We hebben op de gemeenteraad beslissingen genomen over de afvalfracties die toegelaten

worden op het containerpark. Over de betalingswijze hebben we op 30 juni 2009 beslist.
Tegelijk werd beslist om tijdens de maanden april en november geen retributie te vragen
voor snoeihout, haagscheersel en bladeren. Dit voorstel was gebaseerd op een voorstel van
IOK dat ook in de gemeente Nijlen toegepast wordt. In november is dit een eerste keer
toegepast. Tijdens de eerste dagen hebben we vastgesteld dat er toch verschillende
interpretatiemogelijkheden waren. Er was discussie rond de vraag of klimop bij het haagscheersel kon geklasseerd worden, of hortensiasnoeisel bij snoeihout kon enz. Er was
ongenoegen en onduidelijkheid. We hebben dan alle discussiepunten samen met de mensen
van het containerpark doorgesproken en de raadsbeslissing verfijnd in het eerste college in
november zodat het duidelijk werd voor de mensen in het containerpark. Tegelijk kon de
beslissing duidelijker gecommuniceerd worden met de burgers. We hebben toen ook
besproken hoe we de mensen die vermoedelijk ten onrechte betaald hadden tijdens de
eerste week, konden vergoeden. Aan de hand van de badges hebben we de betalingen
gereconstrueerd. In de tweede week van november heeft het college beslist om die mensen
een brief te schrijven met de vraag hun rekeningnummer op te geven zodat het geld kon
terugbetaald worden. Het gaat om een honderdtal mensen die foutief hebben betaald. In
totaal zou het om een duizend euro gaan die verkeerd geïnd zijn. Na de verduidelijking begin
november, zijn er geen discussies meer geweest op het containerpark zodat de afgelopen
twee weken redelijk rustig verlopen zijn.
Raadslid François Vermeulen vindt dat schepen Van Olmen vrij duidelijk geweest is in haar
uitleg. Hij wil alleen nog opmerken dat de mensen op het containerpark zelf niet wisten welk
groenafval ze moesten aanvaarden.
Schepen Van Olmen zegt dat dat inderdaad zo was en dat er de eerste twee dagen
inderdaad conflicten waren die dan direct zijn bijgestuurd. We hebben die verduidelijking ook
gecommuniceerd via de kanalen en we zullen in het voorjaar van 2010 ook zorgen voor een
duidelijk informatiebord aan de ingang van het containerpark waarop duidelijk staat welke
fracties betalend zijn en welke niet.
Raadslid Marcipont zegt dat al de problemen die zich hebben voorgedaan, te voorzien
waren. Hij heeft hier zelf nog gezegd dat het tot discussies zou leiden. De grote fout zit in het
feit dat er geen of te onduidelijke instructies gegeven zijn aan het personeel van het
containerpark. Het schepencollege geeft de burger in dit geval gelijk en bevestigt dat ze
betaald hebben voor iets wat eigenlijk niet de bedoeling was.
Burgemeester Peeters zegt dat dat achteraf allemaal gemakkelijk te zeggen is. De gemeenteraad heeft hier een reglement goedgekeurd waarin staat dat haagscheersel die maanden
gratis kan aangeleverd worden. Onze centrale diensten hebben dat geïnterpreteerd naar de
uitvoering toe en geoordeeld dat bijvoorbeeld klimop geen haagscheersel is. Achteraf heeft
het college die knopen doorgehakt en geoordeeld dat klimop wel onder haagscheersel valt.
Het college heeft de rubrieken verduidelijkt en sindsdien zijn er geen discussies meer
geweest. Een reglement kan altijd restrictief toegepast worden of in het voordeel van de
burger. Wij hebben na twee dagen al beslist dat het in het voordeel van de burger moet
toegepast worden en geoordeeld dat alles wat seizoensgebonden tuinopkuisafval is, tijdens
die maanden gratis naar het containerpark kan.
Schepen Van Olmen vult aan dat het college ook beslist heeft dat het personeel bij mogelijke
betwistingen het afval gratis moet aannemen maar het voorval zo vlug mogelijk moet
voorleggen aan het college zodat het college daar ook een beslissing kan over nemen.
027/
10 Groen! voorstel tot het aanplanten van een kinderbos
Raadslid Marijke Rombouts dient volgend voorstel in.
Gelet op het belang van groenaanplantingen en overwegende dat bomen van belang zijn
voor zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid van de mensen;
Gelet op het belang van bomen in de strijd tegen de opwarming van de aarde;

Overwegende dat Vlaanderen tot de minst beboste regio's van Europa behoort en dat we
achterlopen met onze herbebossingprogramma's;
Gelet op de klimaatconferentie die in december doorgaat in Kopenhagen in opvolging van
het Kyoto akkoord;
Gelet op het feit dat onze gemeente het Kyoto protocol wil ondertekenen;
Overwegende dat ook kleine stappen hun effectieve bijdrage leveren in de strijd tegen de
CO2 uitstoot;
Gelet op het feit dat het gemeentebestuur verantwoordelijk is voor de aanplanting en
onderhoud van het openbaar domein én het privé domein eigendom van de gemeente;
Gelet op het sterk sensibiliserend effect van de aanplanting van een kinderbos bij de ouders
en burgers;
Overwegende dat een kinderbos bestaande uit streekeigen soorten voor de kinderen,
jeugdbewegingen en scholen in onze gemeente een educatieve troef is;
Gelet op het succes van dergelijke bomen en bossen in andere gemeenten bvb Turnhout,
Zwijndrecht en Gent.
stellen we voor om in onze gemeente (na advies van de milieuraad):
1. principieel akkoord te gaan met de realisatie van een kinderbos aangeplant met
streekeigen hoogstammige boomsoorten op het grondgebied van onze gemeente;
2. over te gaan tot het vastleggen van een begrotingskrediet voor de realisatie van een
kinderbos;
3. samen met de milieuraad over te gaan tot de aanduiding/zoeken van een plek om dit bos
aan te planten (grond, speelplein, begraafplaats...)
4. een retributiereglement op te stellen die de bijdrage van de ouders voor de kinderbomen
regelt
5. waar mogelijk samenwerking en meerwaarde te zoeken met andere lopende initiatieven
die dit kinderbos actief kunnen ondersteunen (milieuraad, bosgroepen, boompjesweekend...
6. dit initiatief ruim bekend te maken bij onze bevolkingen en het gericht ter kennis te
brengen van de ouders.
Wij stellen voor om deze aanplant te voorzien op kamp A!!
Schepen Mien Van Olmen antwoordt.
Wij zijn het volledig eens met uw argumentatie voor de aanplanting van een kinderbos. Het
staat ook in het bestuursakkoord en in onze beleidsnota. We zijn het daar dus principieel
mee eens en hebben ook al gevraagd aan de milieuraad om een geschikte locatie te vinden.
Dit blijkt niet zo evident te zijn. We zijn het wel niet eens met uw voorstel om de ouders te
laten betalen en een retributiereglement op te stellen. We zijn dus intensief op zoek naar een
locatie en zijn hiervoor al in contact geweest met de bosgroep en de milieuraad. Daar is het
voorstel ook geopperd om in Kamp A op termijn een bosuitbreiding te doen en daar een
speelbos in te richten. Zodra er een goede locatie gevonden is, zullen we de nodige stappen
zetten.
Raadslid Guy Paulis vraagt of de mogelijkheid bestaat om bij de grootste grondeigenaars in
de gemeente, nl. het OCMW en de kerkfabrieken, aan te kloppen.
Burgemeester Jan Peeters zegt dat in het kader van 800 jaar Herentals lang met het idee
gespeeld is om een soort herdenkingsbos aan te planten. We zijn dan samen met het
OCMW op zoek geweest naar een locatie om bijkomend bos aan te leggen. We hebben die
niet gevonden. Het OCMW had een locatie op het oog, een stuk grond dat in hun bezit was,
langs de Nete ter hoogte van de Vuilvoort, maar dat is uiteindelijk door ANB (Agentschap
voor Natuur en Bos) zelf geweigerd omwille van de problematiek van het type van bomen dat
men daar kon aanplanten en ook omdat dat bos niet kon aangeplant worden omdat het al
voorzien was als compensatiezone in de uitbreiding van het rusthuis. Het OCMW is eigenaar
van veel bossen, maar daar staan al bomen, dus die komen niet in aanmerking als locatie.
Als iemand goede suggesties heeft, zijn die welkom. IOK is al op zoek geweest naar restgebieden op industrieterreinen maar dat heeft ook nog niet geleid tot een concreet resultaat.
We zoeken dus een geschikte locatie die ook kan voor ANB. Vijf of zes jaar geleden hebben
we het al gedaan op de parking van VC Herentals naast de Herenthoutseweg. Dat is

intussen fors opgeschoten. Dat was de eerste keer dat we zo een aanplanting via de scholen
gedaan hebben.
027/
11 Rituele slachtingen
Raadslid Marijke Rombouts licht haar agendapunt toe.
In het schepencollege van 19 oktober (punt 13) werd akte genomen van een melding van de
heer Jan Voet:
“De melding is ingediend voor een nieuwe inrichting namelijk een tijdelijke slachtvloer voor
rituele slachtingen in het kader van godsdienstbeleving (45.1.C), gelegen in 2200 Herentals,
Plassendonk 13, kadastergegevens afdeling 3, sectie A, nrs. 308c, 308d en 309b.
Deze slachtingen zullen plaatsvinden gedurende maximaal 3 dagen, waarschijnlijk op 27, 28
en 29/11/2009.”
…
“Het college neemt akte van de melding, ingediend op 25 september 2009, door Jan Voet,
Spoorwegstraat 1A in 2280 Grobbendonk, van een nieuwe inrichting nl.:
- een tijdelijke slachtvloer voor rituele slachtingen in kader van godsdienstbeleving (45.1.C);
op de percelen gelegen in 2200 Herentals, Plassendonk 13, kadastergegevens afdeling 3,
sectie A, nrs. 308c, 308d en 309b.
Volgende bijzondere voorwaarde wordt opgelegd:
- het reinigingswater moet opgevangen en afgevoerd worden naar een openbare
waterzuiveringsinstallatie volgens de voorwaarden beschreven in Vlarem II.”
Kan het gemeentebestuur er op toezien dat de dieren niet nodeloos moeten lijden? Dit komt
blijkbaar voor bij rituele slachtingen zoals we konden zien in de nieuwsuitzending van 25
november op TV en in de kranten van 26 november.
Schepen Mien Van Olmen antwoordt.
Het bestuur tracht om het offerfeest in goede banen te leiden. Het offerfeest is zowat het
grootste feest van de moslims. De reglementering op de rituele slachtingen is uitgeschreven
door de Vlaamse en de federale overheid. In het verleden gebeurde dat nogal eens thuis
maar dat kan absoluut niet. Nu wordt er dus een tijdelijke slachtvloer georganiseerd met een
strikt reglement en streng toezicht van volksgezondheid. In dit kader hebben we voor het
derde jaar op rij toelating gegeven voor een tijdelijke slachtvloer in Herentals. We hebben
daar ook de nodige eisen aan gesteld en onze milieuambtenaar heeft erop toegezien dat de
wetgeving wordt nageleefd. De taferelen die in de pers verschenen zijn, stroken niet met wat
er hier in de realiteit gebeurt.
027/
12 Rietbroek
Raadslid Hans Van den Eynden licht zijn agendapunt toe.
De problematiek van Rietbroek werd reeds enkele keren op de gemeenteraad besproken.
Toen in augustus eindelijk de tijdelijke opstelling vervangen werd, dachten we dat het
probleem eindelijk van de baan is, maar niets is minder waar. Daarom een vraag tot
bijsturing/controle/....
Als de hele opstelling al meerdere keren vakkundig in puin gereden is, is het duidelijk dat de
huidige 'kronkelstrook' niet voldoet en/of dat er opzet in het spel is. Minstens drie keer al
hebben de stadsdiensten de opstelling hersteld, waarna deze telkens reeds na één dag (!)
terug beschadigd was. Het laatste voorbeeld is van deze week: op 24 november werd de
opstelling hersteld. De ochtend van 25 november was alles nog in orde, maar 's avonds was
ze reeds stuk gereden.
Het lijkt er op dat er elke dag (opzettelijk?) tegen en over wordt gereden, zelfs op klaarlichte
dag. De opstelling wordt zonder meer (moedwillig?) vernield, door een zwaar voertuig
(tractor of vrachtwagen). Er wordt simpelweg rechtdoor gereden.
Gebeurt dit door iemand die dagelijks door de vernauwing moet, maar niet door kán zonder
schade te berokkenen (en weigert de omweg te maken)? Of is er een vandaal, die de
kronkelstrook niet genegen is, aan het werk (cfr beugel Acacialaan)? Uit (eigen) ervaring

blijkt ook dat Rietbroek door een aantal GPS kaarten als route wordt voorgesteld om vanaf
de autostrade naar Herentals te rijden.
De zeer smalle kronkelstrook zorgt ook voor gevaarlijke situaties waarbij fietsers bijna omver
gereden worden door auto's.
1. Ik zou dan ook willen vragen dat het bestuur contact opneemt met de kaartenmakers om
duidelijk te maken dat deze weg niet geschikt is voor (zwaar) verkeer.
2. Welke acties gaat het bestuur ondernemen om te voorkomen dat de kronkelstrook elke
week hersteld moet worden?
3. Als de opstelling reeds na één dag stuk is, is het mijn inziens eenvoudig om te weten te
komen wie of wat de oorzaak is. Kan het bestuur de politie vragen om extra controles uit
te voeren?
4. Kan het bestuur onderzoeken of de weg kan worden afgesloten met bijvoorbeeld een
tractorsluis?
Schepen Jos Schellens antwoordt.
De opstelling in Rietbroek is in samenspraak met de bewoners tot stand gekomen. De
bedoeling is om het verkeer af te remmen. Als je rustig door de opstelling rijdt, ondervind je
geen problemen, als je te vlug rijdt, wel. Elke keer er een ongeval is of de opstelling stuk
gereden wordt, gaat de politie ter plaatse kijken. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt tussen
de politie en de uitvoeringsdiensten om bepaalde stukken te verstevigen. De politie vermoedt
ook dat de beschadigingen gebeuren door zwaar verkeer dat gewoon door rijdt. Het zwaar
verkeer mag daar inderdaad niet komen. Ik heb gevraagd bij de diensten of de GPSleveranciers verwittigd worden en dat blijkt zo voor grote ingrepen. Maar het lijkt mij niet de
taak van het stadsbestuur om al die zaken rond het sturen van een GPS te moeten regelen.
Chauffeurs die daar te snel rijden, gaan hun vrachtwagen of hun wagen zeker beschadigen.
De politie houdt een oogje in het zeil, want dat hebben we zo afgesproken.
Raadslid Van den Eynden merkt op dat het misschien wel niet de taak is van een stadsbestuur om samen te werken met kaartenmakers maar het zou misschien wel extra punten
opleveren in de enquête van het Nieuwsblad. Hij neemt aan dat de politie, als de opstelling
op dinsdag hersteld wordt, op woensdag wel een oogje in het zeil zal houden om te kijken of
de opstelling, al dan niet door dezelfde, opnieuw kapot gereden wordt.
Schepen Schellens zegt dat de vermoedens over wie de opstelling kapot rijdt, vooral bij de
politie moeten bestaan.
027/
13 Onveilige situatie in de nieuwe aangelegde Molenvest
Raadslid Hans Van den Eynden licht zijn agendapunt toe.
1. In oktober las ik in de schepencollegenotulen dat het stadsbestuur de opmerkingen van
De Lijn negeerde met als gevolg dat (lange) bussen hun bocht over het voetpad moeten
nemen. "Niets van aan”, reageerde het bestuur. "Er is geen enkel probleem."
In november las ik dan in de schepencollegenotulen dat het bestuur wel degelijk de situatie
gaat aanpassen en de opdracht heeft gegeven om een verrekeningsvoorstel op te maken.
Het bestuur gaf toe dat de bussen van De Lijn en ook ander zwaar verkeer zoals vrachtwagens en vuilophaaldiensten, onmogelijk de bocht op het kruispunt Gildelaan en Molenvest, zoals aangeduid op het goedgekeurde en ondertussen in uitvoering zijnde plan, kunnen
nemen zonder een stuk over het voetpad te rijden.
Het huidige ontwerp heeft tot gevolg dat het enerzijds gevaarlijk kan zijn voor voetgangers,
en anderzijds dat de boordstenen en voetpad schade kunnen lijden onder het zware gewicht.
Wat heb ik verkeerd begrepen: de notulen of het antwoord van het bestuur?
Kan het bestuur me vertellen wat nu juist het probleem is?
Waarom werd er niet direct ingegaan op de opmerkingen van De Lijn?
Hoeveel zullen de aanpassingen kosten?
2. Wat de heraanleg van de Molenvest betreft:
- de overrijdbare zone voor de bussen ligt zelfs lager dan de rijweg. Is dat niet tegen de
regels in?

- sommige stukken kasseien hebben ook zeer brede voegen, waardoor fietscomfort
fietsonveiligheid dreigt te worden. Ik zou het bestuur willen vragen niet dezelfde fout te
maken als in de Kerkstraat. De kwaliteit van de Kerkstraat is bedroevend en de Molenvest
lijkt me dezelfde weg op te gaan.
3. Is het bestuur zich bewust van de huidige, gevaarlijke situatie op de Molenvest?
Er staan voortdurend auto's verkeerd geparkeerd op de nieuw aangelegde oversteek aan
Zandpoort en op voorzieningen voor slechtzienden. Voetgangers zijn verplicht op straat te
lopen. Hetzelfde probleem doet zich voor ter hoogte van de bibliotheek.
Schepen Jos Schellens antwoordt.
Hij wil eest ingaan op de laatste vraag. Op dit ogenblik zijn er al verschillende PV’s geschreven voor fout geparkeerde auto’s. Ik vrees dat we opnieuw extra paaltjes zullen moeten
zetten om te vermijden dat mensen hier fout blijven parkeren.
Over het geheel van het wegdek wil ik eerst een beetje voorgeschiedenis geven. We hebben
De Lijn altijd uitgenodigd op de vergaderingen maar op de bewonersvergadering waren zij
niet eens aanwezig. Ook op de bouwvergunning heeft De Lijn nooit gereageerd. Eigenlijk
hebben we De Lijn dus altijd gevolgd. Op een bepaald ogenblik meldt De Lijn dan dat ze
daar niet door geraken met gelede bussen. Omdat het niet de bedoeling was dat ze daar
door kwamen met gelede bussen, was dat voor ons geen probleem. Daarna merken ze op
dat ze er ook niet met gewone bussen door kunnen. We hebben hen ook gevraagd om de
straat uit te testen. We hebben dan beslist om een rammelstrook te maken om de gewone
bussen te laten passeren. We hebben het geheel dan aangepast. Eigenlijk hebben we dus
altijd geluisterd naar De Lijn maar De Lijn heeft ons geen informatie gegeven. De situatie is
dan ter plaatse aangepast door die overrijdbare rammelstrook.
Burgemeester Jan Peeters zegt dat in de notulen van het schepencollege van deze week
staat dat het college herhaalt dat het in die kleine centrumstraten geen aanpassingen wil
doen om verkeer van gelede bussen mogelijk te maken. Daarnaast wil hij de historiek die
schepen Schellens geschetst heeft, bevestigen. Bij het ontwerp van de straat hebben we De
Lijn om advies gevraagd. De Lijn heeft toen heel veel vragen gesteld en suggesties gedaan
om een buslus op de Molenvest in te richten. Die discussies zijn toen ook in de media
gekomen. De Lijn heeft in die fase nooit advies gegeven over de bocht aan de bibliotheek.
We gingen er dan ook van uit dat die in orde was. Toen de werken al bezig waren, hebben
we bericht gekregen dat er een probleem was en dat ze daar niet met gelede bussen konden
draaien. Ze wilden dus dat we de bochtstraal zouden vergroten. Het schepencollege heeft
toen gezegd dat we die aanpassing niet zouden doen voor gelede bussen. We gaan al onze
kleine centrumstraten niet aanpassen zodat gelede bussen daar vlot doorheen zouden
kunnen. Dat hebben we ook bij andere herinrichtingsprojecten niet gedaan. Het tweede verhaal was dan dat het niet alleen voor een gelede bus was maar ook voor een gewone bus.
Toen hebben ze die testritten gedaan. Als gevolg daarvan hebben we die rammelstrook laten
aanleggen. Nu komen ze opnieuw af met het verhaal van de gelede bussen. Dat gaan we
dus niet doen want we wensen op dat parcours en in die zones geen gelede bussen.
Raadslid Van den Eynden vat samen dat er geen vertraging van de werken is en geen extra
kosten. Dat is prima. Maar hij merkt nog op dat de juist heraangelegde weg al in zeer
bedroevende staat is. Wat gaat u daar mee doen?
Burgemeester Peeters zegt dat de werken nog niet af zijn en dat er nog geen oplevering
gebeurd is. Er is alleen een voorlopige openstelling geweest. De keuze van het wegmateriaal
is gemaakt op uitdrukkelijke vraag van de bewoners. Tijdens de inspraakvergadering hebben
we de bewoners zelf laten kiezen en toen is er quasi unaniem gekozen voor het behoud van
de bestaande kasseien. Die kasseien zijn in een porfiervulling aangelegd en als het een paar
weken regent, moeten de voegen inderdaad aangevuld worden met porfier. De oplevering
vindt pas plaats binnen zeven à acht maanden. We kunnen een aannemer nu niet aanspreken over iets waar hij nog volop aan het werk is. Die opengestelde strook is nog niet
opgeleverd, we hebben die enkel vrijgegeven voor bestaand verkeer. Dat is goed want door
het trillingseffect gaat het porfier zetten en die kan dan aangevuld worden.
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Raadslid Hans Van den Eynden licht zijn agendapunt toe.
In de Mobiliteitsvisie van De Lijn 2020 staat letterlijk:
2.3. Optimalisaties aan de huidige interregionale spoorinfrastructuur
Op de as Turnhout - Herentals - Aarschot - Leuven suggereert de Mobiliteitsvisie in een
nieuwe treinverbinding. Deze kan deels via bestaande sporen rijden en deels via een
opnieuw aan te leggen stuk spoor tussen Herentals en Aarschot. Op deze lijn wordt met een
frequentie van twee ritten per uur per richting een aantrekkelijk product geboden dat veel
nieuwe openbaar-vervoerreizigers zal aantrekken. Ze biedt de Kempen en Noord-Limburg
een snelle verbinding met Leuven, de luchthaven en Brussel. Er zullen verscheidene nieuwe
haltes geopend kunnen worden, waardoor meer mensen railgebonden openbaar vervoer
binnen bereik zullen hebben.
(...)
3. STRUCTUURBEPALENDE COMPONENTEN VAN HET STREEKVERVOER OP
PROVINCIAAL NIVEAU
3.2. Antwerpen
3.2.1. Hoofdstructuur
(...) Ten slotte wordt voor de as Turnhout - Herentals - Aarschot - Leuven een nieuwe
treinverbinding voorgesteld.
Graag had ik geweten of het stadsbestuur hiervan op de hoogte is en hierover is geraadpleegd. Ik had ook graag geweten wat het standpunt van het bestuur is.
Schepen Jos Schellens antwoordt.
We hebben tot dusver nog altijd geen officiële visie gekregen van De Lijn. Destijds is er met
NMBS een overeenkomst getekend om die oude spoorwegbedding aan te leggen als
fietspad. We kunnen De Lijn enkel vragen of ze hun standpunt willen overmaken.
Burgemeester Jan Peeters zegt dat de stad Herentals niet betrokken is geweest bij de
opmaak van het toekomstplan van De Lijn.
Raadslid Van den Eynden vraagt of de stad geen vertegenwoordiger heeft in de algemene
vergadering van De Lijn? Die visie is opgemaakt in maart of april.
Burgemeester Peeters zegt dat hij denkt van niet. Vroeger was dat wel zo maar nu niet
meer.
Raadslid Van den Eynden vraagt of de stad dan zelf gaat informeren wat hun visie is?
Burgemeester Peeters zegt dat De Lijn het zelf ook allemaal niet weet want dat ze praten
over tracés die hun eigendom niet zijn. Hij beschouwt het plan als een strategisch droomplan
voor De Lijn op vijftien jaar tijd. Net zoals dat op andere punten niet geconcretiseerd is, is dat
hier ook niet. De lokale besturen zijn daar niet bij betrokken.
Raadslid Van den Eynden dringt aan om de visie van De Lijn te vragen.
Schepen Jos Schellens zegt dat hij de visie van De Lijn zal vragen.
Burgemeester Peeters zegt dat ze zullen vragen wat de status van dat document is.

Door de raad,
Bij verordening;
De secretaris,

De voorzitter
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