Zitting van 5 februari 2013
Aanwezigen : Peeters Jan - burgemeester en voorzitter
Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx
Anne-Marie, Michiels Alfons - schepenen
Marcipont Daniël, Bergen Lise, Vervloesem Victor, Michiels Bart, Liedts Eefje, Van den
Broeck Ludo, De Cat Patrik, Verpoorten Peter, Verellen Guy, Verraedt Stefan, Caers Patrick,
Verwimp Kim, Verwimp Kathy, Cleymans Jo, Laureys Koen, Van Thielen Dirk, Laverge
Kathleen, Vanooteghem Hubert, Snauwaert Lieve, Ceulemans Axana, Moons Rutger,
Baeten Beatrijs - raadsleden
Van de Perre Peter - vervangend secretaris
Mattheus Tanja - secretaris
De openbare zitting begint om 20.00 uur
----------------------------------------------------De ontwerpnotulen van vorige zitting worden eenparig goedgekeurd.

001 Aanstelling en eedaflegging raadslid
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Axana Ceulemans werd verkozen op lijst 2 – N-VA, als gemeenteraadslid tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. In een schrijven, afgegeven voor de installatievergadering van 2 januari 2013, door een collegapartijlid van de N-VA, meldt Axana
Ceulemans schriftelijk haar afwezigheid op de installatievergadering omwille van verblijf in
het buitenland.
Juridische grond
Gemeentedecreet artikel 7§5.
Argumentatie
Art.7§5 van het gemeentedecreet bepaalt het volgende:
“De verkozen gemeenteraadsleden die niet aanwezig zijn op de installatievergadering en die,
nadat ze daartoe uitdrukkelijk zijn opgeroepen, zonder geldige reden afwezig zijn op de
eerste daaropvolgende vergadering, worden geacht afstand te hebben gedaan van hun
mandaat.”
Axana Ceulemans kan haar eed als gemeenteraadslid nog afleggen tijdens de gemeenteraad van 5 februari 2013.
De gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van Axana Ceulemans en bevindt die in
orde. Axana Ceulemans legt de eed “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na
te komen” af in handen van de voorzitter van de gemeenteraad.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt eenparig de geloofsbrieven goed van Axana Ceulemans, geboren
op 22 juli 1970, wonende te 2200 Herentals, St. -Waldetrudisstraat 5 en verklaart haar aangesteld als gemeenteraadslid.

002 Ontslag gemeenteraadsleden
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Marie Helene De Wijze werd op 2/1/2013 aangesteld als gemeenteraadslid.
Met haar brief van 13/1/2013 neemt zij ontslag.
Alfons Michiels werd op 2/1/2013 aangesteld als gemeenteraadslid.
Met zijn brief van 20/1/2013 neemt hij ontslag.
Juridische grond
Gemeentedecreet, artikel 15
Argumentatie
De gemeenteraad moet kennis nemen van het ontslag als gemeenteraadslid.

BESLUIT
De gemeenteraad neemt kennis van de brief van 13 januari 2013 van Marie Helene De Wijze
waarbij zij haar ontslag als gemeenteraadslid indient.
De gemeenteraad neemt kennis van de brief van 20 januari 2013 van Alfons Michiels waarbij
hij zijn ontslag als gemeenteraadslid indient.

003 Aanstelling en eedaflegging opvolgers
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Alfons Michiels en Marie Helene De Wijze hebben ontslag genomen als gemeenteraadslid.
Hun opvolgers worden geïnstalleerd.
Juridische grond
Gemeentedecreet artikel 16.
Argumentatie
Alfons Michiels werd op lijst nr. 7 – CD&V, als gemeenteraadslid verkozen.
De eerste opvolger van lijst nr. 7 – CD&V, Rutger Moons, werd opgeroepen om als gemeenteraadslid geïnstalleerd te worden ter vervanging van Alfons Michiels.
De gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van Rutger Moons en bevindt die in orde.
Rutger Moons legt de eed “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”
af in handen van de voorzitter van de gemeenteraad.
Marie Helene De Wijze werd op lijst nr. 4 - sp.a, als gemeenteraadslid verkozen.
De eerste opvolger van lijst nr. 4 - sp.a, Jos Schellens werd reeds opgeroepen om Gunther
Verlinden te vervangen. Hij heeft dit geweigerd. De tweede opvolger van lijst nr. 4- sp.a, Victor Vervloesem is als gemeenteraadslid geïnstalleerd ter vervanging van Gunther Verlinden.
De derde opvolger van lijst nr. 4 – sp.a, Bieke Baeten, werd opgeroepen om als gemeenteraadslid geïnstalleerd te worden ter vervanging van Marie Helene De Wijze.
De gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van Beatrijs Baeten en bevindt die in orde.
Beatrijs Baeten legt de eed “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”
af in handen van de voorzitter van de gemeenteraad.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt eenparig de geloofsbrieven goed van Rutger Moons, geboren op 17
oktober 1980, wonende te 2200 Herentals, Kapittelbossen 11 en verklaart hem aangesteld
als gemeenteraadslid.
De gemeenteraad keurt eenparig de geloofsbrieven goed van Beatrijs Baeten, geboren op 3
oktober 1981, wonende te 2200 Herentals, Nonnenstraat 33 en verklaart haar aangesteld als
gemeenteraadslid.

004 Huishoudelijk reglement: goedkeuring
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad stelt bij aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast
waarin aanvullende regels worden bepaald over de werking van de gemeenteraad.
Openbaar onderzoek
Adviezen
Juridische grond
Financiële gevolgen
Visum ontvanger
Argumentatie
De gemeenteraad stelt bij aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast.
Het decreet van 29 juni 2012 tot aanpassing van het gemeentedecreet bevat een aantal wijzigingen met betrekking tot de werking van de gemeenteraad: Een vijfde van de gemeenteraadsleden kan de gemeenteraad bijeen roepen, wanneer er meer dan 6 weken geen verga-

dering is geweest. Vanaf 1 januari 2014 hebben gemeenteraadsleden recht op een digitaal
dossier van de gemeenteraad en op digitale notulen van het college, als ze hierom vragen.
De bijzondere gemeenteraadscommissie ter evaluatie van de ontvanger en de secretaris
wordt opgeheven. Er wordt een gemeenteraadscommissie opgericht die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid met het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en van de verzelfstandigde agentschappen. Ten slotte worden de verzoekschriften aan de gemeenteraad voortaan door de stad beantwoord.
Daarnaast zijn aan het nieuwe reglement enkele verfijningen aangebracht om de werking
van de raad nog te verbeteren.
De fractie N-VA heeft op 5/2/2013 volgend amendement bezorgd m.b.t. het huishoudelijk
reglement:
Amendementen N-VA bij gemeenteraadszitting van 05-02
Technische amendementen
Agendapunt 004 – huishoudelijk reglement
Amendement 1 op artikel 7
Betreft
Toevoeging aan artikel 7,§3.
Voorstel
Aan de zin “De agenda wordt eveneens gepubliceerd op de website.” het volgende
toegevoegd: “…op de website van de gemeente”
De gemeenteraad keurt eenparig amendement 1 op artikel 7 goed.
Amendement 2 op artikel 39
Betreft
Toevoeging aan artikel 39.
Voorstel
Aan de zin: “Het presentiegeld wordt enkel betaald als het raadslid minstens 2 uur op de
vergadering aanwezig was of de ganse duur van de vergadering.” wordt het volgende
toegevoegd: “…op de vergadering van gemeenteraad of commissie aanwezig was of de
ganse duur van de vergadering.”
De gemeenteraad keurt eenparig amendement 2 op artikel 39 goed.
Amendement 3 op artikel 40
Betreft
Correctie op artikel 40.
Voorstel
Artikel 40 stelt: “Het presentiegeld bedraagt…zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse
Regering over het statuut van de lokale en provinciale ambtenaren voor de
gemeenteraad….en de helft…zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering over het
statuut van de lokale en provinciale ambtenaren voor de commissies.”
Dit dient aangepast naar het model van de VVSG, artikel 42, dat in dit verband refereert aan
het besluit van de Vlaamse Regering van 05 juni 2009 houdende de bezoldigingsregeling
van de lokale en provinciale mandataris.
De gemeenteraad keurt eenparig amendement 3 op artikel 40 goed.
Inhoudelijke amendementen
Amendement 4 op artikel 8, §3 van het HR
Betreft
Het HR bepaalt in artikel 8, §3 wat volgt: “De beslissingen van de gemeenteraad worden
verder bekendgemaakt door ze na de goedkeuring van de notulen te publiceren op de
gemeentelijke website.”

Voorstel
Aan de paragraaf wordt het volgende toegevoegd: “Voor het publiek worden de
goedgekeurde notulen in de openbare bibliotheek ter beschikking gesteld.”
De gemeenteraad keurt amendement 4 op artikel 8,§3 van het HR niet goed.
Onthouden zich bij de stemming: Verpoorten en Snauwaert
Stemmen tegen: Peeters, Van Olmen, Bertels, Ryken, Verheyden, Michielsen, Hendrickx,
Bergen, Vervloesem, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers, Verwimp Kim, Moons en
Baeten.
Amendement 5 op artikel 9, §1
Betreft
Proactieve aanpassing van de bepalingen van artikel 9, §1 aan het artikel 21 van het
Gemeentedecreet zoals het vanaf 01/01/2014 in voege treedt. De bepaling van het huidige
artikel stipuleert dat het huishoudelijk reglement vastlegt hoe dossiers aan
gemeenteraadsleden worden bezorgd.
Voorstel
Artikel 9, §1 stelt: “De dossiers voor de gemeenteraad bestaan uit het toegelicht voorstel van
beslissing eventueel aangevuld met verklarende nota’s, feitelijke gegevens, verleende
adviezen, alle andere stukken waarnaar wordt verwezen (met uitzondering van wetgeving)
en een inhoudsopgave van de stukken. Voor elk agendapunt worden de dossiers vanaf
verzending van de oproeping op het gemeentesecretariaat tijdens de kantooruren ter
beschikking gehouden van de raadsleden. De raadsleden kunnen er vóór de vergadering
kennis van nemen.”
Artikel 21 van het Gemeentedecreet zoals het in werking treedt per 01/01/2014 stelt dat het
huishoudelijk reglement in elk geval bepaalt dat indien een gemeenteraadslid erom verzoekt,
een dossier elektronisch ter beschikking wordt gesteld. Het artikel treedt pas verplicht in
voege op 01/01/2014.
Het artikel kan derhalve ook eerder in voege treden. De bewuste bepaling wordt expliciet
opgenomen in het HR.
De gemeenteraad keurt amendement 5 op artikel 9,§1 niet goed.
Onthouden zich bij de stemming: Verpoorten en Snauwaert
Stemmen tegen: Peeters, Van Olmen, Bertels, Ryken, Verheyden, Michielsen, Hendrickx,
Marcipont, Bergen, Vervloesem, Michiels, Liedts, Van den Broeck, De Cat, Caers, Van
Thielen, Ceulemans, Moons en Baeten.
Amendement 6 op artikel 10, §4
Betreft
Aanpassing van artikel 10, §4 van het huishoudelijk reglement met betrekking tot het
verkrijgen van een afschrift van akten en stukken betreffende het bestuur van de gemeente.
Voorstel
Artikel 10, §4 stelt: “De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift krijgen van de akten en
stukken betreffende het bestuur van de gemeente.
De raadsleden stellen hun vraag tot het afleveren van een kopie schriftelijk aan de
secretaris.”
De tekst wordt aangevuld als volgt:
“De gemeenteraadsleden kunnen…het bestuur van de gemeente. Zij kunnen verzoeken een
elektronische versie van de akten en stukken te bekomen, in zoverre deze beschikbaar zijn.
De raadsleden stellen hun vraag ……schriftelijk of via e-mail aan de secretaris.”
De gemeenteraad keurt eenparig amendement 6 op artikel 10,§4 goed.
Amendement 7 op artikel 35 van het HR
Betreft
Artikel 35 van het goed te keuren HR bepaalt de oprichting van vier commissies,

respectievelijk rond de beleidsdomeinen openbare werken en mobiliteit, ruimtelijke ordening
en leefmilieu, algemene zaken en veiligheid, financiën.
Er is geen sprake meer van de vijfde, verenigde commissie die in het vorige HR wel was
opgenomen.
Voorstel
In het nieuwe HR wordt de mogelijkheid opgenomen om, waar nodig, verenigde
commissievergaderingen te laten plaatsvinden, teneinde de gemeenteraadsleden toe te
staan de besprekingen inzake bevoegdheidsoverschrijdende punten op de meest efficiënte
manier uit te klaren, er indien nodig deskundigen te horen en in elk geval tot de meest
optimaal geïnformeerde besluitvorming te komen.
De gemeenteraad keurt amendement 7 op artikel 35 van het HR niet goed.
Onthouden zich bij de stemming: Van Thielen.
Stemmen tegen: Peeters, Van Olmen, Bertels, Ryken, Verheyden, Michielsen, Hendrickx,
Marcipont, Bergen, Vervloesem, Michiels, Liedts, Van den Broeck, De Cat, Verpoorten,
Caers, Verwimp Kim, Snauwaert, Moons en Baeten.
Amendement 8 – verwijderd
Amendement 9 op artikel 38
Betreft
Aanpassing van artikel 38 aan het feit dat het model van VVSG in artikel 41 stipuleert dat
een derde van de leden van de commissie – in deze van de gemeenteraadsleden – de
bijeenroeping van een commissie kan vragen.
Voorstel
Aan het artikel wordt toegevoegd:
“Een derde van de leden van de commissie en het college van burgemeester en schepenen
kunnen de voorzitter vragen de commissie bijeen te roepen.
De gemeenteraad keurt amendement 9 op artikel 38 niet goed.
Stemmen tegen: Peeters, Van Olmen, Bertels, Ryken, Verheyden, Michielsen, Hendrickx,
Bergen, Vervloesem, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers, Verwimp Kim, Van Thielen,
Moons en Baeten.
Amendement 9bis op artikel 38
Betreft
Er is niets bepaald over wanneer de commissies vergaderen.
Voorstel
Er wordt vastgelegd dat commissievergaderingen nooit plaatsvinden of zon- en feestdagen.
Er wordt vastgelegd dat commissievergaderingen nooit overlappen met elkaar en ook niet
met de politieraad en de OCMW raad.
Motivatie
• Bescherming gezinsleven.
• Vermijden van agendaconflicten.
• Ieder gemeenteraadslid is lid van alle commissies en moet die in principe allemaal
kunnen bijwonen.
De gemeenteraad keurt amendement 9bis op artikel 38 niet goed.
Stemmen tegen: Peeters, Van Olmen, Bertels, Ryken, Verheyden, Michielsen, Hendrickx,
Bergen, Vervloesem, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers, Verwimp Kim, Moons en
Baeten.

Amendement 10 op artikel 40
Betreft
Aanpassing van de bepalingen inzake het presentiegeld.
Het Gemeentedecreet stelt in artikel 17, §2 dat de gemeenteraad het bedrag van de
presentiegelden bepaalt binnen de grenzen aangegeven door de Vlaamse Regering. Daarbij
kan rekening gehouden worden met het inwonersaantal.
Artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de
bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandaten legt die grenzen op 1 januari
2013 vast als: 46 euro en 201 euro.
Het huishoudelijk reglement als aangenomen op de gemeenteraad van 6 februari 2007 legt
het presentiegeld voor de gemeenteraad op het maximumbedrag.
Voorstel
Het presentiegeld voor de gemeenteraad wordt vastgesteld op 90 percent van het
maximumbedrag.
De gemeenteraad keurt amendement 10 op artikel 40 niet goed.
Onthouden zich bij de stemming: Verpoorten en Snauwaert.
Stemmen tegen: Peeters, Van Olmen, Bertels, Ryken, Verheyden, Michielsen, Hendrickx,
Marcipont, Bergen, Vervloesem, Michiels, Liedts, Van den Broeck, De Cat, Caers, Verwimp
Kim, Moons en Baeten.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt volgend huishoudelijk reglement goed:
“BIJEENROEPING GEMEENTERAAD
Artikel 1.
§ 1. De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken
die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen.
§ 2. De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen en stelt de agenda
op.
De oproeping wordt verzonden via e-mail voor de gewone gemeenteraden waarvan de
zittingsdatum vooraf schriftelijk aan de gemeenteraadsleden werd meegedeeld. Voor buitengewone gemeenteraden gebeurt de oproep schriftelijk aan huis. Het volledige dossier ligt
voor inzage op het gemeentehuis. Vanaf 1 januari 2014 wordt het dossier elektronisch ter
beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden die hierom vragen.
§ 3. De voorzitter moet de gemeenteraad bijeenroepen op vraag van:
1° een derde van de zittinghebbende leden;
2° het college van burgemeester en schepenen;
3° de burgemeester voor zover de vraag te maken heeft met de bevoegdheden van de
burgemeester;
4° een vijfde van de zittinghebbende leden wanneer er zes weken geen vergadering is
samengeroepen. De periode van zes weken wordt geschorst van 11 juli tot en met 15 augustus;
In hun schriftelijke aanvraag aan de secretaris vermelden de aanvragers de agenda, met
voor elk punt een toegelicht voorstel van beslissing, en de datum en het uur van de beoogde
vergadering. De secretaris bezorgt vervolgens de voorstellen aan de voorzitter van de gemeenteraad. De aanvraag moet ingediend worden op een moment dat het voor de voorzitter
nog mogelijk is de oproepingstermijnen bepaald in artikel 2 van dit reglement na te leven.
De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestelde datum en uur en met de voorgestelde agenda.
Artikel 2.
§ 1. De oproeping wordt ten minste acht dagen vóór de dag van de vergadering aan het
raadslid bezorgd. In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode

worden afgeweken.
§ 2. De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de
vergadering en bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt waarover een
beslissing moet genomen worden. De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn.
Artikel 3.
§ 1. Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de
agenda toevoegen. Hiertoe bezorgen ze een toegelicht voorstel van beslissing of toegelichte
vraag aan de secretaris via het algemene e-mailadres van de gemeente. Het toegelichte
voorstel van beslissing is geen open vraag, maar een voorstel tot beslissing met een
duidelijke en precieze omschrijving van de motieven die aan de grondslag van de beslissing
liggen. De toegelichte vraag moet duidelijk en omstandig geformuleerd zijn. Als het toegelicht
voorstel van beslissing of de toegelichte vraag onvoldoende toegelicht is, kan de voorzitter
weigeren te agenderen. In dat geval vraagt de voorzitter aan de indiener om het voorstel of
de vraag tegen de volgende gemeenteraad beter toe te lichten. De secretaris bezorgt de
voorstellen aan de voorzitter van de gemeenteraad. Een lid van het college van
burgemeester en schepenen kan van deze mogelijkheid geen gebruik maken.
§ 2. De secretaris deelt de aanvullende agendapunten, zoals vastgesteld door de voorzitter
van de gemeenteraad, samen met de bijhorende toegelichte voorstellen onverwijld, elektronisch mee aan de gemeenteraadsleden.
OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING
Artikel 4.
§ 1. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar.
§ 2. De vergadering is niet openbaar:
1° Als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een
dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering.
2° Wanneer twee derde van de aanwezige leden van de gemeenteraad in het belang van de
openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid beslist dat de
vergadering niet openbaar is. De gemeenteraad moet deze beslissing motiveren.
Artikel 5.
De gemeenteraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat gemeenteraadsleden en
schepenen de eed afleggen. De vergaderingen over het organogram, de personeelsformatie,
de rechtspositieregeling, het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget, een budgetwijziging of de jaarrekening zijn in elk geval openbaar. Als de gemeenteraad bevoegd is
om een tuchtstraf op te leggen, wordt de hoorzitting in het openbaar gehouden als de betrokkene hierom vraagt.
Artikel 6.
§ 1. De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in tuchtzaken. Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van
een punt in besloten vergadering moet worden voortgezet, dan kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken.
§ 2. Als tijdens de besloten vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in openbare
vergadering moet gebeuren, dan wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt kan de besloten vergadering, enkel met dat doel, worden onderbroken.
§ 3. De gemeenteraadsleden en alle andere personen die krachtens de wet of het decreet
de besloten vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht.
INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN EN PUBLIEK
Artikel 7.
§ 1. Plaats, dag en uur van de raadsvergadering en de agenda worden openbaar bekend
gemaakt op het gemeentehuis, uiterlijk acht dagen voor de vergadering. Dit gebeurt door

aanplakking aan het gemeentehuis.
In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en
uiterlijk voor het begin van de vergadering openbaar gemaakt overeenkomstig het eerste lid.
§ 2. Als raadsleden punten aan de agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda binnen
de 24 uur nadat hij is vastgesteld op dezelfde wijze bekend gemaakt.
§ 3. De agenda met een toegelicht voorstel van beslissing wordt ook bezorgd aan alle lokale perscorrespondenten, aan de voorzitter en de secretaris van elke door de gemeenteraad
erkende adviesraad en aan de openbare bibliotheek en haar filialen. De agenda wordt eveneens gepubliceerd op de website van de gemeente.
§ 4. Elke belangstellende inwoner kan tegen betaling een jaarabonnement verkrijgen op de
agenda van de raadsvergaderingen met de toelichtende nota of kan gratis via e-mail inschrijven om de stukken elektronisch te ontvangen.
Artikel 8.
§ 1. De gemeente maakt de agenda van de gemeenteraad en de stukken die erop betrekking hebben, openbaar aan ieder natuurlijk persoon en iedere rechtspersoon of groepering
die erom vraagt. De openbaarmaking van de agenda van de gemeenteraad en de stukken
die erop betrekking hebben, kan gebeuren door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een kopie van te overhandigen overeenkomstig het decreet van 26 maart
2004 over de openbaarheid van bestuur.
§ 2. Iedereen die de raadszitting bijwoont, krijgt bij het binnenkomen de agenda overhandigd.
§ 3. De beslissingen van de gemeenteraad worden verder bekendgemaakt door ze na de
goedkeuring van de notulen te publiceren op de gemeentelijke website.
Artikel 9.
§ 1. De dossiers voor de gemeenteraad bestaan uit het toegelicht voorstel van beslissing,
eventueel aangevuld met:
- verklarende nota's
- feitelijke gegevens
- verleende adviezen
- alle andere stukken waar naar verwezen wordt (met uitzondering van wetgeving)
- een inhoudsopgave van de stukken.
Voor elk agendapunt worden de dossiers vanaf de verzending van de oproeping op het
gemeentesecretariaat tijdens de kantooruren ter beschikking gehouden van de raadsleden.
De raadsleden kunnen er vóór de vergadering kennis van nemen.
§ 2. Het ontwerp van budget, de budgetwijziging en de jaarrekening worden aan ieder lid
van de gemeenteraad bezorgd volgens de termijnen voorzien in het Gemeentedecreet en
eventueel latere wijzigingen. Het ontwerp van budget bevat een beleidsnota en een financiële nota.
§ 3. De secretaris of de door hem aangewezen ambtenaren moeten aan de raadsleden
technische toelichting geven over de stukken in de dossiers voor de gemeenteraad als de
raadsleden er om vragen. Technische toelichting is het verstrekken van informatie ter verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen of informatie geven over
het verloop van de procedure.
De raadsleden kunnen de technische toelichting mondeling vragen aan de secretaris. De
mondelinge toelichting gebeurt tijdens de kantooruren tenzij anders wordt afgesproken.
Artikel 10.
§ 1. De raadsleden hebben recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten die het bestuur van de gemeente en de autonome gemeentebedrijven betreffen.
§ 2. Zonder voorafgaande aanvraag kunnen de raadsleden volgende documenten inzien op
de dagen en uren dat de diensten van het gemeentesecretariaat open zijn:
1° de begrotingen van vorige dienstjaren van de gemeente en de gemeentelijk extern verzelfstandigde agentschappen;
2° de rekeningen van vorige dienstjaren van de gemeente, de gemeentelijk extern verzelfstandigde agentschappen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de

gemeente lid is;
3° de jaarverslagen van vorige dienstjaren van de gemeente en van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente lid is;
4° de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad;
5° de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en
schepenen, wat de delen betreft die aan het inzagerecht onderworpen zijn;
6° de adviezen uitgebracht door gemeentelijke adviesraden;
7° de gemeentelijke subsidiereglementen, algemene politieverordeningen, belasting- en retributiereglementen;
8° het register van de inkomende en uitgaande stukken en het register van inkomende aangetekende stukken.
§ 3. Buiten de documenten en dossiers bedoeld in artikel 9 en artikel 10, § 2 hebben de
raadsleden het recht om tijdens de kantooruren en na afspraak alle andere documenten te
raadplegen die betrekking hebben op het bestuur van de gemeente. De raadsleden oefenen
dit inzagerecht uit in afspraak met de secretaris en de diensthoofden.
§ 4. De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift krijgen van de akten en stukken betreffende het bestuur van de gemeente. Zij kunnen verzoeken een elektronische versie van de
akten en stukken te bekomen, in zoverre deze beschikbaar zijn.
De raadsleden stellen hun vraag tot het afleveren van een kopie schriftelijk of via e-mail aan
de secretaris.
§ 5. De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke instellingen die de
gemeente opricht en beheert, te bezoeken. Het diensthoofd moet daarbij vooraf verwittigd
worden en de dienst mag niet gestoord worden.
Tijdens het bezoek van een gemeentelijke inrichting moeten de raadsleden passief optreden.
§ 6. De notulen van het college van burgemeester en schepenen worden uiterlijk op dezelfde dag als de vergadering van het college volgend op deze waarop de notulen werden goedgekeurd, per e-mail verstuurd aan de gemeenteraadsleden.
Artikel 11.
De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en schepenen
schriftelijke vragen te stellen.
Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord.
QUORUM
Artikel 12.
Vooraleer de vergadering te verlaten, tekenen de leden de aanwezigheidslijst. De namen
van de leden die deze lijst tekenden, worden in de notulen vermeld.
Artikel 13.
§ 1. De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de
zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is. Indien een kwartier na het vastgestelde
uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter
vast dat de vergadering niet kan doorgaan.
§ 2. De raad kan echter, als hij éénmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal
leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de
agenda voorkomen.
De oproeping vermeldt dat het om een tweede oproeping gaat. In de derde oproeping worden de bepalingen van artikel 26 van het gemeentedecreet overgenomen.
WIJZE VAN VERGADEREN
Artikel 14.
De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor en opent en sluit de vergaderingen. De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend op dag en uur die voor de
vergadering vastgesteld zijn en van zodra voldoende leden aanwezig zijn om geldig te
kunnen beraadslagen.

Artikel 15.
§ 1. De voorzitter geeft kennis van vragen die aan de raad gesteld zijn en doet alle mededelingen die de raad aanbelangen.
De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de
agenda en in de volgorde die de agenda bepaalt, tenzij de raad er anders over beslist.
De voorzitter kan de behandeling van een toegevoegd punt zoals omschreven in artikel 3,
naar een volgende zitting verwijzen, als het niet aan de vereisten van een toegevoegd punt
voldoet.
§ 2. Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht,
behalve in spoedeisende gevallen, als het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren.
Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in
de notulen opgenomen.
Artikel 16.
§ 1. Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk raadslid aan het
woord wil komen over het voorstel.
De voorzitter verleent het woord volgens de volgorde van de aanvragen en, ingeval van gelijktijdige aanvraag, naar de rangorde (anciënniteit) van de raadsleden.
§ 2. Indien de raad deskundigen wenst te horen of als de voorzitter van het OCMW toelichting moet geven, bepaalt de voorzitter van de raad wanneer die aan het woord komen.
De voorzitter kan aan de secretaris vragen om toelichtingen te geven.
Artikel 17.
Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde
feiten.
In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag, waarvan de bespreking wordt geschorst:
1° om te vragen dat men niet zal besluiten;
2° om de verdaging te vragen;
3° om een punt te verwijzen naar een gemeenteraadscommissie;
4° om voor te stellen dat een ander probleem dan dat wat in bespreking is, bij voorrang zou
behandeld worden;
5° om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden;
6° om naar het reglement te verwijzen.
Artikel 18.
De amendementen worden voor de hoofdvraag en de subamendementen voor de amendementen voor stemming voorgelegd aan de raad.
Artikel 19.
Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar
het reglement of voor een terugroeping tot de orde.
Als een raadslid dat aan het woord is, afdwaalt van het onderwerp, kan alleen de voorzitter
hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging
het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan de voorzitter hem het woord ontnemen.
Elk lid dat tegen de beslissing van de voorzitter in probeert aan het woord te blijven, wordt
geacht de orde te verstoren.
Dit geldt eveneens voor de raadsleden die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd
en gekregen, en die aan het woord blijven tegen het bevel van de voorzitter in.
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging wordt geacht
de orde te verstoren.
Artikel 20.
De voorzitter handhaaft de orde in de raadsvergadering. Van de handelingen die hij in dit
verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen.
De voorzitter roept elk raadslid dat de orde verstoort, weer tot de orde. Elk raadslid dat tot de

orde werd geroepen, mag zich verantwoorden waarna de voorzitter beslist of hij de tot de orderoeping handhaaft of intrekt.
Artikel 21.
De voorzitter kan na een voorafgaande waarschuwing elke toehoorder die openlijk tekens
van goedkeuring of van afkeuring geeft of die op welke wijze ook wanorde veroorzaakt, uit
de zaal doen verwijderen.
De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en hem verwijzen naar de politierechtbank. De politierechtbank kan hem veroordelen tot een geldboete
van één tot vijftien euro of tot een gevangenisstraf van één dag tot drie dagen, behoudens
andere vervolgingen, als het feit daartoe grond oplevert.
Artikel 22.
Geen enkel raadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde onderwerp,
tenzij de voorzitter er anders over beslist.
Artikel 23.
Wanneer de vergadering rumoerig wordt zodat het normale verloop van de bespreking in het
gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortduring van het rumoer, de
vergadering zal schorsen of sluiten.
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit de voorzitter de vergadering. De leden van
de raad moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten.
Deze schorsing of sluiting wordt vermeld in de notulen.
Artikel 24.
Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien de voorzitter oordeelt dat
het agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking, behoudens de
bepalingen opgenomen in de artikelen 19 en 22.
Artikel 25.
§ 1. Voor elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover
de vergadering zich moet uitspreken.
§ 2. De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen. De volstrekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de stemmen,
onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Artikel 26.
De gemeenteraad stemt over het budget, de budgetwijziging en over de jaarrekeningen in
hun geheel. Elk raadslid kan echter de afzonderlijke stemming eisen:
- over één of meer onderdelen van het budget die hij aanwijst
- over één of meer onderdelen van de budgetwijziging die hij aanwijst
- over één of meer onderdelen van de jaarrekening die hij aanwijst
In dat geval mag over het geheel pas gestemd worden na de stemming over de onderdelen
die aldus zijn aangewezen. De stemming over het geheel heeft dan betrekking op de
onderdelen waarover geen enkel lid afzonderlijk wenst te stemmen, en op de onderdelen die
reeds bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen.
WIJZE VAN STEMMEN
Artikel 27.
§ 1. De leden van de gemeenteraad stemmen in het openbaar, behalve in de gevallen bedoeld in § 4.
§ 2. Er zijn drie mogelijke manieren van stemmen:
1° stemming bij handopsteking;
2° mondelinge stemming;
3° geheime stemming.
§ 3. De gemeenteraadsleden stemmen bij handopsteking behalve als een derde van de
aanwezige leden de mondelinge stemming vraagt.

§ 4. Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd:
1° de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen;
2° het aanwijzen van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen;
3° individuele personeelszaken.
Artikel 28.
De stemming bij handopsteking gebeurt als volgt. Nadat de voorzitter het voorwerp van de
stemming heeft omschreven zoals bepaald in artikel 25 vraagt hij achtereenvolgens welke
gemeenteraadsleden ja stemmen, neen stemmen of zich onthouden.
Elk gemeenteraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te
maken.
Artikel 29.
De mondelinge stemming gebeurt door elk raadslid ja, neen of onthouding te laten uitspreken in de volgorde zoals hierna bepaald.
Bij de aanvang van elke vergadering loot de voorzitter de naam uit van het lid dat eerst zal
stemmen. Vervolgens stemmen de raadsleden van wie de namen op de ranglijst volgen,
daarna de raadsleden van wie de namen de gelote naam voorafgaan. Indien het aangeduide
lid op het ogenblik der uitloting afwezig is, wordt de stemming begonnen met het eerstvolgende lid op de ranglijst dat aanwezig is. De voorzitter stemt het laatst, behalve bij geheime
stemming.
Artikel 30.
Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt. De raadsleden
stemmen ja, neen of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven van een blanco stembriefje.
Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en twee
raadsleden. Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te
gaan.
Artikel 31.
Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit
aantal niet overeen met het aantal raadsleden die aan de stemming hebben deelgenomen,
dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen.
Artikel 32.
Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke
voordracht van kandidaten wordt afzonderlijk gestemd. Als bij de benoeming, aanstelling of
de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste
stemming, dan wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen
hebben behaald. De voorzitter stelt daarvoor een lijst op met tweemaal zoveel namen als er
benoemingen of voordrachten moeten gebeuren. Hebben bij de eerste stemming sommige
kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald, dan wordt de jongste kandidaat tot de
herstemming toegelaten.
De stemmen kunnen alleen worden uitgebracht op de kandidaten die op de lijst voorkomen.
De benoeming of de voordracht gebeurt bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur.
NOTULEN
Artikel 33.
De notulen van de gemeenteraad vermelden in chronologische volgorde alle besproken
onderwerpen en het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad
geen beslissing heeft genomen.
De notulen vermelden ook duidelijk alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming of bij

unanimiteit vermelden de notulen voor elk raadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft
gestemd of zich onthield. Een raadslid kan vragen om in de notulen de rechtvaardiging van
zijn individueel stemgedrag op te nemen, op voorwaarde dat hij deze rechtvaardiging
mondeling uitspreekt tijdens de zitting. Daarna moet het raadslid deze rechtvaardiging tijdens
de zitting schriftelijk meedelen aan de secretaris.
De secretaris mag geluidsopnamen van de zitting maken om de notulering te vergemakkelijken.
Artikel 34.
§ 1. De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de verantwoordelijkheid van de secretaris opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het gemeentedecreet.
§ 2. De notulen van de vorige vergadering zijn, behalve in spoedeisende gevallen, ten
minste acht dagen voor de vergadering op het gemeentesecretariaat ter beschikking van de
raadsleden die er kennis willen van nemen. De notulen van de vorige vergadering worden
met de oproepingsbrief meegestuurd, tenzij dit praktisch onmogelijk is omdat de gemeenteraadszittingen elkaar te snel opvolgen.
§ 3. Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken
over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.
Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd
en worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de secretaris ondertekend. In het
geval de gemeenteraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de gemeenteraad
beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering.
§ 4. Zo dikwijls de raad het gewenst vindt, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande
de vergadering opgemaakt en door de aanwezige leden ondertekend.
RAADSCOMMISSIES
Artikel 35.
De gemeenteraad richt vier commissies op die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden.
De commissies hebben als taak:
- het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen;
- het verlenen van advies;
- het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak
van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht.
De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.
De beleidsdomeinen van deze commissies worden als volgt bepaald:
- openbare werken en mobiliteit;
- ruimtelijke ordening en leefmilieu;
- financiën;
- algemene zaken en veiligheid.
De commissie algemene zaken en veiligheid heeft onder meer als taak te waken over de
afstemming van het gemeentelijk beleid met het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en van de verzelfstandigde agentschappen.
Alle commissies zijn openbaar.
Artikel 36.
§ 1. Alle gemeenteraadsleden zijn lid van elke commissie.
Artikel 37.
Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het college
van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie. De gemeenteraad duidt de voorzitters van de commissies en hun vervangers aan.
Artikel 38.
De commissies worden door hun voorzitter bijeengeroepen. Het college van burgemeester
en schepenen kan de voorzitter vragen de commissie bijeen te roepen. De oproepingsbrief

vermeldt de agenda en wordt naar alle raadsleden gestuurd.
De inwoner die tegen betaling een jaarabonnement heeft op de agenda van de raadsvergaderingen volgens artikel 7 § 4 en de pers krijgen ook de agenda van de vergaderingen van
de commissies.
Er is geen quorum vereist voor de geldigheid van de vergaderingen van de commissies.
De vergaderingen van de commissies zijn in principe openbaar. Onder dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad zijn de vergaderingen van de commissies niet openbaar.
De leden van de commissies stemmen, zoals in de gemeenteraad, in het openbaar. Onder
dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad, zie artikel 27 §4, is de stemming geheim.
Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden van elke commissie een
aanwezigheidslijst, die aan de secretaris wordt bezorgd.
Het ambt van secretaris van elke raadscommissie wordt waargenomen door een of meer
ambtenaren van de gemeente, op voorstel van de secretaris en aangewezen door het college van burgemeester en schepenen.
PRESENTIEGELD
Artikel 39.
Aan de raadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, wordt presentiegeld betaald voor volgende vergaderingen waarop zij aanwezig zijn:
1° de gemeenteraad;
2° de gemeenteraadscommissies;
Het presentiegeld voor het bijwonen van de commissies is beperkt tot maximaal 12 commissies per jaar. Het presentiegeld wordt enkel betaald als het raadslid minstens 2 uur op de
vergadering van de gemeenteraad of commissie aanwezig was of de ganse duur van de
vergadering.
Artikel 40.
Het presentiegeld bedraagt het maximumbedrag zoals bepaald in het besluit van de
Vlaamse regering van 5 juni 2009 over de bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale
mandataris en de helft van het maximumbedrag zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse
regering van 5 juni 2009 over de bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale
mandataris voor de commissies.
VERZOEKSCHRIFTEN AAN DE ORGANEN VAN DE GEMEENTE
Artikel 41.
§ 1. Iedere burger heeft het recht verzoekschriften die door een of meer personen ondertekend zijn, schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen.
§ 2. De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en
schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de secretaris en elk ander
orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.
§ 2. Een verzoekschrift is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het
verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn. Het verzoekschrift moet aan het orgaan van de
gemeente gericht worden tot wiens bevoegdheid de inhoud van het verzoek behoort. Komt
een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan het verzoek aan de
juiste bestemmeling.
§ 3. Verzoekschriften die over een onderwerp gaan dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn onontvankelijk.
Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:
1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
2° het alleen een mening is en geen concreet verzoek;
3° als de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd
ingediend;
4° het taalgebruik beledigend is.
Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt deze beoordeling. Hij kan de indiener om
een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden
voldoet.
Artikel 42.

De gemeente beantwoordt het verzoekschrift.
FRACTIES
Artikel 43.
Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen één fractie. Een onderlinge vereniging tot één fractie of de vorming van twee fracties is
mogelijk, uiterlijk op de installatievergadering, in de gevallen en op de wijze vastgelegd in artikel 38 van het Gemeentedecreet.”
Onthoudt zich bij de stemming: Vanooteghem.

005 Deontologische code gemeenteraad: goedkeuring
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad moet een deontologische code goedkeuren voor de nieuwe zittingsperiode.
Argumentatie
De deontologische code is het geheel van beginselen en gedragsregels die gemeenteraadsleden als leidraad nemen voor hun optreden.
Door de eigenheid van de publieke sector en de verbondenheid met het publiek belang is
een deontologisch correct en ethisch optreden van overheidsmandatarissen nog belangrijker
dan in andere sectoren. Daarom keurt de gemeenteraad een deontologische code goed.
Het goed te keuren document is identiek aan de deontologische code van de vorige zittingsperiode. De deontologische commissie wordt ondergebracht bij de commissie algemene zaken en veiligheid.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt eenparig volgende deontologische code goed:
“Hoofdstuk 1: Het statuut van de code
Artikel 1
De 'deontologische code voor lokale mandatarissen ', hierna deontologische code genoemd,
omvat het geheel van beginselen, gedragsregels, richtlijnen en principes dat de lokale mandatarissen tot leidraad dient bij de uitoefening van hun mandaat en bij dienstverlenende activiteiten ten behoeve van de bevolking.
De 'lokale mandatarissen' zijn:
- de burgemeester;
- de schepenen;
- de gemeenteraadsleden;
Artikel 2
De deontologische code is bij uitbreiding eveneens van toepassing op de medewerkers van
de in artikel 1 bedoelde lokale mandatarissen, welke ook hun statuut of hoedanigheid zij
(persoonlijke medewerkers, kabinets- en fractiemedewerkers, de leden die op voorstel van
de fracties door de gemeenteraad worden aangeduid in de toezichts- en raadplegingscommissies en in de andere organismen waarin de stad vertegenwoordigd is), evenals op derden, handelend in opdracht van de lokale mandataris.
Lokale mandatarissen die volgens een beslissing van de gemeenteraad of van de raad van
het OCMW andere mandaten bekleden, zijn er in die hoedanigheid eveneens toe gehouden
de bepalingen van de deontologische code na te leven.
Zij zullen er ook over waken dat zij, ook buiten het kader van deze mandaten, geen dienstverlenende activiteiten ontplooien die afbreuk doen aan de eer en de waardigheid van hun
ambt.
Artikel 3
De in de deze code gehanteerde begrippen 'burger 'en 'bevolking' moeten zo begrepen worden dat zij ook slaan op groepen, verenigingen, bedrijven en andere organisaties of entiteiten die particuliere belangen nastreven of behartigen.
Hoofdstuk 2: algemene plichten, doelstellingen en uitgangspunten

Artikel 4
De lokale mandatarissen zullen voor de omschrijving van hun dienstverlenende activiteiten
geen termen gebruiken die verwarring kunnen scheppen met officiële, door de overheden
ingestelde instanties die informatie verstrekken of klachten behandelen, dus bijvoorbeeld niet
de termen 'ombudsman', 'ombudsvrouw', 'ombudsdienst', 'klachtendienst', 'klachtenmanagement ' of andere vergelijkbare samenstellingen met 'ombud' en 'klacht'.
Artikel 5
Bij hun optreden op en buiten het lokale bestuursniveau (gemeente en OCMW) en in hun
contacten met individuen, groepen, instellingen en bedrijven, geven de lokale mandatarissen
te allen tijde en principieel voorrang aan het algemeen boven het particulier belang. Zij zien
er in het bijzonder op toe elke vorm of schijn van belangenvermenging te vermijden.
Artikel 6
Iedere vorm van dienstverlening, informatiebemiddeling, doorverwijzing of begeleiding
gebeurt zonder enige materiële of financiële tegenprestatie van welke aard of omvang ook
en mag geen enkele vorm van cliëntelisme inhouden.
Artikel 7
De gemeenteraadsleden moeten op dezelfde gewetensvolle manier ten dienste staan van
alle burgers die op hun dienstverlening een beroep doen, zonder onderscheid van geslacht,
ras, huidskleur, afstamming, sociale stand, nationaliteit, filosofische overtuiging, partijvoorkeur of persoonlijke gevoelens jegens hen.
Artikel 8
Tussenkomsten bij gerechtelijke en politionele instanties om de juridische besluitvorming in
individuele dossiers te beïnvloeden, bijvoorbeeld om een proces-verbaal te laten seponeren,
zijn verboden.
Hoofdstuk 3: specifieke bepalingen
Afdeling 1: Het gemeenteraadslid als informatiebemiddelaar en doorverwijzer
Artikel 9
Het behoort tot de wezenlijke taken van de lokale mandataris informatie te ontvangen en te
verstrekken, in het bijzonder over de diensten die instaan voor informatieverstrekking en over
de manier waarop de burger zelf informatie kan opvragen in het kader van de openbaarheid
van bestuur.
Artikel 10
De gemeenteraadsleden kunnen informatie ter beschikking stellen over de werking van
ombudsdiensten en de diensten die instaan voor het behandelen van klachten van de burger
over het optreden van de overheid. Tevens verstrekken ze informatie over bestaande
informatiediensten waar de burger voor informatie terecht kan.
Artikel 11
Bestuurlijke en gerechtelijke informatie waarop de vraagsteller geen recht heeft, die de
goede werking van de administratie of het gerecht kan doorkruisen of die de privacy van
anderen in het gedrang kan brengen, mag door de gemeenteraadsleden niet worden doorgegeven.
Artikel 12
In het kader van hun publiek mandaat kunnen lokale mandatarissen de rol van vertrouwenspersoon vervullen. Zij nemen daarbij de nodige discretie in acht.
Artikel 13
De gemeenteraadsleden proberen, waar mogelijk, vraagstellers door te verwijzen naar de
geëigende diensten van de administratie, het gerecht, enz. zoals bijvoorbeeld de ombudsdiensten en informatieambtenaren die van overheidswege ingesteld zijn om de problemen
van de vraagstellers op te lossen, of naar particuliere en overheidsdiensten die professioneel
gespecialiseerd zijn in het oplossen van de opgeworpen problemen.
Afdeling 2: Het gemeenteraadslid als administratieve begeleider en ondersteuner
Artikel 14
Gemeenteraadsleden kunnen de burgers ondersteunen en begeleiden in hun relatie met de
administratie of met betrokken instanties: zij kunnen de burgers helpen om, via de daartoe
geëigende kanalen en procedures, een aanvraag te richten tot de overheid, informatie te
verkrijgen over de stand van zaken van een dossier, daarover verdere uitleg en verantwoording te vragen, en voorafgaande vragen te stellen over de administratieve behandeling van

dossiers.
Artikel 15
Omdat steeds meer overheidsdiensten en gespecialiseerde diensten een ombudsdienst of
klachtendienst hebben ingesteld ter oplossing van conflicten, moeten de gemeenteraadsleden de burger in eerste instantie doorverwijzen naar de bevoegde ombuds- of klachtendienst.
Artikel 16
Gemeenteraadsleden hebben het recht vragen te stellen naar concrete toelichting bij de bestaande regelgeving of een genomen beslissing, naar de stand van zaken van een dossier of
de verantwoording voor het niet beantwoorden van vragen door de burger gesteld.
Artikel 17
Bij de administratieve begeleiding en ondersteuning van de burgers respecteren de lokale
mandatarissen de onafhankelijkheid van de diensten en van de ambtenaren, de objectiviteit
van de procedures en de termijnen die als redelijk moeten worden beschouwd voor de
afhandeling van soortgelijke dossiers.
Artikel 18
De briefwisseling met de overheid, gevoerd in het kader van de administratieve begeleiding
en ondersteuning, wordt uitsluitend op naam van de burger gesteld. Er wordt op geen enkele
wijze melding gemaakt van de begeleidende en ondersteunende rol van de lokale mandataris.
Afdeling 3: Tussenkomsten
Artikel 19: bespoedigingstussenkomsten
Bespoedigingstussenkomsten zijn tussenkomsten waarmee lokale mandatarissen een
administratieve procedure proberen te bespoedigen in gevallen of in dossiers die zonder die
tussenkomst een regelmatige afloop of resultaat zouden krijgen, maar dan na verloop van
een langere verwerkings- of behandelingstermijn.
Dergelijke tussenkomsten, die een ongelijke behandeling van de betrokken burgers inhouden, zijn verboden.
Worden niet beschouwd als bespoedigingstussenkomsten en zijn daarom toegestaan:
- vragen naar de redenen en oorzaken van de langdurige of laattijdige behandeling van een
dossier;
- het vestigen van de aandacht op of het meedelen, aan de behandelende ambtenaar of
dienst, van bijzondere gegevens en relevante informatie die een versnelde behandeling van
het dossier, gelet op de hoogdringendheid ervan, objectief rechtvaardigen vragen om
toelichting bij de toepasselijke regelgeving;
- vragen met betrekking tot de aan een genomen beslissing ten grondslag liggende
elementen en motieven.
Artikel 20: begunstigingstussenkomsten
Begunstigingstussenkomsten zijn tussenkomsten waarbij de lokale mandataris zijn voorspraak aanwendt om de afloop of het resultaat van een zaak of van een dossier te beïnvloeden in de door de belanghebbende burger gewenste zin.
Dergelijke tussenkomsten zijn verboden.
Artikel 21
Tussenkomsten bij selectievoerende instanties, die tot doel hebben het verhogen van kansen op benoeming, aanstelling en bevordering in de administratie, zijn verboden.
Lokale mandatarissen die om steun gevraagd worden door of voor kandidaten die een
functie, aanstelling of bevordering ambiëren, delen betrokkene mee dat de aanstelling, de
benoeming of de bevordering gebeurt op basis van de geldende normen en procedures. Zij
verwijzen de belanghebbende naar de bevoegde dienst of instantie.
Lokale mandatarissen mogen occasioneel en op eigen initiatief personen aanbevelen bij
werkgevers in de particuliere sector. Ze mogen geen enkele tegenprestatie, van welke aard
ook, beloven of leveren aan de betrokken werkgevers.
Artikel 22
Worden niet beschouwd als begunstigingstussenkomsten en zijn daarom toegestaan:
- het inwinnen en verstrekken van informatie en inlichtingen over de modaliteiten, voorwaarden en organisatie van selectieprocedures, examens, geschiktheids- en bekwaamheidstests en de procedures inzake benoemingen, aanstellingen en bevorderingen;

- het uitoefenen van toezicht op het correcte verloop en de objectiviteit van de in het vorig
lid bedoelde procedures, examens en tests, zonder zich in het verloop ervan te mengen of er
in te interveniëren met het oog op de beïnvloeding van het resultaat en/of van de beoordeling;
- het informeren van belangstellenden met betrekking tot werkaanbiedingen en vacatures in
de particuliere en in de overheidssector.
Afdeling 4: Onrechtmatige en onwettelijke voordelen
Artikel 23
Elke poging tot bevoordeling, waarbij de burger door toedoen van een gemeenteraadslid iets
probeert te bereiken wat onrechtmatig of wettelijk niet toelaatbaar is, is verboden.
Artikel 24
Tussenkomsten van gemeenteraadsleden met de bedoeling de toewijzing of uitvoering van
contractuele verbintenissen met de overheid te beïnvloeden, zijn verboden.
Afdeling 5: Schijndienstbetoon en ongevraagd dienstbetoon
Artikel 25
Alle vormen van schijndienstbetoon, waarbij de gemeenteraadsleden bewust maar onterecht
de indruk wekken dat zij bij de goede afloop van een dossier daadwerkelijk tussenbeide
gekomen zijn (eventueel zonder dat de betrokken burger om een tussenkomst heeft gevraagd) zijn niet toegestaan.
Wanneer een burger daar niet om heeft gevraagd, zal het gemeenteraadslid hem niet aanschrijven om hem, in plaats van of naast de officiële kennisgeving, op de hoogte te brengen
van de beslissing die genomen werd in een dossier.
Artikel 26
Alle vormen van ongevraagd dienstbetoon, waarbij gemeenteraadsleden wel degelijk daadwerkelijk optreden om de goede afloop van een dossier te waarborgen, maar zonder dat de
betrokken burger daarom gevraagd heeft, zijn niet toegestaan.
Afdeling 6: Bekendmaking dienstverlening
Artikel 27
Het gemeentebestuur zal op geregelde tijdstippen de lijst van alle gemeenteraadsleden met
hun contactadressen bekendmaken bij de bevolking.
Zij kunnen, aanvullend op de informatieverstrekking door de lokale overheid, bekendheid
geven aan hun bereikbaarheid voor de bevolking. Deze informatieverstrekking wordt beperkt
tot het bekendmaken van één of meer contactadressen, naam en mandaat van de gemeenteraadsleden, spreekuren, telefoon- en faxnummer en e-mailadres. In ieder geval kan er
geen melding worden gemaakt van de aard van de dienstverlening waarin zij eventueel gespecialiseerd zijn.
Die regels gelden niet voor ledenbladen van politieke partijen of eigen politieke publicaties.
Publiciteit voor dienstverlening is niet toegestaan op lokale en regionale radiozenders en op
televisiezenders.
Artikel 28
De gemeenteraadsleden maken in hun verkiezingscampagnes en -mailings die gericht zijn
op individuen, geen melding van de diensten die zij eventueel voor de betrokkenen hebben
verricht. In geen geval mogen zij de indruk wekken dat zij om steun vragen in ruil voor bewezen diensten.
Hoofdstuk 4: naleving, controle en sanctionering
Artikel 29
De lokale mandatarissen verbinden zich ertoe onderhavige deontologische code na te leven.
Artikel 30
De burgemeester, het college van burgemeester en schepenen nemen de nodige maatregelen opdat de dossierbehandelende ambtenaren alle tussenkomsten, welke ook de aard van
de tussenkomst of de hoedanigheid van de interveniënt zij, opnemen in het desbetreffende
administratieve dossier.
De behandelende ambtenaar deelt de interveniënt mee dat de tussenkomst bij het dossier
zal worden gevoegd.
Worden niet beschouwd als tussenkomsten die in het administratief dossier moeten
opgenomen worden:
- louter informatieve vragen van algemene of technische aard;

- vragen en/of tussenkomsten van uitvoerende mandatarissen in het kader van hun
functionele en hiërarchische relaties ten aanzien van de behandelende ambtenaren of diensten.
Artikel 31
Er wordt in de gemeenteraad een deontologische commissie ingesteld die waakt over de
naleving van de deontologische code. De deontologische commissie is onderdeel van de
commissie algemene zaken en veiligheid.
Ambtenaren of andere personen die geconfronteerd worden met een inmenging van een
mandataris of derde die zij in strijd achten met deze deontologische code, wordt verzocht
hiervan binnen tien dagen melding te maken bij de gemeentesecretaris. Kopie van de
melding wordt onverwijld ter kennis gebracht van het betrokken raadslid.
De gemeentesecretaris legt de in het tweede lid omschreven meldingen voor aan de deontologische commissie van de gemeenteraad binnen zestig dagen na ontvangst. De
commissie onderzoekt die meldingen op hun gegrondheid en verklaart de anonieme klachten
onontvankelijk. Daarbij moet het recht van verdediging van het betrokken raadslid worden
gevrijwaard. Uitspraak moet geschieden binnen zestig dagen na ontvangst.
Stelt de deontologische commissie bij tweederde meerderheid van haar leden een inbreuk
op de deontologische code vast, dan wordt een publieke afkeuring van de handelwijze van
de met name genoemde mandataris uitgesproken.
Hoofdstuk 5: datum van inwerkingtreding en evaluatie
Artikel 32
De code treedt in werking de dag na goedkeuring in de gemeenteraad.”

006 Raadscommissies: verkiezing voorzitters
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat er 4 raadscommissies worden
opgericht. De gemeenteraad kiest een voorzitter voor elke commissie.
Juridische grond
Gemeentedecreet artikel 39
Argumentatie
De gemeenteraad richt 4 raadscommissies op voor volgende beleidsdomeinen:
- openbare werken en mobiliteit;
- ruimtelijke ordening en leefmilieu
- financiën
- algemene zaken en veiligheid
De commissie algemene zaken en veiligheid heeft onder meer als taak te waken over de
afstemming van het gemeentelijk beleid met het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en van de verzelfstandigde agentschappen.
De gemeenteraad kiest voor elke commissie een voorzitter.
Het gemeentedecreet bepaalt dat de burgemeester of de schepenen geen voorzitter kunnen
zijn van een gemeenteraadscommissie.
De gemeenteraad stemt geheim over de verkiezing van de voorgestelde voorzitter van de
commissie openbare werken en mobiliteit: Moons Rutger. De stembus bevat 29 stembrieven,
gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 21
Ja-stemmen
- 8
Nee-stemmen
Rutger Moons heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de verkiezing van de voorgestelde voorzitter van de
commissie ruimtelijke ordening en leefmilieu: Verwimp Kim. De stembus bevat 29
stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 21
Ja-stemmen
- 8
Nee-stemmen
Kim Verwimp heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen ver-

kregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de verkiezing van de voorgestelde voorzitter van de
commissie financiën: De Cat Patrik. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal
stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 21
Ja-stemmen
- 8
Nee-stemmen
Patrik De Cat heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de verkiezing van de voorgestelde voorzitter van de
commissie algemene zaken en veiligheid: Vervloesem Victor. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 21
Ja-stemmen
- 8
Nee-stemmen
Victor Vervloesem heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad kiest tot voorzitter van:
- de commissie voor openbare werken en mobiliteit: de heer Rutger Moons, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals, Kapittelbossen 11;
- de commissie voor ruimtelijke ordening en leefmilieu: mevrouw Kim Verwimp, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals, Spekmolenstraat 55;
- de commissie voor financiën: de heer Patrik De Cat, gemeenteraadslid, wonende te 2200
Herentals, Kruisstraat 25;
- de commissie voor algemene zaken en veiligheid: de heer Victor Vervloesem, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals, Koninkrijk 14.
Punt 7 en 8 is naar de gesloten zitting verplaatst.

009 AGB Herentals: aanstelling 2 commissarissen
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 7/9/2004 heeft de gemeenteraad de oprichting en statuten van AGB Herentals goedgekeurd. Bij het begin van een nieuwe zittingsperiode moet de gemeenteraad een college
van commissarissen aanstellen dat toezicht uitoefent op de financiële toestand en op de
jaarrekening van AGB Herentals.
Juridische grond
Statuten AGB Herentals
Nieuwe Gemeentewet
Gemeentedecreet
Argumentatie
Het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekening van het AGB Herentals berust
bij een college van drie commissarissen. Tenminste één van hen moet lid zijn van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren. Twee commissarissen moeten buiten de raad van bestuur van
het AGB Herentals en binnen de gemeenteraad verkozen worden.
De statuten van de onder de Nieuwe Gemeentewet opgerichte autonome gemeentebedrijven
moeten in overeenstemming gebracht worden met de nieuwe regeling van het Gemeentedecreet voor 1/1/2014.
De nieuwe regeling over de autonome gemeentebedrijven treed in werking op 1/1/2013. De
gemeenteraad is bevoegd om een statutenwijziging goed te keuren op voorstel of na advies
van de raad van bestuur van het betrokken autonoom gemeentebedrijf. De nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd op de eerste werkdag van januari. Hierdoor kunnen de nieuwe
statuten ten vroegste op de gemeenteraad van 5/2/2013 goedgekeurd worden. Na de goedkeuring moeten de statuten goedgekeurd worden door de Vlaamse regering, die hiervoor
over een termijn van 100 dagen beschikt.

Onder de nieuwe regeling moeten alle commissarissen bedrijfsrevisoren zijn. Dit betekent
dat de gemeenteraadsleden-commissarissen na de inwerkingtreding van de nieuwe statuten
vervangen worden door bedrijfsrevisoren-commissarissen.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de twee commissarissen.
Eerste voorgestelde commissaris: Vevloesem Victor
De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft
volgend resultaat:
- 19
Ja-stemmen
- 10
Nee-stemmen
Victor Vervloesem heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
Tweede voorgestelde commissaris Van den Broeck Ludo:
De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft
volgend resultaat:
- 19
Ja-stemmen
- 10
Nee-stemmen
Ludo Van den Broeck heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist volgende personen aan te duiden als lid van het college van commissarissen van het AGB Herentals:
- de heer Victor Vervloesem, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals, Koninkrijk 14
en
- de heer Ludo Van den Broeck, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals, Schransstraat 9.

010 AGB Sport en Recreatie Herentals: aanstelling 2 commissarissen
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 7/9/2004 heeft de gemeenteraad de oprichting en statuten van AGB Sport en Recreatie
Herentals goedgekeurd. Bij het begin van een nieuwe zittingsperiode moet de gemeenteraad
een college van commissarissen aanstellen dat toezicht uitoefent op de financiële toestand
en op de jaarrekening van AGB Sport en Recreatie Herentals.
Juridische grond
Statuten AGB Sport en Recreatie Herentals
Nieuwe Gemeentewet
Gemeentedecreet
Argumentatie
Het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekening van het AGB Sport en Recreatie
Herentals berust bij een college van drie commissarissen. Tenminste één van hen moet lid
zijn van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren. Twee commissarissen moeten buiten de raad
van bestuur van het AGB Sport en Recreatie Herentals en binnen de gemeenteraad verkozen worden.
De statuten van de onder de Nieuwe Gemeentewet opgerichte autonome gemeentebedrijven
moeten in overeenstemming gebracht worden met de nieuwe regeling van het Gemeentedecreet voor 1/1/2014.
De nieuwe regeling over de autonome gemeentebedrijven treed in werking op 1/1/2013. De
gemeenteraad is bevoegd om een statutenwijziging goed te keuren op voorstel of na advies
van de raad van bestuur van het betrokken autonoom gemeentebedrijf. De nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd op de eerste werkdag van januari. Hierdoor kunnen de nieuwe
statuten ten vroegste op de gemeenteraad van 5/2/2013 goedgekeurd worden. Na de goedkeuring moeten de statuten goedgekeurd worden door de Vlaamse regering, die hiervoor
over een termijn van 100 dagen beschikt.
Onder de nieuwe regeling moeten alle commissarissen bedrijfsrevisoren zijn. Dit betekent
dat de gemeenteraadsleden-commissarissen na de inwerkingtreding van de nieuwe statuten

vervangen worden door bedrijfsrevisoren-commissarissen.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de twee commissarissen.
Eerste voorgestelde commissaris: Hendrickx Anne-Mie.
De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft
volgend resultaat:
- 21 Ja-stemmen
- 8
Nee-stemmen
Tweede voorgestelde commissaris: De Cat Patrik.
De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft
volgend resultaat:
- 21 Ja-stemmen
- 8
Nee-stemmen
BESLUIT
De gemeenteraad beslist volgende personen aan te duiden als lid van het college van commissarissen van het AGB Sport en Recreatie Herentals:
- mevrouw Anne-Mie Hendrickx, schepen, wonende te 2200 Herentals, Molenvest 16 en
- de heer Patrik De Cat, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals, Kruisstraat 25.

011 Budgetwijziging 1 van 2013: 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 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 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 financieel beheerder overlegden met het managementteam op 8/1/2013
en 11/1/2013 over het voorontwerp van budgetwijziging 1 voor het dienstjaar 2013.
Op 15/1/2013 legde de secretaris het voorontwerp van de budgetwijziging 1 voor het dienstjaar 2013 ter kennisname voor aan het college van burgemeester en schepenen.
Op 21/1/2013 stelde het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van budgetwijziging 1 voor het dienstjaar 2013 vast en legde dit voor aan de adviesraden en de gemeenteraad.
Vandaag vraagt de voorzitter aan de gemeenteraad budgetwijziging 1 voor het dienstjaar
2013 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
Het college stelt het ontwerp van de financiële nota bij de eerste budgetwijziging voor het
dienstjaar 2013 vast met volgende samenvatting:
GEWONE DIENST / EXPLOITATIEBUDGET
Geraamd resultaat van het dienstjaar
-3.084.003,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig jaar
10.630.085,71

Geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone dienst
BUITENGEWONE DIENST / INVESTERINGSBUDGET
Geraamd resultaat van het dienstjaar
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig jaar
Geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst

7.546.082,71
-185.001,00
192.322,38
7.321,38

Argumentatie
De secretaris licht in haar verklarende nota bij de eerste budgetwijziging van 2013 de principes toe die zij heeft toegepast bij de samenstelling van de budgetwijziging en geeft verder
enkele aandachtspunten aan.
Het resulterende ontwerp van budgetwijziging 1 voor het dienstjaar 2013 voldoet aan de
wettelijke verplichtingen.
Uit de financiële nota bij het ontwerp van budgetwijziging 1 voor het dienstjaar 2013 blijkt het
volgende:
- De gewone begroting/het exploitatiebudget van het eigen dienstjaar sluit met een nadelig
saldo van 238.003,00 euro. De overboekingen naar de buitengewone dienst voor 2013
worden geraamd op 2.990.000,00 euro. Het geraamde algemene begrotingsresultaat voor
de gewone dienst voor 2013 bedraagt 7.546.082,71 euro.
- De buitengewone begroting/het investeringsbudget van het eigen dienstjaar sluit met een
nadelig saldo van 3.175.001,00 euro. Het geraamde algemene begrotingsresultaat voor
de buitengewone dienst voor 2013 bedraagt 7.321,38 euro.
De fractie N-VA heeft op 5/2/2013 volgend amendement bezorgd m.b.t. budgetwijziging 1
van 2013:
Amendement 1 bij de budgetwijziging 1 van 2013
Voorstel tot schrapping begrotingspost 101/121/48 “tussenkomst telefoonkosten
schepencollege”
De huidige vergoeding werd ingevoerd via gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2001. De
vergoeding dekt :
• 12 maanden abonnementsgeld voor een enkelvoudige vaste lijn.
• 1000 Bef gesprekskosten voor telefoneren vaste lijn + gsm.
De stad stelt de schepenen een gsm toestel ter beschikking.
Totale kost in 2001 : ongeveer 20.000 Bef per jaar.
Voorziene som in budget 2013 : 3.471 €.
Voorstel
Schrapping van de begrotingspost 101/121/48 : tussenkomst telefoonkosten schepencollege
De gemeenteraad keurt amendement 1 bij de budgetwijziging 1 van 2013 niet goed:
Onthouden zich bij de stemming: Verpoorten, Verellen, Van Thielen en Snauwaert
Stemmen tegen: Peeters, Van Olmen, Bertels, Ryken, Verheyden, Michielsen, Hendrickx,
Marcipont, Bergen, Vervloesem, Michiels, Liedts, Van den Broeck, De Cat, Caers, Verwimp
Kim, Moons en Baeten.
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad stelt de verklarende nota bij budgetwijziging 1 voor het dienstjaar 2013
vast.
Artikel 2
De gemeenteraad stelt de financiële nota bij budgetwijziging 1 voor het dienstjaar 2013 vast
met volgende samenvatting:
GEWONE DIENST / EXPLOITATIEBUDGET
Geraamd resultaat van het dienstjaar
-3.084.003,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar
10.630.085,71
Geraamd algemeen begrotingsresultaat gewone dienst
7.546.082,71

BUITENGEWONE DIENST / INVESTERINGSBUDGET
Geraamd resultaat van het dienstjaar
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar
Geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst

-185.001,00
192.322,38
7.321,38

Onthouden zich bij de stemming: Marcipont, Liedts en Van Thielen
Stemmen tegen: Verellen, Verraedt, Verwimp Kathy, Cleymans, Laureys, Laverge,
Vanooteghem en Ceulemans.

012 OCMW: kennisname budgetwijziging investeringsbudget 2012/A
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Herentals heeft de budgetwijziging
investeringsbudget 2012/A op 19/12/2012 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
Het OCMW moet in de lopende investeringsbudgetten de nodige wijzigingen aanbrengen.
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging investeringsbudget 2012/A met volgende onderdelen:
- verklarende nota
- verhoging en wijziging van de financiering van het investeringsproject EFRO-project Spiegelfabriek nr. 2009/09.
De voorgestelde wijziging heeft geen invloed op de eigen investeringsmiddelen van het
OCMW.
De meerjarenplanning 2011-2013 van het OCMW moet niet worden aangepast omdat de
budgetwijziging kan worden gerealiseerd binnen de grenzen van de gemeentelijke bijdrage
die opgenomen is in de meerjarenplanning.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging investeringsbudget 2012/A met volgende onderdelen:
- verklarende nota
- verhoging en wijziging van de financiering van het investeringsproject EFRO-project Spiegelfabriek nr. 2009/09.

013 OCMW: kennisname budget en beleidsnota OCMW Herentals, dienstjaar 2013
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Herentals keurde op 7/1/2013 het
budget en beleidsnota 2013 van het OCMW goed. Het OCMW legt het budget 2013 en de
beleidsnota voor aan de gemeenteraad.
Juridische grond
Decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid Titel IV betreffende de financiering, planning en financieel
beheer.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25/6/2010 houden de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de OCMW’s en de provincies.
Het ministerieel besluit van 1/10/2010 houden de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de OCMW’s en de provincies.
Argumentatie

De invoering van de nieuwe beleids- en beheerscyclus als piloot-OCMW start op 1/1/2013.
Het ontwerp van budget 2013 heeft volgende onderdelen:
- de beleidsnota
- de financiële nota.
Het budget 2013 van het OCMW beantwoordt aan de strategische doelstellingen zoals opgenomen in de meerjarenplanning 2011-2013 en de gemeentelijke bijdrage van het budget
2013 is gelijk aan de in het meerjarenplan gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage.
Het investeringsbudget 2013 vertoont een overschot van 1.075.604,00 euro.
Het overlegcomité OCMW/Gemeente heeft op 11/12/2012 het budget en beleidsnota 2013
met een vastgestelde gemeentelijke bijdrage van 3.763.663,00 euro, gunstig geadviseerd.
De raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW keurde op 19/12/2012 het budget en
de beleidsnota 2013 van het OCMW goed en legt het voor kennisname voor aan de gemeenteraad.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt kennis van het budget en beleidsnota 2013 van het OCMW met
een vastgestelde gemeentelijke bijdrage van 3.763.663,00 euro en volgende onderdelen:
- de beleidsnota
- de financiële nota.

014 Ingebruikname openbaar domein - vergunning Kalmoesstraat 37 - GoossensMols Rudi
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Voor de aanleg van het woonwagenterrein in Heirenbroek werden van nv De Scheepvaart
gronden aangekocht en in huur genomen. Eén van deze percelen is gelegen tussen het Albertkanaal en de Kalmoesstraat. Hierop werd de tijdelijke toegangsweg naar het woonwagenterrein aangelegd. De heer Rudi Goossens vraagt nu om achter zijn tuin een deel van dit
perceel in gebruik te mogen nemen.
Argumentatie
Het gaat hier om het perceel op het kadaster bekend als Herentals, 2de afdeling, sectie D
nummer 608/D, eigendom van nv De Scheepvaart. De stad heeft het perceel in huur. Krachtens §2 Algemene vergunningsvoorwaarden artikel 10 van deze overeenkomst is het toegelaten het perceel in onderhuur te geven mits schriftelijke toelating van nv De Scheepvaart.
Er dient nu een overeenkomst te worden afgesloten met de heer Rudi Goossens. Deze
wordt nu ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
Besluit
De gemeenteraad beslist eenparig om een overeenkomst af te sluiten met de heer en mevrouw Rudi Goossens – Mols Sonja, Kalmoesstraat 37 te 2200 Herentals voor het gebruik
van een deel van het perceel te Herentals, 2de afdeling, sectie D nummer 608/d/deel. De
grond ligt in het verlengde van de tuin van de woning Kalmoesstraat 37 en beperkt zich tot
15 meter achter de perceelsgrens.
De overeenkomst luidt als volgt:
Tussen de ondergetekenden:
- de gemeente Herentals, vertegenwoordigd door Jan Peeters, burgemeester, en Tanja
Mattheus, secretaris, handelend in uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad
van …,
hierna “vergunningverlener” genoemd,
enerzijds;
en
- de heer Goossens Rudi en mevrouw Mols Sonja, wonende te 2200 Herentals,
Kalmoesstraat 37
hierna “vergunninghouder” genoemd,
anderzijds;
is overeengekomen wat volgt:

Artikel 1.
De vergunningverlener geeft aan de vergunninghouder het gebruik van een stuk grond
aan de Kalmoesstraat 37, 2200 Herentals, kadastraal gekend als D nummer 608/D/deel.
De grond ligt in het verlengde van de tuin van de woning en beperkt zich tot 15 meter
achter de perceelsgrens. Het perceel heeft een oppervlakte van 13m x 15m = 195m².
De vergunninghouder verklaart het goed te kennen en te aanvaarden in de staat waarin
het zich bevindt. De vergunninghouder kan de vergunningverlener niet aansprakelijk stellen voor een zichtbaar of verborgen gebrek aan het stuk grond.
De vergunning begint op 1 januari 2013 en eindigt op 31 december 2013, tenzij de vergunning stilzwijgend verlengd wordt.
Artikel 2.
De stad heeft het ganse perceel gekadastreerd 02D608/D in huur van nv De Scheepvaart
te Hasselt. Krachtens § 2 – Algemene vergunningsvoorwaarden, artikel 10 van deze
huurovereenkomst, is het toegelaten het perceel in onderhuur te geven mits schriftelijke
toelating van nv De Scheepvaart.
Het stuk grond mag enkel als tuin gebruikt worden. Het goed mag niet voor professionele
of commerciële activiteiten gebruikt worden.
Artikel 3.
De vergunningverlener kan de vergunning op elk ogenblik intrekken op basis van een
noodwendigheid van de openbare dienst zonder dat de vergunninghouder recht heeft op
enige schadevergoeding. Bij het einde van het gebruik brengt de vergunninghouder het
stuk grond in de staat waarin het zich bevond bij het begin van het gebruik.
Artikel 4.
De vergunninghouder mag het stuk grond als tuin gebruiken en heeft recht op de vruchten
ervan. Hij beheert het stuk grond als een goede huisvader.
Artikel 5.
De vergunning wordt verleend voor één jaar. Ze wordt stilzwijgend verlengd met telkens
één jaar als geen van beide partijen de vergunning binnen de maand voor einde van de
termijn opzeggen. De vergunning vervalt van rechtswege op het ogenblik dat de (hoofd)overeenkomst tussen de vergunningverlener en de dienst Scheepvaart beëindigd wordt.
De vergunninghouder heeft geen recht op schadevergoeding die het gevolg zou kunnen
zijn van deze beëindiging van rechtswege.
Artikel 6.
Als vergoeding voor het gebruik van het stuk grond betaalt de vergunninghouder jaarlijks
70,00 euro aan de vergunningverlener op rekening BE79-0910-0008-7733. De vergunningverlener betaalt de vergoeding voor de eerste keer binnen de maand na het verkrijgen van de vergunning en daarna telkens binnen de maand na de datum van de stilzwijgende verlenging van de vergunning.
Na elke periode van 5 jaar gebruik verhoogt het bedrag van de gebruiksvergoeding met
10,00 euro.
Bij een eventuele vroegtijdige intrekking van de vergunning, heeft de vergunninghouder
geen recht op terugbetaling van de gebruiksvergoeding.
Artikel 7.
Als de vergunninghouder de voorwaarden van de vergunning niet naleeft, kan de vergunningverlener de vergunning intrekken zonder dat de vergunninghouder recht heeft op
schadevergoeding.

015 Heraanleg kruispunt Olympiadelaan met Vorselaarsebaan samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest.
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het Vlaamse Gewest gaat structurele onderhoudswerken uitvoeren op de N153 (Poederleeseweg) tussen de spoorwegovergang en Lille en zal ook het kruispunt met de Olympiadelaan
heraanleggen.
Het stadsbestuur wenst samen met deze werken het kruispunt Olympiadelaan/Vorselaarsebaan opnieuw aan te leggen.
Juridische grond
De wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, inzonderheid artikel 19.
Financiële gevolgen
Aan deze samenwerkingsovereenkomst zijn geen kosten verbonden. Aangezien de ontwerpplannen worden uitgetekend door de aanbestedende overheid (dienst Wegen en Verkeer
Antwerpen) in eigen regie worden ook geen studiekosten aangerekend. De kosten voor
veiligheidscoördinatie worden eveneens door de aanbestedende overheid gedragen. Het
aandeel van de stad is beperkt tot kosten van de uitvoering van de werken met betrekking tot
het kruispunt Olympiadelaan met Vorselaarsebaan.
Argumentatie
Het is aangewezen, in het algemeen belang, om deze werken samen te voegen en hiervoor
met het Vlaamse Gewest een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten waarbij de dienst
Wegen en Verkeer Antwerpen wordt aangeduid om in gezamenlijke naam op te treden als
aanbestedende overheid.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig om voor de heraanleg van het kruispunt Olympiadelaan
met Vorselaarsebaan een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met het Vlaamse
Gewest onder volgende voorwaarden:
1. Opdracht
Het Vlaamse Gewest en de stad Herentals beslissen over te gaan tot de uitvoering van het
structureel onderhoud van de N153 en de heraanleg van het kruispunt Olympiadelaan x
N153, ten laste van het Vlaamse Gewest, en gelijktijdig de heraanleg van het kruispunt
Olympiadelaan x Vorselaarsebaan uit te voeren ten laste van de stad.
2. Aanbestedende overheid
Het Vlaamse Gewest en de stad beslissen de hoger beschreven werken, in het algemeen
belang, samen te voegen en Wegen en Verkeer Antwerpen aan te duiden om in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als aanbestedende overheid op te
treden, overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24 december 1993. De stad treedt op als
medefinancier in de uitvoering van de opdracht.
3. Studie en vergunningen
§1 – De partijen staan in voor de studie en de goedkeuring van het ontwerp voor het deel
van de opdracht dat ten hunnen laste is. Ze nemen tegenover de aanbestedende overheid
de volledige verantwoordelijkheid voor dit ontwerp. De bepalingen die zij terzake in het
bestek laten inlassen, en alle wijzigingen of bijwerken die tijdens de uitvoering van de
opdracht noodzakelijk blijken en verband houden met de uitvoering van de werken nemen zij
ten hunnen laste. De ontwerpplannen worden uitgetekend door de aanbestedende overheid.
§2 – Omwille van de beperkte omvang van de werken ten laste van de stad worden de
kosten van voorafgaande proeven om terrein met inbegrip van het milieuhygiënisch bodemonderzoek, gedragen door het Vlaamse Gewest.
§3 – Elke partij staat in voor het verwerven van de vergunningen die nodig zijn voor de
uitvoering van de werken ten haren laste. Desgevallend worden de vergunningsaanvragen
gebundeld door de aanbestedende overheid.
§4 – De aanbestedende overheid stelt overeenkomstig de overheidsopdrachtenwetgeving en
de wetgeving en reglementering met betrekking tot de veiligheid op tijdelijke of mobiele
bouwplaatsen één gemeenschappelijke veiligheidscoördinator-ontwerp aan, die tijdens de
fase van het ontwerp van de werken die het voorwerp uitmaken van de onderhavige
overeenkomst (hierna:”de samengevoegde opdrachten”), de veiligheidscoördinatie zal

uitvoeren.
De aanbestedende overheid zal de in gezamenlijke naam aangestelde veiligheidscoördinator-ontwerp hiertoe contractueel verplichten.
De aanbestedende overheid ziet er op toe dat de veiligheidscoördinator-ontwerp zijn opdrachten, samenhangend met hun aandeel in de samengevoegde opdrachten, te allen tijde
volledig en adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden
betreffende de uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van de bouwwerken
en dat hij alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten.
Omwille van de beperkte omvang van de werken ten laste van de stad worden de kosten van
de aanstelling en uitvoering van de taken van de veiligheidscoördinator-ontwerp gedragen
door het Vlaamse Gewest.
4. Bestek der werken
De werken ten laste van het Vlaamse Gewest en deze ten laste van de stad, worden in het
bestek en de opmetingen telkens onder een afzonderlijk deel vermeld, en maken het voorwerp uit van afzonderlijke door de aannemer op te stellen betalingsbescheiden. Inzonderheid
in artikel 15 van de administratieve bepalingen van het bestek zal de speciale aandacht van
de aannemer hierop gevestigd worden.
5. Gunning der werken
De aanbestedende overheid schrijft de gunningsprocedure uit, staat in voor de opening der
inschrijvingen, maakt het gunningsverslag en wijst de opdracht toe. Hierbij wordt wel rekening gehouden met het feit dat de aanneming één ondeelbaar geheel uitmaakt en dat alle
werken dus moeten toevertrouwd worden aan de laagste regelmatige bieder voor de totaliteit
der werken (alle delen samen).
De aanbestedende overheid zal de kennisgeving van de goedkeuring van de gezamenlijke
werken slechts betekenen nadat de partijen hebben ingestemd met het gunningsvoorstel en
op ondubbelzinnige wijze een verklaring hebben afgelegd dat zij akkoord gaan met het gedeelte der werken te hunnen laste en dat zij voor de betaling ervan de nodige financiële
middelen hebben voorzien.
Desnoods verzoekt de aanbestedende overheid de aannemers om een verlenging van de
geldigheidsduur der inschrijvingen in afwachting van het akkoord van de andere partij. In elk
geval zullen zij dit akkoord geven binnen de twee maanden nadat zij hierom werden
verzocht. Zoniet kan de partij die verantwoordelijk is voor de vertraging de financiële
gevolgen ervan ten laste gelegd worden.
6. Borgtocht
De aanbestedende overheid verzoekt de aannemer de borgtocht te stellen. Deze heeft
betrekking op de totaliteit der werken. De aanbestedende overheid kan dus eventueel beslag
leggen op de ganse borgtocht, maar zal die uiteraard geheel of gedeeltelijk aanwenden ten
voordele van de partij ten aanzien van wie de aannemer tekort geschoten is en dit in
verhouding tot de werkelijke kostprijs.
7. Leiding der werken – coördinatie verwezenlijking
De leiding van de werken gebeurt op kosten van de aanbestedende overheid. De aanbestedende overheid duidt bijgevolg de leidend ambtenaar aan.
De leidend ambtenaar neemt de leiding van de werken waar. Dit betekent dat alleen hij gemachtigd is om – voor alle werken, wie ze ook ten laste neemt – opdracht te geven aan de
aannemer, proces-verbaal van ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van voorlopige
en definitieve oplevering der werken op te maken, de werken te schorsen, vorderingsstaten
goed te keuren, verrekeningen op te maken en voor te stellen, eventuele maatregelen van
ambtswege voor te stellen.
Voor beslissingen die betrekking hebben op het deel ten laste van de andere partijen, zal de
leidend ambtenaar voorafgaandelijk aan zijn beslissing, advies vragen aan de andere
partijen. Indien er geen tegenstrijdigheden kunnen uit voortvloeien is dit advies bindend. In
elk geval dient dit advies te worden gegeven binnen een termijn die noodzakelijk is voor de
vlotte vooruitgang der werken.
De partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid, ook financiële, voor onder meer het
tijdig verlenen van dit advies.
* - enkel met betrekking tot de telecommunicatiewerken
A. De riolering die tevens dient voor de afwatering van de gewestweg, maakt integrerend

deel uit van deze weg. Verplaatsingen van telecominstallaties, die veroorzaakt worden
door werken aan rioleringen voor afvoer van hemelwater, vallen volledig ten laste van
de telecomoperator.
B. De Aquafin-collectoren en –rioleringen zijn van gewestelijk belang; bijgevolg is het punt
A. van toepassing op door deze installaties veroorzaakte verplaatsingen.
C. De kosten voor het verplaatsen/aanpassen van nutsleidingen, veroorzaakt door werken
aan de afvalwaterriolering (DWA leiding) komen voor rekening van de betrokken gemeente.
D. Bij een gemengd stelsel is eveneens punt A. van toepassing.
E. Zo de verplaatsing zowel door de afvalwaterriolering als door andere rioleringen en collectoren wordt veroorzaakt, dient een verdeling te gebeuren van de (verplaatsings)kosten gemaakt op basis van de kostprijs of de diameter van de diverse stelsels, waarna de punten A., B. en C. worden toegepast.
F. In alle gevallen zal het Vlaamse Gewest instaan voor het afleveren van de verplaatsingsopdracht.
* - enkel met betrekking tot de andere nutsleidingen
A. Verplaatsingen van nutsleidingen op het domein van het Vlaamse Gewest of op domein dat door het Vlaamse Gewest geïntercepteerd worden, komen integraal ten laste
van de vergunninghouder, daar ze geschieden in het belang van de weg, in het belang
van een openbare dienst of op grond van een ander wettelijk belang.
B. In alle gevallen zal het Vlaamse Gewest instaan voor het afleveren van de verplaatsingsopdracht.
* - met betrekking tot de veiligheidscoördinatie
De aanbestedende overheid stelt overeenkomstig de overheidsopdrachtenwetgeving en de
wetgeving en reglementering tot de veiligheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, één
gemeenschappelijke veiligheidscoördinator-verwezenlijking aan die tijdens de fase van de
verwezenlijking van de samengevoegde opdrachten de veiiligheidscoördinatie zal uitvoeren.
De aanbestedende overheid ziet er op toe dat de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zijn
opdrachten, te allen tijde volledig en adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes
van de werkzaamheden betreffende de verwezenlijking van het bouwwerken en dat hij alle
informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten. Ook de aannemer aan
wie de opdracht tot uitvoering zal gegund worden, zal hiertoe verplicht worden.
De aanbestedende overheid ziet er op toe dat bij het einde van de opdracht door de
veiligheidscoördinator-verwezenlijking een exemplaar van het aangepaste PVGP, het coördinatiedagboek en postinterventiedossier met betrekking tot de samengevoegde opdrachten
overgemaakt wordt aan alle partijen.
Omwille van de beperkte omvang van de werken ten laste van de stad worden de kosten van
de aanstelling en uitvoering van de taken van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking
gedragen door het Vlaamse Gewest.
8. Toezicht der werken
De aanbestedende overheid staat in voor het toezicht van alle werken en draagt daarvan de
kosten.
De andere partij mag gemandateerde waarnemers aanstellen die de werken te hunnen laste
mee opvolgen. Deze gemandateerde waarnemers kunnen advies geven aan de toezichter
en/of leidend ambtenaar. Dit advies is eveneens bindend tenzij er tegenstrijdigheden zouden
kunnen uit voortvloeien.
De partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid voor het advies dat deze gemandateerde waarnemers verstrekken en staan ook in voor de kosten hiervan.
9. Wijzigingen tijdens de uitvoering der werken
Indien de leidend ambtenaar tijdens de uitvoering der werken een belangrijke wijziging van
de opdracht of de plannen voor het gedeelte ten laste van de andere partij noodzakelijk acht,
wordt voor de betekening aan de aannemer de goedkeuring van de betrokken partij
bekomen met de vooropgestelde wijzigingen en verrekening.
10. Geschillen
Behoudens in geval van een zware fout of nalatigheid vanwege de aanbestedende overheid,
verbindt de andere partij zich ertoe om, met betrekking tot de werken te zijnen laste, de
aanbestedende overheid volledig te vrijwaren en in alle geschillen vrijwillig tussen te komen.

De aanbestedende overheid verstrekt alle inlichtingen ten behoeve van de gerechtelijke
procedure.
11. Betalingen
Betalingen van werken.
De werken worden uitgevoerd deels voor rekening van het Vlaamse Gewest en deels voor
rekening van de stad.
Per partij worden afzonderlijke betalingsbescheiden (vorderingsstaten, betalingsaanvragen,
facturen) opgesteld.
De vorderingsstaten der uitgevoerde werken slaan op maandelijkse periodes, die vervallen
op de datum van elke maand, welke overeenstemt met de datum bepaald in het bevel tot
aanvang van de werken.
De vorderingsstaten en betalingsaanvragen, door de leidend ambtenaar nagezien,
gedateerd en ondertekend voor “akkoord”, worden door de aanbestedende overheid voor
nazicht overgemaakt aan de andere partij. De aanbestedende overheid beschikt hiervoor
over een termijn van 21 kalenderdagen. Bij de eindafrekening wordt deze termijn op 35
kalenderdagen gebracht.
De partijen beschikken over 20 kalenderdagen om de vorderingsstaten na te zien en/of
eventueel te verbeteren.
Bij de eindafrekening wordt deze termijn op 45 kalenderdagen gebracht.
De al dan niet verbeterde betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ter goedkeuring
voorgelegd aan de leidend ambtenaar.
De aanbestedende overheid stuurt binnen de 5 kalenderdagen de goedgekeurde betalingsbundel van de andere delen terug naar de andere partij en nodigt tezelfdertijd de aannemer
uit om zijn factuur in te dienen bij de andere partij.
Ingeval door de andere partij deze termijnen niet gerespecteerd worden en hierdoor
verwijlinteresten of andere schadevergoedingen voortvloeien, zal de in gebreke gebleven
partij de andere partij volledig vrijwaren.
Het Vlaamse Gewest zowel als de stad zullen instaan voor de betaling aan de aannemer
binnen de termijn voorzien in artikel 15§1 van het K.B. van 26 september 1996, en verbinden
zich ertoe de vereiste maatregelen te nemen om te beschikken over de nodige kredieten
voor de betaling van hun respectievelijk aandeel.
Elke partij betaalt hun deel van de uitgevoerde werken rechtstreeks aan de aannemer.
Ingeval van laattijdige betaling door de andere partij staat deze in voor de daaruit voortvloeiende verwijlinteresten en andere schadevergoedingen en zal deze de aanbestedende
overheid volledig vrijwaren.
Het bestek wijkt uitdrukkelijk af van de bepalingen van artikel 1254 van het Burgerlijk
Wetboek inzake de berekening van de betalingen. Elke betaling zal dan ook bij voorrang
toegekend worden op de hoofdsommen en pas daarna op de interesten.
12. Boetes en kortingen wegens minwaarde
De boetes en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een
bepaald deel, komen ten goede aan de betrokken partij. De andere boetes (van algemene
aard) en/of kortingen wegens minwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een
bepaald deel, worden pro rata van de inschrijvingsbedragen voor de verschillende delen
verdeeld over de partijen.
13. Voorlopige en definitieve oplevering, vrijgave borgtocht
Aangezien het één globale aanneming betreft, wordt de voorlopige en definitieve oplevering
verleend voor gans de aanneming, dus voor alle delen samen. De voorlopige en definitieve
oplevering wordt door de aanbestedende overheid gegeven.
De vrijgave van de borg heeft betrekking op de ganse aanneming.
De processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve oplevering worden door de leidend
ambtenaar opgesteld en een afschrift wordt overgemaakt aan de betrokken partij.
Voor het plaatsbezoek met het oog op de oplevering dienen alle betrokken partijen tijdig en
regelmatig uitgenodigd te worden. Iedere partij dient aldus de mogelijkheid geboden te
worden om, tegensprekelijk, zijn opmerkingen te formuleren en desnoods te laten opnemen
in het proces-verbaal van oplevering.
Indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geven zij hierover
een duidelijke motivatie. De leidend ambtenaar beslist hierover.

14. Schadegevallen
Tijdens de waarborgperiode zal de andere partij de aanbestedende overheid elk schadegeval ten gevolge van eventuele gebrekkige uitvoering aan de weg- en rioleringsinfrastructuur rapporteren. De aanbestedende overheid zal vervolgens met de aannemers de nodige
contacten nemen in ver band met de herstellingswerken.
15. Beheer en onderhoud
De partijen verklaren zich akkoord om, vanaf de voorlopige oplevering van de werken door
de aannemer, het beheer en het onderhoud, opgenomen in hun aandeel in de werken, ten
hunnen laste te nemen.

016 Contract fietsersbond vzw voor audit fietspaden
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
In 2010 stelde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits het Proefproject fietspadenaudits voor. Fietspaden moeten namelijk niet alleen veilig zijn, maar ook
comfortabel om over te rijden. Met behulp van een meetfiets wordt de staat (comfort en kwaliteit) van de fietspaden gemeten. Dit gebeurde eerst voor 15 gemeenten, verspreid over heel
Vlaanderen.
Op 25/10/2011 besliste het schepencollege, naar aanleiding van een vraag van de VVSG,
geïnteresseerd te zijn in een nulmeting van de fietspaden op haar grondgebied, en bereid te
zijn om eventueel (een deel van) de kosten op zich te nemen voor de gemeentelijke fietspaden.
Op 22/5/2012 ging het college principieel akkoord om deel te nemen aan het project van de
Vlaamse overheid “meetfiets-audit van de fietspaden in de gemeente” en de kosten te dragen voor de metingen van de fietspaden langs de gemeentewegen, à rato van 50 euro per
lopende kilometer fietspad.
Financiële gevolgen
De totale kosten van dit project worden geraamd op 2.420,00 euro. Voldoende financiële
middelen hiervoor zijn voorzien in budget 2013 onder artikel nummer 421/8122/02 van de
gewone dienst.
Argumentatie
De Vlaamse overheid heeft deze opdracht, na aanbesteding, toegewezen aan de vzw Fietsersbond. Om in te tekenen op dit project moet een overeenkomst afgesloten worden met de
Fietsersbond.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig om deel te nemen aan het project van de Vlaamse overheid “meetfiets-audit van de fietspaden in de gemeente” en hiervoor een overeenkomst af te
sluiten met Fietsersbond vzw, Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel, onder volgende voorwaarden:
1.Voorwerp van de overeenkomst
Een audit van alle fietspaden op het grondgebied van de stad: onder fietspaden worden hier
alle tracés verstaan, die uitsluitend of hoofdzakelijk voor fietsers zijn aangelegd of waar fietsers de belangrijkste weggebruiker zijn. Fietstracés kunnen fietspaden zijn die aanliggend
en/of vrijliggend zijn, fietswegen (fietstracés in eigen bedding langs spoorlijnen, doorheen
een veld of bos), jaagpaden langs kanalen of rivieren die vaak worden gebruikt door fietsers,
of korte fiets-/voetgangersdoorsteken die fungeren als verbinding tussen 2 straten.
Deze overeenkomst is geënt op de overheidsopdracht met besteknummer ABMV/12/05
“Meetfiets-audit van de fietspaden in 11 Vlaamse gemeenten, meer bepaald de eerste component binnen deze overheidsopdracht, gegund door de Vlaamse overheid aan de opdrachtnemer. De uitvoeringsmodaliteiten van onderhavige overeenkomst dienen overeen te komen
met hetgeen bepaald is in zulke overheidsopdracht.
De audit gebeurt met de door de Vlaamse overheid gecertificeerde meetfiets en met alle
randapparatuur die vereist is om de stad een duidelijk, objectief beeld te geven van de kenmerken en kwaliteit van haar fietsinfrastructuur.
Na de audit krijgt de stad toegang tot een speciaal ontwikkelde webapplicatie die verbonden
is aan een databank voor de audit van fietstracés. Via die webapplicatie krijgt de stad toe-

gang tot de resultaten van de audit en dit op een afgeschermde manier.
De stad zal via deze webapplicatie over een hele reeks gegevens kunnen beschikken, met
name:
- de statistieken zowel voor de hele stad als per postcode (bij steden met meerdere
postcodes) en dit voor alle kenmerken van de bestaande fietsinfrastructuur: type fietstracé, verkeerskundige indeling, type parallelweg, wegbeheerder, beschikbare breedte,
mogelijke breedtemindering en de reden ervan (bijvoorbeeld te dichtbij geparkeerde
wagens), snelheidszones, richting (1R,2R, beperkt 1R), afscheiding tot de rijweg (type
buffer), type gebruikt materiaal, kleuring, bij klinkers type legpatroon, verlichting, enz.
- de oplijsting van de fietstracés en hun kenmerken met per fietstracé naast een globale
score ook aparte scores voor trillingscomfort, breedte en afscheiding t.o.v. de rijweg en de
mogelijkheid om op eender welke combinatie van kenmerken te zoeken
- de evaluatie voor het totaal van de fietsinfrastructuur in de stad (op vlak van
trillingscomfort, breedte, afscheiding van de rijweg + globale evaluatie d.w.z. een totale
evaluatie gebaseerd op een gewicht van 50% trillingscomfort, 25% breedte en 25%
afscheiding van de rijweg), en daarnaast ook dezelfde evaluatie per subgroep
(bijvoorbeeld de stedelijke fietsinfrastructuur, de fietswegen t.o.v. fietspaden, evaluatie
van de fietstracés jonger dan 7 jaar enerzijds en ouder dan 7 jaar anderzijds zodat u zicht
krijgt op de gehaalde kwaliteitsniveaus in de recente projecten), evaluatie voor de hele
stad van het trillingscomfort per type materiaal enz.
- de oplijsting van probleempunten inzake markering, acuut comfort, overgangen enz.
- de cartografie van de fietstracés inclusief hun evaluatie en kenmerken
De databank/webapplicatie zal daarenboven niet enkel toelaten om actuele gegevens te
consulteren die na verloop van tijd historische gegevens worden, maar tevens de
mogelijkheid geven om:
- aanpassingen in te voeren (bijvoorbeeld wijziging snelheidszone, wijziging route type
enz.)
- toekomstige investeringen in fietsinfrastructuur in te geven die vermoedelijk zullen worden
gerealiseerd in de komende 6 jaar (2013-2019) . De databank maakt automatisch op
basis van de ingevoerde gegevens per project een geschatte kwaliteitsevaluatie en
creëert op basis van die evaluatie per toekomstig jaar ook de verwachte totaalevaluatie.
Dit geeft de stad de mogelijkheid om niet enkel gerichter te investeren maar ook met
meetbare kwaliteitsdoelstellingen te werken naar de toekomst toe.
Binnen de gegunde overheidsopdracht zal ook gezorgd worden voor didactisch hulpmateriaal (in de vorm van korte video’s) dat dient als handleiding voor de databank/webapplicatie.
Deze video’s zullen online kunnen worden geconsulteerd.
Ook een nabesprekingvergadering zal worden gehouden tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer om de resultaten toe te lichten en advies te geven naar de toekomst toe hoe
de infrastructuur verder te optimaliseren.
Meer specifiek zullen de volgende fietspaden worden geaudit op kosten van de stad:
 alle gemeentelijke fietspaden ten belope van 44,63 km (niet limitatief):
Vorselaarsebaan
rond punt
Olympiadelaan
583 meter
Olympiadelaan
Vorselaarsebaan rotonde
1370 meter
rotonde Olympiadelaan Olympiadelaan
Belgiëlaan
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Belgiëlaan
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Hikstraat
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/
/
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Hofkwartier
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St.-Jobsstraat
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Zavelbosstraat
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Boerenkrijglaan
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Lierseweg
Herenthoutseweg
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Atealaan
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Wolfstee doodlopend
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Paradijsstraat
Olenseweg
Ring
Morkhovenseweg
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Wiekevorstseweg
Doornestraat
Doornestraat
Voortkapelseweg

/
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Grobbendonk
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Ringlaan
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/
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110 meter
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Voortkapelseweg
Buitenweide
Grens Westerlo
2318 meter
 alle gemeentelijke fietswegen (fietspaden in eigen bedding) ten belope van 3,774 km (niet
limitatief):
Grens
FP spoorwegbedding
Wiekevorst
Klein Rossem
3538 meter
FP spoorwegbedding
klein Rossem
Hoevereveld
236 meter
 de volgende jaagpaden ten belope van 0,00 km (niet limitatief):
 de volgende fietsdoorsteken ten belope van 0,00.km (niet limitatief):
 fietspaden of fietswegen die noch door de stad, noch door het gewest worden beheerd en
op het grondgebied van de stad liggen ten belope van 0,00 Km (niet limitatief)
2.Vergoeding/tarifering van toepassing op deze overeenkomst
De audit zal gebeuren aan een tarief van 50 euro per km exclusief btw voor alle te auditen
fietstracés behalve de jaagpaden die aan 40 euro per km exclusief btw worden geaudit. Bij
de ondertekening van deze overeenkomst is de Fietsersbond niet btw-plichtig.
Tweerichtingsfietspaden, fietswegen, jaagpaden en fietsdoorsteken worden in één enkele
richting geaudit aan bovenvermeld tarief. Eenrichtingsfietspaden die zich aan beide zijden
van de rijweg bevinden worden elk apart geaudit, elk vergoed aan het hierboven
aangegeven tarief.
Deze kosten omvatten de kosten voor het opmeten van de fietstracés. De kosten voor de
voorbereiding, het invoeren en verwerken van de meetgegevens en het ter beschikking
stellen van de resultaten via de webapplicatie aan de opdrachtgever evenals de

nabespreking van de resultaten met de opdrachtgever worden gedragen door de Vlaamse
overheid binnen de opdracht met besteknummer ABMV/12/05. De resultaten die aan de
stad zullen worden ter beschikking gesteld, zullen ook de gewestelijke fietstracés omvatten
waarvoor de volledige auditkosten rechtstreeks door de Vlaamse overheid zijn betaald aan
de Fietsersbond binnen de gegunde overheidsopdracht.
Tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is ook overeengekomen dat als tijdens de audit ter
plaatse blijkt dat het geregistreerd aantal km fietstracés afwijkt van de onder het voorwerp
van deze overeenkomst aangeduide categorieën en vooraf bepaalde aantal km, de
opdrachtnemer dit zal moeten aantonen op basis van de in de databank ingevoerde
gegevens. Afwijking van de oorspronkelijk in dit contract geschatte km kan bijvoorbeeld
indien bepaalde fietspaden in de aanvankelijke lijst werden vergeten of de geschatte lengtes
niet helemaal correct waren. In dat geval zal het eindbedrag te vergoeden door de
opdrachtgever aan de opdrachtnemer in onderlinge overeenkomst worden aangepast op
basis van de uiteindelijk geaudite en in de databank ingevoerde km fietspad aan een tarief
van 50 euro per bijkomende km en 40 euro per bijkomende km jaagpad (exclusief btw). In
geval het totale bedrag van deze overeenkomst 5.500 euro (exclusief btw) zou overschrijden,
dient de audit beperkt te worden tot een aantal km dat dit bedrag niet overschrijdt. Het is aan
de opdrachtnemer om dit op te volgen tijdens de audit.
De vergoeding zal uitbetaald worden na de audit en toelichting van de resultaten.
De voorlopige raming bedraagt 2.420,00 euro voor een totaal van 48,4 geschatte km
fietstracés.
De vermoedelijke hoeveelheid op te meten fietspaden bedraagt immers 48,4 km aan 50 euro
en 0,00 km jaagpaden aan 40 euro, exclusief btw.
3.Termijn van de opdracht
Deze opdracht is een kortlopende opdracht. De opdrachtgever verplicht er zich toe om de
opdrachtnemer voor 15 februari 2013 de gegevens aan te reiken welke fietspaden
onderworpen moeten worden aan de audit, waar deze gelegen zijn (op een gemeentekaart
aangegeven met indien aan weerszijden van de weg een fietspad aan beide zijden ook
aangegeven op de kaart), aan welk type weg ze zijn gelegen, de datum van aanleg (in het
slechtste geval zo goed mogelijk ingeschat), of de fietstracés behoren tot de gemeentelijke
fietsroutes en liefst ook het type route binnen het Vlaamse routenetwerk (BFF, hoofdroute
BFF, niet-BFF) .
De opdrachtnemer zal de audit ten laatste uitvoeren voor 30 juni 2013. De stad zal ten
laatste binnen de 2 weken na het beëindigen van de audit over de gegevens kunnen beschikken via de webapplicatie.
Indien de opdrachtnemer niet of niet tijdig aan de verplichtingen voortvloeiend uit
onderhavige overeenkomst van opdracht voldoet, is de stad bevoegd haar verplichtingen
voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst van opdracht
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van de stad schadevergoeding te
vorderen.

017 Controle van speelterreinen - afsluiten van een overeenkomst met IOK
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het is wettelijk verplicht voor elk speelterrein dat onder verantwoordelijkheid van de stad valt
een risicoanalyse te laten uitvoeren en een inspectie- en onderhoudsschema op te stellen. In
2012 werd een procedure uitgeschreven om deze opdracht uit te besteden. Na onderzoek
van de ingekomen offertes besliste het college deze opdracht niet te gunnen en te onderzoeken of dergelijke taken niet in eigen beheer of via opdrachthouderschap kunnen uitgevoerd
worden.
Juridische grond
De wet van 9/2/1994 betreffende de veiligheid van de consumenten.
Het Koninklijk Besluit van 28/3/2001 betreffende de uitbating van speelterreinen.
Financiële gevolgen
De kosten verbonden aan deze dienst via opdrachthouderschap verleend aan IOK worden
geraamd op 6.046,46 euro per jaar.

Deze bijdrage bestaat uit een vast en een variabel deel. Het vaste gedeelte, gelijk verdeeld
over elke aangesloten gemeente, bedraagt 40 % van de algemene werkingskost van de
dienst “veiligheid speelterreinen” van IOK. Het variabele gedeelte wordt berekend op basis
van werkeenheden (aantal speelterreinen + aantal speeltoestellen).
Voldoende middelen hiervoor zijn ingeschreven in het budget onder artikel nummer
761/124/12.
Argumentatie
Aangezien de stad niet beschikt over gekwalificeerd personeel dat voldoende expertise heeft
opgebouwd, is het aangewezen toe te treden tot het initiatief van IOK die voor dergelijke controlewerkzaamheden een dienst “veiligheid speelterreinen” als kostendelende vereniging
heeft opgericht.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig om voor het veiligheidsbeheer van de speelterreinen van
de stad aan te sluiten bij de dienst “veiligheid speelterreinen” van IOK onder volgende voorwaarden:
Omvang van de dienstverlening
De dienstverlening omvat volgend takenpakket:
1. het uitvoeren van een jaarlijkse grondige controle;
2. het begeleiden bij ontwerpen van nieuwe speelterreinen met het opstellen van een risicoanalyse;
3. het begeleiden bij het opstellen van bestekken voor de aankoop van nieuwe speeltoestellen;
4. het in dienst stellen van nieuwe speeltoestellen en speelterreinen;
5. het opstellen van een risicoanalyse voor éénmalige, tijdelijke speelterreinen.
Van de stad wordt verwacht dat zij zelf de nodige aanpassingen, herstellingen en onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
Financiering
De omslag van de kosten over de participerende besturen gebeurt als volgt:
- het stadsbestuur en het OCMW van eenzelfde gemeente worden samen gefactureerd;
- de bijdrage bestaat uit een vast en een variabel deel. Het vaste gedeelte, gelijk verdeeld
over elke aangesloten gemeente (gemeentebestuur en OCMW samen), bedraagt 40 %
van de algemene werkingskosten, komt voor uit een solidariteitsprincipe en dekt de permanente beschikbaarheid van de deskundige voor de betrokken gemeente, ongeacht het
werkvolume. Het variabel gedeelte, 60 % van de algemene werkingskost, slaat terug op
het te verwachten werkvolume voor elke gemeente.
- Het werkvolume wordt bepaald door het aantal werkeenheden, waarbij een werkeenheid
kan gedefinieerd worden als:
- Elk speelterrein, ongeacht of het een blijvende dan wel een periodiek weerkerende opstelling betreft.
- Elk afzonderlijk speeltuig waarvoor een logboek wordt aangemaakt. Bij de gecombineerde speeltoestellen wordt echter elke relevante speelfunctie als een apart speeltoestel beschouwd.
Bijdrage
Het opvragen van de bijdrage gebeurt 2x/jaar, namelijk 50 % in maart en 50 % in oktober.
Op basis van de herrekende eenheidsprijzen 2012 bedraagt de berekende bijdrage voor de
stad Herentals 6.046,46 euro:
- 272 werkeenheden (27 speelterreinen + 245 speeltoestellen);
- bijdrage vast gedeelte 1.956 euro
- bijdrage variabel gedeelte 16,17 euro per werkeenheid.
Informatie en coördinatie
De coördinatie van afspraken en uitwisseling van informatie tussen de stad en de dienst ‘veiligheid speelterreinen’ gebeurt door de technische dienst van de stad Herentals.

018 Wijziging reglement beugel Acacialaan
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 24/4/2001 heeft de gemeenteraad het reglement goedgekeurd over de beugel in de Acacialaan.
Artikel 3 van de gemeenteraad van 24/4/2001:
De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen om een overeenkomst op te maken en deze overeenkomst af te sluiten zodat aan bepaalde personen de
mogelijkheid wordt gegeven om de beugel neer te leggen.
Deze personen moeten:
- ofwel omwonenden binnen een straal van 100 meter rond de beugel zijn;
- ofwel landbouwers die een gebruiksrecht hebben op één van de velden nabij de beugel
en die over geen valabel alternatief beschikken om hun velden te bereiken.
De stadsdiensten en de hulpdiensten krijgen een sleutel om de beugel neer te leggen.
Argumentatie
In de voorbije jaren werd het stadsbestuur af en toe geconfronteerd met humanitair behartenswaardige situaties (bijv. medische redenen, vervoer van personen met een fysieke beperking, ….) die een doorgang door deze beugel zouden rechtvaardigen. Het huidige reglement laat deze afwijkingen echter niet toe.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist artikel 3 van de gemeenteraad van 24 april 2001 als volgt aan te
passen
De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen om een overeenkomst op te maken en deze overeenkomst af te sluiten zodat aan bepaalde personen de mogelijkheid wordt gegeven om de beugel neer te leggen.
Deze personen moeten:
- ofwel omwonenden binnen een straal van 100 meter rond de beugel zijn;
- ofwel landbouwers die een gebruiksrecht hebben op één van de velden nabij de beugel
en die over geen valabel alternatief beschikken om hun velden te bereiken.
- ofwel verkeren in een humanitair behartenswaardige situatie die een doorgang rechtvaardigen. Het college dient dit duidelijk te motiveren.
De stadsdiensten en de hulpdiensten krijgen een sleutel om de beugel neer te leggen.
Onthouden zich bij de stemming: Marcipont, Liedts en Van Thielen.

019 Intekening bij de aankoopcentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor afname
van telecommunicatiediensten aangeboden via perceel 1 “dienstverlening
vaste telefonie en marketingnummers”
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De Vlaamse Overheid heeft een opdracht uitgeschreven, genaamd “het gemeenschappelijk
communicatiedienstverleningsaanbod ten behoeve van de Vlaamse en lokale overheden”
(telecommunicatiecontract 2011), waarbij de Vlaamse Overheid optreedt als aankoopcentrale in de zin van artikel 2,4° en 15 van de wet van 15/6/2006. De stad kan van de mogelijkheid gebruik maken om hierop in te tekenen, waardoor zij is vrijgesteld van de verplichting
om zelf een gunningsprocedure te organiseren. Op 8/5/2012 besliste de gemeenteraad om
hierbij in te tekenen op perceel 2 “dienstverlening mobiele spraaktelefonie en mobiele datacommunicatie en levering van GSM/Smartphone/PDA hardware toestellen”.
Juridische grond
- De wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 2,4° en 15 van de wet van
15/6/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
- De gemeenteraadsbeslissing, de beslissing van de raad van beheer van het AGB Sport
en Recreatie Herentals en de beslissing van de raad van beheer van het AGB Herentals
van 30/3/2010 over de samenwerkingsovereenkomst tussen stadsbestuur, AGB Sport en
Recreatie Herentals en AGB Herentals voor gezamenlijke opdrachten.

- De principiële beslissing van de Vlaamse Regering van 23/7/2010 tot gunning via een beperkte offerteaanvraag van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit het
aanbieden van een breed gamma van telecommunicatiediensten vaste en mobiele
spraaktelefonie, marketingnummers, mobiele datacommunicatie en levering van hardware
voor mobiele telefonie en datacommunicatie.
- De beslissing van de Vlaamse Regering van 10/6/2011 waarbij voornoemde opdracht
werd gegund aan nv Mobistar.
Financiële gevolgen
Jaarlijks worden voldoende budgetten ingeschreven onder de verschillende artikelnummers
van de gewone dienst voor de betreffende stedelijke diensten.
Argumentatie
Het is aangewezen dat de stad alsook de autonome gemeentebedrijven zoveel mogelijk gebruik maken van de aankoopcentrale aangezien de Vlaamse Overheid over de nodige knowhow en technische expertise beschikt inzake telecommunicatiecontracten, de voorziene telecommunicatiediensten voldoen aan de behoeften van het bestuur en deze werkwijze zowel
een tijdsbesparing als financiële voordelen oplevert. De stad is bovendien niet verplicht tot
afname van diensten en is niet gebonden aan volumes qua trafiek of abonnementen.
Het goedgekeurde bestek stelt inzonderheid dat:
- De opdracht gegund wordt door de Vlaamse Gemeenschap die hierbij optreedt als aankoopcentrale en de lokale besturen wordt de mogelijkheid geboden om diensten af te nemen van de geplaatste opdracht.
- De Vlaamse Overheid de overkoepelende leiding van en toezicht op de uitvoering van de
opdracht uitoefent terwijl het lokale bestuur enkel de leiding van en het toezicht op de
uitvoering van de geplaatste deelbestelling uitoefent.
- De dienstverlener geen exclusief recht heeft op het leveren van de diensten. Dit betekent
o.a. dat voor wat betreft een locatie die door de stad in gebruik genomen wordt na de
transitie de stad de mogelijkheid heeft om beroep te doen op alternatieve operatoren en
dat de stad mits naleving van een opzegperiode van 3 maanden op elk ogenblik en zonder kosten er voor kan opteren bepaalde diensten niet of niet meer af te nemen, behoudens voor diensten waarvoor een fysieke installatie op de locatie werd gerealiseerd.
De vaste telefonie aangeboden door Mobistar is beperkt tot de digitale meerkanaallijnen
(PRA) zoals in gebruik op het administratief centrum. De klassieke PSTN-lijnen of ADSL lijnen zijn niet opgenomen in deze overeenkomst en blijven onder contract bij Belgacom.
Besluit
De gemeenteraad beslist eenparig om voor de stadsdiensten en voor de diensten van de
autonome gemeentebedrijven van de stad beroep te doen op de aankoopcentrale van de
Vlaamse Gemeenschap voor afname van telecommunicatiediensten aangeboden via perceel
1 “vaste telefonie en marketingnummers”, in het bijzonder de PRA 30-kanaalslijn van het administratief centrum.

020 Verkavelingsaanvraag nummer V2012/010: goedkeuring grondafstand en
oplegging lasten - Rita Verbinnen (Hulseinde - één lot)
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Omschrijving van de aanvraag
Mevrouw Rita Verbinnen heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van één lot in
Herentals, Hulseinde(NDW) 21, afdeling 3, sectie B, perceelnummer 230B/deel. Op het plan
is een strook voorzien (= lot A) die aan de stad moet worden afgestaan voor inlijving bij het
openbaar domein. De kavel is gelegen aan een reeds bestaande weg en komt in aanmerking
voor een vrijstaande ééngezinswoning.
Voorgeschiedenis
Het college verleende op 17/12/2012 een voorwaardelijk gunstig advies over de aanvraag.
Fase en nog te volgen procedure
Het dossier wordt aan de gemeenteraad voorgelegd voor goedkeuring van de grondafstand
van de strook gelegen binnen de rooilijn en vastlegging van de lasten die moeten worden
opgelegd bij de grondafstand, alsook de lasten voor verdere uitrusting van de kavel.

Vervolgens worden zowel het advies van het college als de gemeenteraadsbeslissing aan
het Agentschap Ruimtelijke Ordening, afdeling Antwerpen bezorgd.
Na het verkrijgen van het advies van deze laatste instantie zal het college een definitieve
beslissing nemen over de verlening ofwel de weigering van de verkavelingsvergunning.
Openbaar onderzoek
Tijdens het openbaar onderzoek van 25/10/2012 tot en met 23/11/2012 werden géén bezwaarschriften ingediend.
Adviezen
Externe adviezen
Er moeten volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 5/6/2009 tot aanwijzing van de
instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen geen externe adviezen gevraagd worden.
Interne adviezen
- Het voorwaardelijk gunstig advies van de technische dienst met kenmerk Tc12026 van
22/10/2012 luidt als volgt:
Riolering
De ontwerper dient volgens de Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in
Vlaanderen over te gaan tot een maximale afkoppeling van hemelwater. De richtlijnen
hiervoor zijn uitgewerkt in de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen
en in de waterwegwijzer voor architecten, beiden uitgegeven door de VMM.
RWA: de bouwaanvraag moet voldoen aan het besluit van 1/10/2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
Op privé terrein: Er moet een hemelwaterput met aanduiding van hergebruik van het hemelwater op het eigen terrein voorzien worden. Hergebruik is noodzakelijk om de hemelwaterput een bufferende werking te geven. De overloop van de hemelwaterput moet op
het eigen terrein in de bodem infiltreren. Indien nodig mag er worden aangesloten op de
openbare riolering.
DWA: gescheiden riolering en septische put voor het zwarte water is verplicht.
Groenvoorziening
Vermits het een verkaveling langs een bestaande straat betreft dient geen forfait voor de
aanleg van groen voorzien te worden.
Rooilijn
De rooilijn wordt vastgelegd op 6,00 m uit de wegas van Hulseinde. Alle grond binnen de
rooilijn dient kosteloos aan de stad te worden afgestaan. Alle kosten verbonden aan deze
overdracht zijn ten laste van de aanvrager.
Advies van de GECORO
De aanvraag beschikt niet over de nodige complexiteit en schaalgrootte en moet daarom niet
worden voorgelegd aan de GECORO.
Kostenramingen
- PIDPA: geen kosten, de kavel is aansluitbaar op de bestaande hoofdleiding (brief met
kenmerk D-16-100 van 30/10/2012).
- Telenet: geen kosten, de nodige infrastructuur is aanwezig om de distributie van informatie- en communicatiesignalen te verzekeren (brief met kenmerk 13744-HH van
22/11/2012).
- Eandis: kosten voor uitbreiding van het distributienet: een forfait voor elektriciteit van 500
euro (brief met kenmerk 251126_49059 van 6/11/2012).
Juridische grond
Regelgeving
- Het gewestplan Herentals-Mol (KB van 28/7/1978) en het Koninklijk Besluit van
28/12/1972 betreffende de inrichting en de toepassing van het ontwerp gewestplannen en
gewestplannen.
- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen die hierop van toepassing
zijn.
- Het Decreet van 27/3/2009 betreffende het Grond- en Pandenbeleid en latere wijzigingen
die hierop van toepassing zijn.

- Geldende uitvoeringsbesluiten, omzendbrieven en richtlijnen inzake ruimtelijke ordening.
- Besluit van de Vlaamse regering van 29/4/1997 betreffende de vaststelling van een
algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
- Besluit van de Vlaamse regering van 1/10/2004 betreffende de vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
- Het decreet van 18/7/2003 over het integraal waterbeleid.
- Het decreet van 8/5/2009 betreffende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 5/6/2009, tot vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid en latere wijzigingen.
- Reglement inzake baangrachtoverwelving, goedgekeurd op 10/10/2006 door middel van
een gemeenteraadsbesluit.
Planologische voorschriften
Er zijn geen specifieke planologische voorschriften van toepassing.
College- en gemeenteraadsbeslissingen met betrekking tot verkavelingen
- Collegebesluit van 12/5/1993 om voor het uitvoeren van beplantingswerken langs de
nieuw aan te leggen weg een forfait aan te rekenen van 500,00 euro/kavel voor open bebouwing en 250,00 euro/kavel voor halfopen bebouwing en deze beplantingswerken
achteraf in eigen beheer uit te voeren.
- Collegebesluit van 12/11/2002 om voor de inrichting van een eventuele groen- of speelruimte een bijkomende last op te leggen die samen met de wegenaanleg moet uitgevoerd
worden.
- Gemeenteraadsbesluit van 2/12/2008 inzake goedkeuring van een aangepaste overeenkomst tussen de gemeente en de distributiebeheerder Eandis aangaande de toepassing
van de geactualiseerde verkavelingsreglementering. Deze overeenkomst voorziet onder
andere dat de gemeente in de verkavelingsvergunning de verplichting oplegt dat de verkavelaar de reglementen van Eandis van 26/11/2007 inzake aanleg, oprichting en/of aanpassing van distributie-installaties voor elektriciteit, openbare verlichting en aardgas in
verkavelingen moet naleven. Dit houdt ondermeer in dat de verkavelaar verplicht is de
nutsvoorzieningen die volgens Eandis bijkomend moeten worden voorzien, ook daadwerkelijk moet laten aanleggen en ook de kosten voor de aanleg moet betalen. De volle en
uitsluitende eigendom van de nieuwe installaties voor elektriciteits- en aardgasdistributie
binnen en buiten de verkaveling komt toe aan de distributienetbeheerder. De palen en armaturen van de openbare verlichting moet de verkavelaar gratis, vrij en onbelast overdragen aan de gemeente, die hiervan de eigenaar blijft.
Argumentatie
Het te verkavelen lot ligt in vogelvlucht ongeveer 500 m ten zuidoosten van het centrum van
Noorderwijk en is gelegen aan een reeds bestaande weg. (Hulseinde)
Volgens artikel 4.2.20 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan het vergunningverlenende bestuursorgaan aan een verkavelingsvergunning lasten verbinden.
Lasten kunnen onder meer inhouden dat, wanneer de werken zijn begonnen, aan de overheid gratis, vrij en onbelast de eigendom wordt overgedragen van de in de vergunningsaanvraag vermelde openbare wegen, groene of verharde ruimten, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen, of de gronden waarop die worden of zullen worden aangelegd.
Volgens de brief van Pidpa van 30/10/2012 moet het waterleidingnet niet worden uitgebreid.
De kavel kan worden aangesloten op de bestaande hoofdleiding.
Volgens de brief van Telenet van 22/11/2012 is de infrastructuur voor distributie van informatie- en communicatiesignalen reeds aanwezig.
Volgens de brief van Eandis van 6/11/2012 wordt voor uitbreiding van het distributienet een
forfait voor elektriciteit aangerekend van 500 euro. De geraamde kosten worden als lastvoorwaarde opgelegd.
Met betrekking tot de weg, haalt de technische dienst in zijn advies van 22/10/2012 volgende
elementen aan:
- Groenvoorziening
Vermits het een verkaveling langs een bestaande straat betreft, dient geen forfait voor de
aanleg van groen voorzien te worden.

- Rooilijn
De rooilijn wordt vastgelegd op 6,00 m uit de wegas van Hulseinde. Alle grond binnen de
rooilijn dient kosteloos aan de stad te worden afgestaan. Alle kosten verbonden aan deze
overdracht zijn ten laste van de aanvrager.
Het advies van de technische dienst werd door de stedenbouwkundige dienst, alsook door
het college gevolgd.
Het vastleggen van de nieuwe rooilijn heeft tot doel de openbare weg op een bepaalde
breedte te brengen om te beletten dat op deze weg en zijn aanhorigheden bouwwerken
kunnen worden opgericht.
Het inlijven van de strook grond binnen deze nieuwe rooilijn bij het openbaar domein, brengt
een zekere wijziging (= verbreding) van de openbare weg met zich mee.
Artikel 4.2.17 § 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelt het volgende:
“Indien de verkavelingsaanvraag wegeniswerken omvat waaromtrent de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de
verkavelingsvergunning van zijnentwege kan worden verleend, dan neemt de gemeenteraad
een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de verkavelingsaanvraag.”
Het college verleende op 17/12/2012 een voorwaardelijk gunstig advies over de aanvraag.
De gemeenteraad beslist uiterlijk op de tweede raadszitting waarop de zaak van de wegen
geagendeerd is, zoniet wordt de beslissing over de wegenis geacht ongunstig te zijn.
BESLUIT
De gemeenteraad gaat eenparig akkoord met volgend besluit:
1. De gemeenteraad beslist de grondafstand op het verkavelingsontwerp van Rita Verbinnen
(opgemaakt op 25/7/2012) goed te keuren. Het ontwerp betreft een verkaveling van één
lot in Herentals, Hulseinde(NDW) 21, afdeling 3, sectie B, perceelnummer 230B/deel. De
strook grondafstand is de strook die op het plan werd aangeduid als lot A.
2. Tot uitrusting van de verkaveling wordt ten laste van de verkavelaar opgelegd:
- uitbreiding van het distributienet volgens kostenraming van Eandis.
Het betreft hier slechts een kostenraming, de definitieve afrekening gebeurt op basis van
de factuur van de betreffende nutsmaatschappij.
3. Voor het uitvoeren van de infrastructuurwerken worden volgende voorwaarden opgelegd:
- De grond binnen de rooilijn moet kosteloos aan de stad worden afgestaan voor inlijving
bij het openbaar domein. De kosten aan deze overdracht verbonden, zijn ten laste van
de verkavelaar. De verkavelaar moet tevens aan het stadsbestuur een belofte van gratis grondafstand voorleggen en moet aan deze voorwaarde hebben voldaan, vooraleer
de stad het financieel attest aflevert.
- De verkavelaar moet de waarborgen storten die door de vergunninghoudende nutsmaatschappijen worden geëist.
- Volgens artikel 4.2.16 § 1 en §2 kan een kavel uit een vergunde verkaveling of verkavelingsfase enkel verkocht worden, verhuurd worden voor méér dan negen jaar, of
bezwaard worden met een recht van erfpacht of opstal, nadat de verkavelingsakte door
de instrumenterende ambtenaar is verleden. Deze akte wordt eerst verleden na overlegging van een attest van het college van burgemeester en schepenen, waaruit blijkt
dat, voor de volledige verkaveling of voor de betrokken verkavelingsfase, het geheel
van de lasten uitgevoerd is of gewaarborgd is door:
- De storting van een afdoende financiële waarborg.
- Een door een bankinstelling op onherroepelijke wijze verleende afdoende financiële
waarborg.
Het attest kan worden afgeleverd indien de vergunninghouder deels zelf de lasten
heeft uitgevoerd, deels de nodige waarborgen heeft gegeven.
- Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor, alle vergunningen te weigeren voor
het oprichten van gebouwen op de gronden in kwestie, zolang aan de opgenomen
voorwaarden niet is voldaan of de uitvoering ervan niet voldoende gewaarborgd is.

021 Verkavelingsaanvraag nummer V2012/012: goedkeuring rooilijnen en oplegging
lasten - Matexi nv (Roggestraat - 24 loten)
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Omschrijving van de aanvraag
De heer Bruno Van de Vyvere heeft namens Matexi nv een aanvraag ingediend voor het verkavelen van een eigendom in 24 percelen te Herentals, Roggestraat(NDW) , afdeling 3, sectie C, perceelnummers 150B, 147X, 158H 2/deel, 149V 2/deel, 150C/deel, 150G/deel, 158F
2/deel, 149F 3, 149T 2, 149W 2, 147H/deel, 147A 2, 151T/deel en 147Z/deel. Het betreft een
verkaveling met aanleg van een nieuwe wegenis. De kavels zijn bestemd voor ééngezinswoningen, waarvan 16 kavels voor vrijstaande bebouwing en 8 kavels voor gekoppelde bebouwing. Het betreft een verkaveling met wegenaanleg.
Voorgeschiedenis
Het college verleende op 15/1/2013 een voorwaardelijk gunstig advies over de aanvraag.
Fase en nog te volgen procedure
Het dossier wordt aan de gemeenteraad voorgelegd voor goedkeuring van de nieuwe rooilijnen en oplegging van de lasten. Vervolgens worden zowel het advies van het college als
de gemeenteraadsbeslissing aan Ruimte Vlaanderen, afdeling Antwerpen bezorgd. Na het
verkrijgen van het advies van deze laatste instantie zal het college een definitieve beslissing
nemen over de verlening ofwel de weigering van de verkavelingsvergunning.
Openbaar onderzoek
De aanvraag werd van 19/11/2012 tot en met 18/12/2012 openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over aanvragen tot
stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen. Er werden 39 bezwaarschriften ingediend, waaronder 13 verschillende bezwaarschriften kunnen worden onderscheiden, die handelen over ontsluiting van de verkaveling via Roggestraat – Morkhovensesteenweg, toegangsweg Morkhovensesteenweg, mobiliteitsdruk, toegankelijkheid brandweer
en hulpdiensten, werfverkeer, afbakening ingetekende groene zone, nutsvoorzieningen: riolering, gas, elektriciteit en toekomstvisie perceel 149e3.
De bezwaren werden door het college in zitting van 15/1/2013 behandeld en gemotiveerd
verworpen.
Adviezen
Externe adviezen
- Het advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed van 6/12/2012 is voorwaardelijk gunstig.
- Het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij van 6/12/2012 (met kenmerk
WT2012G1433) is voorwaardelijk gunstig.
Interne adviezen
- Het advies van de brandweer van 29/11/2012 (met kenmerk: BWDP/2012/108/01/01/DVDB) is voorwaardelijk gunstig.
- Het advies van de technische dienst van 28/11/2012 (met kenmerk: Tc12031) is voorwaardelijk gunstig. Het advies luidt als volgt:
- Riolering
- De ontwerper dient volgens de Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in
Vlaanderen over te gaan tot een maximale afkoppeling van hemelwater. De richtlijnen hiervoor zijn uitgewerkt in de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en in de waterwegwijzer voor architecten, beiden uitgegeven door de
VMM.
* RWA: de bouwaanvraag moet voldoen aan het besluit van 1/10/2004 houdende
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
Op privé terrein: er moet een hemelwaterput met aanduiding van hergebruik van het
hemelwater op het eigen terrein voorzien worden.
Hergebruik is noodzakelijk om de hemelwaterput een bufferende werking te geven.
De overloop van de hemelwaterput moet op het eigen terrein in de bodem infiltreren.
Indien nodig mag er een noodoverlaat worden aangesloten op de openbare riole-

ring.
DWA: Gescheiden riolering en septische put voor het zwarte water is verplicht.
- Buurtwegen
Voetwegen nummers 44 en 45 liggen binnen deze verkaveling. De procedure dient
opgestart tot gedeeltelijke verlegging en afschaffing van deze voetwegen. Het financiële attest tot verkoop van de gronden kan pas worden afgeleverd als deze procedure is afgerond.
- Grondafstand
Alle gronden binnen het door de gemeenteraad aanvaarde tracé van de nieuw aan
te leggen straat of binnen de rooilijn alsook de zones voor openbaar groen en/of
speelterrein moeten kosteloos aan de stad worden afgestaan voor inlijving in het
openbaar domein. De kosten, aan deze overdracht verbonden, zijn eveneens ten
laste van de verkavelaar. Deze overdracht dient te gebeuren onmiddellijk na de
definitieve aanvaarding van de aangelegde infrastructuurwerken.
- Samenwerkingsovereenkomst
Vermits het een verkaveling met wegenaanleg betreft dient een samenwerkingsovereenkomst met de stad te worden afgesloten.
- Het advies van de milieudienst is stilzwijgend gunstig.
Advies van de GECORO
- De GECORO heeft op een aantal bedenkingen na, op 25/1/2012 een gunstig advies geformuleerd.
Kostenramingen:
- Telenet: 8.919,09 euro, indien de graafwerken door Telenet of in synergie worden uitgevoerd, 5.186,79 euro, indien de sleuf door de verkavelaar wordt voorzien.
- Pidpa: 44.061,25 euro voor uitbreidingswerken, 9.684,99 euro voor aanpassingswerken,
aangevuld met de kosten voor de signalisaties voor brandkranen.
- Eandis: 68.751,08 euro voor uitbreiding van het distributienet binnen en buiten de verkaveling met een laagspanningsnet, een openbaar verlichtingsnet, een lage druk gasnet en
elektriciteitsnet.
Eandis vermeldt eveneens in zijn kostenraming dat de installaties voor openbare verlichting (palen en armaturen) in eigendom moeten worden overgedragen aan de gemeente.
De oprichting van een distributiecabine voor elektriciteit is noodzakelijk. De verkavelaar
moet de benodigde grond kosteloos afstaan aan de distributiebeheerder, die de kosten
voor de oprichting van de cabine ten laste neemt. De inplanting van de cabine moet gebeuren zoals voorzien op het verkavelingsontwerp.
- Belgacom: werd over de verkaveling geïnformeerd, maar we hebben nog geen reactie
ontvangen. Indien door Belgacom nog lastvoorwaarden worden opgelegd en deze ons
worden bezorgd vóór een definitieve beslissing wordt genomen over deze verkavelingsaanvraag, zullen deze nog in de verkavelingsvergunning worden opgenomen.
Juridische grond
Wetgeving
- Het gewestplan Herentals-Mol (KB van 28/7/1978) en het Koninklijk Besluit van
28/12/1972 betreffende de inrichting en de toepassing van het ontwerp gewestplannen en
gewestplannen.
- Het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22/10/1996 en latere
wijzigingen.
- Het decreet van 18/5/1999 over de organisatie van de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen.
- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, haar uitvoeringsbesluiten en eventuele latere
wijzigingen die hierop van toepassing zijn.
- Het Decreet van 27/3/2009 betreffende Grond- en Pandenbeleid, haar uitvoeringsbesluiten en eventuele latere wijzigingen die hierop van toepassing zijn.
- Geldende omzendbrieven en richtlijnen inzake ruimtelijke ordening.
- Besluit van de Vlaamse regering van 29/4/1997 betreffende de vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
- Besluit van de Vlaamse regering van 1/10/2004 betreffende de vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzienin-

gen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
- Het decreet van 18/7/2003 over het integraal waterbeleid.
- Het decreet van 8/5/2009 betreffende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
- Wet van 17/7/1975 betreffende de toegang van personen met een handicap tot gebouwen
toegankelijk voor publiek.
College- en gemeenteraadsbeslissingen met betrekking tot verkavelingen
- Collegebesluit van 12/5/1993 om voor het uitvoeren van beplantingswerken langs de
nieuw aan te leggen weg een forfait aan te rekenen van 500,00 euro/kavel voor open bebouwing en 250,00 euro/kavel voor halfopen en gekoppelde bebouwing en deze beplantingswerken achteraf in eigen beheer uit te voeren.
- Collegebesluit van 12/11/2002 om voor de inrichting van een eventuele groen- of speelruimte een bijkomende last op te leggen die samen met de wegenaanleg moet uitgevoerd
worden.
- Gemeenteraadsbesluit van 2/12/2008 inzake goedkeuring van een aangepaste overeenkomst tussen de gemeente en de distributiebeheerder Eandis aangaande de toepassing
van de geactualiseerde verkavelingsreglementering. Deze overeenkomst voorziet onder
andere dat de gemeente in de verkavelingsvergunning de verplichting oplegt dat de verkavelaar de reglementen van Eandis van 26/11/2007 inzake aanleg, oprichting en/of aanpassing van distributie-installaties voor elektriciteit, openbare verlichting en aardgas in
verkavelingen moet naleven. Dit houdt ondermeer in dat de verkavelaar verplicht is de
nutsvoorzieningen die volgens Eandis bijkomend moeten worden voorzien, ook daadwerkelijk moet laten aanleggen en ook de kosten voor de aanleg moet betalen. De volle en
uitsluitende eigendom van de nieuwe installaties voor elektriciteits- en aardgasdistributie
binnen en buiten de verkaveling komt toe aan de distributienetbeheerder. De palen en armaturen van de openbare verlichting moet de verkavelaar gratis, vrij en onbelast overdragen aan de gemeente, die hiervan de eigenaar blijft.
Argumentatie
Het betreft een verkavelingsaanvraag met aanleg van een nieuwe wegenis.
De woonontwikkeling wordt rondom een lusvormige weg ingeplant. De weg sluit via de Roggestraat en de Tarwestraat aan op de Morkhovenseweg.
De bestaande buurtweg nr. 44 wordt gedeeltelijk verlegd en sluit aan op de nieuwe weg. Dit
maakt dat voor fietsers en voetgangers de bestaande verbinding mogelijk blijft naar het centrum van Morkhoven.
De verkaveling wordt hoofdzakelijk ontsloten via de Roggestraat.
Het is verkeerstechnisch niet aangewezen om een bijkomende ontsluiting te voorzien. De
wijk heeft reeds 2 toegangspunten, een ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer en een doorsteek voor zwakke weggebruikers. Het voorzien van een bijkomende toegangsweg creëert
verkeersonveiligheid.
Het ontwerp van de voorliggende verkaveling werd bovendien op 20/1/2012 voorgelegd aan
de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar die evenzeer concludeerde dat één ontsluitingsweg volstond.
Volgens artikel 4.2.20 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan het vergunningsverlenende bestuursorgaan aan een verkavelingsvergunning lasten verbinden.
Lasten kunnen onder meer inhouden dat, wanneer de werken zijn begonnen, aan de overheid gratis, vrij en onbelast de eigendom wordt overgedragen van de in de vergunningsaanvraag vermelde openbare wegen, groene of verharde ruimten, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen, of de gronden waarop die worden of zullen worden aangelegd.
- Volgens de brief van Pidpa van 4/1/2013 worden de kosten voor uitbreiding van het waterleidingnet geraamd op 44.061,25 euro en wordt nog eens 9.684,99 euro gerekend voor
aanpassingswerken, aan te vullen met de kosten voor de signalisaties voor brandkranen.
- Volgens de brief van Telenet van 7/12/2012 is de infrastructuur voor distributie van informatie- en communicatiesignalen nog niet aanwezig. De kosten worden geraamd op
8.919,09 euro, indien de graafwerken door Telenet of in synergie worden uitgevoerd,
5.186,79 euro, indien de sleuf door de verkavelaar wordt voorzien.
- Volgens de brief van Eandis van 28/12/2012 is er een uitbreiding nodig van het distributienet binnen en buiten de verkaveling met een laagspanningsnet, een openbaar verlich-

tingsnet, een lage druk gasnet en een elektriciteitsnet. De kosten worden geraamd op
68.751,08 euro.
Eandis vermeldt eveneens in zijn kostenraming dat de installaties voor openbare verlichting (palen en armaturen) in eigendom moeten worden overgedragen aan de gemeente.
De oprichting van een distributiecabine voor elektriciteit is noodzakelijk. De verkavelaar
moet de benodigde grond kosteloos afstaan aan de distributiebeheerder, die de kosten
voor de oprichting van de cabine ten laste neemt. De inplanting van de cabine moet gebeuren zoals voorzien op het verkavelingsontwerp.
Met betrekking tot de weg, haalt de technische dienst in zijn advies van 28/11/2012 volgende elementen aan:
- Buurtwegen
Voetwegen nummers 44 en 45 liggen binnen deze verkaveling. De procedure dient opgestart tot gedeeltelijke verlegging en afschaffing van deze voetwegen. Het financiële
attest tot verkoop van de gronden kan pas worden afgeleverd als deze procedure is afgerond.
- Grondafstand
Alle gronden binnen het door de gemeenteraad aanvaarde tracé van de nieuw aan te
leggen straat of binnen de rooilijn alsook de zones voor openbaar groen en/of speelterrein
moeten kosteloos aan de stad worden afgestaan voor inlijving in het openbaar domein.
De kosten, aan deze overdracht verbonden, zijn eveneens ten laste van de verkavelaar.
Deze overdracht dient te gebeuren onmiddellijk na de definitieve aanvaarding van de
aangelegde infrastructuurwerken.
- Samenwerkingsovereenkomst
Vermits het een verkaveling met wegenaanleg betreft dient een samenwerkingsovereenkomst met de stad te worden afgesloten.
Het advies van de technische dienst werd door de stedenbouwkundige dienst, alsook door
het college gevolgd.
Het vastleggen van de nieuwe rooilijnen heeft tot doel de openbare weg op een bepaalde
breedte te brengen om te beletten dat op deze weg en zijn aanhorigheden bouwwerken
kunnen worden opgericht.
Artikel 4.2.17 § 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelt het volgende:
“Indien de verkavelingsaanvraag wegeniswerken omvat waaromtrent de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de
verkavelingsvergunning van zijnentwege kan worden verleend, dan neemt de gemeenteraad
een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de verkavelingsaanvraag.’
Het college verleende op 15/1/2013 een voorwaardelijk gunstig advies over de aanvraag.
De gemeenteraad beslist uiterlijk op de tweede raadszitting waarop de zaak van de wegen
geagendeerd is, zoniet wordt de beslissing over de wegenis geacht ongunstig te zijn.
BESLUIT
1. De gemeenteraad beslist het wegtracé goed te keuren van het verkavelingsontwerp ingediend door Matexi nv en opgemaakt door Grontmij Stokmans op 7 februari 2012 voor
24 percelen te Herentals, Roggestraat(NDW), afdeling 3, sectie C, perceelnummers 150B,
147X, 158H 2/deel, 149V 2/deel, 150C/deel, 150G/deel, 158F 2/deel, 149F 3, 149T 2,
149W 2, 147H/deel, 147A 2, 151T/deel en 147Z/deel.
2. De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de gedeeltelijke verlegging van buurtweg
44 en de afschaffing van buurtweg 45. Vooraleer het financieel attest kan worden afgeleverd, moet de gedeeltelijke verlegging en afschaffing van de voetwegen zijn goedgekeurd.
3. De gemeenteraad legt tot uitrusting van de verkaveling volgende lasten op aan de verkavelaar:
- aanleg van verharde wegen en riolering,
- aanleg van zones voor openbaar groen en/of speelterrein
- uitbreiding van het waterleidingnet volgens kostenraming van Pidpa,
- aansluiting op de infrastructuur van Telenet volgens kostenraming van Telenet,
- uitbreiding van het distributienet met een laagspanningsnet, een openbaar verlichtingsnet, een lage druk gasnet en een elektriciteitsnet volgens kostenraming van
Eandis.

Het betreft hier slechts kostenramingen, de definitieve afrekening gebeurt op basis van de
facturen van de betreffende nutsmaatschappijen.
4. Voor het uitvoeren van de infrastructuurwerken die later overgedragen worden aan de
stad om te worden ingelijfd in het openbaar domein moet de aanvrager onderstaande
samenwerkingsovereenkomst met de stad Herentals afsluiten:
“Overeenkomst met projectontwikkelaar voor het uitvoeren van infrastructuurwerken die
later worden ingelijfd in het openbaar domein - verkavelingsproject [naam verkavelaar +
projectnaam].
Ondergetekenden, [naam projectontwikkelaar], kunnen overgaan tot het uitvoeren van de
geplande infrastructuurwerken met bijhorende nutsvoorzieningen in het verkavelingsproject [naam verkavelingsproject] te Herentals, Roggestraat(NDW) , afdeling 3, sectie C,
perceelnummers 150B, 147X, 158H 2/deel, 149V 2/deel, 150C/deel, 150G/deel, 158F
2/deel, 149F 3, 149T 2, 149W 2, 147H/deel, 147A 2, 151T/deel en 147Z/deel,
waarvoor vergunning nr. V2012/012 werd verleend door het college van burgemeester en
schepenen op [vergunningsdatum].
Zij verklaren navolgende voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden en stipt na
te komen:
Artikel 1 - de aanvrager verbindt er zich toe de kosten van de infrastructuur, zoals opgelegd in de verkavelingsvergunning te dragen.
Artikel 2 - de aanvrager garandeert een goede, kwalitatieve, volgens de regels van de
kunst, uitvoering van de werken op het (latere) openbare domein.
A. De ontwerper van de aanleg van de verharde wegen, riolering en groenvoorziening,
aan te stellen door de projectontwikkelaar, moet worden aanvaard door het college van
burgemeester en schepenen.
B. Bij de opmaak van het ontwerp wordt intensief overleg met de stad voorzien. De aanvrager zal conform de krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen
overgaan tot een maximale afkoppeling van hemelwater, voor zowel de woongelegenheden als voor het openbaar domein. De richtlijnen hiervoor zijn uitgewerkt in de code
van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en in de waterwegwijzer voor
architecten, beiden uitgegeven door de VMM.
C. De plannen, lastenboeken en kostenraming zullen ter goedkeuring aan het college van
burgemeester en schepenen worden voorgelegd.
D. De aannemer, aangesteld door de projectontwikkelaar voor de uitvoering van de aanleg van de verharde wegen, riolering en groenvoorziening, dient erkend te zijn, en dient
te worden aanvaard door het college van burgemeester en schepenen.
E. De aanleg van de verharde wegen, de riolering en de groenvoorziening zal gecontroleerd worden door een toezichter, aan te stellen door het college van burgemeester en
schepenen. Het ereloon van de toezichter wordt vastgesteld op 1,5 % van de kostprijs
van deze werken. De projectontwikkelaar verbindt er zich toe ook dit honorarium te
zullen dragen.
F. Om de uitvoering van de infrastructuurwerken te verzekeren, zal de projectontwikkelaar
voor het totale bedrag van de werken (infrastructuurwerken, erelonen, toezichtskosten
én de aanleg van nutsvoorzieningen), zoals uit de goedgekeurde ramingen blijkt, een
overeenkomstige bankgarantie neerleggen. De waarborg voor de uitbreiding van het
waterleidingnet (cfr. kostenraming Pidpa) moet echter rechtstreeks in de stadskas
worden gestort vermits de stad dit bedrag moet doorstorten aan Pidpa die enkel opdrachten vanuit de stad aanvaardt.
Artikel 3
- Alle gronden met bijhorende infrastructuur, binnen het door de gemeenteraad aanvaarde tracé, inclusief de zones voor openbaar groen en/of speelterrein worden kosteloos aan de gemeente afgestaan om te worden ingelijfd bij het openbare domein van
de stad Herentals. De kosten aan deze overdracht verbonden, neemt de projectontwikkelaar ter zijne laste.
- De palen en armaturen van de openbare verlichting moet de verkavelaar gratis, vrij en
onbelast overdragen aan de gemeente, die hiervan de eigenaar blijft.
- Voor de oprichting van een distributiecabine, moet de verkavelaar aan de distributiebeheerder Eandis de benodigde grond kosteloos afstaan.

Deze overeenkomst wordt gedateerd en gesigneerd door de projectontwikkelaar(s)”.
Onthouden zich bij de stemming: Ceulemans, Verellen, Verraedt, Verwimp Kathy, Cleymans,
Laureys, Laverge, Vanooteghem.

022 Verkavelingsaanvraag nummer V2012/013: goedkeuring grondafstand en
oplegging lasten - D’Hulst-Lathouwers-Verstappen (Watervoort - 2 loten)
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Omschrijving van de aanvraag
De heer David D'Hulst, mevrouw Annemie Lathouwers, de heer Gert Lathouwers, mevrouw
Simone Verstappen en mevrouw Katrien Lathouwers hebben een aanvraag ingediend voor
het verkavelen van een eigendom in 2 bebouwbare percelen in Herentals, Watervoort(HRT),
afdeling 1, sectie B, perceelnummers 46C en 37A. De rooilijn wordt vastgelegd op 6,00 m uit
de wegas van de Watervoort. De strook binnen de nieuwe rooilijn moet aan de stad worden
afgestaan voor inlijving bij het openbaar domein. De kavels zijn gelegen aan een reeds bestaande weg en komen in aanmerking voor vrijstaande ééngezinswoningen. Het lot 3 dat op
het verkavelingsplan werd aangeduid, is bestemd voor bosgrond.
Voorgeschiedenis
Het college verleende op 15/1/2013 advies over de aanvraag.
Fase en nog te volgen procedure
Het dossier wordt aan de gemeenteraad voorgelegd voor goedkeuring van de grondafstand
naar aanleiding van de nieuwe rooilijn en vastlegging van de lasten die moeten worden opgelegd bij de grondafstand van de strook binnen deze nieuwe rooilijn, alsook de lasten voor
verdere uitrusting van de verkaveling.
Vervolgens worden zowel het advies van het college als de gemeenteraadsbeslissing aan
het Ruimte Vlaanderen, afdeling Antwerpen bezorgd.
Na het verkrijgen van het advies van deze laatste instantie zal het college een definitieve beslissing nemen over de verlening ofwel de weigering van de verkavelingsvergunning.
Openbaar onderzoek
Tijdens het openbaar onderzoek van 23/11/2012 tot en met 22/12/2012 werden géén bezwaarschriften ingediend.
Openbaar onderzoek
Er werd een openbaar onderzoek gehouden van 23/11/2012 tot en met 22/12/2012. Tijdens
dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.
Adviezen
Externe adviezen
Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos van 18/12/2012 (met kenmerk
ROC/2200/12-06346COMP/12/0431/AN) is voorwaardelijk gunstig.
Interne adviezen
- Milieudienst: stilzwijgend gunstig advies
- Technische dienst: het voorwaardelijk gunstig advies met kenmerk Tc12032 van
28/11/2012 luidt als volgt:
“ Riolering
In de Watervoort is momenteel geen riolering aanwezig; de percelen zijn echter gelegen in het collectief te optimaliseren buitengebied m.a.w. mettertijd zal hier nog riolering worden aangelegd.
De ontwerper dient volgens de Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in
Vlaanderen over te gaan tot een maximale afkoppeling van hemelwater. De richtlijnen
hiervoor zijn uitgewerkt in de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en in de waterwegwijzer voor architecten, beiden uitgegeven door de VMM.
* RWA: de bouwaanvraag moet voldoen aan het besluit van 1/10/2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater
en hemelwater.
Op privé terrein: er moet een hemelwaterput met aanduiding van hergebruik van het

hemelwater op het eigen terrein voorzien worden. Hergebruik is noodzakelijk om de
hemelwaterput een bufferende werking te geven. De overloop van de hemelwaterput
moet op het eigen terrein in de bodem infiltreren en mag niet worden aangesloten op
de openbare riolering.
* DWA: gescheiden riolering en septische put voor het zwarte water is verplicht.
Groenvoorziening
Vermits het een verkaveling betreft langs een bestaande straat dient geen forfait voor
groenvoorzieningen te worden opgelegd.
Kosteloze grondafstand
De rooilijn wordt vastgelegd op 6,00 m uit de wegas van de Watervoort. Alle grond binnen de rooilijn dient kosteloos aan de stad te worden afgestaan. Alle kosten verbonden
aan deze overdracht zijn ten laste van de aanvrager.
Advies van de GECORO
De aanvraag beschikt niet over de nodige complexiteit en schaalgrootte en moet daarom niet
worden voorgelegd aan de GECORO.
Kostenramingen
- Pidpa: geen kosten, de kavels zijn aansluitbaar op de bestaande hoofdleiding (brief met
kenmerk D-16-264 van 4/12/2012).
- Telenet: geen kosten, de nodige infrastructuur voor distributie van informatie- en
communicatiesignalen is reeds aanwezig (brief met kenmerk 13973-HW van 3/1/2013).
- Eandis: kosten voor uitbreiding van het distributienet met een laagspannings- en een lage
drukgasnet en een forfait voor elektriciteit: 3.574,00 euro (brief met kenmerk
252903_49203 van 2/1/2013).
Juridische grond
Regelgeving
- Het gewestplan Herentals-Mol (KB van 28/7/1978) en het Koninklijk Besluit van
28/12/1972 betreffende de inrichting en de toepassing van het ontwerp gewestplannen en
gewestplannen.
- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen die hierop van toepassing
zijn.
- Het Decreet van 27/3/2009 betreffende het Grond- en Pandenbeleid en latere wijzigingen
die hierop van toepassing zijn.
- Geldende uitvoeringsbesluiten, omzendbrieven en richtlijnen inzake ruimtelijke ordening.
- Besluit van de Vlaamse regering van 29/4/1997 betreffende de vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
- Besluit van de Vlaamse regering van 1/10/2004 betreffende de vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
- Het decreet van 18/7/2003 over het integraal waterbeleid.
- Het decreet van 8/5/2009 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 5/6/2009, tot vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid en latere wijzigingen.
- Reglement inzake baangrachtoverwelving, goedgekeurd op 10/10/2006 door middel van
een gemeenteraadsbesluit.
College- en gemeenteraadsbeslissingen met betrekking tot verkavelingen
- Collegebesluit van 12/5/1993 om voor het uitvoeren van beplantingswerken langs de
nieuw aan te leggen weg een forfait aan te rekenen van 500,00 euro/kavel voor open bebouwing en 250,00 euro/kavel voor halfopen bebouwing en deze beplantingswerken achteraf in eigen beheer uit te voeren.
- Collegebesluit van 12/11/2002 om voor de inrichting van een eventuele groen- of speelruimte een bijkomende last op te leggen die samen met de wegenaanleg moet uitgevoerd
worden.
- Gemeenteraadsbesluit van 2/12/2008 inzake goedkeuring van een aangepaste overeenkomst tussen de gemeente en de distributiebeheerder Eandis aangaande de toepassing
van de geactualiseerde verkavelingsreglementering. Deze overeenkomst voorziet onder
andere dat de gemeente in de verkavelingsvergunning de verplichting oplegt dat de ver-

kavelaar de reglementen van Eandis van 26/11/2007 inzake aanleg, oprichting en/of aanpassing van distributie-installaties voor elektriciteit, openbare verlichting en aardgas in
verkavelingen moet naleven. Dit houdt ondermeer in dat de verkavelaar verplicht is de
nutsvoorzieningen die volgens Eandis bijkomend moeten worden voorzien, ook daadwerkelijk moet laten aanleggen en ook de kosten voor de aanleg moet betalen. De volle en
uitsluitende eigendom van de nieuwe installaties voor elektriciteits- en aardgasdistributie
binnen en buiten de verkaveling komt toe aan de distributienetbeheerder. De palen en armaturen van de openbare verlichting moet de verkavelaar gratis, vrij en onbelast overdragen aan de gemeente, die hiervan de eigenaar blijft.
Argumentatie
De te verkavelen loten liggen ongeveer op 2,6 km ten noorden van het stadscentrum van
Herentals en zijn gelegen aan een reeds bestaande weg.
De kavels 1 en 2 zijn volgens het gewestplan Herentals-Mol gelegen in woongebied met landelijk karakter. De kavel 3 is gelegen in natuurgebied en wordt daarom uit de verkaveling
gesloten. Volgens artikel 4.2.20 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan het
vergunningsverlenende bestuursorgaan aan een verkavelingsvergunning lasten verbinden.
Lasten kunnen onder meer inhouden dat, wanneer de werken zijn begonnen, aan de overheid gratis, vrij en onbelast de eigendom wordt overgedragen van de in de vergunningsaanvraag vermelde openbare wegen, groene of verharde ruimten, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen, of de gronden waarop die worden of zullen worden aangelegd.
- Volgens de brief van Pidpa van 4/12/2012 is een uitbreiding van het waterleidingnet niet
nodig. De kavels kunnen worden aangesloten op de bestaande hoofdleiding.
- Volgens de brief van Telenet van 3/1/2013 is de infrastructuur voor distributie van informatie- en communicatiesignalen reeds aanwezig.
- Volgens de brief van Eandis van 2/1/2013 is er een uitbreiding nodig van het laagspanningsnet en het lagedrukgasnet en er wordt eveneens een forfait aangerekend voor
elektriciteitsvoorziening. De kosten worden geraamd op 3.574,00 euro en moeten als
lastvoorwaarde worden opgelegd.
Met betrekking tot de weg, haalt de technische dienst in zijn advies van 28/11/2012 volgende
elementen aan:
- Groenvoorziening
Vermits het een verkaveling betreft langs een bestaande straat dient geen forfait voor
groenvoorzieningen te worden opgelegd.
- Kosteloze grondafstand
De rooilijn wordt vastgelegd op 6,00 m uit de wegas van de Watervoort. Alle grond binnen
de rooilijn dient kosteloos aan de stad te worden afgestaan. Alle kosten verbonden aan
deze overdracht zijn ten laste van de aanvrager.
Het advies van de technische dienst werd door de stedenbouwkundige dienst, alsook door
het college gevolgd. (De strook voor grondafstand wordt op het plan in geel aangeduid.)
Het vastleggen van de nieuwe rooilijn heeft tot doel de openbare weg op een bepaalde
breedte te brengen om te beletten dat op deze weg en zijn aanhorigheden bouwwerken kunnen worden opgericht.
Het inlijven van de strook grond binnen deze nieuwe rooilijn bij het openbaar domein, brengt
een zekere wijziging (= verbreding) van de openbare weg met zich mee.
Artikel 4.2.17 § 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelt het volgende:
“Indien de verkavelingsaanvraag wegeniswerken omvat waaromtrent de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de
verkavelingsvergunning van zijnentwege kan worden verleend, dan neemt de gemeenteraad
een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de verkavelingsaanvraag.”
Het college verleende op 15/1/2013 een voorwaardelijk gunstig advies over de aanvraag.
De gemeenteraad beslist uiterlijk op de tweede raadszitting waarop de zaak van de wegen
geagendeerd is, zoniet wordt de beslissing over de wegenis geacht ongunstig te zijn.
BESLUIT
1. De gemeenteraad beslist de grondafstand goed te keuren op het verkavelingsontwerp ingediend door de heer David D'Hulst, mevrouw Annemie Lathouwers, de heer Gert
Lathouwers, mevrouw Simone Verstappen en mevrouw Katrien Lathouwers en opge-

maakt op 1 oktober 2012. Het ontwerp betreft een verkaveling van 2 bebouwbare percelen gelegen in Herentals, Watervoort(HRT), afdeling 1, sectie B, perceelnummers 46C en
37A. De strook grondafstand is de strook binnen de nieuwe rooilijn die op het ontwerp in
geel werd aangeduid.
2. Tot uitrusting van de verkaveling wordt ten laste van de verkavelaar opgelegd:
- uitbreiding van het distributienet volgens kostenraming van Eandis.
Het betreft hier slechts een kostenraming, de definitieve afrekening gebeurt op basis van
de factuur van de betreffende nutsmaatschappij.
3. Voor het uitvoeren van de infrastructuurwerken worden volgende voorwaarden opgelegd:
- De grond binnen de rooilijn moet kosteloos aan de stad worden afgestaan voor inlijving
bij het openbaar domein. De kosten aan deze overdracht verbonden, zijn ten laste van
de verkavelaar. De verkavelaar moet tevens aan het stadsbestuur een belofte van gratis grondafstand voorleggen en moet aan deze voorwaarde hebben voldaan, vooraleer
de stad het financieel attest aflevert.
- De verkavelaar moet de waarborgen storten die door de vergunninghoudende nutsmaatschappijen worden geëist.
- Volgens artikel 4.2.16 § 1 en §2 kan een kavel uit een vergunde verkaveling of verkavelingsfase enkel verkocht worden, verhuurd worden voor méér dan negen jaar, of
bezwaard worden met een recht van erfpacht of opstal, nadat de verkavelingsakte door
de instrumenterende ambtenaar is verleden. Deze akte wordt eerst verleden na overlegging van een attest van het college van burgemeester en schepenen, waaruit blijkt
dat, voor de volledige verkaveling of voor de betrokken verkavelingsfase, het geheel
van de lasten uitgevoerd is of gewaarborgd is door:
- De storting van een afdoende financiële waarborg.
- Een door een bankinstelling op onherroepelijke wijze verleende afdoende financiële
waarborg.
Het attest kan worden afgeleverd indien de vergunninghouder deels zelf de lasten
heeft uitgevoerd, deels de nodige waarborgen heeft gegeven.
- Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor, alle vergunningen te weigeren voor
het oprichten van gebouwen op de gronden in kwestie, zolang aan de opgenomen
voorwaarden niet is voldaan of de uitvoering ervan niet voldoende gewaarborgd is.
Onthouden zich bij de stemming: Verpoorten Peter, Snauwaert Lieve.

023 Nieuwe straatnaam: Addernesten - principiële goedkeuring
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 3/12/2012 verleende het college van burgemeester en schepenen een vergunning voor
een verkaveling aan Wuytsbergen. In de verkaveling zal een straat worden aangelegd. De
nieuwe straat vertrekt vanuit Wuytsbergen en loopt parallel met Turfkuilen.
Aan deze nieuwe straat moet een straatnaam worden toegekend. Het college heeft op
21/11/2011 de nieuwe straatnaam “Addernesten” geadviseerd. Volgens de procedure keurt
de gemeenteraad de straatnaam principieel goed. Na deze principiële goedkeuring volgt een
openbaar onderzoek.
Juridische grond
- Het decreet van 28/1/1977 van de Vlaamse regering op het toekennen en wijzigen van de
namen van de openbare wegen en pleinen.
- Het Koninklijk Besluit van 16/7/1992 op het houden van de bevolkingsregisters en het
vreemdelingenregister.
- Nota van VVSG van 1/04/2010 betreffende straatnaamgeving en huisnummering.
Argumentatie
Het kadasterplan maakt in de buurt van de nieuwe verkaveling melding van Addernesten.
BESLUIT
De gemeenteraad kent principieel de straatnaam “Addernesten” toe aan de nieuwe straat die
zal vertrekken vanuit de Wuytsbergen en parallel loopt met Turfkuilen.

Onthouden zich bij de stemming: Verpoorten Peter en Snauwaert Lieve.

024 Goedkeuring organiek reglement beheersorgaan bibliotheek en cultuurcentrum
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 30/8/2006 keurde de gemeenteraad het organiek reglement van het beheersorgaan van
cc ’t Schaliken goed. Op 5/6/2001 keurde de gemeenteraad het organiek reglement van de
beheerscommissie van de bibliotheek goed
Op 15/1/2013 keurde het college van burgemeester en schepenen het voorstel van het organiek reglement voor het beheersorgaan principieel goed en vroeg de voorzitter van de gemeenteraad het reglement voor goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen. Het college nam kennis van het plan van aanpak en het tijdsschema van het cultuurcentrum inzake
installatie van het nieuwe beheersorgaan.
Adviezen
Juridische dienst
Geen opmerkingen.
Beheersorgaan cc ’t Schaliken
Het beheersorgaan van het cultuurcentrum is principieel niet tegen een samenwerking met
het beheersorgaan van de bibliotheek. We zien hierin kansen op het vlak van literatuur en
projecten. Op cultureel vlak zijn synergieën belangrijk en daarvoor staan we open. Samen
kunnen beide beheersorganen strategische doelstellingen vooropstellen. We stellen ons wel
vragen bij de praktische uitwerking en bij welk “type” beheerder de gemeenteraad zal aanstellen. We vinden de werking van werkgroepen belangrijk. Zij kunnen de voorbereiding en
verdieping van agendapunten op zich nemen.
Beheerscommissie van de stedelijke openbare bibliotheek
In haar vergadering van 5/12/2012 heeft de beheerscommissie van de Stedelijke Openbare
Bibliotheek het voorstel van nieuw organiek reglement voor het beheersorgaan van het cultuurcentrum en de bibliotheek besproken. De commissie heeft het voorstel goedgekeurd en
wil er dan ook hierbij een positief advies over uitbrengen aan de gemeenteraad.
Juridische grond
Het decreet van 6/7/2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid.
Het cultuurpactdecreet van 18/1/1974.
Argumentatie
De huidige organiek reglementen van het beheersorgaan van cc ’t Schaliken en van de beheerscommissie van de stedelijke openbare bibliotheek zijn niet langer actueel. Het cultuurcentrum en de bibliotheek doen een voorstel van een nieuw organiek reglement voor het beheersorgaan dat wel actueel is. Tevens stellen de diensten voor om de beheerscommissie
en het beheersorgaan te laten samenvloeien tot één beheersorgaan. Het cultuurcentrum
wenst dit organiek reglement goed te laten keuren alvorens de nieuwe samenstelling van het
beheersorgaan wordt goedgekeurd.
Het cultuurcentrum heeft volgende tijdslijn en plan van aanpak voor ogen:
- Oproep tot deskundigen in de stadskrant van maart 2013 met als deadline 1/4/2012.
- De samenstelling van het nieuwe beheersorgaan ter goedkeuring voorleggen aan het
college van burgemeester en schepenen in de loop van april 2013.
- De wettelijke afhandeling met de hogere overheden en aanpassingen in de communicatie
in de loop van mei en juni 2013.
- Eerste bijeenkomst van het nieuwe beheersorgaan in juni 2013
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig volgend organiek reglement beheersorgaan bibliotheek
en cultuurcentrum goed te keuren als volgt:
Titel I: Opdracht.
Artikel 1.
Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt enerzijds de inrichtende
overheid m.n. gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen, bij te staan bij
het beheer van cultuurcentrum ’t Schaliken, en anderzijds bij het beheer van de stedelijke
openbare bibliotheek.

Titel II: Omvang.
Artikel 2.
§1. Cultuurcentrum ’t Schaliken omvat de volgende gebouwen:
- ’t Schaliken, gelegen op de Grote Markt 35, 2200 Herentals
- ’t Hof, gelegen op de Grote Markt 41, 2200 Herentals
- Lakenhal, Grote Markt z.n., 2200 Herentals
- Kasteel Le Paige, Nederrij 135, 2200 Herentals
- Fundatiehuis, Begijnhof 27, 2200 Herentals
- Dorpshuis Noorderwijk, Ring 26, 2200 Herentals
- Dorpshuis Morkhoven, Dorp 1, 2200 Herentals
- Auditiezaal Stedelijke Academie voor Muziek en Woord, Hikstraat 28, 2200 Herentals
§2. De stedelijke openbare bibliotheek omvat de volgende gebouwen:
Hoofdbibliotheek, Gildelaan 13, 2200 Herentals
Uitleenpost Noorderwijk, Ring 26, 2200 Herentals
Titel III: Doel.
Artikel 3.
§1. Het cultuurcentrum is een culturele infrastructuur door de gemeente beheerd met het
oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de
lokale bevolking met bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit. Daarnaast verzorgt
het cultuurcentrum een breed en eigen cultuurspreidingaanbod, gericht op de bevolking
van de regio rond Herentals. Deze taken worden geconcretiseerd in het stedelijke
strategisch meerjarenplan.
§2. De stedelijke openbare bibliotheek is een basisvoorziening waar elke burger terecht
kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning, en die actief
bemiddelt bij het beantwoorden van deze vragen. De openbare bibliotheek is actief inzake
cultuurspreiding en cultuurparticipatie; ze werkt in een geest van objectiviteit en vrij van
levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden. Deze taken worden geconcretiseerd in het stedelijke strategische meerjarenplan.
Titel IV: Bevoegdheden.
Artikel 4. Bevoegdheden ten aanzien van cultuurcentrum ‘t Schaliken
De gemeenteraad garandeert dat het beheersorgaan op zijn minst:
4. Binnen de perken van de beschikbare middelen, bevoegd is voor het opstellen van de
programmering met eigen culturele activiteiten van het cultuurcentrum.
5. Over adviesrecht beschikt over alle aspecten van het beheer van het cultuurcentrum,
zoals bij verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, het opstellen van het huishoudelijk reglement, de concessiecontracten en huurovereenkomsten.
6. Recht heeft op informatie over alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid betreffende het cultuurcentrum.
Artikel 5. Bevoegdheden ten aanzien van de stedelijke openbare bibliotheek
De gemeenteraad garandeert dat het beheersorgaan op zijn minst:
1. Een adviserende bevoegdheid heeft voor alle aspecten van het bibliotheekbeleid (werking, inrichting en uitrusting, financieel beleid,…)
2. Meewerkt aan het respecteren van de wettelijke opdrachten van de bibliotheek, zoals
opgesomd in art.7 van het besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het
decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid:
- het stimuleren van cultuureducatie en leesmotivatie
- het inzetten op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en
op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid
- het inzetten op een aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte
mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied
- het inzetten op samenwerken met onderwijsinstellingen
3. Recht heeft op informatie over alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid
betreffende de openbare bibliotheek.
Titel V: Samenstelling.

Artikel 6.
§ 1. Het beheersorgaan wordt, overeenkomstig de bepalingen van artikel 9/B van het
decreet van 28/1/1974 betreffende het cultuurpact, enerzijds samengesteld uit
afgevaardigden van de politieke fracties waarvan de verdeling gebeurt volgens het
systeem d’Hondt, en anderzijds uit vertegenwoordigers van gebruikers van
verscheidene filosofische en ideologische strekkingen.
§ 2. Het aantal leden van het beheersorgaan wordt vastgesteld op 24. Van deze 24
leden zijn er twaalf afgevaardigden van de politieke strekkingen van de
gemeenteraad en twaalf vertegenwoordigers van de strekkingen waarvan twee
leden afgevaardigd worden door de cultuurraad.
§ 3. De gemeenteraad bepaalt de criteria waaraan de afgevaardigden van gebruikers en
filosofische en ideologische strekkingen moeten beantwoorden en de manier
waarop kandidaturen ingediend worden. In de mate van het mogelijke zal een
onrechtmatig overwicht zowel van één van de ideologische en filosofische strekkingen als van één van de gebruikersgroepen worden voorkomen.
§ 4. De leden van het beheersorgaan worden benoemd door de gemeenteraad.
Artikel 7.
De toetreding tot het beheersorgaan behelst de aanvaarding van het organiek reglement
en houdt de verplichting in tot het nakomen ervan.
Artikel 8.
§ 1. De hoedanigheid van lid van het beheersorgaan wordt verloren:
A. Voor de leden die benoemd zijn op voordracht van een politieke fractie van de
gemeenteraad: indien op voorstel van deze fractie een ander lid wordt benoemd.
B. Door ontslag van het lid. Dit ontslag dient schriftelijk aan de voorzitter van het
beheersorgaan meegedeeld te worden.
C. Door overlijden of rechtsonbekwaamheid.
D. Door uitsluiting, waarover het beheersorgaan met een meerderheid van twee
derden van de aanwezige stemgerechtigde leden beslist. Een niet-gemotiveerde
afwezigheid op drie achtereenvolgende samenkomsten van het beheersorgaan is
een reden tot uitsluiting.
E. Door niet meer woonachtig te zijn in Herentals.
§ 2. Het lidmaatschap mag niet langer duren dan zes jaar, maar is hernieuwbaar. De lidmaatschappen die worden toegekend na de goedkeuring van dit organiek reglement,
lopen tot ten laatste zes maanden na installatie van de nieuwe gemeenteraad. Het
vroegere beheersorgaan blijft echter in functie totdat de nieuwe gemeenteraad is
geïnstalleerd.
De gemeenteraad moet overgaan tot een globale hernieuwing van zijn vertegenwoordigers in de loop van de eerste zes maanden volgend op de installatie van een nieuwe
gemeenteraad. Het mandaat van de leden van het hernieuwde beheersorgaan duurt normaliter zes jaar.
Artikel 9.
Indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt, door redenen vermeld onder artikel 8, wordt zo spoedig mogelijk in de opvolging voorzien door de gemeenteraad. Deze
opvolging moet geschieden met inachtneming van de voorwaarden gesteld onder artikel
6. De opvolger voleindigt het mandaat.
Titel VI: Voorzitter, Ondervoorzitter.
Artikel 10.
Het beheersorgaan kiest onder zijn stemgerechtigde leden bij geheime stemmingen en bij
volstrekte meerderheid een voorzitter en een ondervoorzitter, zodanig dat één van beiden
behoort tot de afgevaardigden van de gebruikers en van ideologische en filosofische
strekkingen.
Titel VII: Secretariaat.
Artikel 11.
De zittingen van het beheersorgaan worden bijgewoond door de cultuurfunctionarisdiensthoofd van cultuurcentrum ’t Schaliken en de bibliothecaris, zonder stemrecht. Zij nemen om de beurt de taak van secretaris van het beheersorgaan waar en zijn belast met
het secretariaatswerk van het beheersorgaan. Ze kunnen zich hierbij laten bijstaan door

andere personeelsleden van het cultuurcentrum of de bibliotheek.
Titel VIII: Samenkomsten.
Artikel 12.
§ 1. Het beheersorgaan komt ten minste éénmaal per half jaar samen en zo dikwijls als
de belangen van het cultuurcentrum en de bibliotheek dit vereisen.
§ 2. De oproepingscorrespondentie wordt verzonden door de voorzitter, of bij ontstentenis door de ondervoorzitter, alsmede door één van beide secretarissen. De uitnodigingen worden ten minste acht dagen voor de bijeenkomst verstuurd naar de
stemgerechtigde leden en naar de waarnemers. De agenda wordt bij de uitnodiging
gevoegd.
§ 3. Het beheersorgaan bepaalt tijdens zijn bijeenkomst de voorlopige datum voor de
volgende gewone vergadering en haar voorlopige agenda. De definitieve agenda
wordt samengesteld door de voorzitter en beide secretarissen.
§ 4. Op de agenda moet elk voorstel worden ingeschreven dat ten minste veertien dagen
voor de samenkomst schriftelijk wordt ingediend bij de voorzitter door een stemgerechtigd lid.
§ 5. Eén derde van de stemgerechtigde leden van het beheersorgaan kan de bijeenroeping van het beheersorgaan eisen met een door hen opgestelde agenda. Deze
samenkomst moet plaatsvinden binnen de maand na het schriftelijke verzoek bij de
voorzitter.
Buitengewone vergaderingen op verzoek van de leden, kunnen niet worden opgeroepen
tijdens de maanden juli en augustus.
Artikel 13.
§ 1. Het beheersorgaan kan geldig beraadslagen indien minstens één derde van de
stemgerechtigde leden aanwezig is. Als er op de eerste samenkomst onvoldoende
stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt een tweede vergadering bijeen geroepen, die geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde
leden.
§ 2. De leden van het beheersorgaan kunnen zich op samenkomsten laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid van het beheersorgaan, dat drager
moet zijn van een schriftelijke machtiging op naam, die zal worden overhandigd aan
de voorzitter van de vergadering bij het begin van de zitting. Geen enkel lid mag
echter ter zitting optreden in de plaats van meer dan één afwezig lid.
Artikel 14.
§ 1. De samenkomsten van het beheersorgaan worden voorgezeten door de voorzitter,
bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter en als ook deze niet aanwezig is, door
het aanwezige stemgerechtigde lid met de hoogste leeftijd.
§ 2. Elke samenkomst begint met het voorleggen van het verslag van de vorige vergadering. De op de agenda gestelde punten worden besproken in de volgorde waarin
zij op het oproepingsbericht voorkomen. Alleen bij beslissing van het beheersorgaan
kan deze volgorde worden gewijzigd.
§ 3. Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kan niet geldig beraadslaagd
worden, tenzij mits het akkoord van twee derden van de aanwezige stemgerechtigde leden.
§ 4. Als een bepaald agendapunt niet kan worden afgehandeld, wordt het automatisch
verzonden naar de agenda van de volgende vergadering en dan bij prioriteit behandeld, tenzij het beheersorgaan anders bepaalt.
Artikel 15.
§ 1. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte
stemmen. Als er gestemd wordt over personen of functies, of op verzoek van ten
minste één derde van de aanwezige stemgerechtigde leden, gebeurt de stemming
geheim en schriftelijk. In de andere gevallen is de stemming publiek.
§ 2. Bij publieke stemming is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend in
het geval van staking van stemmen.
§ 3. Bij geheime stemming wordt het punt verworpen bij staking van stemmen.
§ 4. Wanneer bij geheime stemming over personen, staking van stemmen is, heeft een
nieuwe stemronde plaats tussen de kandidaten met het gelijke aantal stemmen.

Wanneer ook deze stemronde geen beslissend resultaat oplevert, is de oudste kandidaat gekozen.
Artikel 16.
§ 1. Van elke bijeenkomst van het beheersorgaan, wordt een verslag opgesteld en
opgenomen in een register ad hoc. Deze notulen worden opgesteld onder verantwoordelijkheid van één van beide secretarissen en als goedgekeurd beschouwd
door de voorzitter en de secretaris na goedkeuring op de volgende bijeenkomst.
§ 2. De leden, de waarnemers en het college van burgemeester en schepenen
ontvangen een beknopt verslag van de samenkomsten van het beheersorgaan
binnen één maand na de samenkomst.
Titel IX: Waarnemers, Werkgroepen.
Artikel 17.
Het beheersorgaan kan waarnemers met een raadgevende stem aanduiden.
Artikel 18.
Het beheersorgaan kan werkgroepen vormen, waarvan de samenstelling en de werking
bij huishoudelijk reglement bepaald kunnen worden. Het voorzitterschap van deze werkgroepen wordt steeds waargenomen door een lid van het beheersorgaan. In de schoot
van deze werkgroepen kan beroep gedaan worden op niet-leden van het beheersorgaan
of deskundigen.
Titel X: Verzekeringen, Huishoudelijk reglement.
Artikel 19.
Het beheersorgaan ressorteert onder het gemeentebestuur. Ter dekking van de risico’s
“burgerlijke aansprakelijkheid”, “rechtsbijstand” en “lichamelijke ongevallen” zal het gemeentebestuur de nodige verzekeringspolissen afsluiten voor de stemgerechtigde leden
en waarnemers van het beheersorgaan.
Artikel 20.
Indien nodig, regelt een huishoudelijk reglement alle verdere aangelegenheden die door
dit organiek reglement niet voldoende omschreven worden. Dit huishoudelijk reglement
moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Artikel 21.
Aan het organiek reglement voor het beheersorgaan kunnen slechts wijzigingen door de
gemeenteraad aangebracht worden, na voorgaande besprekingen met het beheersorgaan, dat tevens gevraagd moet worden een schriftelijk advies uit te brengen.

025 Erkenning jeugdraad, sportraad, cultuurraad als gemeentelijk adviesorgaan
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Verschillende wetten en decreten regelen de inspraak- en adviesmogelijkheden in het gemeentelijke sportbeleid, cultuurbeleid en jeugdbeleid. Op 21/1/2013 keurde het college van
burgemeester en schepenen de erkenning van de drie adviesraden principieel goed en vroeg
de voorzitter van de gemeenteraad de erkenning voor goedkeuring aan de gemeenteraad
voor te leggen.
Adviezen
Jeugddienst
Elke stad of gemeente is, als ze aanspraak wil maken op financiële middelen van de Vlaamse Overheid voor de uitvoering van het lokaal jeugdbeleid, decretaal verplicht een jeugdraad
samen te stellen en te erkennen. De jeugdraad is de manier waarop bij de voorbereiding en
uitvoering van het meerjarenplan inzake jeugdbeleid de principes van een interactief bestuur
in de praktijk worden gebracht.
Dienst sport en recreatie
Binnen de zes maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad moet de gemeenteraad de sportraad erkennen als gemeentelijk adviesorgaan voor de sport conform de statuten van de sportraad en de decretale bepalingen.
Het erkenningsbesluit dient elektronisch raadpleegbaar te zijn op de gemeentelijke website.
Juridische grond
- Decreet van 28/1/1974 over het cultuurpact.

- Bijzondere wet van 8/8/1980 tot hervorming der instellingen.
- Nieuwe gemeentewet van 24/6/1988.
- Gemeentedecreet van 17/5/2005 (B.S. 31/8/2005) artikel 199 en artikel 200.
- Decreet lokaal sportbeleid van 6/7/2012 en het uitvoeringsbesluit van 16/11/2012.
- Decreet lokaal cultuurbeleid van 6/7/2012 en het uitvoeringsbesluit van 26/10/2012.
- Decreet lokaal jeugdbeleid van 6/7/2012 en het tweede uitvoeringsbesluit van 21/12/2012.
Argumentatie
Binnen de zes maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad moet de gemeenteraad de sportraad erkennen als gemeentelijk adviesorgaan voor de sport, de jeugdraad als
gemeentelijk adviesorgaan voor de jeugd en de cultuurraad als gemeentelijk adviesorgaan
voor cultuur.
Het cultuurcentrum vraagt in samenspraak met de jeugddienst en de dienst sport en recreatie om de erkenning van de sportraad, de jeugdraad en de cultuurraad te bevestigen. De installatie van de verschillende adviesraden gebeurt door het college van burgemeester en
schepenen.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig om de erkenning van de sportraad, de jeugdraad en de
cultuurraad te bevestigen.

026 Erkenning derdewereldraad als gemeentelijke adviesraad
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De Vlaamse Regering ondersteunt de gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, vanaf
2014 via het impulsbeleid gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, met als doel de gemeente aan te moedigen om ontwikkelingssamenwerking op te nemen in het reguliere gemeentelijke beleid en een brede sensibilisering voor gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking en de Noord-Zuidproblematiek binnen de gemeente te bewerkstelligen.
Om in aanmerking te komen voor subsidiëring via het impulsbeleid gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, moet de gemeente aantonen dat een erkende adviesraad ontwikkelingssamenwerking, zoals de Herentalse derdewereldraad, werd betrokken bij de opmaak van de
strategische meerjarenplanning.
Het is daarom belangrijk dat de derdewereldraad door de gemeenteraad wordt erkend. In
zitting van 12/11/1990 keurde de gemeenteraad de statuten van de derdewereldraad van
Herentals voor de eerste maal goed. De nieuwe gemeenteraad moet de derdewereldraad
opnieuw erkennen.
Op 21/1/2013 keurde het college van burgemeester en schepenen de erkenning van de
derdewereldraad principieel goed en vroeg de voorzitter van de gemeenteraad de erkenning
voor goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.
Juridische grond
Kaderdecreet inzake ontwikkelingssamenwerking van 22/6/2007 (artikel 16/3), gewijzigd op
13/7/2012 (artikel 9).
Argumentatie
Om vanaf 2014 in aanmerking te komen voor subsidiëring door de Vlaamse Regering via het
impulsbeleid gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, moet de gemeente aantonen dat
een erkende adviesraad ontwikkelingssamenwerking werd betrokken bij de opmaak van de
strategische meerjarenplanning.
Het is daarom belangrijk dat de derdewereldraad door de nieuwe gemeenteraad wordt erkend.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig om de derdewereldraad als gemeentelijke adviesraad te
erkennen.

027 Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie
Antwerpen: goedkeuring agenda, voordracht kandidaat-bestuurder en
aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene
vergadering van 21 maart 2013
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen.
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering op
21/3/2013 in het Domein Martinus, Snierderspad 133 ter 2980 Halle Zoersel.
De agenda bevat volgende punten:
- Algemene vergadering: verslag 13/12/2012 – goedkeuring.
- Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur (effectieve leden) - goedkeuring.
- Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur (leden met raadgevende stem) - aktename.
- Financiën: vaststelling presentiegelden bestuursperiode 2013-2018 - goedkeuring.
Juridische grond
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking:
- artikel 57: in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraad moet binnen de eerste
3 maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen een algemene vergadering
bijeengeroepen worden waarbij tot de vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan.
- artikel 44, 1°, 3e alinea: de deelnemende gemeenten moeten hun vertegenwoordigers
voor een algemene vergadering bij gemeenteraadsbesluit aanduiden uit de leden van de
gemeenteraad. Deze benoemingsprocedure moet herhaald worden voor elke vergadering.
Statuten: artikel 13: de stad Herentals heeft het recht één kandidaat-bestuurder voor te dragen.
Argumentatie
De benoeming en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
moet voor elke vergadering herhaald worden. Het stadsbestuur duidt één vertegenwoordiger
en één plaatsvervanger aan
Door de vernieuwing van de gemeenteraad moet de raad van bestuur van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen binnen de eerste 3
maanden van 2013 vervangen worden. Het stadsbestuur draagt één kandidaat-bestuurder
voor.
Het directiecomité van I.V.C.A. bestaat uit 8 leden en wordt verkozen door de raad van
bestuur. In het directiecomité wordt een vaste vertegenwoordiger voorgedragen door de stad
Antwerpen, de districten van de stad Antwerpen, de steden Mechelen en Turnhout en door
de provincieraad van Antwerpen. De overige gemeenten kunnen een voordracht formuleren
voor de overige 3 mandaten.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde vertegenwoordiger:
Van Omen Mien. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De
stemopneming geeft volgend resultaat:
- 21
Ja-stemmen
- 8
Nee-stemmen
Mien Van Olmen heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde plaatsvervangend
vertegenwoordiger: De Cat Patrik. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal
stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 21
Ja-stemmen
- 8
Nee-stemmen
Patrik De Cat heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de voordracht van de kandidaat-bestuurder: Hendrickx

Anne-Mie. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 21
Ja-stemmen
- 8
Nee-stemmen
Anne-Mie Hendrickx heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de voordracht van een kandidaat voor het directiecomité: Hendrickx Anne-Mie. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal
stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 21
Ja-stemmen
- 8
Nee-stemmen
Anne-Mie Hendrickx heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de
I.V.C.A. van 21 maart 2013, die bestaat uit volgende agendapunten:
- Algemene vergadering: verslag 13/12/2012 – goedkeuring
- Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur (effectieve leden) – goedkeuring
- Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur (leden met raadgevende stem) –
aktename
- Financiën: vaststelling presentiegelden bestuursperiode 2013-2018 – goedkeuring.
Artikel 2.
De gemeenteraad draagt de afgevaardigde van de gemeente op om zijn/haar stemgedrag af
te stemmen op de besluiten van de gemeenteraad inzake onderhavige aangelegenheid.
Artikel 3.
De gemeenteraad duidt mevrouw Mien Van Omen, schepen, wonende te 2200 Herentals,
Plassendonk 13, aan als vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de algemene
vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie
Antwerpen op 21 maart 2013.
De gemeenteraad duidt de heer Patrik De Cat, gemeenteraadslid, wonende te 2200
Herentals, Kruisstraat 25, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad voor
deelname aan de algemene vergadering van de Intercommunale Vereniging voor
Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen op 21 maart 2013.
Artikel 4.
De gemeenteraad draagt mevrouw Anne-Mie Hendrickx, schepen, wonende te 2200
Herentals, Molenvest 16, voor als kandidaat-bestuurder van de Intercommunale Vereniging
voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen.
Artikel 5.
De gemeenteraad draagt mevrouw Anne-Mie Hendrickx, schepen, wonende te 2200
Herentals, Molenvest 16, voor als kandidaat voor het directiecomité van de Intercommunale
Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen.
Artikel 6.
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan de Intercommunale Vereniging
voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen, Juul Moretuslei 2, 2610 Wilrijk.
Raadslid Marcipont verlaat de zitting.

028 IKA: goedkeuring agenda en aanduiding vertegenwoordiger en
plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van 13 maart
2013
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de Kempen en het Antwerpse (IKA).
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in bui-

tengewone zitting van IKA op 13/3/2013 in Den Eyck, Houtum 39 te Kasterlee.
De agenda van de buitengewone algemene vergadering bevat volgende punten:
- De voordrachten van de gemeenteraden voor de benoemingen aan de algemene vergadering van de deelnemers
- Installatievergadering - statutaire benoemingen.
Juridische grond
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking:
- artikel 57: IKA moet binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen overgaan tot de algehele vernieuwing van de bestuursorganen.
- artikel 44, 1°, 3e alinea: de deelnemende gemeenten moeten hun vertegenwoordigers
voor een algemene vergadering bij gemeenteraadsbesluit aanduiden uit de leden van de
gemeenteraad. Deze benoemingsprocedure moet herhaald worden voor elke vergadering.
Argumentatie
De benoeming en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
moet voor elke vergadering herhaald worden. Het stadsbestuur duidt één vertegenwoordiger
en één plaatsvervanger aan.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde vertegenwoordiger:
De Cat Patrik. De stembus bevat 28 stembrieven. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 20
Ja-stemmen
- 8
Nee-stemmen
Patrik De Cat heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde plaatsvervangend
vertegenwoordiger: Caers Patrick. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 20
Ja-stemmen
- 8
Nee-stemmen
Patrick Caers heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt de agenda goed van de algemene vergadering in buitengewone zitting van het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de Kempen en het Antwerpse
(IKA) van 13 maart 2013.
Artikel 2.
De gemeenteraad duidt de heer Patrik De Cat, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals, Kruisstraat 25, aan als vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van IKA op 13 maart 2013.
De gemeenteraad duidt de heer Patrick Caers, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals, Vuurdoornstraat 24, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad voor
deelname aan de buitengewone algemene vergadering van IKA op 13 maart 2013.
Artikel 3.
De gemeenteraad draagt de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de
algemene vergadering van IKA van 13 maart 2013 op zijn/haar stemgedrag af te stemmen
op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Artikel 4.
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan IKA, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel.

029 IKA: voordracht kandidaat-bestuurder
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de Kempen en het Antwerpse (IKA).

Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van IKA op 13/3/2013 in Den Eyck, Houtum 39 te Kasterlee.
Juridische grond
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking - artikel 57: in geval van
algehele vernieuwing van de gemeenteraad moet binnen de eerste 3 maanden van het jaar
volgend op dat van de verkiezingen een algemene vergadering bijeengeroepen worden
waarbij tot de vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan.
Statuten: elke deelnemende gemeente heeft het recht één kandidaat-bestuurder voor te dragen.
Argumentatie
Door de vernieuwing van de gemeenteraad moet de raad van bestuur van IKA binnen de
eerste 3 maanden van 2013 vervangen worden. Het stadsbestuur draagt één kandidaat-bestuurder voor.
De gemeenteraad stemt geheim over de voordracht van de kandidaat-bestuurder: Bertels
Jan. De stembus bevat 28 stembrieven. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 20 Ja-stemmen
- 8
Nee-stemmen
Jan Bertels heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad draagt de heer Jan Bertels, schepen, wonende te 2200 Herentals, Roggestraat 12, voor als kandidaat-bestuurder van de opdrachthoudende vereniging IKA.
Artikel 2.
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan IKA, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel.

030 IVEKA: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger op de buitengewone
algemene vergadering van 20 maart 2013
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad is deelnemer van de opdrachthoudende vereniging IVEKA, Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse, voor de elektriciteits- en
gasvoorziening.
De gemeente Herentals wordt uitgenodigd deel te nemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van IVEKA op 20/3/2013 in het Aldhem Hotel, Jagersdreef 1 te 2280
Grobbendonk.
Juridische grond
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking, artikel 44, 1°, 3e alinea:
de deelnemende gemeenten moeten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering bij gemeenteraadsbesluit aanduiden uit de leden van de gemeenteraad. Deze benoemingsprocedure moet herhaald worden voor elke vergadering.
Argumentatie
De benoeming en de vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
moet voor elke vergadering herhaald worden.
Het documentatiedossier bevat een omschrijving van de decretale en statutaire onverenigbaarheden. Deze gelden ook voor de vertegenwoordigers op de algemene vergadering. Deze vertegenwoordigers mogen niet als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité Oost
(RGB) of voor de raad van bestuur worden voorgedragen.
Het stadsbestuur duidt één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aan.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde vertegenwoordiger:
De Cat Patrik. De stembus bevat 28 stembrieven. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 20 Ja-stemmen
- 8
Nee-stemmen
Patrik De Cat heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.

De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde plaatsvervangend
vertegenwoordiger: Caers Patrick. De stembus bevat 28 stembrieven. De stemopneming
geeft volgend resultaat:
- 20 Ja-stemmen
- 8
Nee-stemmen
Patrick Caers heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad duidt de heer Patrik De Cat, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals, Kruisstraat 25, aan als vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van IVEKA op 20 maart 2013.
De gemeenteraad duidt de heer Patrick Caers, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals, Vuurdoornstraat 24, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad voor
deelname aan de buitengewone algemene vergadering van IVEKA op 20 maart 2013.
Artikel 2.
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan IVEKA; secretariaat, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

031 IVEKA: goedkeuring agenda algemene vergadering in buitengewone zitting van
20 maar 2013 en voordracht kandidaat-bestuurder en kandidaat-lid voor het
regionaal bestuurscomité (RBC) Oost
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging IVEKA, Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse, voor
het distributienetbeheer elektriciteit en gas.
Door de vernieuwing van de gemeenteraad moet de raad van bestuur van IVEKA binnen de
eerste 3 maanden van 2013 vervangen worden.
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van IVEKA op 20/3/2013 in het Aldhem Hotel, Jagersdreef 1 te 2280
Grobbendonk, met als enig agendapunt: Statutaire ontslagnemingen/benoemingen.
Juridische grond
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking:
- artikel 57: in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraad moet binnen de eerste
3 maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen een algemene vergadering
bijeengeroepen worden waarbij tot de vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan.
Statuten IVEKA:
- Artikel 18 punt 2: elke deelnemende gemeente heeft het recht om één kandidaat-lid voor
te dragen voor het regionaal bestuurscomité (RBC).
- artikel 12 punt 2: elke deelnemende gemeente heeft het recht één kandidaat-bestuurder
voor te dragen, dezelfde persoon die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC.
Argumentatie
IVEKA heeft het dossier met documentatiestukken aan de stad overgemaakt.
De stad Herentals is ingedeeld bij het regionaal bestuurscomité (RBC) Oost.
Het stadsbestuur kan één-kandidaat-lid van het regionaal bestuurscomité voordragen.
Het stadsbestuur kan één kandidaat-bestuurder voordragen, dit moet dezelfde persoon zijn
als het kandidaat-lid van het RBC.
Het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen openbare leden van de raad
van bestuur is beperkt tot zes.
Het gaat om “onafhankelijke bestuurders”, er zijn een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden die beschreven zijn in de toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten
werd overgemaakt.
De gemeenteraad stemt geheim over de voordracht van het kandidaat-lid voor het regionaal

bestuurscomité Oost: Bertels Jan. De stembus bevat 28 stembrieven. De stemopneming
geeft volgend resultaat
- 20 Ja-stemmen
- 8
Nee-stemmen
Jan Bertels heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de voordracht van de kandidaat-bestuurder: Bertels
Jan. De stembus bevat 28 stembrieven. De stemopneming geeft volgend resultaat
- 20 Ja-stemmen
- 8
Nee-stemmen
Jan Bertels heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt de agenda goed van de algemene vergadering in buitengewone
zitting van de opdrachthoudende vereniging IVEKA van 30 maart 2013 met als enig agendapunt “Statutaire ontslagnemingen/benoemingen”.
Artikel 2.
De gemeenteraad draagt de heer Jan Bertels, schepen, wonende te 2200 Herentals, Roggestraat 12, voor als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) Oost van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 20 maart 2013 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2019.
Artikel 3.
De gemeenteraad draagt de heer Jan Bertels, schepen, wonende te 2200 Herentals, Roggestraat 12, voor als kandidaat-bestuurder van de opdrachthoudende vereniging IVEKA, voor
een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 20 maart 2013 tot aan de eerste
algemene vergadering van het jaar 2019.
Artikel 4.
De gemeenteraad draagt de vertegenwoordiger die deelneemt aan de buitengewone algemene vergadering van IVEKA op 20 maart 2013, op om zijn/haar stemgedrag af te stemmen
op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.
Artikel 5.
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan IVEKA, secretariaat, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

032 CIPAL: goedkeuring agenda en aanduiding vertegenwoordiger en
plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van 22 maart
2013
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de dienstverlenende vereniging CIPAL.
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van
CIPAL op vrijdag 22/3/2013 in Cipalstraat 1, 2440 Geel.
De uitnodigingsbrief vermeldt volgende agenda met toelichtende nota:
- Benoeming van de leden van de raad van bestuur.
- Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van leden van de raad van
bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde.
- Benoeming van de leden van het adviescomité.
- Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Juridische grond
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking:
- artikel 44, 1°, 3e alinea: de deelnemende gemeenten moeten hun vertegenwoordigers
voor een algemene vergadering bij gemeenteraadsbesluit aanduiden uit de leden van de
gemeenteraad. Deze benoemingsprocedure moet herhaald worden voor elke vergadering.
- Artikel 35 van de statuten van CIPAL.

Argumentatie
De benoeming en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
moet voor elke vergadering herhaald worden. Het stadsbestuur duidt één vertegenwoordiger
en één plaatsvervanger aan.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde vertegenwoordiger:
Verwimp Kim. De stembus bevat 28 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De
stemopneming geeft volgend resultaat:
- 19 Ja-stemmen
- 9
Nee-stemmen
Kim Verwimp heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde plaatsvervangend
vertegenwoordiger: Vervloesem Victor. De stembus bevat 28 stembrieven, gelijk aan het
aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 19 Ja-stemmen
- 9
Nee-stemmen
Victor Vervloesem heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting
van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 22 maart 2013 goed als volgt:
- Benoeming van de leden van de raad van bestuur.
- Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van leden van de raad van
bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde.
- Benoeming van de leden van het adviescomité.
- Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Artikel 2.
De gemeenteraad duidt mevrouw Kim Verwimp, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals, Spekmolenstraat 55, aan als vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de
algemene vergadering van CIPAL op 22 maart 2013.
De gemeenteraad duidt de heer Vic Vervloesem, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals, Koninkrijk 14, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering van CIPAL op 22 maart 2013.
Artikel 3.
De gemeenteraad geeft opdracht aan bovengenoemde vertegenwoordiger of plaatsvervanger om op de bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL
van 22 maart 2013 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden)
te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 22 maart 2013 en verder al het nodige te doen voor de afwerking
van de volledige agenda.
Artikel 4.
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan CIPAL, Cipalstraat 1, 2440 Geel.

033 CIPAL: voordracht kandidaat-bestuurder
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de dienstverlenende vereniging CIPAL.
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van
CIPAL op 22/3/2013 in de zetel van CIPAL, Cipalstraat 1, 2440 Geel.
Juridische grond
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking:
- artikel 57: in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraad moet binnen de eerste
3 maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen een algemene vergadering

bijeengeroepen worden waarbij tot de vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan.
Statuten: elke deelnemende gemeente heeft het recht om één kandidaat-bestuurder voor te
dragen.
Argumentatie
Door de vernieuwing van de gemeenteraad moet de raad van bestuur van CIPAL binnen de
eerste 3 maanden van 2013 vervangen worden.
Het stadsbestuur draagt één kandidaat-bestuurder voor.
De gemeenteraad stemt geheim over de voordracht van de kandidaat-bestuurder: Moons
Rutger. De stembus bevat 28 stembrieven. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 19 Ja-stemmen
- 9
Nee-stemmen
Rutger Moons heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad draagt de heer Rutger Moons, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals, Kapittelbossen 11, voor als kandidaat-bestuurder van de dienstverlenende vereniging CIPAL.
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan CIPAL, Cipalstraat 1, 2440 Geel.

034 CIPAL: voordracht kandidaat-lid in het adviescomité
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de dienstverlenende vereniging CIPAL.
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van
CIPAL op 22 maart 2013 in de zetel van CIPAL, Cipalstraat 1, 2440 Geel.
Juridische grond
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking: artikel 57: in geval van
algehele vernieuwing van de gemeenteraad moet binnen de eerste 3 maanden van het jaar
volgend op dat van de verkiezingen een algemene vergadering bijeengeroepen worden
waarbij tot de vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan.
Statuten: artikel 25bis.
Argumentatie
Het stadsbestuur draagt één kandidaat-lid in het adviescomité voor.
De gemeenteraad stemt geheim over de voordracht van een kandidaat-lid in het adviescomité: Moons Rutger. De stembus bevat 28 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De
stemopneming geeft volgend resultaat
- 19 Ja-stemmen
- 9
Nee-stemmen
Rutger Moons heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad draagt de heer Rutger Moons, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals, Kapittelbossen 11, voor als kandidaat-lid in het adviescomité van de dienstverlenende vereniging CIPAL.
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan CIPAL, Cipalstraat 1, 2440 Geel.

035 PIDPA: goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 11 maart
2013 en aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger; voordracht
kandidaat-bestuurder en voordracht kandidaat-lid adviescomité A
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging PIDPA.
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van PIDPA op 11/3/2013 in het hoofdkantoor, Desguinlei 246, 2018 Ant-

werpen.
De uitnodigingsbrief vermeldt volgende agenda met toelichtende nota:
- Nazicht van de volmachten/besluiten voor de afgevaardigden.
- Kennisneming van de voordracht en benoeming nieuwe bestuurders.
- Bepaling rangorde voorgedragen bestuurders met raadgevende stem. Aanwijzing.
- Goedkeuring van het verslag staande de vergadering.
Juridische grond
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking:
- artikel 57: in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraad moet binnen de eerste
3 maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen een algemene vergadering
bijeengeroepen worden waarbij tot de vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan.
- artikel 44: de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.
- Artikel 59: er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van de afgevaardigde
op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen.
Statuten PIDPA:
- artikel 12: elke deelnemende gemeente heeft het recht één kandidaat-bestuurder voor te
dragen
- artikel 22: elke deelnemende gemeente heeft recht op één effectieve vertegenwoordiger.
- Artikel 21: oprichting adviescomités
Argumentatie
De benoeming en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
moet voor elke vergadering herhaald worden. Het stadsbestuur duidt één vertegenwoordiger
en één plaatsvervanger aan.
Door de vernieuwing van de gemeenteraad moet de raad van bestuur van PIDPA binnen de
eerste 3 maanden van 2013 vervangen worden. Het stadsbestuur draagt één kandidaat-bestuurder voor.
PIDPA heeft adviescomités opgericht, zoals het compartiment watervoorzieningen of het
adviescomité A. De gemeenteraad draagt een kandidaat-lid voor.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde vertegenwoordiger:
Verwimp Kim. De stembus bevat 28 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 20
Ja-stemmen
- 8
Nee-stemmen
Kim Verwimp heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde plaatsvervangend
vertegenwoordiger: Baeten Beatrijs. De stembus bevat 28 stembrieven, gelijk aan het aantal
stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 20
Ja-stemmen
- 8
Nee-stemmen
Beatrijs Baeten heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de voordracht van de voorgestelde kandidaat-bestuurder: Van den Broeck Ludo. De stembus bevat 28 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 20
Ja-stemmen
- 8
Nee-stemmen
Ludo Van den Broeck heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de voordracht van het voorgestelde kandidaat-lid adviescomité A: Van den Broeck Ludo. De stembus bevat 28 stembrieven, gelijk aan het aantal

stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 20
Ja-stemmen
- 8
Nee-stemmen
Ludo Van den Broeck heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad keurt de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van PIDPA
op 11 maart 2013, goed.
Artikel 2.
De gemeenteraad duidt mevrouw Kim Verwimp, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals, Spekmolenstraat 55, aan als vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de
buitengewone algemene vergadering van PIDPA op 11 maart 2013.
De gemeenteraad duidt mevrouw Beatrijs Baeten, gemeenteraadslid, wonende te 2200
Herentals, Nonnenstraat 33, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad voor
deelname aan de buitengewone algemene vergadering van PIDPA op 11 maart 2013.
De gemeenteraad geeft aan bovengenoemde vertegenwoordiger de opdracht om op de buitengewone algemene vergadering van 11 maart 2013 overeenkomstig deze beslissing te
stemmen, alsook de benoeming van de voorgedragen bestuurders goed te keuren, alsmede
alle nodige beslissingen tot afwerking van de agenda.
Artikel 3.
De gemeenteraad draagt de heer Ludo Van den Broeck, gemeenteraadslid, wonende te
2200 Herentals, Schransstraat 9, voor als kandidaat-bestuurder van de opdrachthoudende
vereniging PIDPA.
Artikel 4.
De gemeenteraad draagt de heer Ludo Van den Broeck, gemeenteraadslid, wonende te
2200 Herentals, Schransstraat 9, voor als kandidaat-lid voor het adviescomité A van de
opdrachthoudende vereniging PIDPA.
Artikel 5.
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan PIDPA, Desguinlei 246 - 2018 Antwerpen.
Raadslid Marcipont neemt opnieuw deel aan de zitting.

036 IOK: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de buitengewone
algemene vergadering van 19 maart 2013
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK).
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van
IOK op 19/3/2013 in zaal Wijnhuis te 2440 Geel.
Juridische grond
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking:
- artikel 44, 1°, 3e alinea: de deelnemende gemeenten moeten hun vertegenwoordigers
voor een algemene vergadering bij gemeenteraadsbesluit aanduiden uit de leden van de
gemeenteraad. Deze benoemingsprocedure moet herhaald worden voor elke vergadering.
Argumentatie
De benoeming en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
moet voor elke vergadering herhaald worden. Het stadsbestuur duidt één vertegenwoordiger
en één plaatsvervanger aan.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde vertegenwoordiger:
Verwimp Kim. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De
stemopneming geeft volgend resultaat:
- 20 Ja-stemmen

- 9
Nee-stemmen
Kim Verwimp heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde plaatsvervangend
vertegenwoordiger: Baeten Beatrijs. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal
stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 20 Ja-stemmen
- 9
Nee-stemmen
Beatrijs Baeten heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad duidt mevrouw Kim Verwimp, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals, Spekmolenstraat 55, aan als vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de
buitengewone algemene vergadering van IOK op 19 maart 2013.
De gemeenteraad duidt mevrouw Beatrijs Baeten, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals, Nonnenstraat 33, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad voor
deelname aan de buitengewone algemene vergadering van IOK op 19 maart 2013.
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel.

037 IOK: voordracht kandidaat-bestuurder
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK).
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van
IOK op 19/3/2013 in zaal Wijnhuis te 2440 Geel.
Juridische grond
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking:
- artikel 57: in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraad moet binnen de eerste
3 maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen een algemene vergadering
bijeengeroepen worden waarbij tot de vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan.
Statuten: artikel 18: elke deelnemende gemeente heeft het recht één kandidaat-bestuurder
voor te dragen.
Argumentatie
Door de vernieuwing van de gemeenteraad moet de raad van bestuur van IOK binnen de
eerste 3 maanden van 2013 vervangen worden. Het stadsbestuur draagt één kandidaat-bestuurder voor.
De gemeenteraad stemt geheim over de voordracht van de kandidaat-bestuurder: Van
Olmen Mien. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 20
Ja-stemmen
- 9
Nee-stemmen
Mien Van Olmen heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad draagt mevrouw Mien Van Olmen, schepen, wonende te 2200 Herentals,
Plassendonk 13, voor als kandidaat-bestuurder van de opdrachthoudende vereniging IOK.
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel.

038 IOK-Afvalbeheer: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de
buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2013
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan Intercommunale de Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK).
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van
IOK-Afvalbeheer op 19/3/2013 in zaal Wijnhuis te 2440 Geel.
Juridische grond
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking:
- artikel 44, 1°, 3e alinea: de deelnemende gemeenten moeten hun vertegenwoordigers
voor een algemene vergadering bij gemeenteraadsbesluit aanduiden uit de leden van de
gemeenteraad. Deze benoemingsprocedure moet herhaald worden voor elke vergadering.
Argumentatie
De benoeming en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
moet voor elke vergadering herhaald worden. Het stadsbestuur duidt één vertegenwoordiger
en één plaatsvervanger aan.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde vertegenwoordiger:
Baeten Beatrijs. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De
stemopneming geeft volgend resultaat:
- 20 Ja-stemmen
- 9
Nee-stemmen
Beatrijs Baeten heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde plaatsvervangend
vertegenwoordiger: Verwimp Kim. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal
stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 20 Ja-stemmen
- 9
Nee-stemmen
Kim Verwimp heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad duidt mevrouw Beatrijs Baeten, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals, Nonnenstraat 33, aan als vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de
buitengewone algemene vergadering van IOK-Afvalbeheer op 19 maart 2013.
De gemeenteraad duidt mevrouw Kim Verwimp, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals, Spekmolenstraat 55, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad voor
deelname aan de buitengewone algemene vergadering van IOK-Afvalbeheer op 19 maart
2013.
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan IOK-Afvalbeheer, Antwerpseweg 1,
2440 Geel.

039 IOK-Afvalbeheer: voordracht kandidaat-bestuurder
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK). Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan
de algemene vergadering van IOK-Afvalbeheer op 19/3/2013 in zaal Wijnhuis te 2440 Geel.
Juridische grond
Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking:
- artikel 57: in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraad moet binnen de eerste
3 maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen een algemene vergadering
bijeengeroepen worden waarbij tot de vervanging van de raad van bestuur wordt
overgegaan.

Statuten: elke deelnemende gemeente heeft het recht één kandidaat-bestuurder voor te dragen.
Argumentatie
Door de vernieuwing van de gemeenteraad moet de raad van bestuur van IOK-Afvalbeheer
binnen de eerste 3 maanden van 2013 vervangen worden. Het stadsbestuur draagt één kandidaat-bestuurder voor.
De gemeenteraad stemt geheim over de voordracht van de kandidaat-bestuurder: Van
Olmen Mien. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 20
Ja-stemmen
- 9
Nee-stemmen
Mien Van Olmen heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad draagt mevrouw Mien Van Olmen, schepen, wonende te 2200 Herentals,
Plassendonk 13, voor als kandidaat-bestuurder van de opdrachthoudende vereniging IOKAfval-beheer.
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan IOK-Afvalbeheer, Antwerpseweg 1,
2440 Geel.

040 Gemeenschappelijke interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het
Werk: voordracht kandidaat-beheerder
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeente Herentals is lid van de Gemeenschappelijke interne dienst voor Preventie en
Bescherming op het Werk, van IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel.
De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger aan in het beheerscomité van de Gemeenschappelijke interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.
Argumentatie
Door de vernieuwing van de gemeenteraad door de gemeenteraadsverkiezingen op
14/10/2012 moet een nieuwe gemeentelijke vertegenwoordiger in het beheerscomité van de
Gemeenschappelijke interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, van IOK,
voorgedragen worden.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde kandidaatbeheerder: Verheyden Alois. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal
stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 20 Ja-stemmen
- 9
Nee-stemmen
Alois Verheyden heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad duidt de heer Alois Verheyden, schepen, wonende te 2200 Herentals,
Ekelstraat 49, aan als kandidaat-beheerder bij de Gemeenschappelijke interne dienst voor
Preventie en Bescherming op het Werk, van IOK.
Deze afgevaardigde wordt aangesteld voor de bestuursperiode van 1 januari 2013 tot en met
31 december 2018.
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan IOK, Antwerpseweg 1; 2440
Geel.

041 Regionaal Landschap Kleine Nete en Grote Nete: aanstelling
vertegenwoordigers
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 3/2/2009 besliste de gemeenteraad zich akkoord te verklaren met de deelname van de
gemeente als medeoprichter aan de vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete met de

voorgestelde statuten.
De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan voor deelname
aan de algemene vergaderingen.
De gemeenteraad draagt ook 1 kandidaat-bestuurder voor.
Juridische grond
Statuten
Argumentatie
Door de vernieuwing van de gemeenteraad door de gemeenteraadsverkiezingen op
14/10/2012 moet een nieuwe vertegenwoordiger en plaatsvervanger aangesteld worden voor
het bijwonen van de algemene vergaderingen van het Regionaal Landschap Kleine en Grote
Nete.
De gemeenteraad draagt ook een kandidaat-bestuurder voor.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde vertegenwoordiger:
Van Olmen Mien. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De
stemopneming geeft volgend resultaat:
- 20 Ja-stemmen
- 9
Nee-stemmen
Mien Van Olmen heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde plaatsvervangend
vertegenwoordiger: Van den Broeck Ludo. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het
aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 20 Ja-stemmen
- 9
Nee-stemmen
Ludo Van den Broeck heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de voordracht van de kandidaat-bestuurder: Van
Olmen Mien. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 20 Ja-stemmen
- 9
Nee-stemmen
Mien Van Olmen heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad duidt mevrouw Mien Van Olmen, schepen, wonende te 2200 Herentals,
Plassendonk 13, aan als vertegenwoordiger van de gemeente voor het bijwonen van de
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van het Regionaal Landschap Kleine en
Grote Nete.
De gemeenteraad duidt de heer Ludo Van den Broeck, gemeenteraadslid, wonende te 2200
Herentals, Schransstraat 9, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente
voor het bijwonen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van het
Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete.
De gemeenteraad draagt mevrouw Mien Van Olmen, schepen, wonende te 2200 Herentals,
Plassendonk 13, voor voor het mandaat van bestuurder van het Regionaal Landschap Kleine
en Grote Nete.
Deze afgevaardigden worden aangesteld voor de bestuursperiode van 1 januari 2013 tot en
met 31 december 2018.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete,
Lichtaartsebaan 73, 2460 Kasterlee.

042 Jury voor de beoordeling van culturele projecten: aanduiding
gemeenteraadsleden
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het stadsbestuur van Herentals wil Herentalse verenigingen, organisaties en/of instellingen
stimuleren in hun creativiteit. Daarom keurde de gemeenteraad op 6/3/2007 het subsidiereglement voor culturele projecten en activiteiten, dienstjaren 2007 tot en met 2013 goed.
Argumentatie
Artikel 7 van het subsidiereglement voor culturele projecten en activiteiten, dienstjaren 2007
tot en met 2013, vermeldt dat een jury advies moet geven over de beoordeling van culturele
projecten. Deze jury bestaat onder meer uit 3 gemeenteraadsleden.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de 3 gemeenteraadsjuryleden.
Eerste voorgestelde jurylid: Verwimp Kim. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het
aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 19
Ja-stemmen
- 10
Nee-stemmen
Kim Verwimp heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
Tweede voorgestelde jurylid: Baeten Beatrijs. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan
het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 19
Ja-stemmen
- 10
Nee-stemmen
Beatrijs Baeten heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
Derde voorgestelde jurylid: Michiels Bart. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het
aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 19
Ja-stemmen
- 10
Nee-stemmen
Bart Michiels heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist volgende gemeenteraadsleden aan te duiden om te zetelen in de
jury voor de beoordeling van culturele projecten en activiteiten:
- Eerste jurylid: mevrouw Kim Verwimp, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals,
Spekmolenstraat;
- Tweede jurylid: mevrouw Beatrijs Baeten, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals,
Nonnenstraat 33;
- Derde jurylid: de heer Bart Michiels, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals,
Nederrij 91.

043 Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten: aanduiding
vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor algemene vergaderingen voordracht van kandidaat-beheerder
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeente Herentals is aangesloten bij de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten vzw, Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel.
De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan voor deelname
aan de algemene vergaderingen.
De gemeenteraad draagt ook 1 kandidaat-bestuurder voor.
Juridische grond
Statuten
Argumentatie
Door de vernieuwing van de gemeenteraad door de gemeenteraadsverkiezingen op

14/10/2012 moet een nieuwe vertegenwoordiger en plaatsvervanger aangesteld worden voor
het bijwonen van de algemene vergaderingen van de Vereniging voor Vlaamse Steden en
Gemeenten.
De gemeenteraad draagt ook een kandidaat-bestuurder voor.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde vertegenwoordiger:
Peeters Jan. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 19
Ja-stemmen
- 9
Nee-stemmen
- 1
Onthouding
Jan Peeters heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde plaatsvervangend
vertegenwoordiger: Bertels Jan. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal
stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 19
Ja-stemmen
- 9
Nee-stemmen
- 1
Onthouding
Jan Bertels heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de voordracht van de kandidaat-bestuurder: Peeters
Jan. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming
geeft volgend resultaat:
- 19
Ja-stemmen
- 9
Nee-stemmen
- 1
Onthouding
Jan Peeters heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad duidt de heer Jan Peeters, burgemeester-voorzitter, wonende te 2200
Herentals, Spoorwegstraat 27, aan als vertegenwoordiger van de gemeente voor het bijwonen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van Vereniging voor
Vlaamse Steden en Gemeenten.
De gemeenteraad duidt de heer Jan Bertels, schepen, wonende te 2200 Herentals, Roggestraat 12, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor het bijwonen
van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de Vereniging voor Vlaamse
Steden en Gemeenten.
De gemeenteraad draagt de heer Jan Peeters, burgemeester-voorzitter, wonende te 2200
Herentals, Spoorwegstraat 27 voor, voor het mandaat van bestuurder van de Vereniging
voor Vlaamse Steden en Gemeenten.
Deze afgevaardigden worden aangesteld voor de bestuursperiode van 1 januari 2013 tot en
met 31 december 2018.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten,
Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel.

044 Onderwijssecretariaat van de steden en gemeenten van de Vlaamse
Gemeenschap vzw: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger
algemene vergaderingen
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeente Herentals is aangesloten bij de vzw O.V.S.G., Onderwijssecretariaat van de
Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap, Ravensteingalerij 3, bus 7, 1000
Brussel.
De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan voor deelname aan
de algemene vergaderingen.
Juridische grond
Statuten

Argumentatie
Door de vernieuwing van de gemeenteraad door de gemeenteraadsverkiezingen op
14/10/2012 moet een nieuwe gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger aangeduid worden om deel te nemen aan de algemene vergaderingen.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde vertegenwoordiger:
Ryken Ingrid. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 20
Ja-stemmen
- 8
Nee-stemmen
- 1
Onthouding
Ingrid Ryken heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde plaatsvervangend
vertegenwoordiger: Michielsen Jan. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal
stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 20
Ja-stemmen
- 8
Nee-stemmen
- 1
Onthouding
Jan Michielsen heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad duidt mevrouw Ingrid Ryken, schepen, wonende te 2200 Herentals,
Wuytsbergen 148/8, aan als vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de vzw O.V.S.G.
De gemeenteraad duidt de heer Jan Michielsen, schepen, wonende te 2200 Herentals,
Groenstraat 28, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de vzw O.V.S.G.
Deze afgevaardigde wordt aangesteld voor de bestuursperiode van 1 januari 2013 tot en met
31 december 2018.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de vzw O.V.S.G.

045 Forum Lokale Werkgelegenheid: aanduiding vertegenwoordiger
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad keurde in zitting van 19/12/2000 de lokale samenwerkingsovereenkomst
goed over het lokaal werkgelegenheidsbeleid en de lokale werkwinkel.
De gemeenteraad duidde in zitting van 6/2/2007 Anne-Mie Hendrickx aan als vertegenwoordiger van de gemeente in het Forum Lokale Werkgelegenheid.
Argumentatie
Door de vernieuwing van de gemeenteraad door de gemeenteraadsverkiezingen op
14/10/2012 moet een nieuwe gemeentelijke vertegenwoordiger in het Forum Lokale Werkgelegenheid aangeduid worden.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde vertegenwoordiger:
Hendrickx Anne-Mie. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De
stemopneming geeft volgend resultaat:
- 19
Ja-stemmen
- 10
Nee-stemmen
Anne-Mie Hendrickx heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad duidt mevrouw Anne-Mie Hendrickx, schepen, wonende te 2200 Herentals, Molenvest 16, aan als vertegenwoordiger van de gemeente in het Forum Lokale Werkgelegenheid.
Deze afgevaardigde wordt aangesteld voor de bestuursperiode van 1 januari 2013 tot en met
31 december 2018.

Deze beslissing wordt overgemaakt aan het Forum Lokale Werkgelegenheid.
Raadslid Verwimp Kim verlaat de zitting.

046 Lokaal Gezondheidsnetwerk Zuiderkempen vzw: aanduiding gemeentelijke
afgevaardigde voor de algemene vergaderingen
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen plaat
De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger aan voor deelname aan de algemene vergaderingen van de vzw Lokaal Gezondheidsnetwerk Zuiderkempen.
Argumentatie
Door de vernieuwing van de gemeenteraad door de gemeenteraadsverkiezingen op
14/10/2012 moet een nieuwe gemeentelijke vertegenwoordiger voorgedragen worden om
deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de vzw Lokaal Gezondheidsnetwerk Zuiderkempen.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde vertegenwoordiger:
Hendrickx Anne-Mie. De stembus bevat 28 stembrieven. De stemopneming geeft volgend
resultaat:
- 18 Ja-stemmen
- 10 Nee-stemmen
Anne-Mie Hendrickx heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad duidt mevrouw Anne-Mie Hendrickx, schepen, wonende te 2200 Herentals, Molenvest 16, aan als vertegenwoordiger van de gemeente voor deelname aan de gewone en buitengewone algemene vergaderingen de vzw Lokaal Gezondheidsnetwerk Zuiderkempen.
Deze afgevaardigde wordt aangesteld voor de bestuursperiode van 1 januari 2013 tot en met
31 december 2018.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de vzw Lokaal Gezondheidsnetwerk Zuiderkempen.
Raadslid Verwimp Kim neemt opnieuw deel aan de zitting.

047 Lokaal Sociaal Beleid: afvaardigen van twee raadsleden voor de plangroep
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De overheid wil toegankelijkheid en bereikbaarheid van de sociale dienst- en hulpverlening
voor alle burgers.
Daarvoor is een plangroep opgericht bestaande uit:
- 2 gemeenteraadsleden
- 3 OCMW-raadsleden
- de OCMW-secretaris
- het hoofd van de sociale dienst van het OCMW
- de preventieambtenaar van de stad
- de jeugdconsulent van de stad
- de coördinator lokaal sociaal beleid
- maximaal 5 afgevaardigden, voorgedragen door de stuurgroep van het Welzijnsoverleg
(een afgevaardigde van CAW De Kempen, een afgevaardigde van de gehandicaptenraad,
een afgevaardigde van de seniorenraad, een afgevaardigde van het forum lokale werkgelegenheid, een afgevaardigde van de fakkel vzw, vereniging waar armen het woord
nemen), met dien verstande dat de leden van de plangroep voorgedragen door de stuurgroep van Welzijnsoverleg geen gemeente- noch OCMW-raadslid mogen zijn).
De gemeenteraad duidde in zitting van 6/3/2007 Anne-Mie Hendrickx en Peter Bellens aan
als gemeentelijke afgevaardigden om zich te vervoegen bij de plangroep van het Lokaal Sociaal Beleid te Herentals.

De gemeenteraad duidt 2 nieuwe afgevaardigden aan.
Juridische grond
Decreet over het Lokaal Sociaal Beleid van 19/3/2004.
Argumentatie
Het decreet Lokaal Sociaal Beleid legt aan het OCMW en de stad op om elke legislatuur één
gezamenlijk lokaal beleidsplan op te maken.
Door de vernieuwing van de gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen op
14/10/2012 moeten 2 nieuwe raadsleden aangeduid worden voor deelname aan de plangroep van het Lokaal Sociaal Beleid te Herentals.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de twee afgevaardigden in de plangroep.
Eerste voorgestelde afgevaardigde: Michiels Bart. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk
aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 19 Ja-stemmen
- 9
Nee-stemmen
- 1
Onthouding
Bart Michiels heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
Tweede voorgestelde afgevaardigde: Hendrickx Anne-Mie. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 19 Ja-stemmen
- 9
Nee-stemmen
- 1
Onthouding
Anne-Mie Hendrickx heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad duidt volgende gemeenteraadsleden om zich bij de plangroep van het
Lokaal Sociaal Beleid te Herentals te voegen:
- de heer Bart Michiels, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals, Nederrij 91 en
- mevrouw Hendrickx Anne-Mie, schepen, wonende te 2200 Herentals, Molenvest 16.
Deze vertegenwoordigers worden aangesteld voor de bestuursperiode van 1 januari 2013 tot
en met 31 december 2018.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan het OCMW.

048 vzw Den Brand: voordracht kandidaat-beheerder
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad duidde in zitting van 6/2/2007 Anne-Mie Hendrickx aan als kandidaat-beheerder in de vzw Den Brand Mol-Herentals.
De gemeenteraad draagt een nieuwe kandidaat-beheerder voor in de vzw Den Brand MolHerentals.
Juridische grond
Statuten.
Argumentatie
Door de vernieuwing van de gemeenteraad door de gemeenteraadsverkiezingen op
14/10/2012 moet 1 nieuwe kandidaat-beheerder voorgedragen worden in de vzw Den Brand
Mol-Herentals.
De gemeenteraad stemt geheim over de voordracht van de kandidaat-beheerder: Hendrickx
Anne-Mie. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De
stemopneming geeft volgend resultaat:
- 19 Ja-stemmen
- 10 Nee-stemmen
Anne-Mie Hendrickx heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.

BESLUIT
De gemeenteraad draagt mevrouw Hendrickx Anne-Mie, schepen, wonende te 2200 Herentals, Molenvest 16, voor voor het mandaat van beheerder in de vzw Den Brand Mol-Herentals.
Deze afgevaardigde wordt aangeduid voor de bestuursperiode van 1 januari 2013 tot en met
31 december 2018.
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de vzw Den Brand Mol-Herentals.

049 vzw Begeleid Wonen: aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger in de raad
van beheer
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad duidde in zitting van 6/2/2007 Anne-Marie Hendrickx aan als afgevaardigde van het stadsbestuur in de raad van beheer van vzw Begeleid Wonen.
De gemeenteraad duidt een nieuwe afgevaardigde aan.
Juridische grond
Statuten.
Argumentatie
Door de vernieuwing van de gemeenteraad door de gemeenteraadsverkiezingen op
14/10/2012 moet een nieuwe afgevaardigde van het stadsbestuur aangeduid worden om te
zetelen in de raad van beheer van de vzw Begeleid Wonen.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde gemeentelijke vertegenwoordiger: Hendrickx Anne-Mie. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 19 Ja-stemmen
- 10 Nee-stemmen
Anne-Mie Hendrickx heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad duidt mevrouw Hendrickx Anne-Mie, schepen, wonende te 2200 Herentals, Molenvest 16, aan als afgevaardigde van de gemeente in de raad van beheer van de
vzw Begeleid Wonen.
Deze afgevaardigde wordt aangesteld voor de bestuursperiode van 1 januari 2013 tot en met
31 december 2018.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de vzw Begeleid Wonen.

050 Projectvereniging “Kempens Karakter” - aanduiding leden voor de raad van
bestuur
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De Herentalse gemeenteraad besliste op 4/12/2007 de statuten van de projectvereniging
“Kempens Karakter” goed te keuren. Conform de statuten worden twee afgevaardigden vanuit de gemeenteraad aangeduid voor de raad van bestuur van de projectvereniging. De
gemeenteraad vaardigt één stemgerechtigd lid en één afgevaardigde met raadgevende stem
af naar de raad van bestuur.
Het stemgerechtigd lid wordt verkozen uit de lijst waarvan de verkozenen deel uitmaken van
het schepencollege of aangesteld zijn als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
De afgevaardigde met raadgevende stem is een gemeenteraadslid, verkozen op een lijst
waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het schepencollege of aangesteld is als
voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Voor beiden afgevaardigden moet een vaste plaatsvervanger worden aangeduid.
Argumentatie
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van het voorgestelde stemgerechtigd lid
(lid van de meerderheid): Ryken Ingrid. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het

aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 29 Ja-stemmen
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van het voorgestelde plaatsvervangend
stemgerechtigd lid (lid van de meerderheid): Baeten Beatrijs. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 29 Ja-stemmen
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van het voorgestelde lid met raadgevende stem (lid van de oppositie): Laureys Koen. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk
aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 29 Ja-stemmen
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van het voorgestelde plaatsvervangend
lid met raadgevende stem (lid van de oppositie): Vanooteghem Hubert. De stembus bevat 29
stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:
- 29 Ja-stemmen
BESLUIT
De gemeenteraad draagt eenparig volgende kandidaten voor als leden van de raad van bestuur van de projectvereniging ‘Kempens Karakter’:
- als stemgerechtigd lid: mevrouw Ingrid Ryken, schepen, wonende te 2200 Herentals,
Wuytsbergen 148/8;
- als plaatsvervangend stemgerechtigd lid: mevrouw Beatrijs Baeten, gemeenteraadslid,
wonende te 2200 Herentals, Nonnenstraat 33;
- als afgevaardigde met raadgevende stem: de heer Koen Laureys, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals, Kolveniersstraat 9;
- als plaatsvervangend afgevaardigde met raadgevende stem: de heer Hubert Vanooteghem, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals, Zwanenberg 18.

051 vzw Fonds Herentalse Jeugdlokalen: aanduiding afgevaardigden
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad keurde in zitting van 7/3/1995 de statuten goed van de vzw “Fonds Herentalse Jeugdlokalen”.
De gemeenteraad duidde in zitting van 6/2/2007 9 gemeenteraadsleden aan in de Raad van
Beheer van de VZW “Fonds Herentalse Jeugdlokalen”, volgens artikel 18 van de statuten.
De gemeenteraad duidt 9 nieuwe gemeenteraadsleden, inclusief de schepen voor jeugd, aan
in de Raad van Beheer van de vzw “Fonds Herentalse Jeugdlokalen”.
Juridische grond
Statuten.
Argumentatie
Door de vernieuwing van de gemeenteraad door de gemeenteraadsverkiezingen op
14/10/2012 moeten 9 nieuwe gemeenteraadsleden, inclusief de schepen van jeugd, aangeduid worden in de Raad van Beheer van de vzw “Fonds Herentalse Jeugdlokalen.
De leden worden verdeeld volgens het systeem imperiali.
Volgende kandidaturen worden ingediend:
- De sp.a-fractie wijst volgende 3 leden aan, waaronder de schepen van jeugd:
- Verwimp Kim, Bergen Lise, Bertels Jan
- De CD&V-fractie wijst volgende 3 leden aan:
- Michiels Bart, De Cat Patrik, Moons Rutger
- De N-VA-fractie wijst volgende 3 leden aan:
- Verraedt Stefan, Ceulemans Axana, Laverge Kathleen
De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft
volgend resultaat:

- 26
- 1
- 2

Ja-stemmen
Nee-stemmen
Onthoudingen

De voorgestelde kandidaten hebben de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist om volgende leden van de gemeenteraad af te vaardigen in de
Raad van Beheer van de vzw “Fonds Herentalse Jeugdlokalen”:
- mevrouw Kim Verwimp, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals, Spekmolenstraat
55;
- mevrouw Lise Bergen, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals, Spekmolenstraat
53;
- de heer Jan Bertels, schepen van jeugd, wonende te 2200 Herentals, Roggestraat 12;
- de heer Bart Michiels, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals, Nederrij 91;
- de heer Patrik De Cat, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals, Kruisstraat 25;
- de heer Rutger Moons, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals, Kapittelbossen
11;
- de heer Stefan Verraedt, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals, Zavelstraat 56A;
- Axana Ceulemans, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals, St.-Waldetrudisstraat
5;
- Kathleen Laverge, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals, Kapelstraat 43.
Deze afgevaardigden worden aangesteld voor de bestuursperiode van 1 januari 2013 tot en
met 31 december 2018.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de vzw “Fonds Herentalse Jeugdlokalen”.

052 vzw AZ St.-Elisabeth: aanduiding van twee leden van de gemeenteraad van
Herentals als vaste vertegenwoordigers van de stad Herentals in de raad van
bestuur
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
In de gemeenteraadszitting van 30/6/2009 werd beslist tot medeoprichting en deelname aan
de vzw AZ St.-Elisabeth. De verzelfstandiging van het ziekenhuis naar de vzw AZ St.-Elisabeth is ingegaan op 1/1/2010.
Juridische grond
Artikel 23 en 24 van de statuten van de vzw AZ St.-Elisabeth.
Argumentatie
Artikel 23 van de statuten van de vzw AZ St.-Elisabeth bepaalt dat de stad Herentals in de
raad van bestuur van de vzw vertegenwoordigd is met maximum 3 vaste vertegenwoordigers, die daartoe door de gemeenteraad van Herentals zijn verkozen; maximaal 2 van deze leden mogen lid zijn van de gemeenteraad van Herentals. Tenminste één van de bindend
door de gemeenteraad voorgedragen leden is een deskundige die geen lid is van de gemeenteraad.
Artikel 24 van de statuten van de vzw AZ St.-Elisabeth bepaalt dat het mandaat van vaste
vertegenwoordiger van de stad Herentals van rechtswege eindigt bij de beëindiging van hun
mandaat als lid van de gemeenteraad.
Door de vernieuwing van de gemeenteraad door de gemeenteraadsverkiezingen op
14/10/2012 moeten er twee nieuwe raadsleden aangeduid worden als vaste vertegenwoordiger van de stad in de raad van bestuur van vzw AZ St.-Elisabeth.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de eerste voorgestelde vaste
vertegenwoordiger van de stad in de raad van bestuur van vzw AZ St.-Elisabeth: Bertels Jan.
De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft
volgend resultaat:
- 20 Ja-stemmen
- 8
Nee-stemmen

- 1
Onthouding
Jan Bertels heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de tweede voorgestelde vaste
vertegenwoordiger van de stad in de raad van bestuur van vzw AZ St.-Elisabeth: Michiels
Bart. De stembus bevat 29 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming
geeft volgend resultaat:
- 20 Ja-stemmen
- 8
Nee-stemmen
- 1
Onthouding
Bart Michiels heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad duidt:
- de heer Jan Bertels, schepen, wonende te 2200 Herentals, Roggestraat 12 en
- de heer Bart Michiels, gemeenteraadslid, wonende te 2200 Herentals, Nederrij 91,
aan als vaste vertegenwoordigers van de stad Herentals in de raad van bestuur van de vzw
AZ St.-Elisabeth.

052/1

Strooiplan

BESLUIT
Raadslid Daniël Marcipont heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad.
Strooiplan
De voorbije maand zijn we een aantal keer geconfronteerd met sneeuwval die de stad noopten tot de activatie van het strooiplan. Net als de vorige jaren blijken er toch nog steeds een
aantal tekortkomingen te zijn.
Burgemeester Jan Peeters antwoordt. De stad is verantwoordelijk voor de gemeentewegen.
De toestand van de gewestwegen moet hier niet besproken worden. Integendeel tot wat u
beweert, hebben wij dit jaar zelfs een hele hoop felicitaties gekregen van burgers en van organisaties voor het sneeuwvrij houden en sneeuwvrij maken van de wegen en van de
fietspaden. Uw commentaar verbaast ons dus een beetje omdat wij dit jaar feedback gekregen hebben van de buitenwereld over de grote inspanningen die geleverd zijn.
Wij hebben voldoende materiaal, ook voor de fietspaden waarvoor wij twee tractoren hebben
uitgerust met het juiste materiaal om die sneeuw- en ijsvrij te houden. Wij hebben zestig
personeelsleden die zich die weken bijna uitsluitend hebben bezig gehouden met sneeuwen ijzelbestrijding. Op dat moment ligt de andere werking bijna volledig stil en zijn wij bezig
met het sneeuw- en ijsvrij maken van het openbaar domein en de omgeving van de openbare gebouwen. Wat u daarbij moet weten – maar u weet dat want u hebt dat al een paar
keer gevraagd – is dat wij in Herentals met vier fases werken.
De eerste fase is 70 kilometer en dat zijn de belangrijkste wegen en de belangrijkste openbare gebouwen zoals het station, het ziekenhuis en enkele hellingen. Fase een start direct bij
aankondiging van sneeuw en ijzel om op een relatief korte tijd toch alle belangrijke wegen in
en rond Herentals snel sneeuw- en ijzelvrij te krijgen.
Fase twee is 145 km en omvat de belangrijkste verbindingswegen, de schoolroutes en de
voornaamste straten. Dat is de grootste toer.
Fase drie zijn de belangrijkste wegen binnen de wijken. Deze fase wordt vooral tijdens de
normale daguren gereden nadat fase twee is afgewerkt.
Daar stopt het eigenlijk. Wij hebben in Herentals niet de ambitie om elke kleine straat in elke
wijk volledig sneeuwvrij te krijgen. Er zijn trouwens veel wijken en straten waar men uitdrukkelijk vraagt om dat niet te doen om zo de sneeuwpret van de kinderen in de wijk te
behouden.
Fase vier werkt eigenlijk op afroep. Als mensen melden dat er zich toch een veiligheidsprobleem voordoet, gaan we ook in die straten strooien op aanvraag. Het gaat dus om straten
die niet aan bod komen in fase een, twee of drie.
De afgelopen sneeuwperiode is de fietspadenroute van fase een en twee 25 keer gereden.

We hebben fase een en fase twee 20 keer gereden. Fase drie 4 keer en voor fase vier twee
tot drie dagen op afroep.
Ik stel voor dat u eens een keer mee gaat met de mensen van onze technische dienst die ’s
morgens om drie uur vertrekken en die non-stop quasi de hele tijd bezig zijn. Dat is een niet
te onderschatten taak en vergt een goede organisatie en een grote capaciteit aan mankracht. Volgens ons en ook volgens verschillende commentaren van de burgers is dat dit jaar
goed verlopen met een zeer behoorlijk resultaat ook met name voor de fietspaden. Er is ooit
een tijd geweest dat we daar niet goed voor geëquipeerd waren maar dat is nu wel het geval
en dat is dan ook vrij goed verlopen. Ik zal niet zeggen dat alles perfect. Maar ik denk niet
dat u kunt zeggen dat ons systeem niet functioneert en dat het veel slechter is dan in andere
gemeenten. Als u wil, zal ik u een verslag bezorgen met de cijfers van de technische dienst
over de inzet van de voorbije weken.
Raadslid Marcipont: Ik zeg niet dat er niet gewerkt is, ik zeg alleen dat er niet voldoende gewerkt is en dat andere gemeenten er blijkbaar wel in slagen om tijdig en zelfs op zondag de
fietspaden sneeuwvrij te krijgen terwijl dat in Herentals nog niet het geval was. Ik kan een
PowerPoint samenstellen met foto’s die ik die week getrokken heb. Er zijn foto’s van de situatie bij ons maar ook in Wiekevorst, Poederlee, Geel, Turnhout, Balen, Mol … De uren staan
er ook allemaal zodat u kunt vergelijken en dan zult u zien hoe wij in Herentals achterlopen
op de andere gemeenten.
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Maatregelen ter bescherming personeel Netepark

BESLUIT
Raadslid Dirk Van Thielen heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad.
Maatregelen ter bescherming personeel Netepark
Op 1 januari 2013 werd de nieuwe dresscode in het Netepark van kracht waarbij bezoekers
enkel nog in bikini, badpak of aansluitende zwembroek mogen komen zwemmen.
Bij HNM begrijpen we het nut van de invoering van deze maatregel.
Jammer genoeg moeten we vaststellen dat vele bezoekers nog niet op de hoogte zijn van de
nieuwe regels en het geregeld tot discussies komt tussen personeel en bezoekers.
Helaas blijft het niet bij discussies en worden personeelsleden dikwijls geconfronteerd met
verbale agressie en intimidaties.
Bovendien zijn de wintermaanden relatief rustige maanden en denken we dat de nieuwe
dresscode in het begin van de zomer tot ernstige ongeregeldheden zullen leiden.
Waarschijnlijk zullen de problemen verminderen eens de maatregel door iedereen gekend is,
maar het kan niet worden ontkend dat er op dit ogenblik een probleem is met de veiligheid
en integriteit van het personeel van het Netepark en dat dit probleem nog zal verergeren in
het begin van de zomermaanden wanneer vele bezoekers uit de wijde omgeving naar het
Netepark afzakken.
Onze vragen aan de bevoegde schepen Wies Verheyden zijn dan ook:
1) Bent u op de hoogte van de problemen van agressie en intimidatie van personeelsleden
van het Netepark naar aanleiding van de nieuwe dresscode?
2) Welke maatregelen hebt u al genomen om deze problemen op te lossen?
3) Welke maatregelen zal u nog nemen om dit probleem aan te pakken tijdens het zomerseizoen?
Schepen Wies Verheyden antwoordt. Ik denk dat er een onderscheid moet gemaakt worden
tussen de agressie die kan gebeuren tegen de dresscode en de reeds gekende vormen. We

hebben al flankerende maatregelen genomen om een antwoord te bieden aan allerlei agressievormen tijdens de zomermaanden. De laatste twee jaren is er ook geïnvesteerd in opleidingen die gegeven worden door een externe firma om te leren omgaan met agressie. We
hebben dus geïnvesteerd in agressiebeheersing en het personeel weet al enigszins hoe ze
daar mee moeten omgaan. Dat is de laatste jaren ook gebleken bij incidenten. Nu worden
we ook geconfronteerd met de reacties op de dresscode en het gaat dan vooral om mensen
van buiten Herentals die soms van ver komen. Ik kan dat enigszins begrijpen hoewel de
invoering van de dresscode al maanden geleden gecommuniceerd is. In Mechelen, Lier,
Brasschaat, Arendonk… bestaat dat reeds jaren. Het is dus niet allemaal nieuw. Bij het Instituut van sportbeheer stelt men dat 47% van de gemeenten en steden die dresscode al
ingevoerd hebben waaronder grote steden als Brugge, Oostende, Ieper, Kortrijk, Leuven …
Maar we hebben al enkele vergaderingen gehad met de beheerder van het Netepark om
daar in de toekomst maatregelen rond te nemen. Die zullen eerder preventief zijn. Op dit
ogenblik is er al een merkbare daling van het chloorgehalte naar aanleiding van de nieuwe
normen van volksgezondheid. Maar we gaan voor de volgende vakantieperiode zeker maatregelen nemen en we zullen die dan ook communiceren zodat iedereen daar rekening mee
kan houden. Het personeel heeft dus al opleidingen gevolgd rond agressiebeheersing en
voor de zwaardere vormen van agressie hebben we de flankerende maatregelen in samenwerking met de politie. Tegen deze vorm van agressie zullen we zachter moeten optreden
maar we gaan daar de volgende weken zeker aan werken.
Burgemeester Jan Peeters heeft nog twee aanvullingen. Het is belangrijk dat we goed communiceren over de nieuwe dresscode, zeker ook naar de mensen die van ver komen. Als je
nu naar de website van de stad Herentals gaat kijken en je klikt Netepark aan, dan is het
eerste wat je ziet het nieuwe reglement rond de dresscode. De pagina’s van het Netepark
zijn de drukst bezochte pagina’s van de website. Mensen van buitenaf die zich willen informeren naar openingsuren doen dat vooral via de website dus het is belangrijk dat we die
communicatie aanhouden.
Daarnaast is het belangrijk dat de reden waarom we overgegaan zijn naar die dresscode, te
maken heeft met de waterkwaliteitsnorm die de Vlaamse overheid ons oplegt. In het verleden konden we die nog amper halen omdat het de gewoonte was geworden om te gaan
zwemmen met een heleboel textiel en zelfs ondergoed waardoor er een echt hygiëneprobleem ontstaat in de openbare zwembaden, zeker die zo druk bezocht zijn als Herentals.
Het is in het belang van de volksgezondheid en waterkwaliteit dat we dat beleid aanhouden
en ook afdwingen. We kunnen daar echt geen compromis over sluiten of we zullen het
zwembad meer en meer moeten dicht doen omdat we de waterkwaliteitsnormen niet meer
kunnen halen.
Raadslid Van Thielen: Het is voor ons vooral belangrijk dat de veiligheid van de personeelsleden kan gegarandeerd worden, wetende dat het gaat escaleren de volgende maanden.
Raadslid Peter Verpoorten: Ik zou nog een suggestie willen doen. Nu wordt er van uitgegaan
dat we zo goed mogelijk moeten communiceren rond de nieuwe dresscode en dat er een
aanpak moet zijn rond agressiebeheersing. Een groot aantal zwembaden hebben die dresscode al ingevoerd maar een groot aantal daarvan heeft ook de stap genomen om zelf goedkope zwembroeken te voorzien die de mensen eventueel kunnen aankopen als dat nodig
mocht zijn. Op die manier staan de mensen ook niet voor een voldongen feit als ze de communicatie rond de dresscode hebben gemist.
Schepen Wies Verheyden: Ik denk dat er volgende week een zwembroekenautomaat geplaatst wordt. De uitbater heeft daar een overeenkomst voor afgesloten.
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