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4 november 2014

Zitting van dinsdag 4 november 2014
Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter
Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx
Anne-Marie - schepenen
Marcipont Daniël, Bergen Lise, Vervloesem Victor, Vervoort Erik, Michiels Bart, Van den
Broeck Ludo, Verpoorten Peter, Verellen Guy, Verraedt Stefan, Caers Patrick, Cleymans Jo,
Laureys Koen, Van Thielen Dirk, Vanooteghem Hubert, Snauwaert Lieve, Moons Rutger,
Baeten Beatrijs - raadsleden
Mattheus Tanja - secretaris
De openbare zitting begint om 20.00 uur
-----------------------------------------------------Raadslid Daniël Marcipont, Vlaams Belang, vraagt volgens artikel 15, §2 van het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, om volgend punt: “De Lijn versterkt buslijnen
naar Noorderwijk en Morkhoven” met spoedeisendheid te agenderen.
De voorzitter bevraagt de raadsleden met betrekking tot deze spoedbehandeling. Alhoewel
het agendapunt inhoudelijk als belangrijk wordt beschouwd, levert het uitstel van dit punt
geen gevaar op voor de stad.
Tot de stemming wordt overgegaan:
Stemmen voor: Marcipont, Snauwaert, Verpoorten en Van Thielen
Stemmen tegen: Peeters, Bertels, Verheyden, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Baeten, Van
Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels Bart, Van den Broeck, Caers, Moons, Verellen,
Verraedt, Cleymans, Laureys en Vanooteghem
Het punt wordt niet toegevoegd aan de agenda.

001 Ontslag gemeenteraadslid
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Mevrouw Kim Verwimp werd op 02/01/2013 aangesteld als gemeenteraadslid.
Met haar brief van 13/10/2014 neemt zij 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 13/10/2014 van mevrouw Kim Verwimp
waarbij zij haar ontslag als gemeenteraadslid indient.

002 Aanstelling en eedaflegging opvolger
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Kim Verwimp heeft ontslag genomen als gemeenteraadslid.
Haar opvolger wordt geïnstalleerd.
Juridische grond
Gemeentedecreet artikel 16.
Argumentatie
Kim Verwimp 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 is als gemeenteraadslid geïnstalleerd
ter vervanging van Marie Helene De Wijze.
De vierde opvolger op lijst nr. 4 – sp.a, Martine Moriau, heeft de vervanging van Kim
Verwimp geweigerd in haar brief van 18/10/2014.
De vijfde opvolger op lijst nr. 4 – sp.a, Erik Vervoort, werd opgeroepen om als gemeenteraadslid geïnstalleerd te worden ter vervanging van Kim Verwimp.
De gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van Erik Vervoort en bevindt die in orde.
Erik Vervoort 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 de geloofsbrieven goed van Erik Vervoort, geboren op 27/06/1964,
wonende te 2200 Herentals, St.-Waldetrudisstraat 25 en verklaart hem aangesteld als
gemeenteraadslid.

003 Tweede budgetwijziging 2014: goedkeuring.
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, budgetwijziging of meerjarenplan. De secretaris maakt de
beleidsnota op die bij het voorontwerpbudget hoort en de strategische nota bij het
meerjarenplan. De financieel beheerder maakt op basis van de beleidsnota en de
strategische nota de daarbij horende financiële nota’s op. De secretaris legt dit voorontwerp
voor aan het college van burgemeester en schepenen.
Het budget bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota, het meerjarenplan uit een
strategische nota en een financiële nota.
Het college van burgemeester en schepenen legt haar ontwerp van budgetwijziging, budget
en meerjarenplan voor aan de gemeenteraad.
De gemeenteraad stelt de budgetwijziging, het budget en het meerjarenplan vast op basis
van de voorgelegde cijfers en nota’s ervan.
De secretaris en de waarnemend financieel beheerder overlegden met een delegatie van het
schepencollege en het managementteam op 09/09/2014 over het eerste voorontwerp van de
tweede budgetwijziging voor het dienstjaar 2014.
De secretaris en de waarnemend financieel beheerder overlegden met het
managementteam op 23/09/2014 over het voorontwerp van de tweede budgetwijziging voor
het dienstjaar 2014.
Op 26/09/2014 overhandigde de secretaris het voorontwerp van de tweede budgetwijziging
2014 aan de leden van het college van burgemeester en schepenen.
Op 29/09/2014 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van het
voorontwerp van de tweede budgetwijziging 2014 en voerde hierover een puntendiscussie.
Op 20/10/2014 stelde het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van de
tweede budgetwijziging 2014 definitief vast en legde dit voor aan de gemeenteraad.
Vandaag vraagt de voorzitter aan de gemeenteraad de tweede budgetwijziging 2014 vast te
stellen.
Juridische grond
Het gemeentedecreet van 15/07/2005 en de wijzigingsdecreten.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 23/11/2012.
Het Ministerieel Besluit van 01/10/2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd
door het Ministerieel Besluit van 26/11/2012.

Financiële gevolgen
De gemeenteraad stelt de tweede budgetwijziging voor het dienstjaar 2014 vast zoals
opgenomen in het doelstellingenbudget B1.
Argumentatie
Bij het voorontwerp van de tweede budgetwijziging van 2014 worden de nodige
aanpassingen aan het budget gedaan. Na de opmaak van het budget en het meerjarenplan
zijn er altijd elementen die moeten aangepast worden. Zeker nu bij de overgang van de NGB
naar de BBC. In het kader van de voorbereidingen naar de budgetopmaak 2015 en de
aanpassing van de meerjarenplanning, worden de exploitatiekosten kritisch bekeken, en
projecten die dit jaar niet meer zullen gerealiseerd worden, worden uit het budget geschrapt
in 2014 om bij de budgetopmaak 2015 opnieuw op te nemen. Investeringskredieten worden
automatisch overgezet naar het volgende jaar. Hier komt de uitvoering niet in het gedrang
moesten deze dossiers niet in 2014 afgewerkt zijn.
BESLUIT
De gemeenteraad stelt de tweede budgetwijziging - bestaande uit de verklarende nota en de
financiële nota - voor het dienstjaar 2014 vast.
Stemmen voor: Peeters, Bertels, Verheyden, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort,
Baeten, Van Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels Bart, Van den Broeck, Caers, Moons,
Verellen, Verraedt, Cleymans, Laureys, Vanooteghem, Verpoorten en Snauwaert
Onthouding: Marcipont en Van Thielen

004 AGB Sport en Recreatie Herentals Budgetwijziging 2 - 2014: goedkeuring
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad van de stad Herentals heeft het autonoom gemeentebedrijf “AGB Sport en
Recreatie Herentals” opgericht op 07/09/2004. Op dat ogenblik werden de oprichting, de
statuten en de beheersovereenkomst goedgekeurd.
Op 09/09/2014 legde de secretaris het voorontwerp van budgetwijziging 2 voor het jaar 2014
voor aan een delegatie van het directiecomité.
Op 13/10/2014 stelde het directiecomité het ontwerp van budgetwijziging 2 voor het jaar
2014 vast dat het vandaag voorlegt aan de raad van bestuur.
Vandaag stelt de raad van bestuur de budgetwijziging 2 voor het jaar 2014 vast en legt deze
ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
Juridische grond
De statuten van het AGB Sport en Recreatie Herentals, Hoofdstuk II. ORGANEN, Afdeling 1
- Algemeen, artikel 10: bevoegdheden bepalen onder andere:
§ 2 Meer specifiek heeft de raad van bestuur onder meer volgende bevoegdheden. De
raad:
- stelt het meerjarenplan en het budget van het AGB vast en legt ze ter goedkeuring
aan de gemeenteraad voor;
- spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening en formuleert hierbij eventuele adviezen over aansprakelijkheid. De raad kan in beroep gaan tegen de nietgoedkeuring van de jaarrekening door de gemeenteraad;
Het gemeentedecreet van 15/7/2005 en zijn wijzigingen waarin bepaald wordt dat de raad
van bestuur van een autonoom gemeentebedrijf een budget(wijziging) en jaarrekening vaststelt en de gemeenteraad deze goedkeurt.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 23/11/2012.
Op 29/6/2012 bekrachtigde de Vlaamse Regering de decreten tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15/07/2005. Deze wijzigingen treden in werking op 01/01/2014. Dat betekent
dat in de loop van 2013 de meerjarenplannen en de budgetten voor 2014 al moeten worden
opgemaakt volgens de regels van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni.

Financiële gevolgen
Het directiecomité stelt het ontwerp van de budgetwijziging 2 voor het dienstjaar 2014 vast
zoals opgenomen in het doelstellingenbudget B1.
Argumentatie
Een budget en een meerjarenplan doorloopt volgende stappen: Het directiecomité legt een
voorontwerp voor budget en meerjarenplan voor. Het directiecomité legt de raad van bestuur
een ontwerp van budget en meerjarenplan voor. De raad van bestuur stelt het
budget(wijziging) en het meerjarenplan vast. De gemeenteraad keurt het budget en
meerjarenplan goed.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt de tweede budgetwijziging - bestaande uit de verklarende nota en
de financiële nota - van het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals
voor het dienstjaar 2014 goed.
Stemmen voor: Peeters, Bertels, Verheyden, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort,
Baeten, Van Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels Bart, Van den Broeck, Caers, Moons,
Marcipont, Verpoorten en Snauwaert
Stemmen tegen: Verellen, Verrraedt, Cleymans, Laureys en Vanooteghem,
Onthouding: Van Thielen

005 OCMW: kennisname budgetwijziging 2014/A
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Herentals heeft op 23/09/2014 de
budgetwijziging investeringsbudget 2014/A vastgesteld. Het OCMW legt de budgetwijziging
2014/A 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 artikel 150.
Argumentatie
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging investeringsbudget 2014A.
Een budgetwijziging is noodzakelijk conform artikel 156 van het OCMW-decreet. Er werd een
compromis afgesloten tussen het OCMW van Herentals en het AZ St.-Elisabeth Herentals
vzw waarin werd beslist om een subsidie te verlenen van 120.090,45 euro aan het AZ St.Elisabeth Herentals vzw voor de aankoop van een woning te Nederrij 49. Deze woning is
eigendom van het OCMW Herentals. Dit op voorwaarde dat het bedrag van 350.236,59 euro
van de responsabiliseringsbijdrage van 2012 volledig zou worden terugbetaald door het AZ
St.-Elisabeth Herentals vzw aan het OCMW van Herentals. De subsidie zal betaald worden
met middelen uit het reguliere desinvesteringsbudget.
De geconsolideerde gemeentelijke bijdrage blijft ongewijzigd en derhalve moet de
gemeenteraad enkel kennisnemen.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging investeringsbudget 2014/A.

006 Kerkfabriek O.-L.-Vrouw: budgetwijziging 2014
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De centrale kerkraad heeft de budgetwijziging 2014 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
voor advies voorgelegd aan het Bisdom van Antwerpen. Het Bisdom Antwerpen heeft
gunstig advies verleend.
De centrale kerkraad heeft de budgetwijziging 2014 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
ingediend bij het stadsbestuur.
Juridische grond
- Decreet van 06/07/212 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van
07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erediensten,

- Besluit van de Vlaamse Regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de erkende erediensten, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 14/12/2012.
Argumentatie
De gemeentelijke toelage is niet verhoogd. De gemeenteraad neemt akte van de eerste
budgetwijziging 2014 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw.
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:
kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw - budgetwijziging I 2014
Artikel
Exploitatie-uitgaven
wijziging
hoofdfunctie
20
Eredienst
-250 euro
21
Gebouwen van de eredienst
-1.770 euro
22
Bestuur van de eredienst
+3.620 euro
23
Privaat patrimonium
-1.600 euro
BESLUIT
De gemeenteraad neemt akte van de eerste budgetwijziging 2014 van de kerkfabriek OnzeLieve-Vrouw.

007 Kerkfabrieken: budget 2015
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De Centrale Kerkraad heeft de budgetten 2015 van de verschillende kerkfabrieken
ingediend. Het bisdom heeft gunstig advies gegeven.
Juridische grond
- Decreet 06/07/2012 tot wijziging van de diverse bepalingen van het decreet van
07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 13/10/2006 over het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale kerkbesturen van de erkende erediensten, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van
14/12/2012.
Argumentatie
De Centrale Kerkraad (CK) moet de budgetten gecoördineerd indienen bij het gemeentebestuur. Voorafgaand moet advies gevraagd worden bij het Bisdom.
De gemeenteraad neemt binnen een termijn van 50 dagen na ontvangst van de budgetten
een beslissing. Blijft de gemeentelijke toelage in het budget binnen de grenzen van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, dan neemt de gemeenteraad akte. Is
de gemeentelijke toelage in het budget hoger dan het bedrag dat in het goedgekeurde meerjarenplan was opgenomen, dan kan de gemeenteraad het budget aanpassen om overeenstemming met het meerjarenplan te bekomen, behalve wat betreft de kosten die betrekking
hebben op het vieren van de eredienst.
De gemeentelijke bijdragen voor de kerkfabrieken blijven binnen de grenzen van de meerjarenplannen 2014-2019.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt akte van de budgetten 2015 van de kerkfabrieken Sint-Antonius,
Sint-Bavo, Sint-Jan de Doper, Sint-Niklaas, Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Waldetrudis, zoals
ingediend door de Centrale Kerkraad.
Schepen Michiels verlaat de zitting

008 Gemeentelijke dotatie aan de Lokale Politie Neteland: dienstjaar 2015.
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De politiezone Neteland heeft op 26/09/2014 een mail gestuurd naar de stad Herentals om
het bedrag van de gemeentelijke dotatie mee te delen. De politiezone vraagt deze dotatie op
te nemen in budget 2015
Juridische grond
- De wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus, artikel 40, derde en zesde lid en artikel 71, eerste lid.
- Het KB van 07/04/2005 over de regels van de berekening en de verdeling van de
gemeentelijke dotaties in een meergemeentepolitiezone.
- De omzendbrief BA-2003/07 van 18/07/2003 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap om de gemeentelijke dotatie aan de politiezone in een afzonderlijk raadsbesluit
vast te stellen vooraleer de zone en de gemeente zelf een beslissing nemen over hun
begroting.
- De politieraad heeft de begroting 2015 van de Lokale Politie Neteland op 08/10/2014
goedgekeurd.
Financiële gevolgen
De politiezone Neteland kost de stad 3.334.645 euro voor het dienstjaar 2015.
Argumentatie
De gemeentelijke dotatie aan een meergemeentepolitiezone moet door elke gemeente van
de zone vastgesteld worden in een afzonderlijk raadsbesluit.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig een bedrag van 3.334.645 euro in het budget 2015 in te
schrijven als gemeentelijke dotatie aan de politiezone Neteland.
Het college heeft de opdracht dit besluit uit te voeren. Dit besluit is onderworpen aan het decreet van 28/04/1993 over de organisatie van het toezicht op de gemeentebesturen.

009 Belastingen 2015-2019: belasting op bank- en daarmee gelijkgestelde
instellingen
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad heft sinds 2008 een belasting op bank- en financieringinstellingen, gewijzigd met
een nieuwe motivatie voor de periode 2010-2013 en hernomen voor 2014-2019. Na
vonnissen van de fiscale rechtbank en het Hof van Beroep is het noodzakelijk het reglement
op bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen aan te passen.
Het college van burgemeester en schepenen keurde op 15/09/2014 het voorstel reglement
op bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen principieel goed.
Openbaar onderzoek
Dit reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 en 187 van het
gemeentedecreet.
Juridische grond
Gemeentedecreet.
Decreet van 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen.
Argumentatie
Gemeenten hebben nood aan financiële middelen om hun beleid te verwezenlijken. Voor
een aanzienlijk deel van deze financiële middelen moeten de gemeenten een beroep doen
op belastingen. Het is de bedoeling om de fiscale druk zoveel mogelijk en op een billijke
manier te spreiden over de gezinnen en ondernemingen op het grondgebied.
De gezinnen dragen bij tot de gemeentelijke financiën via de aanvullende belasting op de
personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Gemeenten mogen
geen opcentiemen heffen op de vennootschapsbelasting, waardoor gemeenten op zoek
moeten naar andere belastingen voor bedrijven.
Voor ondernemingen heft de stad een belasting op drijfkracht. De belasting op drijfkracht is
verschuldigd voor motoren die ondernemingen gebruiken voor hun exploitatie. Deze

belasting heeft een billijk karakter doordat de drijfkracht die ondernemingen inzetten, in
verhouding is met hun financiële draagkracht.
Dit principe geldt echter niet voor banken- en daarmee gelijkgestelde instellingen. Dit soort
ondernemingen heeft uit hun aard een zeer grote financiële draagkracht, maar gebruikt zeer
weinig drijfkracht.
De belasting op motoren geldt voor alle ondernemingen op het grondgebied van Herentals.
Op die manier dragen de ondernemingen ook hun steentje bij tot de stedelijke financiën.
Omdat de stad de buitensporige en significante wanverhoudingen tussen de ingezette
drijfkracht en de financiële draagkracht van bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen niet
billijk acht, wil de stad specifiek voor deze ondernemingen een belasting instellen. Door deze
belasting wordt het onbillijke karakter van de belasting op drijfkracht voor bank- en daarmee
gelijkgestelde instellingen getemperd. Het bedrag van de belasting is billijk en legt geen
onredelijke lasten op aan bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt het gewijzigde belastingreglement op bank- en daarmee
gelijkgestelde instellingen goed als volgt:
1. Algemene bepalingen
De stad heft van 01/01/2015 tot en met 31/12/2019 een jaarlijkse gemeentebelasting op
bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen. Alle bank-, financierings- kredietinstellingen of
spaarkassen maar ook hun agentschappen, bijkantoren en éénmanszaken die gevestigd zijn
of geïnstalleerd op het grondgebied van de stad Herentals zijn deze belasting verschuldigd.
2. Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de instelling uitbaat.
3. Grondslag en tarief
De stad berekent het tarief op basis van het personeelsbestand op 1 januari van het
dienstjaar:
- 60 euro voor éénmanszaken die voor de exploitant een nevenberoep zijn
- voor de instellingen met een personeelsbezetting van:
- 0 tot en met 5 personen: 175 euro
- meer dan 5 tot en met 10 personen: 410 euro
- meer dan 10 personen tot en met 20 personen: 585 euro
- meer dan 20 personen: 760 euro.
De toestand op 1 januari bepaalt de belastingschuld. De belasting is ondeelbaar
verschuldigd voor het ganse jaar.
4. Vrijstellingen
De belastingplichtige kan een vrijstelling krijgen van betaling als de instelling volgens een
wet vrijgesteld is van gemeentebelasting.
5. Kohierbelasting
De stad vordert de belasting door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet
betaald worden binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Elke belastingplichtige moet een aangifte doen. De stad stuurt een aangifteformulier op. Dit
document moet de belastingplichtige binnen de maand ingevuld terugsturen. De nieuwe
belastingplichtige moet hiervan zelf aangifte doen bij de stad. Bij wijziging moet hij dit binnen
de maand via aangetekende brief melden.
Bij gebrek van aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de
belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover de stad beschikt. De
belastingplichtige ontvangt een aangetekende brief die de redenen bevat waarom de stad
gebruik maakt van deze procedure. De belastingplichtige beschikt over een termijn van
dertig kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van die
kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
6. Procedure
De vestiging en de invordering van de belasting en ook de geschillen gebeuren volgens het
decreet van 30/05/2008 inzake de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen.
7. Bezwaren

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting
bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van verval,
schriftelijk worden ingediend en gemotiveerd. De belastingplichtige dient het bezwaar in
binnen een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de
datum van verzending van het aanslagbiljet.
8. Opheffing
Het belastingreglement op bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen van 01/01/2014 tot
en met 31/12/2019 wordt opgeheven met ingang van 01/01/2015.
Stemmen voor: Peeters, Bertels, Verheyden, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort,
Baeten, Van Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels Bart, Van den Broeck, Caers, Moons,
Marcipont, Verpoorten en Snauwaert
Stemmen tegen: Verellen, Verraedt, Cleymans, Laureys, Vanooteghem en Van Thielen

010 Retributies 2015-2019: retributiereglement op goederen voor het verwerken van
afvalstoffen
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad stemde op 21/01/2014 een retributie op goederen voor het verwerken van
afvalstoffen voor de periode 2014-2019. IOK Afvalbeheer geeft aan de stad de mogelijkheid
om biodegradeerbare zakken ter beschikking te stellen aan haar inwoners. De stad wenst
deze diensten aan te bieden en past het retributiereglement op goederen voor het verwerken
van afvalstoffen aan.
Het college van burgemeester en schepenen keurde de wijzigingen op 22/08/2014
principieel goed.
Openbaar onderzoek
Dit reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 en 187 van het
gemeentedecreet.
Argumentatie
IOK Avalbeheer geeft aan de stad de mogelijkheid om biodegradeerbare zakken ter
beschikking te stellen aan haar inwoners. De zakken dienen enkel om in de GFT-containers
te hangen. De stad Herentals wenst deze dienst aan te bieden aan inkoopprijs en past
hiervoor haar reglement aan.
IOK Afvalbeheer vraagt of de stad deelneemt aan het gratis ter beschikking stellen van
naaldcontainers aan particulieren. Het Vlaams reglement voor duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema) deelt injectienaalden in bij de lijst van klein
gevaarlijk afval (KGA). Voor de stad betekent dit dat ze “insulinespuiten, pennaalden en
bladlancetten” gratis moet aanvaarden op het recyclagepark. De bezoeker is verplicht om de
naalden aan te bieden in een naaldcontainer die voldoet aan de ADR-reglementering.
Injectienaalden accepteren in een lege glazen bokaal of in lege plastieken flessen is van
01/06/2012 verboden. De naaldcontainers kunnen gekocht worden bij apotheken of
organisaties die mensen met diabetes begeleiden. Bij afgifte van een volle naaldcontainer op
het recyclagepark krijgt de inwoner een nieuwe naaldcontainer in ruil.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt het gewijzigde reglement op goederen voor het verwerken van
afvalstoffen goed:
1. Algemene bepalingen.
De stad heft met ingang van 01/01/2015 tot en met 31/12/2019 een retributie op
compostbakken, compostvaten, compost in zakken, plastic zakken voor het inzamelen van
PMD-afval, biodegradeerbare zakken voor inzameling van GFT, gemerkte huisvuilzakken
voor foornijveraars, kerstmarkt en andere evenementen.
Een inwoner is een individu of groep van mensen gekoppeld aan een ophaalpunt, waarbij de
referentiepersoon van elk gezin op het grondgebied van de stad om het even welke woning
of woongelegenheid in gebruik heeft en als dusdanig gekend is als afvalproducent.
2. Gebruiker

De retributie is verplicht voor elke inwoner van de stad Herentals die goederen wil ontvangen
of aanvraagt en voor bedrijven met huishoudelijk vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
3. Grondslag en tarief
De stad heft een retributie op goederen nodig voor het verwerken van afvalstoffen als volgt:
- compostbakken aan aankoopprijs, levering aan huis inbegrepen
- compostvaten aan aankooprijs, levering aan huis inbegrepen
- compost per zak van 25 liter, aan aankoopprijs
- 5 euro per rol van 24 stuks plastic zakken voor het inzamelen van PMD-afval
- aan aankooprijs per rol van 10 stuks plastic zakken voor het inzamelen van PMD-afval
bestemd voor scholen
- biodegradeerbare zakken voor de inzameling van GFT aan aankoopprijs
- 2,50 euro per gemerkte huisvuilzak voor foornijveraars, kerstmarkt en andere evenementen.
- als een inwoner injectienaalden aanbiedt in een naaldcontainer die voldoet aan de ADRreglementering op het recyclagepark ontvangt de inwoner gratis een nieuwe
naaldcontainer.
4. Vrijstellingen
Er zijn geen vrijstellingen mogelijk voor deze retributie.
5. Betaling
De betaling is verschuldigd op het moment van de aanvraag.
Bij niet-minnelijke betaling voorziet het gemeentedecreet de mogelijkheid om een
dwangbevel uit te vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke
rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.
6. Procedure
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt volgens het gemeentedecreet.
7. Opheffing
Het reglement retributies 2014-2019 op goederen voor het verwerken van afvalstoffen van
01/04/2014 tot 31/12/2019 wordt opgeheven met ingang van 01/01/2015.
Stemmen voor: Peeters, Bertels, Verheyden, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort,
Baeten, Van Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels Bart, Van den Broeck, Caers, Moons,
Verellen, Verraedt, Cleymans, Laureys, Vanooteghem, Verpoorten en Snauwaert
Onthouding: Marcipont en Van Thielen

011 Retributies 2015-2019: retributie parkeren
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad stemde op 17/12/2013 een retributie op parkeren voor de periode 20142019. Via mail laat het Agentschap Binnenlands Bestuur weten dat artikel 2 moet aangepast
worden. De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat en niet door de
bestuurder van het voertuig.
Het college van burgemeester en schepenen keurde op 20/10/2014 de wijziging in het
reglement principieel goed.
Juridische grond
Gemeentedecreet.
Wet van 22/02/1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op
motorvoertuigen in te voegen.
Koninklijk Besluit van 01/12/1975 over het algemene reglement op de politie op het
wegverkeer.
Wet van 07/02/2003 aangaande verschillende bepalingen betreffende verkeersveiligheid.
Koninklijk Besluit van 22/12/2003 en latere wijzigingen tot aanwijzing van de zware
overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet
aangaande de politie op het wegverkeer.
Ministerieel Besluit van 09/01/2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart.

Argumentatie
De gemeenteraad stemde op 17/12/2013 een retributie op parkeren voor de periode 20142019. Via mail laat het Agentschap Binnenlands Bestuur weten dat artikel 2 moet aangepast
worden. De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat en niet door de
bestuurder van het voertuig.
Het aantal parkeerplaatsen in de stad is beperkt. Om de parkeerrotatie te verbeteren, is het
verantwoord parkeertarieven te hanteren die in evenredigheid zijn met de parkeertijd.
Om een verhoging van de parkeermogelijkheden te bereiken, zijn er ook nieuwe
mogelijkheden vereist voor de controle op de beperking van de parkeerduur op de
voorgeschreven plaatsen. De stad wil een financiële vergoeding eisen voor de overtreder
van de maximale duur van parkeertijd. Deze retributie helpt de financiële behoefte van de
stad te verlichten.
BESLUIT
De gemeenteraad keurt het gewijzigde retributiereglement parkeren goed als volgt:
1. Algemene bepalingen
De stad heft van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019 een parkeerretributie.
2. Gebruiker
De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het voertuig dat
parkeert:
- op een betalende parkeerplaats tussen 9 en 18 uur met uitzondering op zon- en
feestdagen;
- in de blauwe zone tussen 9 en 18 uur met uitzondering op zon- en feestdagen;
- op een parkeerplaats waarvan de maximumduur er met een opschrift aan het
verkeersbord wordt aangeduid.
3. Grondslag en tarief
Het tarief bedraagt:
- voor de parkeerplaatsen uitgerust met parkeerautomaat, -meter of per sms: 0,30 euro per
begonnen schijf van 15 minuten met een maximaal onafgebroken parkeerduur van 2 uur.
- 25 euro wanneer geen geldig parkeerticket, blauwe parkeerschijf of bewonerskaart op een
zichtbare plaats achter de voorruit geplaatst is, of geen parkeermeter of parkeersessie per
sms/qr/app gestart is.
- 25 euro voor het overschrijden van de parkeertijd die met een opschrift aan het
verkeersbord wordt aangeduid.
4. Vrijstellingen
De retributie is niet verschuldigd:
- voor houders van de speciale parkeerkaart voor personen met een handicap,
uitgezonderd op plaatsen waarvan de maximumduur er met een opschrift aan het
verkeersbord wordt aangeduid.
- op een parkeerplaats bestemd voor autodelen, voor auto’s die bij het stadsbestuur van
Herentals gekend zijn als bestemd voor autodelen.
- voor elektrische auto’s op een parkeerplaats met een elektrisch laadpunt, voor de duurtijd
van het opladen van het elektrische voertuig.
- wanneer op een betalende parkeerplaats korter dan 15 minuten wordt geparkeerd. Deze
vrijstelling wordt aangevraagd door het plaatsen van een gratis parkeerticket, door het
aanduiden van de tijdsduur op een parkeermeter, of door een gratis parkeersessie via
sms aan te vragen.
5. Betaling
De retributie wordt betaald ofwel:
- aan de parkeerautomaat of –meter;
- via sms/qr/app;
- binnen de vijf dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen.
Bij niet-minnelijke betaling voorziet het gemeentedecreet de mogelijkheid om een
dwangbevel uit te vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke
rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.
6. Procedure
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement wordt
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.

7. Opheffing
Het reglement retributie parkeren 2014-2019, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op
17/12/2013, wordt opgeheven met ingang van 01/01/2015.
Stemmen voor: Peeters, Bertels, Verheyden, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort,
Baeten, Van Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels Bart, Van den Broeck, Caers, Moons,
Verellen, Verraedt, Cleymans, Laureys, Vanooteghem, Verpoorten, Snauwaert en Van
Thielen
Stemmen tegen: Marcipont

012 Wijziging van de verkavelingsvergunning nummer V1988/012(1): goedkeuring
nieuwe rooilijn en grondafstand + oplegging lasten voor uitrusting openbaar
domein - Topographos bvba (hoek Rode-Leeuwstraat/St.-Niklaasstraat (6 loten)
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Omschrijving van de aanvraag
De heer Paul Verhaert heeft namens Topograhos BVBA een aanvraag ingediend voor het
wijzigen van de verkavelingsvergunning nummer V1988/012 met betrekking tot gronden
gelegen in Herentals, hoek Rode-Leeuwstraat(MRH) – St.Niklaasstraat(MRH), afdeling 4,
sectie B, perceelnummer 115X 3.
De aanvraag betreft een wijziging van de oorspronkelijk vergunde loten 1 en 2, alsook een
uitbreiding met 4 loten zodat in totaal 6 loten worden voorzien, bestemd voor
ééngezinswoningen. (4 loten voor gekoppelde bebouwing en 2 loten voor vrijstaande
bebouwing).
Het terrein van de verkaveling is gelegen langs de bestaande wegen Rode-Leeuwstraat en
St.-Niklaasstraat. Aan beide wegen werd een rooilijnplan goedgekeurd.
De bestaande rooilijn aan de Rode-Leeuwstraat blijft behouden, de rooilijn aan de St.Niklaasstraat wordt 1 m verlegd, waardoor de rooilijnbreedte wordt vergroot van 8 m naar 9,m.
Voorgeschiedenis
Het college verleende op 06/10/2014 voorwaardelijk gunstig advies over de aanvraag.
Fase en nog te volgen procedure
Het dossier wordt aan de gemeenteraad voorgelegd voor goedkeuring van de nieuwe rooilijn
ter hoogte van de St.-Niklaasstraat en goedkeuring van de stroken grondafstand. Het betreft
zowel de stroken gelegen aan de reeds vastgelegde rooilijnen, maar die nog niet aan de stad
werden overgedragen, als de strook grond (1 m) gelegen aan de nieuwe rooilijn. De
gemeenteraad moet ook de lasten opleggen voor het overdragen van de kosteloze
grondafstand aan de stad, alsook de lasten voor verdere uitrusting van de verkaveling.
Hierna zal het college een definitieve beslissing nemen over de verlening ofwel de weigering
van de verkavelingsvergunning.
Openbaar onderzoek
Tijdens het openbaar onderzoek van 18/07/2014 tot en met 16/08/2014 werden géén
bezwaarschriften ingediend.
Adviezen
Externe adviezen
- Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos van 18/08/2014 met kenmerk
ROC/14-03052COMP/14/0282/AN is voorwaardelijk gunstig.
Interne adviezen
- Het advies van de technische dienst van 02/10/2014 met kenmerk Tc14058 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.
Volgens het zoneringsplan is het perceel gelegen in het centraal gebied.

Voor de kavels zelf :
- RWA : De bouwaanvraag moet voldoen aan het besluit van 05/07/2013 houdende
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing
van afvalwater en hemelwater.
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 eigen terrein
in de bodem infiltreren.
- DWA: Gescheiden riolering en septische put voor het zwarte water is verplicht.
Rooilijn/grondafstand
- De rooilijn van de Rode-Leeuwstraat werd vastgelegd bij MB van 12/01/2000 –
rooilijnbreedte 10 m. Voor inneming nr. 6 (perceel 115/X3) moet 81 m² grond voor
inlijving in het openbaar domein worden afgestaan.
- De rooilijn van de St.-Niklaasstraat werd vastgelegd bij MB van 07/02/1997 –
rooilijnbreedte 8 m. Voor inneming 12 (perceel 115/x3) moet 322 m² grond voor inlijving
in het openbaar domein worden afgestaan. De bestaande rooilijn ter hoogte van de
verkaveling wordt verbreed met 1 m naar 9 m. De gronden binnen de rooilijn moeten
eveneens kosteloos aan de stad worden afgestaan.
- Alle kosten, verbonden aan deze overdracht zijn ten laste van de verkavelaar.
Groenvoorziening
Vermits het een verkaveling langs een bestaande straat betreft, moet geen forfait voor
groenvoorziening betaald worden.”
- Het advies van de milieudienst van 10/07/2014 is gunstig.
Advies van de Gecoro
De aanvraag beschikt niet over de nodige complexiteit en schaalgrootte en moet daarom niet
worden voorgelegd aan de Gecoro.
Kostenramingen, erfdienstbaarheden en wegenaanleg
- Pidpa: Om de verkaveling aansluitbaar te maken is een uitbreiding van het drinkwaternet
nodig. In totaal bedraagt deze kostenraming: 5.255,27 euro (brief met kenmerk D-18-843
van 16/09/2014).
- Telenet: kosten om de percelen aansluitbaar te maken: 3.215,16 euro (brief met kenmerk
1093251 van 10/07/2014).
- Eandis: kosten voor uitbreiding van de distributienetten binnen en buiten de verkaveling
en studiekosten: 8.171 euro (brief met kenmerk 271301_49581 van 08/08/2014).
Langsheen de westelijke perceelsgrens is de voetweg nr. 16 aanwezig. Deze wordt
aangeduid en gerespecteerd.
De aanvraag omvat geen wegenaanleg.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
Wetgeving
- Het terrein ligt volgens het gewestplan Herentals – Mol (KB van 28/07/1978) in
woongebied. De bestemming van de percelen, wonen, voldoet aan de geldende
voorwaarden voor woongebieden volgens het KB van 28/12/1972 betreffende de
inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen.
- De Vlaamse codex ruimtelijke ordening en latere wijzigingen die hierop van toepassing
zijn. De voorliggende aanvraag is niet in strijd met de bepalingen van dit decreet. Het
perceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste weg.
Het decreet van 27/03/2009 betreffende grond- en pandenbeleid en latere wijzigingen die
hierop van toepassing zijn. In het bijzonder boek 4 – titel 2: verwezenlijken van een
bescheiden woonaanbod.
Conform het artikel 4.2.1 van het Decreet grond- en pandenbeleid, moet in een
verkavelingsproject in eigendom van natuurlijke of rechtspersonen andere dan Vlaamse
besturen of Vlaamse semi-publieke rechtspersonen een bescheiden woonaanbod worden
verwezenlijkt van 20 %. In de voorliggende verkaveling worden 6 loten voorzien. Dit
betekent dat er hier een bescheiden woonaanbod van 1,2 woningen of kavels moet

worden verwezenlijkt, afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal geeft dit hier 1
bescheiden woning of kavel.
Er voldoet één lot (lot 4) aan deze bepalingen. Het decreet grond- en pandenbeleid wordt
gerespecteerd.
- De geldende uitvoeringsbesluiten, omzendbrieven, verordeningen en richtlijnen inzake
ruimtelijke ordening worden gerespecteerd. Volgende verordeningen worden bij dit
dossier in het bijzonder beoordeeld:
- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid van 05/06/2009.
- De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater van 05/07/2013 dient te worden nageleefd.
Watertoets
Waterparagraaf
Het voorliggende bouwproject heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een
recent overstroomd gebied of een risicozone voor overstromingen, zodat in alle
redelijkheid dient geoordeeld te worden dat het schadelijke effect beperkt is. Enkel
wordt door de toename van de verharde oppervlakte, de infiltratie van het hemelwater
in de bodem plaatselijk beperkt. Voor het betrokken project werd het
watertoetsinstrument op internet doorlopen. Daaruit volgt dat een positieve uitspraak
mogelijk is indien de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater wordt
nageleefd.
Het opgevangen hemelwater van de nieuwe gebouwen moet worden afgeleid naar een
hemelwaterput met aanduiding van hergebruik in de eigen inrichting. De overloop van
de hemelwaterput mag niet worden aangesloten op de openbare riolering, maar moet
gebufferd worden en volledig infiltreren in de bodem op het eigen terrein. Alle nodige
maatregelen moeten getroffen worden om het hemelwater te laten infiltreren in de
bodem op het eigen terrein zodat voldaan wordt aan de code van goede praktijk over
buffering hemelwater. Onder deze voorwaarden is het ontwerp verenigbaar met de
doelstellingen van artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid.
Afvalwater
Het project is volgens het gemeentelijk zoneringsplan gelegen in het centraal gebied.
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.
Volgens het zoneringsplan is het perceel gelegen in het centraal gebied.
Bij bebouwing moeten de kavels worden voorzien van gescheiden riolering. Een
septische put voor het zwarte water is verplicht. Vóór de aanleg van het
afvalwaterstelsel (DWA) op het private terrein, moet de bouwheer contact opnemen
met de technische dienst administratie van de stad. Zodoende kunnen de plaats van
het aansluitputje en de aansluitdiepte op de openbare afvalwaterriolering (DWA)
worden vastgelegd.
- Het decreet van 08/05/2009 houdende de beveiliging van woningen door optische
rookmelders.
De aanvraag betreft een verkaveling voor woningbouw. Bij het bebouwen van de loten
moet dus voldaan worden aan het geldende gewestelijke decreet voor optische
rookmelders voor woningen.
- Gemeentelijk reglement inzake baangrachtoverwelving van 10/10/2006.
Er is geen gracht aanwezig.
College- en gemeenteraadsbeslissingen met betrekking tot verkavelingen
- Collegebesluit van 12/05/1993 om voor het uitvoeren van beplantingswerken langs de
nieuw aan te leggen weg een forfait aan te rekenen van 500 euro/kavel voor open
bebouwing en 250 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 02/12/2008 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 distrubutie-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 elektriciteit- 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 in het centrum van Morkhoven, op ongeveer 130 m
(vogelvlucht) ten westen van de kerk, op de hoek van de Rode-Leeuwstraat met de St.Niklaasstraat. Het te verkavelen perceel grenst in het westen aan het kerkhof. Aan de
overzijde van de St.-Niklaasstraat bevindt zich een lagere school. Voor het overige zijn in de
onmiddellijke omgeving voornamelijk vrijstaande ééngezinswoningen aanwezig. In de straat
zijn 2 bedrijven (garage) aanwezig.
De Rode-Leeuwstraat ontsluit onmiddellijk via de Molenstraat, de verbindingsweg tussen
Herentals en Wiekevorst. De rechtstreekse impact van de aanvraag op de mobiliteit is
beperkt omdat de verkavelingswijziging slechts 4 bijkomende loten omvat met telkens een
ééngezinswoning. Bij het bebouwen van de loten moet per lot minimaal 1 overdekte
autostaanplaats voorzien worden.
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 16/09/2014 is een uitbreiding nodig van het
waterleidingnet. De kosten voor deze uitbreiding worden geraamd op 5.255,27 euro.
- Volgens de brief van Telenet van 10/07/2014 is de infrastructuur voor distributie van
informatie- en communicatiesignalen ter hoogte van de verkaveling nog niet aanwezig.
Om de percelen aansluitbaar te maken worden de kosten geraamd op 3.215,16 euro.
- Volgens de brief van Eandis van 08/08/2014 is er een uitbreiding nodig van het
distributienet. De kosten geraamd voor deze uitbreiding bedragen 8.171 euro.
De
kostenramingen
opgelegd
door
de
nutsmaatschappijen
zullen
in
de
verkavelingsvergunning als lasten worden opgelegd.
Met betrekking tot de weg, haalt de technische dienst in zijn advies van 02/10/2014 volgende
elementen aan:
De te verkavelen loten liggen aan de bestaande wegen Rode-Leeuwstraat en St.Niklaasstraat.
- De rooilijn van de Rode-Leeuwstraat werd vastgelegd bij MB van 12/01/2000. De
rooilijnbreedte bedraagt 10 m. Volgens het rooilijnplan moet nog 81 m² grond worden
afgestaan voor inlijving bij het openbaar domein, vermits deze grondafstand nog niet is
gebeurd.
- De rooilijn van de St.-Niklaasstraat werd vastgelegd bij MB van 07/02/1997. Volgens dit
rooilijnplan bedraagt de rooilijnbreedte 8 m. Er moet nog 322 m² grond worden afgestaan
voor inlijving bij het openbaar domein, vermits deze grondafstand nog niet is gebeurd. De
rooilijnbreedte wordt echter ter hoogte van de nieuwe verkaveling vergroot met 1 m en
dus op een breedte van 9 m gebracht. De strook van 1 m breed en met een oppervlakte
van 53 m² (op plan in geel aangeduid en lot A genoemd) moet bijkomend aan de stad
worden afgestaan om te voegen bij het openbaar domein.

- Alle kosten verbonden aan de overdracht van deze kosteloze grondafstand aan de stad
zijn ten laste van de verkavelaar.
- Vermits het een verkaveling langs bestaande straten betreft, dient geen forfait voor
groenvoorziening betaald te worden.
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 grond 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 06/10/2014 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 nieuw ontworpen rooilijn aan de St.-Niklaasstraat op het
verkavelingsontwerp met dossiernummer V1988/012(1) van Topograhos bvba opgemaakt
op 18/06/2014, goed te keuren. Het ontwerp betreft een verkaveling van 6 percelen in
Herentals, hoek Rode-Leeuwstraat(MRH)/St.-Niklaasstraat, afdeling 4, sectie B,
perceelsnummer 115X 3.
2. De gemeenteraad legt tot uitrusting van de verkaveling volgende lasten op aan de
verkavelaar:
- uitbreiding van het waterleidingnet volgens een recente kostenraming van Pidpa,
- aansluiting op de infrastructuur van Telenet volgens een recente kostenraming van
Telenet,
- uitbreiding van het distributienet volgens een recente kostenraming van Eandis.
De verkavelaar moet de waarborgen storten die door de vergunninghoudende
nutsmaatschappijen worden geëist.
- In de Rode-Leeuwstraat werd de rooilijn vastgelegd bij MB van 12/01/2000. Voor
inneming nr. 6 (perceel 115/x3) moet nog 81 m² grond worden ingelijfd bij het openbaar
domein. Deze grond moet kosteloos aan de stad worden afgestaan.
- In de St.-Niklaasstraat werd de rooilijn vastgelegd bij MB VAN 07/02/1997. Voor
inneming nr. 12 (perceel 115/x3) moet nog 322 m² grond worden afgestaan voor
inlijving bij het openbaar domein. De bestaande rooilijn wordt ter hoogte van de
verkaveling verbreed met 1 m zodat de rooilijnbreedte 9 m wordt. De grond binnen de
bestaande rooilijn (322 m²) en de strook grond van 1 m (= lot A (53 m²)) binnen de
nieuwe rooilijn moeten kosteloos aan de stad worden afgestaan.
- De kosten die verbonden zijn aan de overdracht van bovenvermelde gronden, zijn ten
laste van de verkavelaar. De belofte van gratis grondafstand die bij het dossier werd
toegevoegd omvat niet alle gronden die kosteloos moeten worden afgestaan. De
verkavelaar moet dus aan het stadsbestuur nog een aangepaste belofte van gratis
grondafstand voorleggen en moet aan de voormelde voorwaarden hebben voldaan,
vooraleer de stad het financieel attest aflevert.
3. 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 voormelde 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.
Stemmen voor: Peeters, Bertels, Verheyden, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort,
Baeten, Van Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels Bart, Van den Broeck, Caers, Moons,
Verellen, Verraedt, Cleymans, Laureys, Vanooteghem,Marcipont en Van Thielen
Onthouding: Verpoorten, Snauwaert

013 Verkoop grond Koninkrijk aan KLE De Zuiderkempen
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Bij besluit van 15/06/2010 verleende het schepencollege voorwaardelijke toelating tot het
verkavelen van gronden te Herentals-Morkhoven, percelen gekadastreerd te Herentals, 4de
afdeling sectie A nummer 356/B. De loten 8 t.e.m. 10 werden uit de verkaveling geweerd om
het sociaal objectief te realiseren. De stad heeft deze loten aangekocht om ze later door te
verkopen aan de bouwmaatschappij.
Juridische grond
Decreet grond- en pandenbeleid
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Argumentatie
Op basis van het grond- en pandenbeleid is de stad verplicht om een sociaal woningaanbod
te creëren.
De Kleine Landeigendom De Zuiderkempen is bereid deze gronden op Koninkrijk aan te
kopen aan 75 euro/m². Dat is de prijs bepaald door de schatting van het Aankoopcomité. Op
dit perceel kunnen drie of vier sociale koopwoningen worden opgericht, nadat de bestaande
weg is doorgetrokken. Om deze weg te kunnen doortrekken, wordt ook een deel van de
openbare groene zone “om niet” (gratis) mee overgedragen. Deze groene zone dient eerst
onttrokken aan het openbaar domein. Nadat de infrastructuur is aangelegd zal de bedding
terug aan de stad worden overgedragen.
De akte van verkoop zal verleden worden voor het Aankoopcomité
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad beslist eenparig om 202 m² grond, te nemen uit de percelen sectie A nr.
355/y en 356/D/6, te onttrekken aan het openbaar domein. Deze grond werd onder grotere
oppervlakte bij akte verleden voor notaris Herbert Stynen van 30/06/2005 door c.v. de
“Geelse Bouwmaatschappij” overgedragen aan de stad Herentals om te worden ingelijfd in
het openbaar domein van de stad Herentals.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist eenparig goedkeuring te verlenen aan de verkoop van:
A) 11a77ca grond, zijnde perceel te Herentals-Morkhoven, Koninkrijk, gekadastreerd 4de
afdeling sectie A nummer 356/L/5
B) 02a02ca grond, zijnde delen van de percelen te Herentals-Morkhoven, Koninkrijk,
gekadastreerd 4de afdeling sectie A nummers 355/Y/deel eb 356/D/6/deel, zoals
weergegeven op het meetplan van landmeter Luc Bisschops van 23/06/2014.
Artikel 3
De ontwerpakte van verkoop, zoals opgemaakt door commissaris J. Fourneau van het
Aankoopcomité te Antwerpen, wordt eenparig goedgekeurd.
Artikel 4
De heer Jan Peeters, burgemeester en mevrouw Tanja Mattheus, secretaris, of hun
regelmatige vervangers worden gelast met de ondertekening van de akte van verkoop.
Artikel 5
De heer Hypotheekbewaarder wordt ontslagen van het nemen van enige ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van de akte van verkoop.

014 Binnenrestauratie Lakenhal fase 2: goedkeuring definitief ontwerp
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 05/06/2012 heeft de gemeenteraad de bijakte, bij de ereloonovereenkomst van
30/08/1976, met Architectuur Atelier, voor de binnenrestauratie van de Lakenhal
goedgekeurd.
Op 27/12/2010 heeft het college het voorontwerp van het project ‘binnenrestauratie Lakenhal
– fase 2’ goedgekeurd.
Op 23/04/2013 heeft het college het ontwerp van dit project goedgekeurd.
Op 23/07/2014 heeft Onroerend Erfgoed een officieel pré-advies gegeven. Hierin gaven ze
onder andere aan voorstander te zijn om alle beelden van de Fraikincollectie op te nemen in
het huidig voorliggende restauratiedossier.
Op 22/09/2014 heeft het college beslist om de conservering van alle beelden van de
Fraikincollectie mee op te nemen in het huidig voorliggende restauratiedossier, dit in het
kader van de aflopende opportuniteit omwille van de gewijzigde subsidiewetgeving vanaf
01/01/2015.
Architectuur Atelier heeft het definitief ontwerp opgemaakt voor de aanvraag van de
restauratiepremie.
Op 13/10/2014 keurde het college het definitief ontwerp en het dossier ‘aanvraag
restauratiepremie versie 01/10/2014’ van de binnenrestauratie van de Lakenhal: fase 2’
principieel goed.
Op 20/10/2014 werd het dossier toegelicht aan het Fraikinmuseaum.
Op 27/10/2014 werd het dossier toegelicht aan de commissie openbare werken.
Juridische grond
De wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.
Het Koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren.
Het Koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.
Financiële gevolgen
De werken zijn geraamd op 1.899.094,20 euro inclusief btw, waarvan 610.593,72 euro
inclusief btw voor rekening is van de stad.
Argumentatie
In de tweede fase van de binnenrestauratie van de lakenhal worden volgende werken
uitgevoerd:
- alle verdiepingen (van kelder tot zolder) rechts van de reeds in fase 1 uitgevoerde werken
- vervangen van de technische installatie
- plaatsen van een nieuwe ventilatiegroep voor de conditionering van de gipscollectie
- conservatie/restauratie en beschermende behuizing van de Fraikincollectie
- herinrichting van de zolder als Fraikinmuseum
Na de goedkeuring van het definitieve ontwerp wordt het aanvraagdossier voor de
restauratiepremie opgestuurd naar het provinciebestuur van Antwerpen. Daarna is het
wachten op de toekenning van de restauratiepremie. Dit kan wel enkele jaren duren. Na de
toekenning van de premie wordt het definitieve dossier aanbesteed, waarna de werken
kunnen uitgevoerd worden.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist eenparig de opdracht ‘binnenrestauratie Lakenhal – fase 2’ te
gunnen via een open aanbesteding.
De gemeenteraad keurt het definitieve ontwerp (versie 01/10/2014) bestaande uit het bestek,
de plannen, de meetstaat en de raming eenparig goed.
De werken zijn geraamd op 1.899.094,20 euro inclusief btw.
De gemeenteraad beslist het dossier over te maken aan de hogere overheid voor de
aanvraag van de restauratiepremie.

015 IVEKA: overname aandelen naar aanleiding van exit Electrabel nv
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad Herentals neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan
de opdrachthoudende vereniging Iveka, Intercommunale Vereniging voor de
Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse.
Met betrekking tot de overdracht van de participatie van Electrabel nv in het kapitaal van de
Vlaamse gemengde distributienetbeheerders heeft de raad van bestuur van Iveka in zitting
van 09/09/2014 beslist om in te gaan op een voorstel uitgewerkt in een principeovereenkomst die op 27/08/2014 tussen de openbare sector en Electrabel nv werd
afgesloten.
De aandelen van de distributienetbeheerders kunnen slechts overgedragen worden aan de
deelnemers mits akkoord van de raad van bestuur.
De (verkoop)transactie met betrekking tot het distributienetbeheer omvat verschillende
stappen, waarvan enerzijds een gedeelte reeds is beslist door de raad van bestuur van de
distributienetbeheerders (in casu Iveka) en anderzijds moet een ander gedeelte beslist
worden door de openbare deelnemers zelf.
Juridische grond
Decreet van 06/07/2001 over de intergemeentelijke samenwerking.
Argumentatie
De raad van bestuur van Iveka heeft op 09/09/2014 akte genomen van de overnameprijs van
de Electrabel-aandelen per activiteit. De raad van bestuur heeft het aandeel van elke
individuele openbare deelnemer (op basis van zijn aandelen A, F en E in bezit op
31/12/2013) bepaald. Zij heeft ook haar goedkeuring gehecht aan het aan de openbare
deelnemers te formuleren aanbod tot overname van de aandelen Electrabel nv (aandelen
A2) in Iveka.
De raad van bestuur van Iveka heeft beslist deze aandelenovername te financieren door een
kapitaalvermindering door terugstorting op de kapitaalaandelen A, voorafgegaan door de
incorporatie van de bestaande onbeschikbare reserves op 31/12/2013.
De raad van bestuur heeft het aanbod tot overname, aan de incorporatie van onbeschikbare
reserves en aan de kapitaalvermindering onder de opschortende voorwaarde van de
effectieve overname van de aandelen A2 van Electrabel nv, goedgekeurd.
De voormelde terugstorting op aandelen via Eandis wordt aangewend voor de betaling van
de overnameprijs van de overgenomen aandelen en houdt aldus geen cashbeweging in voor
de openbare deelnemers.
De betaling aan Electrabel nv in verband met deze transactie wordt voorzien op 29/12/2014
met ingenottreding voor de openbare deelnemers met betrekking tot de overgenomen
aandelen vanaf 30/12/2014.
De openbare deelnemers moeten aan Eandis cvba opdracht geven om de uit de
kapitaalvermindering binnen Iveka aan hen toekomende bedragen voor de betaling van de
overnameprijs van de aandelen A2 van de deelnemende maatschappij Electrabel nv, over te
maken aan Electrabel nv, Eandis zal deze betalingstransactie kosteloos verrichten in het
kader van haar exploitatieopdracht binnen Iveka, waaronder het beheer van de financiële
middelen.
In het kader van voornoemde aandelentransactie en de exit van Electrabel nv moeten
statutenwijzigingen doorgevoerd worden.
Iveka heeft 2 voorstellen geformuleerd voor de steden en gemeenten.
Het college besliste op 20/10/2014 om voorstel 1 voor te leggen aan de gemeenteraad.
Deze operatie houdt geen cashverrichting in voor de stad. De incorporatie van de binnen
Iveka aanwezige onbeschikbare reserves en de aansluitende kapitaalvermindering heeft
geen effect op het stedelijk budget. Een positieve en tijdige beslissing van de stad is
essentieel voor het afronden van de kapitaalovername naar aanleiding van de exit van
Electrabel.
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad hecht eenparig goedkeuring aan de aanvaarding van het door de raad van
bestuur van Iveka per brief van 23/09/2014 voorgestelde aanbod tot overname van de

aandelen A2 van de deelnemende maatschappij Electrabel nv in de opdrachthoudende
vereniging Iveka, die toekomen aan de gemeente, dit ten bedrage van:
- 2.824.883,89 euro voor de activiteit elektriciteit (74.560 aandelen Ae2) en van
- 2.173.390,86 euro voor de activiteit gas (48.650 aandelen Ag2),
gefinancierd door een kapitaalvermindering ten belope van de overnameprijs door
terugstorting op de kapitaalaandelen A, die voorafgegaan wordt door de incorporatie van de
bestaande onbeschikbare reserves op 31/12/2013, dit onder de opschortende voorwaarde
van de effectieve overname van de aandelen A2 van Electrabel nv, die gerealiseerd dient te
zijn op 29/12/2014.
Artikel 2.
De gemeenteraad geeft de opdracht aan de werkmaatschappij Eandis cvba om op
29/12/2014 de bedragen ter betaling van de overnameprijs over te maken aan Electrabel nv.
Artikel 3.
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan Iveka, secretariaat, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

016 IVEKA: goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering IVEKA van
18/12/2014 en vaststelling mandaat
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.
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene
vergadering van Iveka op 18/12/2014.
De uitnodigingsbrief van 17/09/2014 vermeldt volgende agenda met toelichting:
- Akteneming van de overname van de aandelen van de deelnemende maatschappij
(Electrabel nv) door de openbare deelnemers – stand van zaken
- Verlenging van de activiteit gas ex-IGAO tot de normale vervaldag van Iveka (31/12/2016)
- Statutenwijzigingen:
- a. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris
- in het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen - ter verantwoording van
de wijziging aan het doel
- b. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
- c. Actualisering van het register van aandelen en winstbewijzen
- Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het boekjaar 2015 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde
begroting 2015.
- Uitkering interim-dividend 2014 – Bekrachtiging
- Volmachtverlening inzake bestellingen van Iveka aan Eandis – Bekrachtiging
- Statutaire benoemingen
- Statutaire mededelingen.
Juridische grond
Het decreet van 06/07/2001 over de intergemeentelijke samenwerking.
Statuten Iveka.
Argumentatie
Iveka heeft het dossier met documentatiestukken aan de stad overgemaakt.
In de gemeenteraad van 05/11/2013 werd de heer Patrik De Cat aangeduid als vertegenwoordiger van de stad en de heer Patrick Caers als plaatsvervangend vertegenwoordiger
van de stad voor deelname aan de algemene vergaderingen en de buitengewone algemene
vergaderingen van Iveka voor de volledige lokale bestuursperiode.
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van de opdrachthoudende
vereniging Iveka van 18/12/2014 goed als volgt:

- Akteneming van de overname van de aandelen van de deelnemende maatschappij
(Electrabel nv) door de openbare deelnemers – stand van zaken
- Verlenging van de activiteit gas ex-IGAO tot de normale vervaldag van Iveka (31/12/2016)
- Statutenwijzigingen:
- a. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris
- in het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen - ter verantwoording van
de wijziging aan het doel
- b. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
- c. Actualisering van het register van aandelen en winstbewijzen
- Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het boekjaar 2015 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde
begroting 2015.
- Uitkering interim-dividend 2014 – Bekrachtiging
- Volmachtverlening inzake bestellingen van Iveka aan Eandis – Bekrachtiging
- Statutaire benoemingen
- Statutaire mededelingen.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist een verzoek te formuleren tot de verlenging (met twee jaar) van de
duur voor de activiteit gas ex-IGAO van de opdrachthoudende vereniging Iveka tot de
normale vervaldag (31/12/2016) en zijn goedkeuring te hechten aan deze voorgestelde
verlenging.
Artikel 3
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Iveka onder de opschortende voorwaarde,
wat het gedeelte m.b.t. de exit Electrabel betreft, van het aanvaarden door de openbare
deelnemers van de overdracht van de aandelen aangeboden door de deelnemende
maatschappij en de effectieve realisatie van de overname van deze aandelen en de
daarmee verbonden optimalisatie van het aandelenbezit alsook onder de opschortende
voorwaarde, wat het gedeelte m.b.t. de voorgestelde verlenging van de activiteit gas exIGAO betreft, van de goedkeuring door de algemene vergadering van deze voorgestelde
verlenging (cf. tweede agendapunt).
Artikel 4
De gemeenteraad draagt de vertegenwoordiger die deelneemt aan de buitengewone
algemene vergadering van Iveka op 18/12/2014, op om zijn stemgedrag af te stemmen op
de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agenda.
Artikel 5
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan Iveka, secretariaat, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
Stemmen voor: Peeters, Bertels, Verheyden, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort,
Baeten, Van Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels Bart, Van den Broeck, Caers, Moons,
Verellen, Verraedt, Cleymans, Laureys, Vanooteghem, Verpoorten, Snauwaert en Van
Thielen
Onthouding: Marcipont

017 IKA: goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering IKA van
16/12/2014, vaststelling mandaat en aanduiding nieuwe 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 buitengewone algemene
vergadering van IKA op dinsdag 16/12/2014 om 18.30 uur in “Den Eyck”, Houtem 39 te 2460
Kasterlee.

De uitnodigingsbrief van 17/09/2014 bevat volgende agenda met toelichtende nota:
- Statutenwijziging
- Verkoop ECS
- Deelname in W4F (WIND FOR FLANDERS) voortzetting van EGPF
- Strategie voor het boekjaar 2015
- Begroting over het boekjaar 2015 en meerjarenbegroting
- Statutaire benoemingen en mededelingen.
De heer Jan Bertels is op 05/02/2013 aangeduid door de gemeenteraad als kandidaat
bestuurder voor de raad van bestuur. Op buitengewone algemene vergadering van IKA op
13/03/2013 is de heer Jan Bertels aangesteld als bestuurder voor de raad van bestuur.
Op 25/05/2014 werd schepen Jan Bertels verkozen tot Vlaams volksvertegenwoordiger
kieskring Antwerpen.
Schepen Jan Bertels neemt ontslag in de functie van bestuurder van de raad van bestuur
van IKA omwille van onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder van IKA en
Vlaams volksvertegenwoordiger.
Juridische grond
Het decreet van 06/07/2001 over de intergemeentelijke samenwerking.
Statuten IKA.
Decreet van 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (DIS), artikel 48.
Argumentatie
IKA heeft het dossier met documentatiestukken aan de stad overgemaakt.
In de gemeenteraad van 03/06/2014 werd de heer Patrik De Cat aangeduid als vertegenwoordiger van de stad en de heer Patrick Caers als plaatsvervangend vertegenwoordiger
van de stad voor deelname aan de algemene vergaderingen en de buitengewone algemene
vergaderingen van IKA voor de volledige lokale bestuursperiode.
Schepen Jan Bertels is op dit moment zowel bestuurder van IKA als Vlaams
volksvertegenwoordiger.
Dit is niet in overeenstemming met het decreet van 06/07/2001, artikel 48.
Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder en lid van de
wetgevende regering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en
gemeenschappen.
De gemeenteraad moet een nieuwe bestuurder aanduiden voor het directiecomité en de
raad van bestuur van IKA voor de resterende duur van de lokale bestuursperiode.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van nieuwe bestuurder voor het
directiecomité en de raad van bestuur van IKA:
Jan Peeters
De stembus bevat 24 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers.
De stemopneming geeft volgende resultaat:
- ja-stemmen: 17
- neen-stemmen: 7
- onthouding: 0
De heer Jan Peeters heeft de volstrekte meerderheid van de stemmen verkregen.
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering het
intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de Kempen en het Antwerpse (IKA) van
16/12/2014 als volgt goed:
- Statutenwijziging
- Verkoop ECS
- Deelname in W4F (WIND FOR FLANDERS) voortzetting van EGPF
- Strategie voor het boekjaar 2015
- Begroting over het boekjaar 2015 en meerjarenbegroting
- Statutaire benoemingen en mededelingen.
Artikel 2
De gemeenteraad draagt de vertegenwoordiger die deelneemt aan de buitengewone
algemene vergadering van IKA op 16/12/2014, op om zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agenda.

Artikel 3
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van schepen Jan Bertels als bestuurder van
de raad van bestuur van IKA.
De gemeenteraad duidt Jan Peeters, Spoorwegstraat 27 2200 Herentals, aan als nieuwe
bestuurder voor het directiecomité en raad van bestuur van IKA voor de resterende duur van
de lokale bestuursperiode.
Artikel 4
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan IKA, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel.
Marcipont onthoudt zich bij de stemming van artikel 1 goedkeuring agenda.

018 Intergemeentelijke vereniging Pontes: goedkeuring agenda algemene
vergadering van 17/12/2014 en vaststelling mandaat
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de intergemeentelijke vereniging Pontes.
Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering op
17/12/2014.
De uitnodigingsbrief van 13/10/2014 bevat volgende punten met toelichting:
- Algemene vergadering: verslag 18/06/2014 – goedkeuring
- Bestuursorganen: uitbreiding samenstelling raad van bestuur – goedkeuring
- Beleid: beleidsnota 2015 – goedkeuring
- Financiën: budget 2015 – goedkeuring
- Samenwerking: oprichting Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria vzw goedkeuring
Juridische grond
Het decreet van 18/01/2013 over de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van
06/07/2001 over de Intergemeentelijke samenwerking (DIS).
Argumentatie
De heer Ludo Van den Broeck en de heer Patrik De Cat zijn respectievelijk op 03/12/2013 en
04/06/2013 aangeduid als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van
de stad Herentals voor deelname aan de algemene en buitengewone algemene
vergaderingen van de intergemeentelijke vereniging Pontes voor de hele legislatuur.
De vertegenwoordiger moet zijn stemgedrag afstemmen op de beslissingen die de gemeenteraad genomen heeft in verband met de te behandelen agendapunten.
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van de intergemeentelijke
vereniging Pontes van 17/12/2014 als volgt goed:
- Algemene vergadering: verslag 18/06/2014 – goedkeuring
- Bestuursorganen: uitbreiding samenstelling raad van bestuur – goedkeuring
- Beleid: beleidsnota 2015 – goedkeuring
- Financiën: budget 2015 – goedkeuring
- Samenwerking: oprichting Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria vzw goedkeuring
Artikel 2
De gemeenteraad draagt de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de
algemene vergadering van de Intergemeentelijke vereniging Pontes van 17/12/2014 op zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met
de te behandelen punten.
Artikel 3
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan de intergemeentelijke vereniging
Pontes, Jules Moretuslei 2, 2610 Wilrijk.

Stemmen voor: Peeters, Bertels, Verheyden, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort,
Baeten, Van Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels Bart, Van den Broeck, Caers, Moons,
Verellen, Verraedt, Cleymans, Laureys, Vanooteghem, Verpoorten, Snauwaert en Van
Thielen
Onthouding: Marcipont

019 Pidpa: vervanging vertegenwoordiger, goedkeuring agenda buitengewone
algemene vergadering van 15/12/2014 en vaststelling mandaat
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad Herentals is deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Pidpa nodigt, met haar oproepingsbrief van 20/10/2014 het stadsbestuur uit op de
buitengewone algemene vergadering van maandag 15/12/2014 om 11 uur op het
administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.
De oproepingsbrief bevat volgende agenda met toelichting:
- Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden
- Begroting 2015 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen
strategieën in 2015
- Benoeming(en).
- Goedkeuring van het verslag staande de vergadering
Mevrouw Kim Verwimp en mevrouw Bieke Baeten zijn op 05/11/2013 aangeduid als
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad Herentals voor
deelname aan de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van de
opdrachthoudende vereniging Pidpa voor de volledige lokale bestuursperiode.
Mevrouw Kim Verwimp biedt in haar brief van 13/10/2014 haar ontslag aan als
gemeenteraadslid en bijgevolg ook als effectieve vertegenwoordiger van de stad om de
algemene en buitengewone algemene vergaderingen van Pidpa bij te wonen.
De heer Erik Vervoort is geïnstalleerd in de gemeenteraadszitting van 04/11/2014 als
gemeenteraadslid ter vervanging van mevrouw Kim Verwimp.
De heer Erik Vervoort, St.-Waldetrudisstraat 25 te 2200 Herentals wordt voorgedragen als
nieuwe effectieve vertegenwoordiger van de stad Herentals om de algemene en
buitengewone algemene vergaderingen van Pidpa bij te wonen ter vervanging van Kim
Verwimp.
Juridische grond
Het decreet van 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.Statuten van Pidpa.
Argumentatie
Het stadsbestuur duidt één nieuwe vertegenwoordiger aan voor de volledige lokale
bestuursperiode voor deelname aan de algemene en buitengewone algemene
vergaderingen van Pidpa ter vervanging van mevrouw Kim Verwimp.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde vertegenwoordiger:
Erik Vervoort Sint-Waldetrudistraat 25 te 2200 Herentals
De stembus bevat 24 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers.
De stemopneming geeft volgend resultaat:
- ja- stemmen: 17
- neen-stemmen: 7
- onthouding: 0
De heer Erik Vervoort heeft de volstrekte meerderheid van de stemmen verkregen.
De benoeming en de vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
is voor de volledige lokale bestuursperiode.
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de strategie en de te ontwikkelen activiteiten van Pidpa
met betrekking tot het boekjaar 2015.

Artikel 2
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de door de Raad van Bestuur van Pidpa
voorgelegde begroting 2015 en het toelichtende verslag.
Artikel 3
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van mevrouw Kim Verwimp als effectieve
vertegenwoordiger van de stad Herentals om de algemene en buitengewone algemene
vergaderingen van Pidpa bij te wonen.
De gemeenteraad duidt Erik Vervoort Sint-Waldetrudisstraat 25 2200 Herentals aan als
effectieve vertegenwoordiger van de stad Herentals voor de volledige lokale bestuursperiode
voor deelname aan de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van Pidpa.
Artikel 4
De gemeenteraad draagt de vertegenwoordiger die deelneemt aan de buitengewone
algemene vergadering van Pidpa op 15/12/2014, evenals op elke andere algemene
vergadering die wordt samengeroepen, op om zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agenda.
Artikel 5
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan Pidpa, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen.
Marcipont onthoudt zich bij de stemming van artikel 1 en 2, goedkeuring agenda.

020 CIPAL DV: vervanging vertegenwoordiger en plaatsvervanger, goedkeuring
agenda 12/12/2014 en vaststelling mandaat
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan CIPAL DV.
Het stadsbestuur wordt per brief van 27/10/2014 opgeroepen om deel te nemen aan de
buitengewone algemene vergadering van CIPAL DV op vrijdag 12/12/2014 om 10.30 uur in
het Seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1 in 2430 Laakdal.
De uitnodigingsbrief van 27/10/2014 vermeldt volgende agenda met toelichtende nota:
- Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
- Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2015 (met inbegrip van de
te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie)
- Vervanging bestuurder
- Wijziging van de zetel van de vereniging
- Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
- Rondvraag
- Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Mevrouw Kim Verwimp en de heer Vic Vervloesem zijn op 03/06/2014 aangeduid als
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad Herentals voor
deelname aan de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van CIPAL DV voor
de totale resterende duur van de lokale bestuursperiode.
Mevrouw Kim Verwimp biedt in haar brief van 13/10/2014 haar ontslag aan als
gemeenteraadslid en bijgevolg ook als effectieve vertegenwoordiger van de stad Herentals
om de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van CIPAL DV bij te wonen.
De heer Erik Vervoort is geïnstalleerd in de gemeenteraadszitting van 04/11/2014 als
gemeenteraadslid ter vervanging van mevrouw Kim Verwimp.
Op de algemene vergadering van CIPAL van 14/06/2013 werd de heer Vic Vervloesem
aanvaard als lid voor het adviescomité van CIPAL.
Vic Vervloesem is op dit moment zowel plaatsvervangend vertegenwoordiger van de algemene vergaderingen van CIPAL DV als lid van het adviescomité van CIPAL DV. Dit is niet in
overeenstemming met het decreet van 06/07/2001, artikel 59.
Bij de aanstelling van een vertegenwoordiger (en eventuele plaatsvervangers) dient er
rekening gehouden te worden met de onverenigbaarheden. Zo bestaat er een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat
van lid van één van de andere organen van CIPAL DV (raad van bestuur en adviescomité).

Mevrouw Bieke Baeten, Nonnenstraat 33 te 2200 Herentals wordt voorgedragen als nieuwe
effectieve vertegenwoordiger van de stad Herentals om de algemene en buitengewone
algemene vergaderingen van CIPAL DV bij te wonen ter vervanging van Kim Verwimp.
De heer Erik Vervoort, St.-Waldetrudisstraat 25 te 2200 Herentals wordt voorgedragen als
nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad Herentals om de algemene en
buitengewone algemene vergaderingen van CIPAL DV bij te wonen ter vervanging van Vic
Vervloesem.
Juridische grond
- Het decreet van 06/07/2001 over de intergemeentelijke samenwerking:
- Laatst gecoördineerde statuten van de diensverlenende vereniging CIPAL DV 14/04/2014
Argumentatie
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde effectieve
vertegenwoordiger voor de resterende duur van de legislatuur 2013-2018: Bieke Baeten.
De stembus bevat 24 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft
volgend resultaat:
- ja-stemmen: 17
- neen-stemmen: 7
- onthouding: 0
Mevrouw Bieke Baeten heeft de volstrekte meerderheid van de stemmen verkregen.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de resterende duur van de legislatuur 2013-2018: Erik Vervoort
De stembus bevat 24 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft
volgend resultaat:
- ja-stemmen: 17
- neen-stemmen: 7
- onthouding: 0
De heer Erik Vervoort heeft de volstrekte meerderheid van de stemmen verkregen.
De vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger is voor de
volledige lokale bestuursperiode.
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van CIPAL
DV van 12/12/2014 goed.
Artikel 2
De gemeenteraad mandateert de gemeentelijke vertegenwoordiger om op de buitengewone
algemene vergadering van CIPAL DV van 12/12/2014 (of iedere andere datum waarop deze
uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die
genomen zijn door de gemeenteraad over de agendapunten van de buitengewone algemene
vergadering van CIPAL DV van 12/12/2014.
Artikel 3
De gemeenteraad duidt Bieke Baeten Nonnenstraat 33 2200 Herentals aan als
vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de algemene vergaderingen van CIPAL
DV voor de resterende duur van de legislatuur 2013-2018.
De gemeenteraad duidt Erik Vervoort Sint- Waldetrudisstraat 25 2200 Herentals aan als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de algemene
vergaderingen van CIPAL DV voor de resterende duur van de legislatuur 2013-2018.
Artikel 4
Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan CIPAL, Cipalstraat 1, 2440 Geel.
Marcipont onthoudt zich bij de stemming van artikel 1, goedkeuring agenda.

021 Kempische Heerd nv: vervanging plaatsvervangend vertegenwoordiger
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeente Herentals is vennoot van de naamloze vennootschap Kempische Heerd, Parklaan 113, 2300 Turnhout.

De heer Vic Vervloesem en mevrouw Kim Verwimp zijn op 05/02/2013 aangeduid als
effectieve en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad Herentals voor deelname
aan de algemene vergaderingen van de naamloze vennootschap Kempische Heerd voor de
volledige lokale bestuursperiode.
Mevrouw Kim Verwimp biedt in haar brief van 13/10/2014 haar ontslag aan als
gemeenteraadslid en bijgevolg ook als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om
de algemene vergaderingen van Kempische Heerd nv bij te wonen.
De heer Erik Vervoort is geïnstalleerd in de gemeenteraadszitting van 04/11/2014 als
gemeenteraadslid ter vervanging van mevrouw Kim Verwimp.
De heer Erik Vervoort, St.-Waldetrudisstraat 25 te 2200 Herentals wordt voorgedragen als
nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad Herentals om de algemene
vergaderingen van Kempische Heerd nv bij te wonen ter vervanging van Kim Verwimp.
Juridische grond
Statuten Kempische Heerd nv
Argumentatie
Het stadsbestuur duidt één nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger aan voor de
volledige lokale bestuursperiode voor deelname aan de algemene vergaderingen van
Kempische Heerd nv ter vervanging van mevrouw Kim Verwimp.
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde plaatsvervangend
vertegenwoordiger:
Erik Vervoort
De stembus bevat 24 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers.
De stemopneming geeft volgend resultaat:
- ja- stemmen: 17
- neen-stemmen: 6
- onthouding: 1
De heer Erik Vervoort heeft de volstrekte meerderheid van de stemmen verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van mevrouw Kim Verwimp als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad Herentals om de algemene vergaderingen
van Kempische Heerd nv bij te wonen.
De gemeenteraad duidt Erik Vervoort Sint-Waldetrudisstraat 25 2200 Herentals aan als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad Herentals voor de volledige lokale
bestuursperiode voor deelname aan de algemene vergaderingen van Kempische Heerd nv.

022 Vervanging lid beheersorgaan cultuurcentrum en bibliotheek
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 05/02/2013 keurde de gemeenteraad een nieuw reglement goed voor het beheersorgaan
van het cultuurcentrum en de bibliotheek. Op 07/05/2013 keurde de gemeenteraad de
samenstelling van dat beheersorgaan goed.
Op 16/10/2014 heeft mevrouw Kim Verwimp haar ontslag ingediend als gemeenteraadslid.
Mevrouw Kim Verwimp zetelde in het beheersorgaan voor cultuurcentrum en bibliotheek als
lid van de SP.A-fractie.
Juridische grond
- Gemeenteraadsbeslissing van 05/02/2013 over het reglement van het beheersorgaan
voor cultuurcentrum en bibliotheek
- Decreet lokaal cultuurbeleid 2013 en bijhorende uitvoeringsbesluit
- Het cultuurpact van 1974
Argumentatie
Gezien het ontslag van mevrouw Kim Verwimp uit de gemeenteraad en bijgevolg ook uit het
beheersorgaan van het cultuurcentrum en de bibliotheek, heeft het cultuurcentrum de SP.Afractie gevraagd een vervanger aan te stellen. De fractie stelt voor om mevrouw Bieke
Baeten, Nonnenstraat 33, 2200 Herentals als vervanger aan te duiden. Conform paragraaf
vier van artikel zes en artikel negen uit het reglement voor het beheersorgaan worden de
leden van het beheersorgaan benoemd door de gemeenteraad.

De gemeenteraad stemt geheim over de vervanging van een lid van het beheersorgaan
cultuurcentrum en bibliotheek: Bieke Baeten
De stembus bevat 24 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers.
De stemopneming geeft volgend resultaat:
- ja- stemmen: 18
- neen-stemmen: 6
- onthouding: 0
Mevrouw Bieke Baeten heeft de volstrekte meerderheid van de stemmen verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad beslist om mevrouw Bieke Baeten als vervanger aan te duiden voor
mevrouw Kim Verwimp als lid van het beheersorgaan van het cultuurcentrum en de
bibliotheek.

023 Voorzitter commissie ruimtelijke ordening en leefmilieu: wijziging
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.
Mevrouw Kim Verwimp is op 05/02/2013 verkozen tot voorzitter van de commissie ruimtelijke
ordening en leefmilieu.
Mevrouw Kim Verwimp biedt in haar brief van 13/10/2014 haar ontslag aan als
gemeenteraadslid en bijgevolg ook als voorzitter van de commissie ruimtelijke ordening.
De gemeenteraad moet een nieuwe voorzitter verkiezen.
Juridische grond
Gemeentedecreet artikel 39
Argumentatie
De gemeenteraad stemt geheim over de verkiezing van de nieuwe voorgestelde voorzitter
van de commissie ruimtelijke ordening en leefmilieu ter vervanging van mevrouw Kim
Verwimp: Liese Bergen.
De stembus bevat 24 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft
volgend resultaat:
- ja-stemmen: 17
- neen-stemmen: 7
- onthouding: 0
Mevrouw Liese Bergen heeft de volstrekte meerderheid van de stemmen verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van mevrouw Kim Verwimp als voorzitter
van de commissie ruimtelijke ordening en leefmilieu.
De gemeenteraad kiest Liese Bergen tot voorzitter van de commissie ruimtelijke ordening en
leefmilieu voor de resterende duur van de lokale bestuursperiode.

024 Jury voor de beoordeling van culturele projecten: vervanging jurylid
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 04/06/2013 het
subsidiereglement voor culturele initiatieven in een gewijzigde decretale context 2014-2019,
goed.
Artikel 5 van het subsidiereglement vermeldt dat een jury advies moet geven over de
beoordeling van culturele projecten. Deze jury bestaat onder meer uit 3
gemeenteraadsleden.
Op 05/02/2014 is gemeenteraadslid Kim Verwimp aangeduid om te zetelen in de jury voor de
beoordeling van culturele projecten en activiteiten.

Mevrouw Kim Verwimp biedt in haar brief van 13/10/2014 haar ontslag aan als
gemeenteraadslid en bijgevolg ook als jurylid om te zetelen in de jury voor de beoordeling
van culturele projecten en activiteiten.
De gemeenteraad moet een nieuw gemeenteraadslid aanduiden om te zetelen in de jury
voor de beoordeling van culturele projecten en activiteiten.
Argumentatie
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van een nieuw gemeenteraadsjurylid ter
vervanging van mevrouw Kim Verwimp.
Voorgesteld jurylid: Liese Bergen.
De stembus bevat 24 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft
volgend resultaat:
- ja-stemmen: 17
- neen-stemmen: 7
- onthouding: 0
Mevrouw Liese Bergen heeft de volstrekte meerderheid van de stemmen verkregen.
BESLUIT
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van mevrouw Kim Verwimp als
gemeenteraadslid om te zetelen in de jury voor de beoordeling van culturele projecten en
activiteiten.
De gemeenteraad duidt Liese Bergen aan als jurylid om te zetelen in de jury voor de
beoordeling van culturele projecten en activiteiten.

024/
1 Voorstel tot aanpassing belasting op het verwijderen van niet-reglementair
aangeplakte affiches
Raadslid Daniël Marcipont heeft volgende punt toegevoegd aan de gemeenteraad:
Voorstel tot aanpassing belasting op het verwijderen van niet-reglementair aangeplakte
affiches
Motivatie:
In december 2013 keurde de gemeenteraad het plakreglement goed, samen met het
bijhorende retributiereglement op het aanplakken van affiches en het belastingreglement op
het verwijderen van niet-reglementair aangeplakte affiches.
Uit een schriftelijke vraag die ik stelde in juni jl. blijkt dat er reeds 4 maal gebruik werd
gemaakt van het belastingreglement. Onlangs is er daar, blijkens de notulen van het CBS
van 29 september, opnieuw eentje bijgekomen.
Opnieuw klaagt men erover dat zij als organisator van het evenement niet verantwoordelijk
zijn voor het niet-reglementair aanplakken, maar wel mogen opdraaien voor de belasting.
Daar het inderdaad niet billijk is naar de organisatoren van evenementen toe, en het de
bedoeling moet zijn om de werkelijke dader te doen opdraaien voor de kosten, had ik graag
een wijziging aan het belastingreglement op het verwijderen van niet-reglementair
aangeplakte affiches voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.
Besluit:
De gemeenteraad beslist
Artikel 2 “De belasting is verschuldigd door de verantwoordelijke voor de niet-reglementaire
aanplakking of, als deze niet gekend is, door de organisator van de activiteit, zoals deze
vermeld moet zijn op de affiche. Ook de handelsnaam, het logo of embleem worden als
identificatie aanvaard.”
te wijzigen naar:
“De belasting is verschuldigd door de verantwoordelijke voor de niet-reglementaire
aanplakking”
Schepen Jan Bertels antwoordt.
Zoals je zelf zegt, bestaat dat plakreglement en de eventuele sancties sinds 2006. Dit was
op vraag van de verenigingen om plakoorlogen te vermijden en om er voor te zorgen dat er
door de verenigingen kan bespaard worden, zodat ze hun affiches zichtbaar kunnen laten

hangen en dat ze niet overplakt worden door commerciële organisaties. In december 2013,
daar verwijs je ook naar, hebben we dat reglement verlengd op uitdrukkelijke vraag van
diezelfde verenigingen. We hadden een piste voorgelegd om eventueel de digitale
infoborden in te schakelen. Maar de verenigingen hebben een evaluatie of zelfevaluatie
gedaan en ze hebben er uitdrukkelijk voor gepleit om de plakpalen te behouden. We hebben
dat geëvalueerd met de verenigingen en jeugdverenigingen, je kan dat ook lezen in de
verslagen van de jeugdraad. Ze hebben er uitdrukkelijk voor gepleit om die plakpalen te laten
staan. Het systeem werkt goed en heeft zijn voordelen. De plakoorlogen van vroeger worden
vermeden en de affiches blijven op z’n minst een tijd hangen zonder dat ze overplakt
worden. Ja, dat is een kost voor de stad, wij plakken zelf. Ze brengen die affiches binnen op
de jeugddienst en wij betalen de lijm en de uren. Dat is een dienstverlening die wij doen, op
vraag van de verenigingen. Wij bouwen die dienstverlening ook niet af, wij blijven die
behouden. Alle verengingen zijn daar ook van de op de hoogte. Wij hebben die
communicatie gedaan naar alle Herentalse verengingen en ook naar alle buurtverenigingen.
Het is waarschijnlijk niet per toeval, maar de twee voorbeelden die je aanhaalt, zijn twee van
de veertien overtredingen die we in 2014 hebben vastgesteld. De twee verenigingen zijn van
Herentals, de rest van buiten Herentals, tot commerciële bedrijven toe. Is dat gekend? Ja
dus, want dat werkt. Het aantal overtredingen blijft elk jaar stabiel, tussen de tien en de
vijftien. De verenigingen willen dat ook behouden. Ze hebben die informatie gekregen, plus –
en je hebt er een foto van genomen - op die paal staat uitdrukkelijk wat wel en niet mag. Dat
er niemand zelf mag plakken, dat er geplakt wordt door de stadsdiensten. En dat er sancties
zijn, indien er geplakt wordt. U hebt een voorstel dat men de plakker moet betrappen. Maar
haalt dat uit? We kunnen niet iemand 24 uur op 24 naast tien plakpalen zetten om te kijken
of er wordt aangeplakt. De bewijslast die je hier nu voorlegt is kaduuk. Dat betekent dat je
het reglement de facto afschaft. Dat is niet wat de verenigingen vragen. De verenigingen
krijgen liever een sanctie dan het reglement af te schaffen. Op die vraag zijn wij ingegaan in
december 2013, door het reglement te verlengen. Die vraag leeft nog altijd. De vraag om de
plakpaal te behouden, is nog altijd even geldig. Zij hebben gepleit voor het behoud van de
plakpaal, dus tegen het wildplakken, dat de affiches minstens twee weken zichtbaar hangen,
dat die ordentelijk hangen en dat ze die plakpalen kunnen blijven gebruiken. Het voorstel dat
je doet, is het reglement compleet uithollen, dan kan iedereen terug wild gaan plakken. Dat is
wat we samen met de verenigingen willen vermijden.
Burgemeester Jan Peeters: Goed, zijn daar nog opmerkingen over? Is er repliek?
Raadslid Daniël Marcipont: Ja, ik begrijp niet dat je verenigingen wil gaan belasten voor
zaken waar ze niet verantwoordelijk voor zijn.
Burgemeester Jan Peeters: Zij zijn in die zin verantwoordelijk, dat wanneer zij affiches
verspreiden aan hun achterban en aan hun sympathisanten dat zij hen duidelijk moeten
maken dat ze niet mogen gaan wild plakken op plakzuilen. Ze hebben hier een
informatieplicht naar hun achterban. Om zichzelf te beschermen, om hun communicatie
efficiënt en goedkoop te houden. U bent niet dom. U weet toch ook, als je alleen maar
heterdaad betrappingen kunt verbaliseren dan is het in de praktijk terug de wild west aan de
plakpalen. En dan ga je pas uw vereniging op kosten jagen. Uw vraag om eens een
evaluatie te doen, is zeer terecht. Dat hebben wij twee jaar geleden gedaan. Er was toen een
meerderheid van stemmen om het af te schaffen want het is een vrij duur systeem voor het
ondersteunen van de communicatie van de lokale verenigingen, in een tijd dat je veel
elektronische communicatie hebt. Maar ze wensten de regeling te behouden omdat het zo
goed functioneert.
Raadslid Daniël Marcipont: Nu heel toevallig, kreeg ik dit weekend een affiche toegestopt die
aan een plakpaal zou gehangen hebben. Ik neem aan dat het om een grap gaat. Ik vind het
niet fatsoenlijk dat de persoon die op deze foto staat, belast wordt voor iets waar hij niets
mee te maken heeft.

Burgemeester Jan Peeters: Dat moet je eens laten rondkomen, want dan kunnen we niet
lezen vanaf hier.
Raadslid Daniël Marcipont: Dat ben jij, waar je alle inwoners van Herentals uitnodigt op je
verjaardagvat.
Burgemeester Jan Peeters: Ik heb nog nooit een verjaardagvat gegeven dus dat kan niet
juist zijn.
Raadslid Daniël Marcipont: Ik neem aan dat het om een grap gaat. Maar die 30 euro boete
hoort er ook wel bij.
Burgemeester Jan Peeters: Je had naar dat vat mogen komen als ik het zou gegeven
hebben. U vraagt ook uitdrukkelijk een stemming over de wijziging van het reglement heb ik
gezien in uw tekst.
Raadslid Daniël Marcipont: Inderdaad.
Burgemeester Jan Peeters: Dus we moeten dan stemmen over de wijziging van het
reglement. Heeft daar iemand opmerkingen over? Wie steunt de tekst over de wijziging van
het reglement?
Raadslid Daniël Marcipont: Welke tekst?
Burgemeester Jan Peeters: De tekst die is bijgevoegd bij uw dossier.
Schepen Jan Bertels antwoordt: Dat de belasting verschuldigd is door de verantwoordelijke.
Burgemeester Jan Peeters: In het toegevoegde punt van mijnheer Marcipont staat een
ontwerpbesluit dat mijnheer Marcipont mee doorgestuurd heeft. Waar hij vraagt om de tekst
te veranderen in “De belasting is verschuldigd door de verantwoordelijke voor de nietreglementaire aanplakking.” in plaats van het huidige artikel 2. Maar die tekst heb je op
voorhand gekregen.
Raadslid Daniël Marcipont: Ik wil gewoon dat wanneer de dader niet gekend is dat de
organisatie dan niet verantwoordelijk is.
Schepen Jan Bertels: Dan krijg je terug de Far West, dat weet je ook. Enfin ik heb het al
gezegd.
Burgemeester Jan Peeters: Over dat amendement…Je had iets veel realistischer moeten
nemen want de burgemeester geeft geen verjaardagvat.
Raadslid Daniël Marcipont: Het probleem is dat dat aan die paal hangt. En wie weet?
Misschien hangen er nog.
Voorzitter Jan Peeters gaat over tot de stemming over het amendement.
De stemming geeft volgend resultaat:
Stemmen voor: Marcipont
Stemmen tegen: Peeters, Bertels, Verheyden, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort,
Baeten, Van Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels Bart, Van den Broeck, Caers, Moons,
Verellen, Verraedt, Cleymans, Laureys, Vanooteghem en Van Thielen
Onthouding: Verpoorten, Snauwaert
Het amendement wordt verworpen

Het voorstel tot aanpassing belasting op het verwijderen van niet-reglementair aangeplakte
affiches wordt niet goedgekeurd.

024/
2 ‘Dierenwelzijn’ een bevoegdheid voor een schepen, een strooiweide voor
overleden huisdieren
Raadslid Guy Verellen heeft volgend punt toegevoegd aan de gemeenteraad.
'Dierenwelzijn' een bevoegdheid voor een schepen, een strooiweide voor overleden
huisdieren "
Motivatie: Vorige week verscheen de beleidsnota van kersvers Vlaams minister van
Dierenwelzijn Ben Weyts. Een prima opportuniteit om ook op gemeentelijk vlak hier in
Herentals werk te maken van dierenwelzijn. Dierenwelzijn zou als officiële bevoegdheid
moeten ondergebracht worden bij een schepen, net zoals dat in Nederland gebeurt. Als een
schepen de materie toevertrouwd krijgt, kan hier een beleid rond ontwikkeld worden en
initiatieven ondernomen worden. Dierenwelzijn is een actuele en vooral complexe materie
die honderden Herentalse burgers aanbelangt: voorkomen van dierenmishandeling,
opsporen van huisdierdoders, communicatie over wetgeving, gezondheid, preventie,
toepassing van de regelgeving op onverdoofd ritueel slachten van dieren, enz.
Strooiweide voor dieren: eigenlijk zouden overleden huisdieren met het vilbeluik moeten
meegegeven worden. Mensen met een tuin geven er echter vaak de voorkeur aan hun
viervoeter daar een laatste rustplaats te geven, maar die luxe heeft niet iedereen. Ook voor
honderden mensen die géén tuin hebben, moet het mogelijk zijn om op een eerbiedige en
serene manier afscheid te nemen van hun trouwe gezel. Ik verwijs naar de strooiweide in
Antwerpen die met succes gebruikt wordt.
Vraag:
1) Gaat het bestuur de bevoegdheid Dierenwelzijn aan een schepen toekennen?
2) Plant u een strooiweide voor overleden huisdieren ? Zo ja, waar?
Schepen Mien Van Olmen antwoordt.
Om op uw vraag om deze bevoegdheid toe te wijzen aan een schepen te antwoorden, wij
hebben daar bewust niet voor gekozen. Wat niet wil zeggen dat we daar geen beleid kunnen
rond vormen. In het bestuursakkoord dat u gekend is, hebben wij bewust een passage rond
dierenwelzijn opgenomen. Dat wil zeggen dat er toch wel een bezorgdheid is en dat we er
belang aan hechten. We hebben dit niet willen toevoegen aan een bepaalde schepen, het is
de dienst milieu die de belangen behartigt. Als u het bestuursakkoord leest, focussen wij ons
niet alleen op gestorven dieren maar voornamelijk op levende dieren. Zo is er het project
rond zwerfkatten en wensen wij met de aankoopcel dierproefvrije producten aan te kopen.
Dit staat nog op onze todolijst voor het bestuur. Wij hebben daar wel degelijk een visie rond
en dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van het schepencollege.
Wat betreft uw specifieke vraag over de strooiweide voor huisdieren, ook daar moet ik u
teleurstellen. Wij denken niet dat dat kan in de huidige precaire tijden met stijgende
werkdruk, zoals uw collega Daniël Marcipont ook aanhaalt in zijn betoog. Een noodzaak zal
het wel zijn maar moeten wij als bestuur hier voortrekker in zijn en bestaande initiatieven in
de privé gaan overnemen? Een huisdier dat overleden is, mag tot een bepaald gewicht thuis
in de tuin begraven worden. Als die mogelijkheid om thuis te begraven niet kan, kan het
gecremeerd worden. In Zandhoven is er een goed uitgeruste installatie waar dieren kunnen
gecremeerd worden en gratis uitgestrooid worden of mee kunnen genomen worden in een
urne. Wij denken niet dat wij in deze tijden hier zelf initiatief moeten nemen, er zijn genoeg
alternatieven in de privé of thuis om dieren een laatste rustplaats te geven.
Raadslid Guy Verellen: Als dat in Antwerpen en Nederland kan, dan moet dat in Herentals
ook kunnen. En het gaat niet alleen over die huisdieren maar ook om de emotie van de
Herentalse burgers. De milieudienst geeft telefoonnummers door van asielen maar die zitten
stampvol. Er komt geen oplossing. Je kan naar Zandhoven gaan en daar betaal je

naargelang hetgeen je wil tussen de 500 en 1000 euro. Ik wil de mensen gewoon de kans
geven om dat op grondgebied Herentals te doen. En je zal schrikken, het zijn er geen
honderden maar een paar duizenden die met hun dier geen blijf weten. Dat gaat over
respect voor je burgers.
Schepen Mien Van Olmen: Ook al zouden wij hier zo’n infrastructuur voorzien, dan nog
moeten de mensen naar Zandhoven of naar een alternatief crematiecentrum om hun dier te
laten cremeren. Sowieso hebben zij die kost, de prijzen waarvan u spreekt.
Raadslid Guy Verellen: Ik vraag geen crematorium voor dieren op grondgebied Herentals.
Schepen Mien Van Olmen: In het geval mensen hun dier willen laten cremeren, dient dat net
zoals bij de mens, te gebeuren in een crematorium. Voor zover ik weet, kunnen mensen hun
dier laten uitstrooien maar de meeste mensen nemen dit in een urne mee naar huis. We
denken dat de initiatieven die er in de privé zijn, de nood invullen. Voor ons is dit geen
prioriteit.

025 Beroepsbrandweer: bevordering tot luitenant
MOTIVERING
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad van 07/10/2014 verklaarde een functie van luitenant bij de
beroepsbrandweer open en besliste om deze functie te bezetten bij bevordering.
Adviezen
Jan Peelaerts stelt voor om Danny Van den Bergh te bevorderen tot luitenant bij de
beroepsbrandweer.
Juridische grond
Het Koninklijk Besluit van 19/04/1999 bepaalt de bevorderingsvoorwaarden voor luitenant
van de openbare brandweerdiensten. Deze zijn:
- Het brevet van onderluitenant bezitten
- Het brevet van technicus-brandvoorkoming bezitten
- Drie jaar graadanciënniteit hebben
- Een gunstig verslag verkrijgen van de officier-dienstchef
Argumentatie
Danny Van den Bergh, onderluitenant bij de beroepsbrandweer, is de enige kandidaat. Hij
bezit het brevet van onderluitenant en van technicus-brandvoorkoming. Hij ontving een
gunstig verslag van de officier-dienstchef. Op 01/11/2014 heeft Danny Van den Bergh drie
jaar graadanciënniteit en voldoet daarmee aan alle bevorderingsvoorwaarden.
De gemeenteraad stemt geheim:
Het voorstel tot bevordering tot luitenant werd eenparig goedgekeurd.
BESLUIT
De gemeenteraad bevordert unaniem Danny Van den Bergh, geboren in Herentals op
26/10/1969, tot luitenant bij de beroepsbrandweer van Herentals vanaf 01/11/2014.
Door de raad
Bij verordening
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