Gemeenteraad
Zitting van 25 oktober 2011
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, Peter Bellens, Elke Van Dyck, Christine Schaut,
Lise Bergen, Roel Vervoort, Victor Vervloesem, 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 uur
----------------------------------------------------De ontwerp-notulen van vorige zitting worden goedgekeurd.
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Marcipont, Schaut, Vervoort, Vermeulen, Geypens
en Heylen.
001 Budgetwijziging 2 van 2011: vaststelling
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de
beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam
bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de
gemeentelijke diensten, alsook de interne communicatie.
De secretaris en de financieel beheerder/ontvanger maken na overleg met het managementteam een voorontwerp op van budget of budgetwijziging. De secretaris maakt de beleidsnota
op die bij het voorontwerp budget hoort of de verklarende nota bij de budgetwijziging. De
financieel beheerder/ontvanger maakt op basis van de beleidsnota of de verklarende nota de
daarbij horende financiële nota op. De secretaris legt dit voorontwerp voor aan het college
van burgemeester en schepenen.
Een budget bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota. Een budgetwijziging uit een
verklarende nota en een financiële nota.
Het college van burgemeester en schepenen legt haar ontwerp van budget en budgetwijziging voor aan de gemeenteraad.
De gemeenteraad stelt het budget en de budgetwijzigingen vast op basis van de voorgelegde cijfers en de verklarende nota ervan.
De secretaris en de ontvanger/financieel beheerder overlegden met het managementteam
op 13/9/2011 en 20/9/2011 over het voorontwerp van budgetwijziging 2 voor het dienstjaar
2011.
Op 27/9/2011 legde de secretaris het voorontwerp van de budgetwijziging 2 voor het
dienstjaar 2011 ter kennisname voor aan het college van burgemeester en schepenen.
Op 3/10/2011 stelde het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van budgetwijziging 2 voor het dienstjaar 2011 vast en legde dit voor aan de adviesraden en de
gemeenteraad.
Vandaag vraagt de voorzitter aan de gemeenteraad budgetwijziging 2 voor het dienstjaar
2011 vast te stellen.
Juridische grond
- Het KB van 2/8/1990 houdende het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit.
- Het gemeentedecreet en het hersteldecreet.
Financiële gevolgen
De financiële nota bij budgetwijziging 2 voor het dienstjaar 2011 heeft volgende samenvatting en wordt als bijlage toegevoegd:

GEWONE DIENST / EXPLOITATIEBUDGET
Geraamd resultaat van het dienstjaar
-1.396.412,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig jaar
8.527.587,71
Geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone dienst
7.131.175,71
BUITENGEWONE DIENST / INVESTERINGSBUDGET
Geraamd resultaat van het dienstjaar
4.390.528,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig jaar
-4.067.363,32
Geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst
323.164,68
Argumentatie
De secretaris licht in zijn verklarende nota bij de tweede budgetwijziging van 2011 de
principes toe die hij heeft toegepast bij de samenstelling van de budgetwijziging en geeft
verder enkele aandachtspunten aan.
Het college van burgemeester en schepenen wijzigde het voorontwerp van budgetwijziging 2
voor het dienstjaar 2011 van de secretaris op enkele punten.
Het resulterende ontwerp van budgetwijziging 2 voor het dienstjaar 2011 voldoet aan de
wettelijke verplichtingen.
Uit de financiële nota bij het ontwerp van budgetwijziging 2 voor het dienstjaar 2011 blijkt het
volgende:
- De gewone begroting/het exploitatiebudget van het eigen dienstjaar sluit met een nadelig
saldo van 1.133.591,00 euro. De overboekingen naar de buitengewone dienst voor 2011
worden geraamd op 1.513.324,00 euro. Het geraamde algemene begrotingsresultaat voor
de gewone dienst voor 2011 bedraagt 7.131.175,71 euro.
- De buitengewone begroting/het investeringsbudget van het eigen dienstjaar sluit met een
nadelig saldo van 879.944,00 euro. Het geraamde algemene begrotingsresultaat voor de
buitengewone dienst voor 2011 bedraagt 323.164,68 euro.
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad stelt de verklarende nota bij budgetwijziging 2 voor het dienstjaar 2011
vast.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt de financiële nota bij budgetwijziging 2 voor het dienstjaar 2011 vast
met volgende samenvatting:
GEWONE DIENST / EXPLOITATIEBUDGET
Geraamd resultaat van het dienstjaar
-1.396.412,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig jaar
8.527.587,71
Geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone dienst
7.131.175,71
BUITENGEWONE DIENST / INVESTERINGSBUDGET
Geraamd resultaat van het dienstjaar
4.390.528,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig jaar
-4.067.363,32
Geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst
323.164,68
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Paulis, Marcipont, Schaut, Vervoort, Vermeulen,
Geypens, Heylen, Rombouts en Van den Eynden.
002 AGB Herentals: goedkeuren budgetwijziging 2 voor 2011
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad van de stad Herentals heeft het autonoom gemeentebedrijf “AGB
Herentals” opgericht op 7/9/2004. Op dat ogenblik werden de oprichting, de statuten en de
beheersovereenkomst goedgekeurd.
De statuten van het AGB Herentals, Hoofdstuk IV. FINANCIËN, artikel 40. ondernemingsplan en activiteitenverslag bepalen dat de raad van bestuur jaarlijks een ondernemingsplan
opstelt dat de doelstellingen en de strategie van het bedrijf op middellange termijn vastlegt,
evenals een activiteitenverslag dat minstens de jaarrekening omvat van het voorbije boek-

jaar.
Op 27/9/2011 legde de bestuurder-directeur het voorontwerp voor budgetwijziging 2 voor
2011 ter kennisgeving voor aan het directiecomité.
Op basis van het voorontwerp stelde het directiecomité op 3/10/2011 het ontwerp voor
budgetwijziging 2 voor 2011 vast dat het vandaag voorlegt aan de raad van bestuur.
Vandaag keurt de gemeenteraad budgetwijziging 2 voor 2011 van het AGB Herentals goed.
Financiële gevolgen
Het resultaat van het boekjaar wordt gecorrigeerd met niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten om de toelage van het stadsbestuur te bepalen.
- Resultaat boekjaar 2011 voor belastingen: 28.223 euro
- Vennootschapsbelasting AJ 2011: 13.709 euro
- Ontheffing vennootschapsbelasting AJ 2009: -12.876 euro
- Kapitaalaflossingen Dexia: -176.054 euro
- Kapitaalaflossingen ING: -9.367 euro
- Kapitaalgedeelte leasevergoeding: 52.708 euro
- Afschrijvingen:
0 euro
- Kastekort 2011: -105.324 euro
Het AGB Herentals vraagt voor 2011 een toelage van 105.324 euro aan het stadsbestuur.
Dit is 10.664 euro meer als oorspronkelijk voorzien. Dit heeft te maken met de vennootschapsbelasting die de fiscus met ingang van het aanslagjaar 2009 vordert van het AGB
Herentals.
Het advocatenkantoor heeft een ereloonnota ingestuurd voor de werkzaamheden die het
verrichtte in het kader van de bezwaarprocedure tegen de aanslag in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2009.
De aanslag in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2009 is verminderd met
12.876 euro. De fiscus heeft dit beslist op basis van de gevoerde bezwaarprocedure.
De verwachte aanslag in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2011 bedraagt
13.709 euro. Dit bedrag is geraamd op basis van de principes die de fiscus hanteerde in de
uitspraak over het bezwaarschrift tegen de aanslag in de vennootschapsbelasting voor het
aanslagjaar 2009. Wanneer de fiscus ingaat op de bijkomende argumenten in het bezwaar
tegen de aanslag in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2010, zal het belastingbedrag nog een beetje dalen.
Argumentatie
De bestuurder-directeur legde op 27/9/2011 het directiecomité een voorontwerp voor
budgetwijziging 2 voor 2011 voor.
Het directiecomité legt de raad van bestuur het ontwerp voor budgetwijziging 2 voor 2011
voor.
Het voorstel behelst 2 bijlagen:
Een verantwoordingsnota bij het ontwerp voor budgetwijziging 2 voor 2011.
Een ontwerp voor budgetwijziging 2 voor 2011 inclusief de aflossingstabel voor de leasevergoeding en de raming van de vennootschapsbelasting.
Het directiecomité stelt voor om vanaf 2012 alleen nog te werken met volstorten van kapitaal
i.p.v. met uitkeren van werkingstoelagen. Op die manier wordt de som die als vennootschapsbelasting betaald moet worden sterk gereduceerd, mogelijk zelfs helemaal geneutraliseerd. Dit betekent echter dat de statuten en de beheersovereenkomst jaarlijks (naar
analogie met 2010) pro fisco (voor de fiscus) zullen aangepast moeten worden.
De gemeenteraad moet het budget en budgetwijzigingen van de autonome gemeentebedrijven goedkeuren.
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad keurt budgetwijziging 2 voor het jaar 2011 van het autonoom
gemeentebedrijf AGB Herentals goed zoals volgt.
Rekening
Rekening
BW 2
2009
2010
2011
I. Bedrijfsopbrengsten
Intrestgedeelte begrepen in
700000 leasingvergoeding
117.219
113.873
110.282

Totaal der bedrijfsopbrengsten
117.219
113.873
110.282
II. Bedrijfskosten.
B. Diverse goederen en diensten.
Kosten en onderhoud
611100 Boekhoudprogramma
-1.041
-1.041
-1.041
611101 Kosten informatica buiten contract FiadPro
0
0
-500
613050 Wettelijke publicaties
-297
-296
-319
613090 Kosten aktes
0
0
0
613100 Erelonen accountants
0
-665
-3.580
613110 Erelonen advocaten
0
-1.899
-10.000
613150 Erelonen bedrijfsrevisor
-650
-650
-650
614000 Verzekering lichamelijke ongevallen
-65
-65
-65
D. Afschrijvingen
630230 Afschrijving Fiadpro
-1.119
0
0
-4.616
-16.155
Totaal der bedrijfskosten
-3.171
IV. Financiële opbrengsten.
751000 Ontvangen bankintresten
135
4
200
Totaal der financiële opbrengsten
135
4
200
V. Financiële kosten.
650000 Intrest lening Dexia 1682
0
0
0
650100 Intrest lening Dexia 1647
-125.498
-117.905
-65.286
650200 Intrest lening ING 1006
-1.674
-1.224
-751
650300 Bankintresten
0
0
0
656000 Bankkosten
-71
-17
-36
659000 Toegestane kortingen
0
0
0
670100 Onroerende voorheffing
0
0
0
Totaal der financiële kosten
-127.243
-119.147
-66.103
Resultaat van het boekjaar voor
belastingen
-13.060
-9.885
28.223
G. Andere bedrijfskosten
640200 Vennootschapsbelasting
-74.531
-13.709
640200 Vennootschapsbelasting (ontheffing)
12.876
Resultaat van het boekjaar na
belastingen
-13.060
-84.416
27.390
Artikel 2
De gemeenteraad gaat ermee akkoord om vanaf 2012 de bijdrage aan het AGB Herentals
alleen als volstorten van kapitaal uit te keren. Hierdoor zullen de statuten en de beheersovereenkomst jaarlijks in die zin aangepast moeten worden.
Onthouden zich bij de stemming: Schaut en Vermeulen.
003 AGB Sport en Recreatie Herentals: goedkeuren budgetwijziging 2 voor 2011
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad van de stad Herentals heeft het autonoom gemeentebedrijf “AGB Sport en
Recreatie Herentals” opgericht op 7/9/2004. Op dat ogenblik werden de oprichting, de statuten en de beheersovereenkomst goedgekeurd.
De statuten van het AGB Sport en Recreatie Herentals, Hoofdstuk IV. FINANCIËN, artikel
40. ondernemingsplan en activiteitenverslag bepalen dat de raad van bestuur jaarlijks een
ondernemingsplan opstelt dat de doelstellingen en de strategie van het bedrijf op middellange termijn vastlegt, evenals een activiteitenverslag dat minstens de jaarrekening omvat
van het voorbije boekjaar.
Eerder legde de bestuurder-directeur het voorontwerp voor budgetwijziging 2 voor 2011 ter
kennisgeving voor aan het directiecomité.
Op basis van het voorontwerp stelde het directiecomité op 3/10/2011 het ontwerp voor

budgetwijziging 2 voor 2011 vast dat het vandaag ter vaststelling voorlegt aan de raad van
bestuur.
Vandaag keurt de gemeenteraad budgetwijziging 2 voor 2011 van het AGB Sport en
Recreatie Herentals goed.
Financiële gevolgen
Voor de totaliteit van het AGB Sport en Recreatie Herentals zijn na budgetwijziging 2 in 2011
volgende totaalsommen voorzien:
Omschrijving
Bedrag
Totaal aankopen van hulpgoederen
-17.808 euro
Totaal materieel- en onderhoudskosten
-777.611 euro
Totaal personeelskosten
-1.804.622 euro
Totaal bedrijfsopbrengsten
1.052.270 euro
Bedrijfsresultaat
-1.547.771 euro
Aflossing intresten bestaande leningen
-275.370 euro
Aflossing kapitalen bestaande leningen
-502.778 euro
Aflossing intresten nieuwe leningen 2011
-1.593 euro
Aflossing kapitalen nieuwe leningen 2011
-8.704 euro
Bijpas cashflow stadsbestuur
-2.336.216 euro
Dit betekent dat het AGB Sport en Recreatie Herentals een werkingstoelage aan het
stadsbestuur vraagt die 97.246 euro hoger ligt als voorzien bij budgetwijziging 1 voor 2011.
De lagere personeelsuitgaven worden volledig teniet gedaan door lagere ontvangsten en
hogere intrestlasten.
Bij de investeringen is na de aanbesteding gebleken dat het voorzien budget voor legionellapreventie in de douches in het sportcomplex De Vossenberg ontoereikend was. Er wordt
voorgesteld het budget hiervoor te verhogen tot 8.000 euro.
Argumentatie
De bestuurder-directeur legde op 3/10/2011 het directiecomité een voorontwerp voor budgetwijziging 2 voor 2011 voor.
Het directiecomité legt de raad van bestuur een ontwerp voor budgetwijziging 2 voor 2011
voor.
Het voorstel behelst vijf bijlagen
1. Een verantwoordingsnota.
2. Een bijlage “budgetwijziging 2 Totaliteit” met een geraamd bedrijfsresultaat, inclusief een
raming van het gedeelte kasstroom, voor het ganse AGB Sport en Recreatie Herentals.
Daarin zijn ook de leningen (intresten en kapitaalaflossingen) opgenomen. Het vermogen,
de afschrijvingen van infrastructuur, machines en meubilair, de over te dragen winst en
overgedragen verliezen zijn daar niet in weergegeven.
3. Een bijlage “budgetwijziging 2 Netepark 2011”.
4. Een bijlage “budgetwijziging 2 De Vossenberg 2011”.
5. Een bijlage met de investeringen voor 2011.
De gemeenteraad moet het budget en budgetwijzigingen van de autonome gemeentebedrijven goedkeuren.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt budgetwijziging 2 voor het jaar 2011 van het AGB Sport en
Recreatie Herentals goed.
Budgetwijziging 2 voor 2011 vertoont volgende samenvatting:
Omschrijving
Bedrag
Totaal aankopen van hulpgoederen
-17.808 euro
Totaal materieel- en onderhoudskosten
-777.611 euro
Totaal personeelskosten
-1.804.622 euro
Totaal bedrijfsopbrengsten
1.052.270 euro
Bedrijfsresultaat
-1.547.771 euro
Aflossing intresten bestaande leningen
-275.370 euro
Aflossing kapitalen bestaande leningen
-502.778 euro
Aflossing intresten nieuwe leningen 2011
-1.593 euro
Aflossing kapitalen nieuwe leningen 2011
-8.704 euro

Bijpas cashflow stadsbestuur

-2.336.216 euro

Onthouden zich bij de stemming: Schaut, Vermeulen, Rombouts en Van den Eynden.
004 AGB Sport en Recreatie Herentals: goedkeuren definitieve jaarrekening 2010
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
SAS Accounting Service BVBA heeft een ontwerpjaarrekening 2010 voor het autonoom
gemeentebedrijf ”AGB Sport en Recreatie Herentals” opgemaakt.
De gemeenteraad van de stad Herentals besliste op 20/10/2008 PKF Bedrijfsrevisoren
CVBA, de heer Steven Pazen, bedrijfsrevisor en lid van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren,
aan te duiden als extern lid van het college van commissarissen.
De gemeenteraad van de stad Herentals heeft op 2/3/2010 volgende gemeenteraadsleden
aangeduid als leden van het college van commissarissen:
- Verlinden Gunther
- Beirinckx Bieke.
Nadat de revisor en het college van commissarissen hun verslag bij de (ontwerp)jaarrekening hebben opgemaakt, kan de raad van bestuur de jaarrekening definitief vaststellen,
neerleggen bij de Nationale Bank van België en overmaken aan het college van burgemeester en schepenen voor goedkeuring door de gemeenteraad.
Op 4/7/2011 stelde het directiecomité een ontwerpjaarrekening 2010 vast.
Op 7 en 8/7/2011 heeft het revisorenkantoor de jaarrekening 2010 onderzocht en enkele
opmerkingen geformuleerd. Die opmerkingen zijn verwerkt in een aangepaste ontwerpjaarrekening 2010.
Op 18/7/2011 stelde het directiecomité de ontwerpjaarrekening 2010 vast en legde die voor
aan de raad van bestuur voor definitieve vastlegging.
Op 6/9/2011 stelde de raad van bestuur van het AGB Sport en Recreatie Herentals de
jaarrekening 2010 definitief vast en legde deze neer bij de Nationale Bank van België.
Daarna bezorgde ze de jaarrekening aan het college van burgemeester en schepenen van
de stad Herentals voor goedkeuring door de gemeenteraad.
Op 11/10/2011 vroeg het college van burgemeester en schepenen de voorzitter van de
gemeenteraad de jaarrekening 2010 van het AGB Sport en Recreatie Herentals ter
goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.
Vandaag keurt de gemeenteraad de definitieve jaarrekening 2010 van het AGB Sport en
Recreatie Herentals goed.
Juridische grond
De overgangstermijn 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 ten einde op 1/1/2013. De thans te
volgen werkwijze is vastgelegd in de nieuwe gemeentewet en de statuten.
De statuten van het AGB Sport en Recreatie 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.
De statuten van het AGB Sport en Recreatie Herentals, Hoofdstuk IV. FINANCIËN, artikel
40. Ondernemingsplan en activiteitenverslag bepalen dat de raad van bestuur jaarlijks een
ondernemingsplan opstelt dat de doelstellingen en de strategie van het bedrijf op middellange termijn vastlegt, evenals een activiteitenverslag dat minstens de jaarrekening omvat
van het voorbije boekjaar.
Artikel 263quater van de nieuwe gemeentewet draagt het toezicht op de financiële toestand
en op de jaarrekeningen van de autonome gemeentebedrijven op aan een college van drie
commissarissen, die door de gemeenteraad worden gekozen buiten de raad van bestuur van
het gemeentebedrijf en waarvan ten minste één lid is van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren.
Met uitzondering van deze laatste zijn de leden van het college van commissarissen allen lid
van de gemeenteraad.
Financiële gevolgen
Het stadsbestuur stelt voor 2010 een werkingstoelage ter beschikking van in totaal 2.170.692

euro. Het AGB Sport en Recreatie Herentals had voor 2010 een werkingstoelage nodig van
in totaal 2.163.981,94 euro. Het AGB Sport en Recreatie Herentals moet bijgevolg een som
van 6.710,06 euro terug betalen aan het stadsbestuur.
Argumentatie
Wanneer de jaarekening 2010 van het AGB Sport en Recreatie Herentals op 25/10/2011 ter
goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, gebeurt dit op dezelfde zitting als
waarop budgetwijziging 2 aan de gemeenteraad zal voorgelegd worden.
Traditiegetrouw vindt de week voor de gemeenteraad waarop een budget(wijziging) ter
vaststelling wordt voorgelegd een commissie van financiën plaats. Zo’n vergadering is
bedoeld om technische vragen en vragen om toelichting te stellen aan de administratie en
verantwoordelijken met betrekking tot het voorgelegde dossier.
De commissie van financiën is dus een beter forum dan de gemeenteraadszitting zelf om de
revisor uit te nodigen en de gemeenteraadsleden de mogelijkheid te bieden technische
vragen en vragen om toelichting te stellen met betrekking tot de jaarrekening 2010 van het
AGB Sport en Recreatie Herentals.
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad keurt onderstaande definitieve jaarrekening per 31 december 2010 van
het AGB Sport en Recreatie Herentals goed.
Jaarrekening 31 december 2010
1. BALANS NA WINSTVERDELING
Vorig
boekjaar
Codes
Boekjaar
ACTIVA
20/28
8.857.287,85 9.677.708,00
VASTE ACTIVA
I.
Oprichtingskosten
20
II.
Immateriële vaste activa
21
-0,34
0,00
III.
Materiële vaste activa
22/27
8.857.288,19 9.677.708,00
A.
Terreinen en gebouwen
22
7.320.139,67 7.782.068,78
B.
Installaties, machines en uitrusting 23
1.415.843,21 1.744.291,87
C.
Meubilair en rollend materieel
24
121.305,31
151.347,35
D.
Leasing en soortgelijke rechten
25
E.
Overige materiële vaste activa
26
F.
Activa
in
aanbouw
en 27
vooruitbetalingen
IV.
Financiële vaste activa
28
29/58
696.648,48 1.021.609,98
VLOTTENDE ACTIVA
V.
Vorderingen op meer dan één 29
jaar
A.
Handelsvorderingen
290
B.
Overige vorderingen
291
VI.
Voorraden en bestellingen in 3
uitvoering
A.
Voorraden
30/36
B.
Bestellingen in uitvoering
37
VII.
Vorderingen op ten hoogste één 40/41
109.044,26
461.281,70
jaar
A.
Handelsvorderingen
40
91.453,47
183.739,18
B.
Overige vorderingen
41
17.590,79
277.542,52
VIII.
Geldbeleggingen
50/53
IX.
Liquide middelen
54/58
570.287,01
472.442,45
X.
Overlopende rekeningen
490/1
17.317,21
87.885,83
TOTAAL DER ACTIVA
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

20/58

9.553.936,33 10.669.317,98
Vorig
boekjaar
Codes
Boekjaar
10/15
2.782.472,82 3.122.129,08

I.
A.
B.
II.
III.
IV.
A.
B.
C.
D.
V.
VI.

Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves
Wettelijke reserve
Onbeschikbare reserves
1. Voor eigen aandelen
2. Andere
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst
Overgedragen verlies (-)
Kapitaalsubsidies

10
100
101
11
12
13
130
131
1310
1311
132
133
140
141
15

-541.210,56
3.323.683,38

-560.944,10
3.683.073,18

6.771.463,51
5.578.124,84
5.578.124,84
5.578.124,84

7.577.188,90
6.053.400,87
6.053.400,87
6.053.400,87

1.145.184,97

1.406.957,12

582.910,75
582.910,75

559.254,56
559.254,56

485.687,62
485.687,62

756.029,82
756.029,82

VOORZIENINGEN
EN
UITGESTELDE 16
BELASTINGEN
VII.
A.
Voorzieningen voor risico’s en 160/5
kosten
B.
Uitgestelde belastingen
168
SCHULDEN
VIII.
Schulden op meer dan één jaar
A.
Financiële schulden
4. Kredietinstellingen, leasingschulden
en soortgelijke schulden
5. Overige leningen
B.
Handelsschulden
C.
Ontvangen vooruitbetalingen op
bestellingen
D.
Overige schulden
IX.
Schulden op ten hoogste één jaar
A.
Schulden op meer dan één jaar die
binnen het jaar vervallen
B.
Financiële schulden
1. Kredietinstellingen
2. Overige leningen
C.
Handelsschulden
1. Leveranciers
2. Te betalen wissels
D.
Ontvangen vooruitbetalingen op
bestellingen
E.
Schulden
met
betrekking
tot
belastingen,
bezoldigingen
en
sociale lasten
1. Belastingen
2. Bezoldigingen en sociale lasten
F.
Overige schulden
X.
Overlopende rekeningen

17/49
17
170/4
173

TOTAAL DER PASSIVA

10/49

2. RESULTATENREKENING

Codes

174/0
175
176
178/9
42/48
42
43
430/8
439
44
440/4
441
46
45

74.646,74

450/3
454/9
47/48
492/3

74.646,74
76.586,60
48.153,70

17.026,00
116.830,91

9.553.936,33 10.699.317,98
Boekjaar

Vorig
boekjaar

I.

Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
A. Handelsgoederen, grond- en
hulpstoffen
B. Diensten en diverse goederen
Brutomarge (positief saldo)
Brutomarge (negatief saldo) (-)

70/74
60/64
60

925.480,45
957.245,39
3.115.168,55 3.194.134,87
19.115,70
19.673,03

61
70/61
61/70

2.243.260,96

C.

62

Bezoldigingen, sociale lasten en
pensioenen (-)
D. Afschrijvingen en
waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en
materiële vaste activa (-)
E. Waardeverminderingen op voorraden,
bestellingen in uitvoering en
handelsvorderingen (toevoegingen (-),
terugnemingen (+))
F. Voorzieningen voor risico’s en kosten
(toevoegingen (-), bestedingen en
terugnemingen (+))
G. Andere bedrijfskosten (-)
H. Als herstructureringskosten
geactiveerde bedrijfskosten (+)
Bedrijfswinst(+)
Bedrijfsverlies (-)
II.

III.

IIIbis.

IV.

V.

Financiële opbrengsten
Financiële kosten (-)
Winst uit de gewone
bedrijfsuitoefening, vóór belasting (+)
Verlies uit de gewone
bedrijfsuitoefening, vóór belasting (-)
Uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke kosten (-)
Winst van het boekjaar vóór belasting
(+)
Verlies van het boekjaar vóór belasting
(-)
Onttrekking aan de uitgestelde
belastingen (+)
Overboeking naar de uitgestelde
belastingen (-)
Belastingen op het resultaat (-)(+)
Winst van het boekjaar (+)
Verlies van het boekjaar (-)
Onttrekking aan de belastingvrije
reserves (+)
Overboeking naar de belastingvrije
reserves (-)
Te bestemmen winst van het boekjaar
(+)
Te verwerken verlies van het boekjaar
(-)

630

2.258.945,77

- -1.321.373,41
1.336.896,21
852.666,89

915.516,07

631/4

635/7
640/8
649
70/64
64/70
75
65
70/65
65/70

125,00

- -2.236.889,48
2.189.688,10
361.445,55
397.153,15
316.039,42
333.555,52
- -2.173.291,85
2.144.281,97

76
66
70/66
66/70

- -2.173.291,85
2.144.281,97

780
680
67/77
70/67
67/70

33,57

26,51

- -2.173.265,34
2.144.248,40

789
689
(70/68)
(68/70)

- -2.173.265,34
2.144.248,40

RESULTAATVERWERKING
A.
Te bestemmen winstsaldo
B.
Te verwerken verliessaldo (-)
1.
2.

B.
C.
1.

D.
E.
F.

2.
3.
1.
2.

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

Codes
70/69
69/70
70/68
68/70

Boekjaar

Vorig
boekjaar

2.144.248,40 2.173.265,34
- -2.173.265,34
2.144.248,40

790
690

-489.204,40

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

-541.210,56
2.163.981,94

-560.944,10
2.101.525,64

694/6
694
695
696

1.
2.
3.
Artikel 2.
Het stadsbestuur vordert 6.710,06 euro terug van de werkingstoelage voor 2010 die het AGB
Sport en Recreatie Herentals uiteindelijk niet nodig had.
Onthouden zich bij de stemming: Schaut, Vermeulen, Rombouts en Van den Eynden.
005 AGB Sport en Recreatie Herentals: borgstelling voor leningen aan te gaan door het
autonoom gemeentebedrijf
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 AGB
Sport en Recreatie Herentals, besliste de gemeenteraad op 7/6/2005 de openstaande
leningen over te dragen aan het 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 AGB Sport en Recreatie Herentals.
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 AGB Sport en Recreatie Herentals overgenomen leningen.
Op 30/6/2009 stelde het stadsbestuur zich borg voor de leningen die het AGB Sport en
Recreatie Herentals zou opnemen met het bestek AGB 2008/01.
Op 1/12/2009 stelde het stadsbestuur zich borg voor de leningen die het AGB Sport en
Recreatie Herentals zou opnemen met het bestek AGB Sport LEN 2009/001.
Op 5/10/2010 stelde het stadsbestuur zich borg voor de leningen die het AGB Sport en
Recreatie Herentals zou opnemen met het bestek AGB Sport LEN 2010/001.
Op 19/9/2011 gunde het directiecomité van het AGB Sport en Recreatie Herentals de
opdracht voor het aangaan van leningen voor de financiering van de investeringen van 2011
en vroeg het het stadsbestuur zich borg te stellen voor deze leningen.
Op 27/9/2011 vroeg het college de voorzitter de gemeenteraad voor te stellen zich solidair
borg te stellen voor de leningen die het AGB Sport en Recreatie Herentals wenst op te
nemen met het bestek LEN 2011-101.
Vandaag stelt de gemeenteraad zich solidair borg voor de leningen die het AGB Sport en
Recreatie Herentals wenst op te nemen met het bestek LEN 2011-101.
Juridische grond
1. De statuten van het AGB Sport en Recreatie Herentals.
In Hoofdstuk VII. Ontbinding en vereffening, art. 47. Ontbinding en vereffening van de statuten van het 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.
2. De beheersovereenkomst afgesloten tussen de stad Herentals en het AGB Sport en
Recreatie Herentals.
In de beheersovereenkomst afgesloten tussen de stad Herentals en het 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 expliciete borgstelling.

Financiële gevolgen
Een borgstelling voor leningen afgesloten door het AGB Sport en Recreatie Herentals heeft
geen bijkomende financiële gevolgen voor het stadsbestuur. Een borgstelling zorgt er in
tegendeel voor dat de stedelijke bijdrage in de werkingskosten lager zullen zijn dan zonder
borgstelling.
Argumentatie
Het stadsbestuur heeft zich iedere keer borg gesteld voor leningen overgenomen of aangegaan door het AGB Sport en Recreatie Herentals.
Ondanks de impliciete en de expliciete borgstelling die al is opgenomen in de statuten van
het AGB Sport en Recreatie Herentals én in de beheersovereenkomst afgesloten tussen de
stad Herentals en het AGB Sport en Recreatie Herentals, eisen banken voor elke lening die
het AGB Sport en Recreatie Herentals aangaat een nieuwe expliciete borgstelling.
Ingevolge de beheersovereenkomst zorgt het stadsbestuur er altijd voor dat er zich bij het
AGB Sport en Recreatie Herentals nooit kastekorten voordoen.
Een borgstelling door het stadsbestuur legt geen bijkomende financiële verplichtingen op aan
het stadsbestuur. Er is dus geen enkel juridisch, noch financieel bezwaar om de borgstelling
te verlenen.
De stad Herentals kan zich bijgevolg zonder problemen borg stellen voor het kapitaal, de
intresten en de onkosten met betrekking tot het totale leningbedrag van 74.835 euro dat het
AGB Sport en Recreatie Herentals opneemt in uitvoering van bestek LEN 2011-101.
Met deze expliciete borgstelling zorgt het stadsbestuur er voor dat het AGB Sport en
Recreatie Herentals de leningen onder gunstigere voorwaarden kan opnemen. Dit zorgt op
zijn beurt voor een lagere stedelijke bijdrage in de werkingskosten van het AGB Sport en
Recreatie Herentals.
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad beslist zich solidair borg te stellen t.o.v. Fortis Bank nv wat betreft zowel
het kapitaal, de intresten en de onkosten van de door bovenvermeld AGB Sport en Recreatie
Herentals opgenomen leningen in het kader van het bestek LEN 2011-101, met name:
- perceel I: 19.025 euro met een looptijd van 5 jaar en een vaste rentevoet
- perceel II: 35.310 euro met een looptijd van 10 jaar en een rentevoet met 5-jaarlijkse
herzieningen
- perceel III: 20.500 euro met een looptijd van 15 jaar en een rentevoet met 5-jaarlijkse
herzieningen
De gemeenteraad machtigt Fortis Bank nv op het debet van haar rekeningcourant, met
waarde van hun vervaldag, om het even welke bedragen te boeken, verschuldigd door deze
bedrijven en die door deze nog mochten onbetaald blijven na een tijdsverloop van 30 dagen,
berekend vanaf de vervaldag. Het waarborggevend bestuur zal hiervan op de hoogte
gehouden worden door middel van een afschrift van de correspondentie aan de lener.
De gemeente verbindt zich, tot de eindvervaldatum van deze leningen en haar eigen leningen bij Fortis Bank nv, alle nodige maatregelen te nemen om de storting te verzekeren op
haar rekening geopend bij deze maatschappij, van al de sommen die er op dit ogenblik
gecentraliseerd worden, hetzij uit hoofde van de wet (o.a. haar aandeel in het gemeentefonds en in elk ander fonds dat dit zou vervangen of aanvullen, de opbrengst van de
gemeentelijke opcentiemen op de rijks- en provinciebelastingen, alsmede de opbrengst van
de gemeentebelastingen geïnd door de staat), hetzij uit hoofde van een overeenkomst, en dit
niettegenstaande elke eventuele wijziging in de manier van inning van deze inkomsten.
De gemeenteraad machtigt Fortis Bank nv 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 Fortis Bank nv 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 Fortis Bank nv.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen toezicht zoals voorzien in de gemeentewet en
in de toepasselijke decreten.
Onthouden zich bij de stemming: Schaut, Vermeulen, Rombouts en Van den Eynden.
006 OCMW: kennisname budgetwijziging investeringsbudget 2011/A
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Herentals heeft de budgetwijziging
investeringsbudget 2011/A goedgekeurd. Het OCMW legt de budgetwijziging voor aan de
gemeenteraad.
Juridische grond
- Het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en meer bepaald de artikelen 150 en 156.
- Besluit Vlaamse regering van 17/11/1997 over de boekhouding en de administratieve
organisatie van de OCMW’s.
Argumentatie
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging investeringsbudget 2011/A.
Er moet nog een bedrag van 683.409 euro van de investeringsuitgaven van 2010 in 2011 en
2012 omgezet worden in leningen, conform budget en meerjarenplanning.
De budgetwijziging vertoont een overschot van 19.713 euro. De meerjarenplanning moet niet
aangepast worden omdat het budget binnen de grenzen van de gemeentelijke bijdrage blijft.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging investeringsbudget 2011/A met
volgende onderdelen:
- verklarende nota
- 25 investeringsprojecten waarvan er 6 worden afgesloten op 1 januari 2011 wat het totaal
aan lopende investeringsprojecten op 19 brengt.
- samenvattende tabel van de budgetwijziging met een overzicht van de lopende investeringsprojecten en de evolutie van de eigen investeringsmiddelen.
007 Kerkfabriek Sint-Niklaas: budgetwijziging I 2011 en actualisatie meerjarenplan 20082013
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De centrale kerkraad heeft de budgetwijziging 2011 van de kerkfabriek Sint-Niklaas voor
advies voorgelegd aan het Bisdom van Antwerpen. Het Bisdom Antwerpen heeft gunstig
advies verleend op 19/8/2011.
De centrale kerkraad heeft de budgetwijziging 2011 van de kerkfabriek Sint-Niklaas
ingediend bij het stadsbestuur op 12/10/2011.
Juridische grond
- Decreet van 7/5/2004 over de materiële organisatie en werking van de erediensten.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de erkende erediensten.
Argumentatie
De gemeentelijke exploitatietoelage is niet verhoogd. De kerkfabriek vraagt een investeringstoelage voor de betaling van de architectkosten voor de dakwerken van de kerk.
De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2011 van de kerkfabriek Sint-Niklaas goed.
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:
Sint-Niklaas – budgetwijziging 2010
artikel
exploitatie-ontvangsten
1002
rechten kerkfabriek bij begrafenissen
+ 180,00 euro

1009
113
120
121
140
2002
2005
2019
2059
2103
2113
2119
2202
2203
2206
2207
2208
2209
221
233
240
3100
335
402
4100
439

andere ontvangsten van vieringen
doorbetaalde woningvergoeding bedienaar
terugbetalingen
netto intresten
ontvangsten uit stichtingen
exploitatie-uitgaven
was, wierook en kaarsen
drukwerk vieringen
andere aankopen van materiaal voor de eredienst
andere vergoedingen
onderhoud gebouwen eredienst
onderhoud andere gebouwen eredienst)
andere (andere gebouwen eredienst)
telecommunicatie
informatica
bankkosten
kantoorbenodigdheden
documentatie en studiedagen
andere (uitgaven administratie)
representatiekosten
verzekeringen
lasten van stichtingen
investeringsontvangsten
toelage stad Herentals voor architectkosten dakwerken kerk
vervallen beleggingen
investeringsuitgaven
restauratie kunstvoorwerpen
grote herstellingen hoofdgebouw eredienst
andere (privaat patrimonium)

+ 200,00 euro
+ 2.105,00 euro
+ 350,00 euro
+ 230,00 euro
+ 5,00 euro
+ 554,01 euro
- 50,00 euro
+ 281,03 euro
+ 2.700,00 euro
- 1.531,03
+ 181,50 euro
+ 94,72 euro
- 360,00 euro
+ 200,00 euro
+ 20,37 euro
+ 50,00 euro
+ 60,00 euro
-46,53 euro
+ 105,00 euro
+ 47,05 euro
+ 67,35 euro
+ 10.000,00 euro
+ 57.000,00 euro
+ 4.722,50 euro
+ 10.000,00 euro
+ 57.000,00 euro

BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig de budgetwijziging 2011 van de kerkfabriek Sint-Niklaas
goed te keuren.

008 Kerkfabriek Sint-Jan de Doper: budgetwijziging I 2011
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De centrale kerkraad heeft de eerste budgetwijziging 2011 van de kerkfabriek Sint-Jan de
Doper voor advies voorgelegd aan het Bisdom van Antwerpen. Het Bisdom Antwerpen heeft
gunstig advies verleend op 19/8/2011.
De centrale kerkraad heeft de budgetwijziging 2011 van de kerkfabriek Sint-Jan de Doper
ingediend bij het stadsbestuur op 12/10/2011.
Juridische grond
- Decreet van 7/5/2004 over de materiële organisatie en werking van de erediensten.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de erkende erediensten.
Argumentatie
De gemeentelijke toelage is niet verhoogd. De gemeenteraad neemt kennis van de eerste
budgetwijziging 2011 van de kerkfabriek Sint-Jan de Doper.
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:
Sint-Jan de Doper – budgetwijziging 2011
artikel
exploitatie-uitgaven
2002
was, wierook en kaarsen
+ 50,00 euro
2005
drukwerk vieringen
- 50,00 euro
2103
onderhoud hoofdgebouw van de eredienst
- 900,00 euro

232

onderhoud privaat patrimonium

+ 900,00 euro

BESLUIT
De gemeenteraad neemt kennis van de eerste budgetwijziging 2011 van de kerkfabriek SintJan de Doper.
009 Kerkfabriek Sint-Antonius: budgetwijziging I 2011
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De centrale kerkraad heeft de eerste budgetwijziging 2011 van de kerkfabriek Sint-Antonius
voor advies voorgelegd aan het Bisdom van Antwerpen. Het Bisdom Antwerpen heeft
gunstig advies verleend op 11/10/2011.
De centrale kerkraad heeft de budgetwijziging 2011 van de kerkfabriek Sint-Antonius
ingediend bij het stadsbestuur op 12/10/2011.
Juridische grond
- Decreet van 7/5/2004 over de materiële organisatie en werking van de erediensten.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de erkende erediensten.
Argumentatie
De gemeentelijke toelage is niet verhoogd. De gemeenteraad neemt kennis van de eerste
budgetwijziging 2011 van de kerkfabriek Sint-Antonius.
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:
Sint-Antonius – budgetwijziging 2011
artikel
exploitatie-uitgaven
2003
versieringen
-100,00 euro
2013
aankoop liturgische tijdschriften, boeken en muziek
-100,00 euro
2021
onderhoud van altaarlinnen
-100,00 euro
2022
onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en –gerief
-100,00 euro
2051
prestatievergoedingen
-1.100,00 euro
2101
nutsvoorzieningen gebouwen eredienst
+3.600,00 euro
2103
onderhoud gebouwen eredienst
-300,00 euro
2111
nutsvoorzieningen andere gebouwen eredienst
-500,00 euro
2113
onderhoud ander gebouwen eredienst
-1.000,00 euro
2200
drukwerk
+200,00 euro
229
andere
-500,00 euro
BESLUIT
De gemeenteraad neemt kennis van de eerste budgetwijziging 2011 van de kerkfabriek SintAntonius.
010 Belasting op afleveren rijbewijzen
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Door FOD Mobiliteit wordt een rijbewijs in ID-1-formaat (bankkaartformaat) ingevoerd. Dit
nieuwe rijbewijs zal op termijn het rijbewijs in papieren drieluikversie vervangen.
Indien de gemeente een belasting wenst te heffen op de afgifte van deze nieuwe rijbewijzen,
moet een belastingreglement opgemaakt worden.
Openbaar onderzoek
Er wordt geen onderzoek ‘de commodo et incommodo’ ingericht. De afkondiging en bekendmaking van dit reglement gebeurt volgens artikel 186 en 187 van het Gemeentedecreet.
Adviezen
Het schepencollege stelt voor om een belasting van 5,00 euro te heffen op de afgifte van de
nieuwe rijbewijzen in ID-1-formaat (bankkaartformaat).
Juridische grond
- Het KB van 13/6/2010 tot wijziging van het KB van 23/3/1998 betreffende het rijbewijs.
- Decreet van 30/5/2008 en haar aanvullingen betreffende de vestiging, de invordering en

de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
- Het Gemeentedecreet.
Argumentatie
Het invoeren van de nieuwe rijbewijzen in ID-1-formaat (bankkaartformaat) brengt extra
taken voor het gemeentepersoneel met zich mee: het maken van sealbags met bijhorende
lijsten, het bijhouden van een register, het klasseren van de nieuw aangemaakte rijbewijzen
en opvolging voor de afhaling ervan. Anderzijds vraagt de procedure meer tijd aan het loket
vermits elke burger twee keer moet komen: éénmaal voor de aanvraag van het rijbewijs en
later voor de afhaling ervan.
Om een deel van deze kosten te recupereren wordt het wenselijk geacht, gelet op de financiële toestand van de gemeente, een belasting te heffen op de afgifte van de nieuwe
rijbewijzen.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1.
Met ingang van 1 november 2011 en voor een termijn die eindigt op 31 december 2013
wordt een belasting geheven op de afgifte van de rijbewijzen in ID-1- formaat (bankkaartformaat).
De belasting valt ten laste van de personen aan wie het rijbewijs wordt afgeleverd.
Artikel 2
De belasting bedraagt 5,00 euro op de afgifte van rijbewijzen in ID-1- formaat (bankkaartformaat) voor zowel de gewone als spoedprocedure.
Deze belasting wordt verhoogd met de kosten aangerekend door de FOD Mobiliteit voor het
aanmaken van het rijbewijs gewone of spoedprocedure.
Artikel 3.
De personen die om een nieuw rijbewijs verzoeken moeten bij de aanvraag het bedrag van
de belasting in bewaring geven in handen van de stadsontvanger of diens afgevaardigde
welke een kosteloos ontvangstbewijs aflevert.
Het in bewaring gegeven bedrag zal van ambtswege als een verworven contantbelasting
worden geboekt op het ogenblik van de afgifte van het rijbewijs.
Artikel 4.
De vestiging en invordering van de belastingen en ook de behandeling van geschillen
hierover gebeuren volgens de bepalingen vervat in het decreet van 30 mei 2008 en haar
wijzigingen betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Paulis, Marcipont, Vervoort, Geypens en Heylen.
011 Keuze gunningswijze en vaststelling lastvoorwaarden voor de studieopdracht tot
opmaak van het RUP “zonevreemde recreatie” - 2011/018
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “zonevreemde recreatie” betreft
een bindende bepaling (actie 26) van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de stad
Herentals, definitief goedgekeurd op 26/8/2010. Voor de uitvoering van deze opdracht is het
noodzakelijk een studiebureau aan te stellen.
Juridische grond
- De wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en het KB van 8/1/1996 en het KB van
26/9/1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
voor werken, leveringen en diensten.
- Artikel 17§2,1 van de wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten waarbij bepaald wordt dat opdrachten voor geringe bedragen mogen gegund worden via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
- Het gemeentedecreet, artikel 57§3.

Financiële gevolgen
De kostprijs van deze studieopdracht wordt geraamd op 60.000,00 euro. Voldoende middelen hiervoor zijn ingeschreven in budget 2011 onder artikel nummer 930/733/60.
Argumentatie
De technische dienst heeft in overleg met de dienst ruimtelijke ordening het bestek voor deze
opdracht opgemaakt. Voorgesteld wordt de opdracht te gunnen via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist de opdracht voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan
“zonevreemde recreatie” te gunnen via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking en het bestek nummer 2011/018 hiertoe goed te keuren.
Onthouden zich bij de stemming: Schaut, Vermeulen, Rombouts en Van den Eynden.
012 Mobiliteitsplan: nieuw moederconvenant 13011/1
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 7/5/2002 werd het oude mobiliteitsplan goedgekeurd door de gemeenteraad, daarna
werd er jaarlijks een voortgangsrapportage ingevuld op de gemeentelijke begeleidingscommissie.
Die voortgangsrapportage werd in 2007 vervangen door het invullen van een “sneltoets”.
Op 6/8/2007 is de gemeentelijke begeleidingscommissie samengekomen voor het invullen
van de “sneltoets”. De sneltoets heeft als doel het huidige mobiliteitsplan te toetsen op zijn
actualiteitswaarde en richting te geven aan het toekomstig gemeentelijk mobiliteitsbeleid. De
sneltoets heeft 3 mogelijke uitkomsten: vernieuwen, verbreden en verdiepen of bevestigen
van het mobiliteitsplan. De uitkomst van de “sneltoets” van het huidige mobiliteitsplan in
Herentals is “verbreden en verdiepen” geworden. Die sneltoets werd opgemaakt en bekrachtigd door de gemeentelijke begeleidingscommissie.
Voor het “verbreden en verdiepen” van het mobiliteitsplan werd er een module 1
(13011/AA/1b) afgesloten met de Vlaamse Overheid. Deze koepelmodule werd goedgekeurd
op de gemeenteraad van 29/1/2008. Door het afsluiten van de module 1 kan men zich verzekeren van een financiële bijdrage. De Vlaamse Overheid is bereid om twee derde van de
kosten voor “verbreding - verdieping” van het gemeentelijk mobiliteitsplan voor haar rekening
te nemen, dit met een maximum van 75.000,00 euro voor een kleinstedelijk gebied. Deze
subsidie kan gebruikt worden voor de betaling van de factuur van het aangestelde studiebureau (incl. btw). De bijdrage wordt in één keer uitbetaald nadat de PAC het gemeentelijk mobiliteitsplan conform verklaard heeft en na ontvangst van de betalingsaanvraag.
Argumentatie
Ons dossier, koepelmodule 13011/AA met module 1b, werd door de centrale dienst van de
afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid voorgelegd aan de Inspecteur van Financiën.
Deze stelt dat een “nieuw” moederconvenant door de stad Herentals moet worden ondertekend. Uit het dossier blijkt dat het nog lopende moederconvenant inhoudelijk niet meer
overeenkomt met het recentelijk in werking getreden decreet betreffende het mobiliteitsbeleid. Omdat de voorlegging van een koepelmodule voor ondertekening aan de minister
zonder geldig moederconvenant niet mogelijk is, wordt er gevraagd om het “nieuwe” moederconvenant goed te keuren.
Deze bundel bevat het “nieuwe” moederconvenant 13011/1.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist het “nieuwe” moederconvenant 13011/1 goed te keuren en gaat
akkoord met de volgende opgenomen voorwaarden:
MOEDERCONVENANT 13011/1
De partijen
Tussen :
- het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, voor wie optreedt
mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, hierna het
gewest te noemen;

- de stad Herentals vertegenwoordigd door de gemeenteraad: waarvoor optreedt de heer
Jan Peeters, burgemeester, en de heer ir. Frans Van Dyck, secretaris, en die handelen ter
uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van ................., hierna de lokale
overheid te noemen;
- de Vlaamse Vervoermaatschappij, met zetel in Motstraat 20, 2800 Mechelen, voor wie
optreedt: de voorzitter van de raad van bestuur, de heer Jos Geuens en de directeurgeneraal, de heer Roger Kesteloot anderzijds, hierna de VVM te noemen;
wordt overeengekomen wat volgt:
Artikel 1 - Voorwerp van deze overeenkomst
Dit moederconvenant wordt opgesteld met inachtneming van de doelstellingen en beginselen
vermeld in het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid.
Met dit moederconvenant willen de partijen de bereikbaarheid van de economische knooppunten en poorten op een selectieve wijze waarborgen, iedereen op een selectieve wijze de
mogelijkheid bieden zich te verplaatsen, de verkeersonveiligheid terugdringen met het oog
op een wezenlijke vermindering van het aantal verkeersslachtoffers, de verkeersleefbaarheid
verhogen en de schade aan milieu en natuur terugdringen onafhankelijk van de ontwikkeling
van de mobiliteitsintensiteit.
Bij het voorbereiden, het vaststellen, het uitvoeren, het volgen en het evalueren van het
mobiliteitsbeleid wordt rekening gehouden met de volgende beginselen:
1° het STOP-beginsel, op grond waarvan de volgende rangorde wordt gerespecteerd voor
de wenselijke mobiliteitsvormen:
- de voetgangers;
- de fietser;
- het collectieve vervoer;
- het individueel gemotoriseerd vervoer.
2° het participatiebeginsel.
Artikel 2 - Toepassingsgebied
Dit moederconvenant is van toepassing op de stad Herentals.
Artikel 3 - Basisvoorwaarden van een gemeentelijk mobiliteitsplan
§1 De lokale overheid verbindt zich ertoe een mobiliteitsplan op te stellen voor het toepassingsgebied, vastgesteld in artikel 2. De lokale overheid treft hiervoor een gemeenteraadsbesluit tot opmaak en gefaseerde realisatie van een mobiliteitsplan.
Voor de steden die deel uitmaken van het grootstedelijk of het regionaalstedelijk gebied
kan het mobiliteitsplan gefaseerd opgesteld worden. Hierbij kunnen deelmobiliteitsplannen
voor specifiek afgebakende gebieden worden opgemaakt binnen het kader van een
samenhangend plan voor de hele stad.
Het mobiliteitsplan dient uit te gaan van een ruimtelijk ontwikkelingsplan waarvan de
diverse deelaspecten een duurzame mobiliteit moeten bevorderen. Daarbij ontstaat een
belangrijke verschuiving van het autoverkeer naar het voetgangers- en fietsverkeer en het
openbaar vervoer.
Het mobiliteitsplan dient inhoudelijk te voldoen aan de bepalingen van het decreet van 20
maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid.
§2 In de modules wordt de uitvoering geregeld van concrete doelstellingen en operationele
maatregelen, die passen binnen de mobiliteitsvisie, uitgewerkt in het moederconvenant.
§3 De afgesloten koepelmodules en modules maken integraal deel uit van dit moederconvenant. Koepelmodules kunnen enkel worden afgesloten na ondertekening van het
moederconvenant.
§4 De modules bevatten minstens:
1° een omschrijving van de operationele doelstellingen en maatregelen;
2° een gedetailleerde verantwoording, opgesteld in nauw overleg tussen de betrokken
partijen;
3° de wederzijdse verbintenissen van de partijen;
4° de sancties;
5° de evaluatieverplichting.
Artikel 4 - Gemeentelijke begeleidingscommissie
§1 Per gemeente wordt een begeleidingscommissie opgericht die als overlegforum
functioneert voor de voorbereiding van en de besluitvorming rond dit moederconvenant en

de in het kader van dit moederconvenant afgesloten koepelmodules en modules.
§2 De partijen stellen, ieder op het eigen bevoegdheidsdomein, binnen hun administratie
minstens 1 ambtenaar als contactpersoon aan.
§3 De partijen verbinden er zich toe om tijdig alle relevante informatie onderling uit te
wisselen.
Artikel 5 - De provinciale auditcommissie
§1 Per provincie is een auditcommissie verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg. De auditcommissie is opgericht door het gewest.
§2 De auditcommissie toetst de inhoudelijke conformiteiten van gemeentelijke mobiliteitsplannen met de bepalingen van het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid;
§3 De auditcommissie beoordeelt de omschrijving van de operationele doelstellingen en
maatregelen, vermeld in artikel 3 §4, 1°, vooraf op basis van de volgende criteria:
1° hun inhoudelijke conformiteit met de mobiliteitsvisie en het mobiliteitsplan;
2° hun onderlinge samenhang, wederzijdse versterking en consistentie.
§4 De auditcommissie beoordeelt de kwaliteit en de volledigheid van de gegevens die de
lokale overheid verstrekt in het kader van de gedetailleerde verantwoording, zoals
bepaald in artikel 3, §4, 2°.
§5 De auditcommissie beoordeelt de verkeersplannings- en onderzoeksactiviteiten ter voorbereiding van het mobiliteitsplan op hun oplossingsgerichtheid, hun budgettaire haalbaarheid, actiegerichtheid en de integratie binnen een ruimtelijk kader.
§6 De auditcommissie bezorgt het resultaat van haar bevindingen aan alle partijen.
§7 De betrokken partijen verbinden zich ertoe om met het advies van de auditcommissie
rekening te houden bij de besluitvorming over dit convenant.
Artikel 6 - Evaluatie
De evaluatie van het mobiliteitsplan heeft inzonderheid betrekking op het multimodale
karakter van het opgestelde mobiliteitsplan en het behalen van de in het mobiliteitsplan
vooropgestelde doelen en acties. De evaluatie wordt uitgevoerd volgens de bepalingen van
het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid en omzendbrieven met
betrekking tot het mobiliteitsplan.
Artikel 7 - Duur
Dit moederconvenant wordt gesloten voor een periode van minstens vijf jaar vanaf de datum
van ondertekening.Het blijft in ieder geval van kracht zolang een module bij dit moederconvenant niet beëindigd is.
Opgemaakt in 3-voud, in Brussel op ..........
Onthouden zich bij de stemming: Paulis, Schaut en Vermeulen.
013 Stationsomgeving: intentieovereenkomst - bijkomende mobiliteitsstudie
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad heeft op 5/10/2010 de intentieovereenkomst tussen de stad Herentals,
NMBS – Holding, Infrabel en De Lijn goedgekeurd. De 4 partners hebben een bijkomende
mobiliteitsstudie van de stationsomgeving gevraagd aan studiebureau Euro Immostar.
Aangezien dit een uitbreiding is van de initiële overeenkomst is een goedkeuring van de
gemeenteraad vereist.
Financiële gevolgen
Mobiliteitsstudie stationsomgeving Herentals 9.711,25€, inclusief btw, deze wordt verdeeld
onder de 4 partners, het deel voor de stad Herentals bedraagt 2.427,81€.
De uitgaven zijn voorzien op artikelnummer 87701 /733 / 60 op het buitengewoon budget,
dienstjaar 2011.
Argumentatie
In de intentieovereenkomst staat bij bijlage 2 dienstenbeschrijving, aanvullende diensten:”In
het kader van dit project kunnen na voorafgaande raming en na goedkeuring hiervan door de
stuurgroep er een aantal bijkomende opdrachten aangeboden worden. De vergoeding voor
deze prestaties is niet inbegrepen in de vergoedingen voor de hoger beschreven diensten. “
Voor de studie van de stationsomgeving is een bijkomende mobiliteitsstudie nodig, deze
studie bevat volgende elementen:

- verkeerstellingen
- analyse van verkeersdata in functie van simulatie – uitwerken van scenario’s van de
verkeersintensiteit
- simulatie oplossingsvarianten
- ontwerptechnisch uitwerken oplossingsvarianten
BESLUIT
De gemeenteraad keurt de uitbreiding van de initiële overeenkomst met de bijkomende
mobiliteitsstudie van de stationsomgeving door het studiebureau Euro Immostar goed
Onthouden zich bij de stemming: Paulis, Schaut en Vermeulen.
014 Fietspad N13 - Lierseweg - grondverwerving in der minne jegens F.B.-Beheer
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Momenteel is er langs de Lierseweg, deel tussen Grobbendonk en de brug over het Albertkanaal, een fietsstrook gemarkeerd langs de rijweg, wat zeer onveilig is voor het fietsverkeer
langs deze drukke gewestweg. Er zijn dan ook plannen om een vrijliggend enkelrichtingsfietspad aan te leggen vanaf Herentals tot Lier. De stad sloot met het Vlaams Gewest projectakte nr. 13011/A met module 13A af voor de uitvoering van het fietspad.
Financiële gevolgen
Artikelnummer
Omschrijving aankoop Bedrag
Beschikbaar Bestelaanvraag
inclusief
krediet na
btw
vastlegging
42103 711 60
Grondverwerving
32.600,00
532.795,00
2011003082
Lierseweg: inneming 2
Visum ontvanger
In uitvoering van art. 94 en 160 § 2 van het gemeentedecreet verleende de stadsontvanger
op 10/10/2011 zijn visum aan dit voorstel.
Argumentatie
Voor de aanleg van het vrijliggend fietspad moeten, op grondgebied Herentals, bijkomende
gronden aangekocht worden.
Het onteigeningsplan werd door mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur, goedgekeurd op 12/9/2007.
Volgens module 13A zorgt de stad voor de grondaankopen/onteigeningen en prefinanciert
deze.
In de begroting 2011 zijn onder artikel nummer 421-03/711/60 hiervoor voldoende kredieten
opgenomen.
Het Aankoopcomité werd op 8/4/2008 door de gemeenteraad aangesteld om de onderhandelingen met de boordeigenaars te voeren en de akten te verlijden.
Met nv F.B.-Beheer, Lozijde 8 te 2275 Lille werd een akkoord bereikt om 252 m² grond aan
de stad te verkopen. De akte werd verleden voor het Aankoopcomité van Antwerpen op
28/9/2011 onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig de aankoop goed te keuren van de nv F.B. – Beheer,
Lozijde 8 te 2275 Lille, van 252 m² grond uit het perceel te Herentals, 2e afdeling, sectie D
nummer 112/F2, inneming 2 van het onteigeningsplan N13 Lierseweg/deel, voor een totaal
bedrag van 32.600,00 euro.
De akte van aankoop, verleden op 28 september 2011 voor commissaris Joost Fourneau
van het Aankoopcomité te Antwerpen, wordt goedgekeurd.
015 Fietspad N13 - Lierseweg - verbreking recht van opstal jegens nv Vadebo
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Momenteel is er langs de Lierseweg, deel tussen Grobbendonk en de brug over het Albertkanaal, een fietsstrook gemarkeerd langs de rijweg, wat zeer onveilig is voor het fietsverkeer

langs deze drukke gewestweg. Er zijn dan ook plannen om een vrijliggend enkelrichtingsfietspad aan te leggen vanaf Herentals tot Lier. De stad sloot met het Vlaams Gewest projectakte nr. 13011/A met module 13A af voor de uitvoering van het fietspad.
Financiële gevolgen
Artikelnummer Omschrijving aankoop
Bedrag
Beschikbaar Bestelaanvraag
inclusief
krediet na
btw
vastlegging
421 122 48
Verbreking recht van opstal
1,00
24.999,00
2011003150
Lierseweg: inneming 2
Argumentatie
Voor de aanleg van het vrijliggend fietspad moeten, op grondgebied Herentals, bijkomende
gronden aangekocht worden.
Het onteigeningsplan werd door mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur, goedgekeurd op 12/9/2007.
Volgens module 13A zorgt de stad voor de grondaankopen/onteigeningen en prefinanciert
deze.
In de begroting 2011 zijn onder artikel nummer 421-03/711/60 hiervoor voldoende kredieten
opgenomen.
Het Aankoopcomité werd op 8/4/2008 door de gemeenteraad aangesteld om de onderhandelingen met de boordeigenaars te voeren en de akten te verlijden.
Met nv FB-Beheer werd een akkoord bereikt om 252 m² grond aan de stad te verkopen. De
akte werd verleden voor het Aankoopcomité van Antwerpen op 28/9/2011 onder voorbehoud
van goedkeuring door de gemeenteraad. Nv Vadebo is opstalhouder voor nv FB-Beheer. Zij
gaan akkoord met een verbreking voor het recht van opstal voor de aangekochte grond mits
een vergoeding van 1 euro. De akte werd verleden voor het Aankoopcomité van Antwerpen
op 28/9/2011 onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig de verbreking van het recht van opstal goed te keuren
van de nv Vadebo, Lierseweg 326 te 2200 Herentals, van 252 m² grond uit het perceel te
Herentals, 2e afdeling, sectie D nummer 112/F2, inneming 2 van het onteigeningsplan N13
Lierseweg/deel, voor een totaal bedrag van 1 euro.
De akte van aankoop, verleden op 28 september 2011 voor commissaris Joost Fourneau
van het Aankoopcomité te Antwerpen, wordt goedgekeurd.
016 Verkaveling Ploegstraat V1998/007(1) - aanvaarding kosteloze grondafstand
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het schepencollege verleende op 7/6/2004 een voorwaardelijke toelating aan landmeterskantoor F. Rombaut BVBA uit Wuustwezel voor nv Mermimmo te Retie tot het verkavelen
van gronden langsheen de Streepstraat, nu Ploegstraat genoemd, perceel gekadastreerd
onder Herentals 4de afdeling, sectie A nummers 313F, 313G, 313K, 313L, 314A en 314B.
Eén der opgelegde voorwaarden betreft de gratis grondafstand van de grond binnen het
tracé van de nieuw aangelegde weg.
Argumentatie
De gemeenteraad besliste op 30/3/2004 het nieuw wegtracé en de nieuwe rooilijn goed te
keuren. In de samenwerkingsovereenkomst met nv Merimmo, goedgekeurd door de
gemeenteraad op 31/8/2004, werd overeengekomen dat de grond binnen de rooilijn
kosteloos aan de stad Herentals wordt afgestaan. Landmeter F. Rombaut heeft de grond
opgemeten en in plan gebracht op 1/12/2010. De opgelegde infrastructuurwerken werden
uitgevoerd en betaald. Notaris F. Van Schoubroeck te Herentals heeft de akte verleden op
12/5/2005.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig de kosteloze overdracht door nv Mermimmo te Retie van:
1) 119 m² grond uit het perceel te Herentals, Ploegstraat, gekadastreerd 4de afdeling sectie A
nummer 314/A/deel,
2) 114 m² grond uit het perceel te Herentals, Ploegstraat, gekadastreerd 4de afdeling sectie A

nummer 314/B/deel,
3) 2.247 m² grond uit de percelen te Herentals, Ploegstraat, gekadastreerd 4de afdeling,
sectie A nummers 314/A, 314/B, 313/F, 313/G, 313/K en 313/L/delen
voor inlijving in het openbaar domein, te aanvaarden.
Artikel 2
De akte van overdracht, opgemaakt door notaris Francis Van Schoubroeck te Herentals op
12 mei 2005 wordt goedgekeurd.
017 Opheffing gemeentelijk subsidiereglement fotovoltaïsche cellen
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 2/6/2009 keurde de gemeenteraad het gemeentelijk subsidiereglement voor de plaatsing
van fotovoltaïsche cellen goed.
Het college vroeg op 3/10/2011 aan de milieudienst om het agendapunt voor het intrekken
van het subsidiereglement voor de plaatsing van fotovoltaïsche cellen op te maken en dit
voor te leggen aan de gemeenteraad.
Argumentatie
Het aantal subsidieaanvragen voor de plaatsing van fotovoltaïsche cellen is de laatste jaren
enorm gestegen.
- 2003: 3
- 2004: 1
- 2005: 1
- 2006: 2
- 2007: 14
- 2008: 40
- 2009: 156 (jaar van de samenaankoop)
- 2010: 129
- 2011: (tot op 2/10/2011) 153
De subsidie was oorspronkelijk bedoeld om de bevolking bekend te maken met deze relatief
onbekende en ontoegankelijke vorm van groene stroom. Intussen is deze helemaal
ingeburgerd. Daarom is het minder zinvol om nog langer subsidies te voorzien voor het
plaatsen van fotovoltaïsche cellen.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist het gemeentelijk subsidiereglement voor de plaatsing van
fotovoltaïsche cellen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 juni 2009, op te heffen
met ingang van 26 oktober 2011; met dien verstande dat de subsidieaanvragen, ingediend
vóór deze datum, nog zullen behandeld worden conform het reglement van 2 juni 2009.
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Paulis, Marcipont, Schaut, Vervoort, Vermeulen,
Geypens, Heylen, Rombouts en Van den Eynden.
018 Opheffing gemeentelijk subsidiereglement zonneboilers
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 2/6/2009 keurde de gemeenteraad het gemeentelijk subsidiereglement voor de plaatsing
van zonneboilers goed.
Op dezelfde datum keurde de gemeenteraad ook de samenwerkingsovereenkomst met
Eandis goed waarin afspraken werden vastgelegd voor het uitwisselen van gegevens in
verband met subsidieaanvragen voor zonneboilers.
Het college vroeg op 3/10/2011 aan de betrokken stadsdiensten om het agendapunt voor het
intrekken van het subsidiereglement voor de plaatsing van zonneboilers op te maken en dit
voor te leggen aan de gemeenteraad.
Argumentatie
Het aantal subsidieaanvragen voor de plaatsing van zonneboilers is de laatste jaren sterk
gestegen.

- 2003: 3
- 2004: 2
- 2005: 5
- 2006: 8
- 2007: 5
- 2008: 9
- 2009: 15 (jaar van de samenaankoop)
- 2010: 29
- 2011: (tot op 2/10/2011) 18
Aangezien de subsidie oorspronkelijk bedoeld was om mensen bekend te maken met deze
relatief onbekende vorm van groene stroom, is het minder zinvol om nog langer subsidies te
voorzien voor het plaatsen van zonneboilers. Deze zijn intussen namelijk ingeburgerd.
In de overeenkomst met Eandis is opgenomen:
“Wanneer één van de partijen dit samenwerkingsprotocol wenst op te zeggen, dient dit
tenminste twee maanden voor de aanvang van een nieuw actiejaar te gebeuren en dit per
aangetekende brief.”
en
“Een actiejaar voor uitbetaling van de premies vangt aan op 1 januari van het betreffende
jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.”
Mondeling werd afgesproken met Eandis dat de overeenkomst onmiddellijk kan stopgezet
worden met een aangetekend schrijven.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist het gemeentelijk subsidiereglement voor de plaatsing van zonneboilers, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 juni 2009, op te heffen met ingang
van 26 oktober 2011; met dien verstande dat de subsidieaanvragen, ingediend vóór deze
datum, nog zullen behandeld worden conform het reglement van 2 juni 2009.
De gemeenteraad beslist de overeenkomst met Eandis in verband met de uitwisseling van
gegevens zo snel mogelijk stop te zetten en hen hiervan op de hoogte te brengen per
aangetekend schrijven.
Stemmen tegen: Schaut en Vermeulen.
Onthouden zich bij de stemming: Liedts, Paulis, Marcipont, Vervoort, Geypens, Heylen,
Rombouts en Van den Eynden.
019 Deeltijds kunstonderwijs: goedkeuring intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst ICT-coördinator schooljaren 2011-2012 t.e.m. 2013-2014
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 4/11/2003 keurde de gemeenteraad de intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst
in het kader van de ICT-coördinatie van het deeltijds kunstonderwijs tussen de gemeentebesturen Aarschot, Diest, Herentals, Tienen en Westerlo voor de schooljaren 2003-2004 tot
en met 2005-2006 goed.
Op 12/4/2005 paste de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst in het kader van de
ICT-coördinatie voor het schooljaar 2004-2005 aan.
Op 6/12/2005 keurde de gemeenteraad de intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst
in het kader van de ICT-coördinatie tussen de gemeentebesturen Aarschot, Diest, Herentals,
Tienen en Westerlo voor de schooljaren 2005-2006 tot en met 2010-2011 goed.
Op 20/9/2011 ontving het stadsbestuur een brief van Chris Tilkin, directeur Hagelandse
Academie voor Muziek en Woord, met de vraag om de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst voor de schooljaren 2011-2012 tot en met 2013-2014 ter goedkeuring voor te
leggen aan de gemeenteraad.
Het college nam op 11/10/2011 kennis van de intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst in het kader van de ICT-coördinatie van het deeltijds kunstonderwijs voor de duur van
drie schooljaren, vanaf het schooljaar 2011-2012, en vroeg aan de voorzitter van de
gemeenteraad om de goedkeuring ervan op de agenda van een volgende gemeenteraad te
zetten.

Adviezen
Frank Smolders, directeur Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, en Pascale
Brant, directeur Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, adviseren gunstig over de
goedkeuring van deze overeenkomst.
Juridische grond
Omzendbrief GD/2003/04 (publicatiedatum 18/7/2003 – laatste wijziging 4/5/2011) van het
departement Onderwijs en Vorming
Argumentatie
Op 31/8/2011 eindigde de huidige samenwerkingsovereenkomst in het kader van de ICTcoördinatie tussen de gemeentebesturen van Aarschot, Diest, Herentals, Tienen en
Westerlo.
De omzendbrief GD/2003/04 van het departement Onderwijs en Vorming vermeldt de
modaliteiten voor de verlenging van deze intergemeentelijke overeenkomst, namelijk een
verlenging met 3 schooljaren.
De goedkeuring van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst in het kader van de ICTcoördinatie voor de schooljaren 2011 tot en met 2013-2014 is een bevoegdheid van de
gemeenteraad.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig volgende intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst in het kader van de ICT-coördinatie van het deeltijds kunstonderwijs tussen de
gemeentebesturen Aarschot, Diest, Herentals, Tienen en Westerlo, voor de duur van drie
schooljaren vanaf het schooljaar 2011-2012, goed te keuren als volgt:
OVEREENKOMST
onder de vorm van een interlokale vereniging
Tussen de gemeentebesturen van Aarschot, Diest, Herentals, Tienen en Westerlo, vertegenwoordigd door de burgemeesters/voorzitters van de gemeenteraad en gemeentesecretarissen, respectievelijk
- voor Aarschot: Dirk Michiels, voorzitter van de gemeenteraad en Christie Van Calster,
secretaris
- voor Diest:: Jan Laurys, burgemeester-voorzitter van de gemeenteraad en Liesbeth Van
Rompaey, secretaris
- voor Herentals: Jan Peeters, burgemeester-voorzitter van de gemeenteraad en Frans Van
Dyck, secretaris
- voor Tienen: Marcel Logist, burgemeester en Luc Janssens, secretaris
- voor Westerlo: Guy Van Hirtum, burgemeester en Leon Gielis, secretaris
wordt overeengekomen hetgeen volgt:
Titel 1 - Onderwerp, benaming, duurtijd, aanvang, opzeg
Artikel 1
Voornoemde gemeentebesturen sluiten een intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst voor de in art. 2 opgesomde scholen af onder de vorm van een interlokale vereniging
voor de ICT-coördinatie voor de schooljaren 2011-2012 t.e.m. 2013-2014. Zij duiden als
beherende gemeente Diest aan.
Artikel 2
Deze samenwerkende scholen dragen de volgende benamingen:
- Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst (Aarschot)
- Hagelandse Academie voor Muziek en Woord (Diest)
- Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (Herentals)
- Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst (Herentals)
- Academie Regio Tienen (Tienen)
- Gemeentelijke Tekenschool (Westerlo)
Artikel 3
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor 3 (drie) schooljaren en gaat in op 1 september
2011 en eindigt op 31 augustus 2014.
Deze overeenkomst is verlengbaar mits uitdrukkelijke instemming van de betrokken partijen
en onder voorbehoud van de op dat moment geldende reglementering.

Titel 2 - Beheerscomité – bevoegdheden
Artikel 4
§ 1. Er wordt een beheerscomité opgericht.
§ 2. Door elke gemeenteraad wordt een lid van het schepencollege afgevaardigd, alsmede
een vervangend lid met hetzelfde mandaat ingeval van afwezigheid van het effectief
lid.
Artikel 5
§ 1. De directeurs zijn van rechtswege lid van het beheerscomité met adviserende stem.
§ 2. De directeurs van de academie’s leggen bij aanvang van elk schooljaar een gemeenschappelijk beleidsvisie en –plan inzake ICT voor aan het beheerscomité. Voor de
éérste maal gebeurt dit in de maand oktober 2011. Het beleidsplan wordt bekrachtigd
door het beheerscomité tijdens de maand november.
Artikel 6
Het beheerscomité formuleert adviezen inzake organisatie van het ICT-beleid, een rationele
spreiding van het ICT-aanbod, het in dienst nemen van personeel in de functie van ICTcoördinator, infrastructuur, uitrusting en didactisch materiaal en investeringen.
Alle beleidsadviezen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de betrokken schepencolleges
en/of gemeenteraden.
Artikel 7
§ 1. Het beheerscomité stelt een begroting op en legt de rekeningen vast. Deze worden ter
goedkeuring voorgelegd aan de betrokken schepencolleges en/of gemeenteraden.
§ 2. De budgetten die door de Vlaamse Gemeenschap ter beschikking worden gesteld en
voor ICT-coördinatie moeten worden aangewend, evenals bijkomende financiële
middelen die in onderlinge afspraak worden vastgelegd, worden doorgestort aan de
respectievelijke gemeenten, en elke gemeente draagt op basis van het aantal aangewende ICT-uren binnen zijn scho(o)l(en) een evenredig deel bij tot deze bijkomende
financiële middelen.
§ 3. De betaling van de werkingsmiddelen voor logistieke ondersteuning aan de school is
een afzonderlijke betaling – op het rekeningnummer van de werkingsmiddelen van de
desbetreffende gemeente..
§ 3bis. Deze werkingsmiddelen kunnen enkel gebruikt worden voor de logistieke en
materiële ondersteuning van de ICT-coördinatie.
Voorbeelden:
- aankoop computermateriaal voor de ICT-coördinatie
- verplaatsingsonkosten ICT-coördinatie
- opleidingscursussen ICT-coördinatie
Artikel 8
Het beheerscomité ziet toe op de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst.
Titel 3 - Werking van het beheerscomité
Artikel 9
§ 1. Het beheerscomité houdt minstens één zitting per trimester op een gezamenlijk
afgesproken datum.
§ 2. De wijze van samenroeping, de wijze van vergaderen alsmede plaats en uur van de
vergaderingen wordt bepaald bij de installatie. Het beheerscomité stelt hiertoe een
huishoudelijk reglement op.
Artikel 10
Het beheerscomité duidt in zijn midden een voorzitter aan.
Artikel 11
Alle adviezen worden genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is het
voorstel verworpen.
De gewone meerderheid wordt gevormd uit de helft van de leden plus één.
Indien de vergadering niet voldoende aanwezigen telt wordt een datum vastgelegd voor een
nieuwe vergadering, minstens één week later. De volgende vergadering beslist ongeacht het
aantal aanwezigen.
Artikel 12
Het beheerscomité kan deskundigen uitnodigen op de vergaderingen.

Artikel 13
Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt. Deze wordt ter kennis overgemaakt aan
alle betrokken gemeentebesturen, de betrokken directeurs en de ICT-coördinator(en).
Een lid van het administratief personeel van de beherende gemeente woont de vergaderingen als verslaggever bij en wordt belast met het opstellen van het verslag.
Artikel 14
Na goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering wordt het verslag en alle
bijhorende documenten ondertekend door de voorzitter en verslaggever.
Artikel 15
De leden van het beheerscomité ontvangen geen vergoeding. De eventuele reisonkosten
worden voor elk lid afzonderlijk al dan niet vergoed door het gemeentebestuur dat hij/zij
vertegenwoordigt.
Titel 4 - Infrastructuur, didactisch materiaal en werkingskosten
Artikel 16
Elk participerend gemeentebestuur staat op zijn grondgebied in voor geschikte lokalen die
het nodige schoolmeubilair bevatten aangepast aan de specifieke technische en pedagogische eisen die het ICT-onderwijs stellen voor het organiseren van een kwaliteitsvol onderwijs
Artikel 17
De roerende en onroerende goederen van elke vestigingsplaats worden opgenomen in een
inventaris en blijven eigendom van de respectievelijke gemeente.
Alle kosten voor onderhoud en herstelling zijn ten laste van dit gemeentebestuur.
In geval van gemeenschappelijk gebruik van ICT- of ander materiaal, blijft dit eigendom van
de inbrengende gemeente. Binnen het samenwerkingsverband wordt via de beherende
gemeente een passende verzekering genomen van deze materialen en eventueel onderhoud en herstellingen ten laste genomen.
Artikel 18
§ 1. Elke participerende gemeente draagt in eigen gemeente de werkingskosten.
§ 2. Collectieve kosten worden in verhouding gedragen binnen de begroting van de
beherende gemeente.
Titel 5 - Personeel
Artikel 19
Het gesubsidieerd onderwijzend personeel voor ICT-coördinatie voor de academie’s wordt
aangesteld en benoemd door de gemeenteraad van de beherende gemeente. Zij verzorgt
alle administratie t.o.v. het Departement Onderwijs.
Artikel 20
Het samenwerkingsplatform oordeelt na onderlinge afspraak dat elke school autonoom zelf
beslist welke taken het betrokken personeelslid op zich neemt voor elke school/vestiging
afzonderlijk. Het is uiteraard de bedoeling dat hij/zij taken opneemt ten gunste van het leerproces van de leerlingen.
Volgende prestatieregeling werd overeengekomen voor het schooljaar 2011-2012
- school A Hagelandse Acad. Beeldende Kunst (Aarschot)
prestatie:
4/22
- school B Hagelandse Acad. Muziek en Woord (Diest)
prestatie:
10/38
- school C Sted. Acad. Muziek, Woord en Dans (Herentals)
prestatie:
3/20
- school D Sted. Acad. Beeldende Kunst (Herentals)
prestatie:
1/22
- school E Academie Regio Tienen (Tienen)
prestatie:
5/22
- school F Gemeentelijke Tekenschool (Westerlo)
prestatie:
1/22
Het werkrooster van betrokken leerkracht ICT- coördinatie wordt als volgt ingevuld
- naar rato van bovenstaande tabel (totaal: 11/22, 3/20 en 10/38),
- na onderlinge afspraken met de betrokken directeurs,
- volgens een variabele uurregeling,
De prestatieregelingen zullen, indien noodzakelijk, aangepast worden bij het begin van ieder
schooljaar volgens de desbetreffende regelgeving.
De directeurs geven elk binnen hun school leiding en houden toezicht op de prestaties van
het personeelslid binnen de afspraken via de intergemeentelijke samenwerking.
Titel 6 - Slotbepalingen
Artikel 21
Meer specifieke regels en afspraken kunnen intern worden vastgelegd in elke school, via een

dienstnota.
Artikel 22
Deze overeenkomst wordt aangegaan onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de vereiste goedkeuring verleend wordt aan de betreffende oprichting door de respectievelijke gemeenteraden en de toezichthoudende overheid.
Artikel 23
Dit samenwerkingsakkoord heeft slechts uitwerking na goedkeuring.
019/
1 Voorraden strooizout / strooiplan
De raadsleden Raf Liedts en Daniël Marcipont hebben volgend agendapunt toegevoegd aan
de agenda van de gemeenteraad. Voorraden strooizout / strooiplan
De afgelopen jaren hebben we vrij strenge winters gekend. De langetermijnsvoorspellingen
geven ook voor dit jaar hetzelfde scenario met mogelijk langdurige koude periodes en veel
sneeuwval.
De voorbije jaren hebben de koudeprikken op regelmatige basis gezorgd voor zouttekorten
bij de strooidiensten. Is men hier dit jaar voldoende op voorbereid? Welke garantie kan
gegeven worden zodat we ook dit jaar niet met een tekort zullen zitten?
Welke meldingen/opmerkingen/klachten zijn er vorige winter binnengekomen op het strooien
door onze diensten? Is er een evaluatie gebeurd van het strooiplan? Is dit op enige wijze
aangepast?
Schepen Jos Schellens antwoordt.
De diensten gaan het geheel elk jaar evalueren en een nieuwe zoutvoorraad aankopen. Op
dit ogenblik is er 108 ton in stock. Dat is ongeveer de helft van wat we normaal nodig hebben
maar het is het maximum dat we kunnen stockeren. Daarna moet er zout bijgehaald worden
en dan is het aan de leverancier om voldoende zout in voorraad te hebben om te leveren. Ik
hoop niet dat het morgen begint te sneeuwen maar onze mensen zijn er klaar voor. Zij
hebben rekening gehouden met de opmerkingen van de burgers. Die opmerkingen gaan
vooral over fase drie en fase vier van het strooiplan, met andere woorden over de wijken en
de doodlopende straten. De diensten hebben geprobeerd om daar zo veel mogelijk op in te
spelen maar het gaat dikwijls om tegenstrijdige meldingen. Sommigen willen de sneeuw
graag weg in de straten van de wijk en anderen willen juist graag dat de sneeuw daar blijft
liggen. Dat ligt dus moeilijk. Er zijn ook opmerkingen binnen gekomen over de Poederleeseweg, Lierseweg en ringlaan. Dat zijn echter gewestwegen en die worden niet door onze
diensten gestrooid. En wat zeker ook niet mag vergeten worden, is dat er vorig jaar
verschillende mails binnen gekomen zijn van mensen die zeiden dat de strooidiensten goed
gewerkt hadden.
Burgemeester Jan Peeters: De provincie heeft ook lessen getrokken uit het zouttekort van
vorig jaar. De provincie heeft een contract afgesloten met de chemische industrie in de
haven van Antwerpen om een reservebuffer te hebben van zout die ook kan gebruikt worden
om de gemeentelijke voorraden aan te vullen als dat nodig moest zijn. Vorig jaar zijn wij een
aantal keren zout gaan halen bij Solvay in de haven van Antwerpen. Nu zijn er speciale
contracten afgesloten zodat er een strategische reserve is als onze lokale leveranciers
zonder zout zitten. Maar die extreem lange wintertoestanden van vorig jaar zijn gelukkig een
uitzondering in ons land.
Raadslid Raf Liedts: Ik geloof dat we, gewapend met 108 ton strooizout, de winter beter
zullen aankunnen dan vorig jaar.
019/2A Gemeentelijke Holding
019/2B Gemeentelijke Holding
De raadsleden Raf Liedts en Daniël Marcipont hebben volgend punt toegevoegd aan de
agenda van de gemeenteraad: Gemeentelijke Holding.

Recent is er heel wat te doen rond Dexia-bank, de welke uiteindelijk zijn repercussies heeft
gegeven voor de Gemeentelijke Holding. Een faillissement van de Holding is niet veraf. Dit
zou voor de stad Herentals uiteraard ook zijn gevolgen hebben. Echter ook bij een redding
zal dit waarschijnlijk niet zonder enig gevolg blijven.
Komend weekend zullen door de regering hierover enkele beslissingen genomen worden.
Graag hierbij tekst en uitleg en welke gevolgen heeft dit voor onze stad.
Raadslid Christine Schaut heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de
gemeenteraad.
Welke zijn de financiële gevolgen van de crisis bij de Gemeentelijke Holding voor Herentals?
Graag detail aan de hand van cijfers.
Voorzitter Jan Peeters stelt voor om de twee agendapunten samen te behandelen. De
betrokken raadsleden hebben geen bezwaar.
Schepen Jan Bertels antwoordt.
Wat de impact van de begeleide vereffening van de Gemeentelijke Holding betreft, zijn er
twee invalshoeken die jullie al een paar jaar in de gemeentelijke begroting kunnen zien.
De eerste is puur budgettair en gaat over het in de begroting opnemen van dividenden. Daar
zijn wij zeer voorzichtig mee geweest vanaf 2009. In 2008 hadden wij bijvoorbeeld een
dividend van de Gemeentelijke Holding van 180.000 euro, het jaar voordien was dat
140.000, in 2006 was dat 125.000 euro. In 2009 hadden we niets meer ingeschreven en
hebben we ook niets gekregen. In 2010 hadden we 44.000 euro ingeschreven op basis van
cijfers van de Gemeentelijke Holding en hebben we uiteindelijk 53.000 euro gekregen. Dat
verschil, 8.640 euro, hebben we op aanraden van de Gemeentelijke Holding ingeschreven in
2011. Dat is in budgetwijziging 2 geschrapt want we gaan er van uit dat we daar niets van
krijgen. Tot zover de budgettaire invalshoek. Heeft dat een onmiddellijke impact? Nee, want
we hadden ze niet ingeschreven, met uitzondering van die 8.000 euro dan.
Ten tweede is er de ‘boekhoudkundige impact’. De preferente aandelen A en de preferente
aandelen B die we hebben van in 2009 en de aandelen die we al hadden ten tijde van het
Gemeentekrediet, staan in onze boekhouding, die staan daar gewaardeerd. We moeten die
volgens de nieuwe gemeenteboekhouding waarderen aan volstortingswaarden. Afgerond
staan die aan 1.206.000 euro. Maar die moeten wij momenteel laten staan. Na de eventuele
vereffening zal er waarschijnlijk een minwaarde moeten ingeschreven worden maar dat kan
pas nadat de vereffening is afgesloten.
Ik wil wel benadrukken dat we in 2009 niet gaan lenen zijn om die aandelenoperatie te doen,
we hebben dat gedaan met eigen middelen. Dat kunt u terugvinden in de betreffende
gemeenteraadsbeslissing.
Burgemeester Jan Peeters: Ik vermoed dat dat een verhaal is dat nog gaat terug komen. Wij
zijn even nieuwsgierig als jullie hoe de financiële afwikkeling van de vereffeningsprocedure
gaat verlopen en wat het gevolg gaat zijn voor de balans van de gemeente. We hebben
eigenlijk de voorbije decennia, de voorbije tien à vijftien jaar, alleen in 2008 geld ingebracht
voor aandelen. De historische aandelen, en dat is nog altijd het grootste pakket, zo’n
900.000 euro, zijn vooral verworven door de gemeentebesturen ten tijde van het Gemeentekrediet. Wanneer de gemeenten leningen en schulden aangingen bij het Gemeentekrediet
kregen zij een aandelenpakket. Dat is bij de Kempense gemeenten en ook bij Herentals
beperkt. De grootste aandeelhouders zitten vooral bij de kustgemeenten en de Brusselse
gemeenten. Elke stedelijke afgevaardigde in de intercommunales, en dus ook in IKA of de
Gemeentelijke Holding, gaat daar naar toe met een mandaat van de gemeenteraad. Als
onze schepen van financiën in 2009 op de algemene vergadering de kapitaalsverhoging mee
goedkeurt, is dat omdat de gemeenteraad hem hiervoor mandaat heeft gegeven. Het zou
maar erg zijn als hij daar het tegengestelde gaat zeggen.
Schepen Jan Bertels: Om heel concreet te zijn, ik ga elk jaar naar de algemene vergadering
van Dexia en van de Gemeentelijke Holding.

Raadslid Christine Schaut: Ik heb twee vragen. Ik weet dat er inderdaad sprake is van dat
nieuwe boekhoudkundig programma of de nieuwe werkwijze waarop de gemeente haar
boekhouding moet voeren. Van wanneer is dat officieel in voege?
Schepen Bertels: U hebt het waarschijnlijk over de Beleids- en Beheerscyclus, de nieuwe
BBC, en dat gaat in Herentals pas van start op 1 januari 2014.
Raadslid Schaut: Dan heb ik nog een tweede vraag. Sommige projecten van Herentals
worden afgesloten via een lening van Dexia Holding of Dexia. Heeft wat nu gebeurd is ook
een impact op die leningen?
Burgemeester Jan Peeters: Als de stad leningen aangaat, doet ze dat via een openbare
aanbesteding. Hierbij vergelijken wij de kortingen van de verschillende banken. Als wij een
lening zijn aangegaan bij Dexia, en dat is al wel een aantal jaren geleden, dan betalen wij die
nu af aan de nv Dexia Bank België. Maar omdat wij al jaren naar de markt gaan met onze
leningen hebben wij bij zeker vier banken leningen lopen. Dat is al vele jaren gediversifieerd
om puur commerciële redenen: wie de beste voorwaarden geeft, krijgt de lening. Zo doen het
ziekenhuis en het OCMW dat ook. Het probleem voor Dexia was dat zij de voorbije drie of
vier jaar commercieel niet meer met de goedkope tarieven van de andere banken konden
concurreren. Waarom? Dexia is in 2008 al eens gered door de staat en heeft toen een soort
van waarborgregeling gekregen van de Belgische staat. Daar betalen ze een vergoeding
voor en die moeten ze doorrekenen in hun klantentarieven, dus ook in hun leningstarieven.
Dexia speelde de voorbije jaren dus in een veel moeilijker omgeving dan haar andere
bankconcurrenten die deze vergoeding niet moesten betalen aan de overheid. De laatste
drie jaar hebben wij bij Dexia geen enkele lening meer genomen omdat die commercieel
minder interessant was. Nu zitten we dus bij ING, Fortis, KBC, kortom een heel breed pallet.
Dat kunt u trouwens zien in de rekening van de gemeente. Daarin staan alle individuele
leningen, met de bedragen en bij welke banken. Maar het is niet omdat Dexia failliet is dat
we onze leningen niet meer moeten afbetalen.
Raadslid Schaut: Het zou toch kunnen dat die leningen werden overgenomen door andere
banken en dat er andere voorwaarden gesteld waren.
Burgemeester Peeters: We moeten blijven betalen maar nu aan de staat.
Raadslid Marcipont: Ik heb daarstraks vernomen dat de gemeente Hoogstraten, en er
zouden er nog andere zijn, een advocaat aangesteld heeft en zich burgerlijke partij heeft
gesteld. Is dat iets dat Herentals ook best zou doen? Ik denk toch dat wij alle belangen van
de belastingbetalers en de inwoners moeten verdedigen.
Burgemeester Peeters: Dat zijn pistes die we moeten openhouden maar ik denk dat we dat
best doen in samenspraak met de andere gemeenten. Van alle Belgische gemeenten zijn er
550 die in 2008 op vraag van de federale overheid - en dat is ook belangrijk - mee de
kapitaalsverhoging gedaan hebben. We moeten die piste openhouden maar we zouden dat
best collectief doen met juridische ondersteuning via de VVSG of IKA die ons pakket indertijd
aanbevolen en beheerd heeft. Maar het feit dat Schaarbeek daar aan denkt is ook niet
vreemd want Schaarbeek is de grootste aandeelhouder. De Kempische gemeenten zitten
met een heel klein pakket in vergelijking daarmee.
019/
3 Horecaruimte ‘t Schaliken
Raadslid Guy Paulis heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad.
Horecaruimte 't Schaliken
De invulling van leegstaande gedeeltes van cultuurcentrum 't Schaliken als (al dan niet)
horecaruimte kende reeds een hele voorgeschiedenis. Eind vorig jaar was er dan toch
sprake van de opening van een cultuurcafé en brasserie bij het begin van dit seizoen.
Graag een toelichting in verband met de huidige stand van zaken met betrekking tot dit
dossier.

Schepen Ingrid Ryken antwoordt.
Ik kan u geruststellen, de uitbater is nog altijd even enthousiast als toen hij begonnen is. Hij
heeft een concessieovereenkomst tweeërlei. Ten eerste voor het uitbaten van de foyer en
ten tweede voor het horecagedeelte, waar nog heel wat werk in moest gedaan worden. Hij
wilde heel graag die twee zaken samen met de start van het nieuwe cultuurseizoen openen
en op 1 september is hij inderdaad gestart met de uitbating van de foyer. Dat loopt zeer
goed, dat hebt u misschien al gehoord. In het horecagedeelte zijn inderdaad vertragingen
opgelopen. Ten eerste waren er de nodige vergunningen van Monumenten en Landschappen nodig omdat de uitbater een aantal wijzigingen wou doen aan het oorspronkelijk goedgekeurd plan. Hij had zich een beetje misrekend aan het feit dat het om een beschermd
gebouw ging waarbij je advies moet vragen bij Monumenten en Landschappen voor de
wijzigingen die je wil aanbrengen. Dat advies bleef heel lang uit. Intussen is er hierover een
princiepsakkoord en is dat probleem van de baan. Dan was er nog een tweede onvoorzien
probleem inzake wateroverlast. Bij een aantal recente stortbuien, waaronder die van 18
augustus, is er ook in de horecazaak heel wat waterinsijpeling geweest. De uitbater kon hierdoor zijn werken niet verder zetten. Het probleem is intussen opgelost en volgende week zou
hij de werken hervatten. Hij verwacht dat hij de zaak rond de jaarwisseling zal kunnen
openen.
Raadslid Paulis: Hoe zit het eigenlijk met de financiële kant vanuit de stad?
Burgemeester Jan Peeters: De uitbater voert het contract uit dat hier op de gemeenteraad is
goedgekeurd. Dat houdt in dat hij concessievergoeding begint te betalen op het ogenblik dat
de zaak in gebruik genomen wordt. Iedereen heeft er baat bij dat de zaak zo vlug mogelijk
opent, de uitbater omdat hij dan begint geld te verdienen en de stad omdat de uitbater de
concessievergoeding betaalt. Intussen betalen wij hem met een aantal vorderingsstaten de
toelage uit die we terbeschikking stellen voor de inrichting van de zaak. Zo zijn er al een
aantal op het college geweest want de werken lopen.
019/
4 (Niet) vervuilde grond Wuytsbergen
Raadslid Guy Paulis heeft volgende punt geagendeerd op de agenda van de gemeenteraad.
(Niet-)vervuilde grond Wuytsbergen.
Bij de voorbereiding van de wegen- en rioleringswerken in Wuytsbergen (deel Vogelzang tot
einde woonzone) was er sprake van een verwachte grote hoeveelheid vervuilde grond die
afgevoerd zou dienen te worden. Er werd daarvoor een budget van 175.000 euro voorzien.
Bij het uitvoeren van de werkzaamheden aan de Wuytsbergen kwam men blijkbaar tot een
andere conclusie, en werd bewuste grond - vermengd met cement - gebruikt als fundering.
Graag een toelichting over alle aspecten van dit dossier.
Schepen Jos Schellens antwoordt.
Op het ogenblik dat er een nieuwe weg wordt aangelegd, wordt er verplicht een milieuhygiënisch onderzoek gedaan van de grond die moet verzet worden ten gevolge van de
rioleringswerken. Het resultaat wordt uitgedrukt in bepaalde coderingen. Die kunnen gaan
van ‘vrij te gebruiken’ tot ‘verplicht af te voeren en te verwerken’. Aan de grond van
Wuytsbergen waren verschillende codes toegekend, onder andere code 211 ‘grond vrij te
gebruiken’ en code 929 ‘de betreffende grond mag hergebruikt worden in de fundering op
voorwaarde dat deze gebonden wordt, bij voorbeeld met cement, om verspreiding van de
verontreiniging tegen te gaan’.
Daarnaast is er nog een tweede aspect waaraan moet voldaan zijn om de grond te kunnen
herbruiken namelijk het grondmechanisch karakter van de grond. Dat wordt nagekeken
tijdens de uitvoering van de werken. In deze situatie was dat resultaat vrij goed en mocht de
grond herbruikt worden. Omdat het bij de opmaak van het budget 2011 nog niet geweten
was of de grond kon gebruikt worden in de fundering, hebben we een bedrag van 175.000
euro ingeschreven in budget 2011. Dat was een raming voor het volledig afvoeren van de
vervuilde rond. Tijdens de rioleringswerken is gebleken dat de grond mocht herbruikt
worden. Bijgevolg moesten we de voorziene 175.000 euro ook niet aanspreken. De diensten

hebben dat zodanig opgemaakt dat ze in de bestekken melding gemaakt hebben dat dat op
die manier ging verwerkt worden. Het voordeel van die techniek is dat de architect of aannemer geen extra percentages kunnen rekenen omdat die eventueel bij in dat bestek zou
gestaan hebben. We hebben in twee pistes gewerkt: aparte centen en apart het aannemersbestek.
De werken zijn dus gewoon doorgegaan en zijn nu nog bezig.
Raadslid Guy Paulis: Het is toch niet gebruikelijk dat zo een bedrag wordt klaar gezet Er
moet toch een objectief signaal geweest zijn van bodemonderzoek voor aanvang van de
werken.
Schepen Schellens: Ik wil u onderbreken want ik hou niet van die spelletjes. Ik heb van in het
begin gezegd dat voor de werken starten, er een onderzoek wordt gedaan van de grond. Op
dat moment heeft men vastgesteld dat er een vervuiling zou kunnen zijn. Hiervoor moet men
middelen voorzien. Dan moet men uitrekenen hoeveel grondverzet men moet voorzien voor
de werken zelf. Dat kwam neer op 175.000 euro. Dat geld moest voorzien worden want als
de werken moesten uitgevoerd worden, moesten we ook geld hebben om dat te betalen.
Onze diensten hebben dat heel goed ingeschat en dat bestek is heel goed opgemaakt.
Schepen Jan Bertels: We hebben dat geld apart voorzien in de begroting om een dubbele
reden. Ten eerste om de reden die schepen Schellens zegt, om verder te kunnen met de
werken en om te vermijden dat, als we die direct bij in de aanbesteding zouden steken, we
d’office het studiebureau moeten betalen en d’office een premie moeten betalen aan de
aannemer om het er bij te doen. We hebben dat zo begrotingstechnisch gedaan om minder
uit te geven voor de stad en ik dacht dat u daarmee akkoord was.
Raadslid Paulis: Ik vraag me gewoon af, om een of andere reden hebben jullie een bedrag
voorzien en er was toch een aanwijzing dat het misschien nodig was om een sanering te
doen.
Schepen Schellens: Ik herhaal dit voor de derde maal. Men begint, voor de weg wordt
opengebroken, met het nemen van grondstalen. Die worden onderzocht en krijgen een code.
In dit geval zou er vervuiling kunnen zijn. Als later dan blijkt dat die grond moet afgevoerd
worden, moet de stad daar geld voor hebben want als de aannemer dat moet doen, wil die
betaald worden.
Raadslid Paulis: Ik stel geen vragen over uw begrotingspost, ik vraag alleen naar die sporen
van vervuiling. Misschien stellen jullie je daar geen vragen over, maar ik wel.
Burgemeester Peeters: ik denk dat iedereen het nu begrepen heeft. U weet dat men, voor
men begint met grondwerken, grondstalen moet nemen. In het najaar 2009 zijn er grondstalen genomen in de Wuytsbergen en daar is gebleken dat er vervuilingen zitten op die
percelen. Daarom hebben die een bepaalde code gekregen. Onze dienst heeft dan zeer
correct gesteld dat het potentieel verontreinigde gronden waren en dat betekent dat al de
kubieke meters die daar opgegraven worden, in het ergste geval moeten afgevoerd worden
naar een klasse 1-stort en dat kost immens veel geld. Dat weten we want we hebben dat
eens voor gehad op de Zandkapelweg in Noorderwijk. Dat heeft ons 200.000 euro gekost om
die zwaar vervuilde grond af te voeren. Daar is dat gebeurd met een meerwerk, staande de
werf met een begrotingswijziging en dat heeft ons veel geld gekost en dat betekende ook dat
de normale percentages van erelonen voor aannemer en architect meespelen. Onze dienst
heeft daar van geleerd en voorgesteld om dat in een aparte post te voorzien voor een worst
case scenario. Die begroting is hier gestemd in december 2009 en in 2010 zijn die werken
uitgevoerd en dan hebben ze tijdens de werf vastgesteld dat dat gronden zijn die konden
gecementeerd worden in de fundering en die ook genoeg gestabiliseerd waren om te
gebruiken. Zo is dat probleem ter plekke opgelost en men heeft de grond niet moeten
afvoeren. Als het tegengevallen was, en we hadden een derde of een vierde moeten
afvoeren naar een klasse 1-stort, dan hadden we dat krediet nodig gehad. Ik denk dat dat
een heel proactieve manier van werken geweest is die de stad minimaal geld heeft gekost.
Oorzaak van heel die operatie is de grondstalen voor het grondverzet die een bepaalde vorm
van verontreiniging hebben vastgesteld.

Raadslid Paulis: En die is nu volledig in lucht opgegaan. Dat is mijn vraag eigenlijk. Is die
volledig onschadelijk, is die verdwenen?
Burgemeester Peeters: Uit het milieutechnisch onderzoek is gebleken dat de grond code 929
kreeg. Dat wil zeggen dat de gronden vervuild zijn maar niet in die mate dat ze moeten
afgevoerd worden als chemisch afval naar een klasse 1-stort als je de grond hergebruikt in
de fundering op voorwaarde dat deze gebonden wordt met cement, om verspreiding van de
verontreiniging tegen te gaan in het grondwater of in de omgevingspercelen. Je hebt nog een
andere code die zegt dat de grond moet afgegraven worden en afgevoerd naar een klasse1stort. Die code hebben we indertijd gekregen voor de Zandkapelweg. Prijst u gelukkig dat we
de grond hebben kunnen hergebruiken en dat we daar niets voor moeten betalen hebben.
019/
5 Reglement vervoer kampmateriaal
Raadslid Bieke Beirinckx heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad: Reglement vervoer kampmateriaal
In het college van 17 oktober 2011 werd er beslist om geen subsidie toe te kennen aan KLJ
Noorderwijk voor het vervoer van hun leden en dit omdat hun aanvraag niet in regel is met
het reglement. Dit reglement voorziet namelijk enkel het vervoer van kampmateriaal.
Bestaat er geen mogelijkheid om het reglement aan te passen waardoor verenigingen in de
toekomst zelf de keuze hebben of dit gaat om vervoer van kampmateriaal of personen?
Schepen Jan Bertels antwoordt.
Wij hebben, zoals u zelf zegt, een correcte toepassing gedaan van het reglement. Dat is ook
bevestigd op de vergadering van de jeugdraad vorige donderdag waar de KLJ ook aanwezig
was. De aanvraag van de KLJ kwam hier dus niet in aanmerking.
Dan uw vraag of dat kan veranderen in de toekomst. Dat kan natuurlijk altijd, maar in het
huidige jeugdbeleidsplan is dat niet voorzien. Er is ook geen vraag gekomen van de jeugdverenigingen om dat te veranderen, ook niet bij de evaluatie van het jeugdbeleidsplan.
De vraag die er nu aan komt, is of we subsidies kunnen voorzien om de kamplocatie te
ondersteunen, dus het gebouw of de weide die je huurt om de tenten op te zetten.
Als de jeugdverenigingen die vraag in de toekomst stellen, kan dat bekeken worden maar bij
de opmaak van het huidig jeugdbeleidsplan was er geen vraag naar. Op korte termijn zal er
dus niets aan veranderen want we hebben vorige week vergaderd en de vraag is niet
gesteld.
019/
6 Duivenlokaal probleem
De raadsleden François Vermeulen, Christine Schaut en Walter Vanhencxthoven hebben
volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad.
Op vraag van de duivenmelkers richt ik mij tot de burgemeester.
Of dat er een oplossing kan gevonden worden voor het acuut duivenlokaal probleem. Zoals
de meesten onder ons waarschijnlijk niet weten, zitten deze voor de zoveelste maal zonder
lokaal.
Kunnen deze mensen misschien ondergebracht worden in de oude gemeenteschool ter
hoogte van de Boerenkrijglaan, of is er eventueel een stuk grond beschikbaar waarop zij dan
een lokaaltje willen plaatsen. Deze mensen zijn bereid kosten noch moeite te sparen.
Schepen Wies Verheyden antwoordt.
Dat probleem stelt zich al meerdere jaren. Het probleem is dat je een keefruimte nodig hebt
en een cafetaria. Een ander probleem is de aanvoer van de duiven die gebeurt met een heel
grote vrachtwagen. Bij SKS waren er interne problemen want eigenlijk was dat een
schitterende gelegenheid. Daarna hebben ze een onderkomen gevonden in De Kluis. Spijtig
genoeg wordt dat een andere zaak zodat ze daar ook niet langer terecht kunnen. De
duivenmelkers horen ook meer tot de oudere generatie en het is niet zo eenvoudig. We zijn
al jaren bezig om iets te zoeken voor die mensen en ik denk dat we nu in de eerste plaats

moeten zoeken naar een dringende oplossing naar volgend jaar toe. Ik heb al twee of drie
keer met de mensen gepraat en die zijn geïnteresseerd om hun eigen middelen te
gebruiken. In onze begroting is hiervoor ook geen geld voorzien. Ideaal zou zijn als ze in
eigen beheer de cafetaria kunnen openhouden en over een eigen keefruimte kunnen
beschikken. We moeten dat bekijken in een globaal concept van waar we dat ergens kunnen
inplanten. Een paar jaar geleden was er misschien een mogelijkheid maar nu kan dat echt
niet. Er komt meer bij kijken, is het bouwtechnisch mogelijk om daar iets te plaatsen alleen
voor de duivenbond bijvoorbeeld. Prioritair zullen we moeten zeggen tegen de mensen dat
we hen een jaar verder zullen helpen zodanig dat we een jaar de tijd hebben om verder te
kijken naar eventuele mogelijkheden want persoonlijk denk ik dat er ergens nog wel een café
kan gevonden worden die nog de nodige inspanningen wil doen om dat te doen. Waarom
mislukt dat altijd? Vroeger kwamen die mensen inkeven, de mensen dronken iets en er was
heel veel verteer. De mensen die de cafetaria uitbaatten, waren vrijwilligers. Die vrijwilligers
zijn intussen weggevallen en de cafetaria’s worden bemand door mensen die betaald
worden. De oudere generatie van de duivenliefhebbers blijven ook niet zo lang meer aan de
toog hangen zodat je een onevenwicht krijgt tussen de win-winsituatie. Vroeger was er een
win-winsituatie. In de jaren vóór 2000 kregen ze jaarlijks van Den Beiaard 50.000 euro. Dat
is dan bij SKS gezakt naar een paar duizend euro en nu bestaat dat enkel uit een
tussenkomst in bepaalde onkosten. Daar zit dus een grote evolutie in. Maar ik ben in de
eerste plaats bereid om met die mensen verder te zoeken naar een oplossing die vrij snel
kan gebeuren want hun seizoen start op 1 maart of 1 april. Misschien hebben zij zelf
mogelijkheden om zelf iets te doen maar dan moeten ze binnen hun raad van beheer ook
overeen komen om zelf iets te doen.
Raadslid François Vermeulen: Dat hebben ze mij bevestigd. De gemeenteschool op de
Boerenkrijglaan staat leeg en die mensen willen daar eventueel wel wat huur voor betalen
want vroeger hebben ze bij SK ook betaald om de locatie te mogen gebruiken. Die mensen
zijn dus bereid om een beetje huur te betalen en de zaak te renoveren naar hun noden. Die
mensen vragen dus werkelijk niets, alleen een locatie.
Schepen Verheyden: Maar de gemeenteschool is al toegewezen. Er is misschien wel een
mogelijkheid op de Boerenkrijglaan - maar daar zijn ook opties naar de toekomst toe om
andere mogelijkheden te benutten - zodanig dat we eventueel wel voor een jaar toelating
zouden kunnen geven. Het belangrijkste is dat we een voorlopige oplossing vinden zodat we
een beetje meer tijd hebben om die mensen toch een vaste standplaats te geven. Maar daar
zijn nog zoveel zaken voor te bespreken dat ik daar op dit moment niet kan op antwoorden.
Raadslid François Vermeulen: Bij die mensen zitten heel wat oude stielmannen die
gemakkelijk zelf een en ander kunnen renoveren. Dat is dan toch een win-winsituatie voor de
gemeente want als die mensen dat lokaal opknappen, kan dat misschien ook nog gebruikt
worden voor een jeugdbeweging of een kaartprijskamp.
Schepen Verheyden: Ik vind dat we moeten zoeken naar een goede oplossing waarbij een
locatie kan gebruikt worden door meerdere verenigingen.
Burgemeester Peeters: Het probleem is dat de timing zeer kort is. Zij hebben een goede
maand geleden laten weten dat ze in De Kluis weg moeten. Tot vorige week waren ze in
onderhandeling met de petanqueclub van de Wijngaard en dat was in feite ideaal. Daar
wilden ze in een formule werken zoals ze vroeger met SKS gedaan hebben, hetgeen het
gemakkelijkste en het meest vertrouwde voor de club was. Onlangs hebben ze dus bericht
gekregen dat dat niet kan op de Wijngaard en nu hebben ze geen andere piste meer. Nu
zoeken we naar een oplossing maar die zal ook voor de club een heel andere manier van
werken impliceren. Tot nu toe waren ze gast in een bestaande infrastructuur die gerund werd
door een cafébaas of door een ander club of een andere ploeg. We moeten dus een
oplossing proberen te vinden tegen maart, wanneer hun speelseizoen terug begint, die een
oplossing biedt op lange termijn.

019/
7 Vernieuwde website stad Herentals
Raadslid Marcel Van Dingenen heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de
gemeenteraad: Vernieuwde website stad Herentals
Ongeveer een jaar geleden werd de vernieuwde site van de stad Herentals opgemaakt.
Hoe succesrijk is onze website, hoe wordt deze geëvalueerd en is er respons over de
klantvriendelijkheid?
Burgemeester Jan Peeters antwoordt.
De website is inderdaad opgestart op 1 januari 2011. Voor de zomer is hier een evaluatie
gemaakt door een studente die een enquête heeft gedaan naar tevredenheid over onze
website. Zij is de resultaten van de enquête net voor de zomer komen voorstellen op een
gemeenteraadscommissie. Daaruit bleek dat er een grote tevredenheid is over de website
naar gebruikers, klantvriendelijkheid, gebruiksvriendelijkheid enz. Dat is een eerste indicatie
dat de website verbeterd is.
Een tweede indicatie is een instantie van de overheid namelijk Indigov Monitor. Die instantie
licht de websites van de Vlaamse en Brusselse steden en gemeenten door en test ze op
volledigheid, klantvriendelijkheid, gebruiksvriendelijkheid, E-government en de bijhorende
dienstverlening en dergelijke. Daar scoorden we in het verleden niet goed op. In 2010
stonden we op plaats 93 met 99 punten. Met de nieuwe website staan we op plaats 26 met
116 punten. We zijn dus een flinke sprong vooruit gegaan. De website wordt ook enorm veel
gebruikt. Vanaf 1 januari tot nu zijn er 820.000 pagina’s geraadpleegd. Dat gaat in constant
stijgende lijn. We zijn dit jaar ook gestart met het E-loket waarbij men bij een aantal
boekingen in de vrijetijdssector kan gebruik maken van de website zoals voor de inschrijfbalies van de sportkampen, de jeugddienstactiviteiten of de zwemlessen. Dat werkt ook
goed, dit jaar zijn er 2.700 online-aanvragen ingediend.
Ik denk dat de overgang dus een goede keus geweest is en dat is bevestigd door Indigov
Monitor. Traditioneel staan de grote steden aan de top maar wij staan nu dus op de 26ste
plaats.
019/
8 NMBS - geschrapte treinen
Raadslid Marijke Rombouts heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad.
Groen! Herentals is verbijsterd over de berichten dat 13 van de 192 door de NMBS
geschrapte treinen door Herentals passeren. Dit is de zoveelste kaakslag van de politiek
benoemde en in de kas graaiende spoorwegbonzen voor de gewone reizigers. Herentals
heeft al het slechtste station van België, nu rijden er ook nog minder treinen.
De trein zou de hoeksteen moeten vormen van ons mobiliteitsbeleid van de toekomst. Er zijn
steeds meer mensen die zich géén auto kunnen veroorloven, de wegen zijn in staat van
verval en er staan nu de hele dag files tussen Herentals en Antwerpen. Het is dan ook
onbegrijpelijk dat de NMBS bespaart op het enige wat de burger van haar vraagt: treinen
laten rijden. Dat ze eens beginnen met te kijken op welke andere vlakken ze kunnen
besparen – te beginnen met hun eigen toplonen.
Groen! begrijpt niet dat er miljarden over de balk worden gegooid om de putten van het
misdadige gedrag van de banken te dichten, terwijl overal bespaard wordt op de basisdiensten die de overheid aan de burgers moet leveren.
Groen! pleit dan ook voor het integrale behoud van de Herentalse treinverbindingen en
vraagt wat de meerderheid hiervan vindt.
Burgemeester Jan Peeters antwoordt.
Wij hebben daar dezelfde mening over. De inleiding van uw debat moet federaal gevoerd
worden. Maar de conclusie dat we in Herentals betreuren dat die treinen afgeschaft worden,
deelt de meerderheid met u. En ik denk ook dat de vertegenwoordigers van de twee
meerderheidspartijen vanuit de Kempen daar op dezelfde manier op gereageerd hebben de
afgelopen dagen en weken.

019/
9 Parkeerverbod Begijnhof
Raadslid Marijke Rombouts heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad.
Vorige gemeenteraad vroegen wij het college door middel van welke beslissing het parkeerverbod op het Begijnhof, vastgelegd door de gemeenteraad van 25 augustus 1986 werd
gewijzigd.
Op 23 april 2010 heeft het college het aanvullend verkeersreglement op het Begijnhof
goedgekeurd. Dat besluit houdt in dat er vier parkeerplaatsen worden voorzien aan de
begijnhofkerk aan de zij-ingang en aan de hoofdingang, dit enkel voor ceremoniewagens.
We stellen echter vast dat aan de poort die toegang geeft naar de Begijnenstraat de
signalisatie voor verboden parkeren een aantal meter verder op het Begijnhof is geplaatst
zodat aan enkele wagens de mogelijkheid geboden wordt om te parkeren op het Begijnhof.
Is het bestuur hiervan op de hoogte?
Groen!Herentals pleit voor het handhaven van een algemeen parkeerverbod op het
Begijnhof, als we het Begijnhof als historisch monument willen bewaren en herwaarderen
zijn geparkeerde auto's hier niet op hun plaats. Er is parkeergelegenheid op 50 meter.
Schepen Jos Schellens antwoordt.
Uw verhaal klopt inderdaad. Er staat nog altijd een paal die moet weggehaald worden. We
hebben opdracht gegeven aan de uitvoeringsdiensten en die zullen de paal zeker weghalen.
019/
10 Vervoer VBS Morkhoven naar de scholenveldloop
Raadslid Marleen Diels heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad.: Vervoer VBS Morkhoven naar de scholenveldloop
Op dinsdag 27 september 2011 werden de kinderen van de lagere school van Morkhoven
met de bus naar de scholenveldloop in Herentals gebracht. Alles verliep echter niet volgens
afspraak. Zo was er een klas die ’s morgens een uur moest wachten en al die tijd in de rij
moest blijven staan in afwachting van de bus. Kinderen die moesten rechtstaan op de
lijnbus. Vele ouders stelden zich vragen bij de veiligheid van hun kids. Had men niet beter de
stadsbus voorzien?
Schepen Wies Verheyden antwoordt.
Er was afgesproken dat het eerste, tweede en derde leerjaar moesten klaar staan om 8 uur.
Voor de organisatie van het vervoer wordt prijs gevraagd bij verschillende busmaatschappijen maar De Lijn blijkt altijd de goedkoopste te zijn. Dat vervoer moet aan bepaalde
normen voldoen en rechtstaan valt onder de gestelde normen.
De stadsbus is uiteindelijk het derde leerjaar gaan ophalen. Het vraagteken bij de sportdienst
was wel waar het derde leerjaar was om 8 uur.
De sportdienst organiseert dit evenement al dertien jaar. Het personeel was wat gefrustreerd
omdat het al dertien jaar goed verloopt. Er is dit jaar een fout gebeurd maar we gaan daar
ook niet verder op zoeken want het is dertien jaar goed gelopen. De sportdienst was een
beetje ontgoocheld omdat er zoveel negatieve reacties op gekomen zijn, ook van leerkrachten en zo. Waarschijnlijk is het dertiende jaar een slecht jaar geweest en gaat het
volgend jaar terug beter. Daarbij hebben ze onderweg ook nog wat problemen gehad met
een verkeersopstopping en zo. En het schema ligt die voormiddag ook heel strikt, bij de
minste vertraging raakt heel het schema verstoord.
Raadslid Diels: De leerkrachten hadden blijkbaar gezegd dat ze de leerlingen van het derde
leerjaar nog moesten ophalen in de Rode Leeuwstraat maar die chauffeur weigerde dat
gewoon. Dat klopt toch niet?
Schepen Verheyden: De enige vraag die de sportdienst hierbij stelt, is waarom het derde
leerjaar niet op de tijd en de plaats van de afspraak was. Daar draait alles rond. Want ze
hebben dan zelf nog de schoolbus naar ginder gestuurd om het derde leerjaar op te halen.
Daarom is ook alles een beetje uitgelopen met de gekende gevolgen. Ik hoop dat het om een

eenmalig feit gaat en dat volgend jaar alles terug vlekkeloos verloopt.
Zitting met gesloten deuren
-----------------------------------020 Bevordering tot beroepsofficier met de graad van onderluitenant: Danny Van den
Bergh
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad besliste op 6/9/2011 om het beroepskader van de brandweer uit te
breiden met één officiersfunctie van luitenant/onderluitenant. De gemeenteraad besliste
verder om één functie van onderluitenant open te verklaren en te bezetten bij bevordering en
duidde ook de leden van de selectiecommissie aan voor deze bevorderingsprocedure.
Juridische grond
Koninklijk Besluit van 19/4/1999.
Financiële gevolgen
De budgetten voor de bijkomende functie van onderluitenant zijn voorzien bij budgetwijziging
2 en in de meerjarenplanning.
Visum ontvanger
In uitvoering van art. 94 en 160 §2 van het gemeentedecreet verleende de stadsontvanger
op 11/10/2011 zijn visum aan dit voorstel.
Argumentatie
De beroepsonderofficieren, -korporaals en –brandweermannen van het brandweerkorps van
Herentals werden in kennis gesteld van de bevordering. De te vervullen voorwaarden en de
uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen werden aangegeven.
Om in aanmerking te komen om deel te nemen aan de selectieprocedure moeten de kandidaten voldoen aan de bevorderingsvoorwaarden. Voor de functie van beroepsonderluitenant
moeten de kandidaten Belg zijn, ten minste drie jaar dienstanciënniteit hebben bij het
brandweerkorps, houder zijn van het brevet van officier overeenkomstig het koninklijk besluit
van 8/4/2003, een gunstig verslag van de officier-dienstchef gekregen hebben en een
diploma hebben dat minstens toegang geeft tot de betrekkingen van niveau 2 bij de federale
overheidsdiensten.
Danny Van den Bergh heeft zich als enige kandidaat gesteld voor de bevorderingsproeven.
Hij voldoet aan de gestelde bevorderingsvoorwaarden.
Uit het eindproces-verbaal van de bevorderingsprocedure voor onderluitenant blijkt dat
Danny Van den Bergh geschikt werd bevonden door de selectiecommissie.
Danny heeft intussen heel wat scholing genoten en bezit een goede motivatie. Hij heeft een
positieve houding ten opzichte van de brandweer. Hij is niet bang voor mogelijke conflicten
die zouden optreden na zijn bevordering maar hij verwacht wel een goede taakverdeling. Hij
heeft een duidelijk zicht op de zonevorming. Hij heeft evenmin schrik om zijn verantwoordelijkheid op te nemen, zelfs als bevelhebber. Hij ziet zijn meerwaarde voor het korps vooral op
het vlak van materiaal- en mensenkennis.
De gemeenteraad stemt geheim over de bevordering:
De stembus bevat 27 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers.
De stemopneming geeft volgend resultaat.
- Van den Bergh Danny krijgt
25 stemmen
- neen-stem
1
- blanco-stembiljet
1
Danny Van den Bergh heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad bevordert Danny Van den Bergh, geboren in Herentals op 26 oktober
1969, tot onderluitenant in statutair verband bij het brandweerkorps van Herentals met
ingang van 1 november 2011.
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