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001 Gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Kempen: dienstjaar 2016 

MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het stedelijke brandweerkorps maakt sinds 01/01/2015 officieel deel uit van de 
hulpverleningszone Kempen. Voor het budget 2015 van de zone werd een verdeelsleutel 
vastgelegd op basis van de bedragen die voor 2015 ingeschreven werden in de respectie-
velijke budgetten van de gemeenten. Voor 2016 zou een nieuwe verdeelsleutel onder-
handeld worden. 
Voor de opmaak en berekening van de verdeelsleutel werd een werkgroep opgericht. De 
werkgroep heeft een voorstel uitgewerkt dat werd besproken op een vergadering met de 
burgemeesters op donderdag 18/06/2015. Tegelijk werd besloten een motiveringsnota op te 
stellen en te sturen naar de betrokken schepencolleges.  
Op 04/07/2015 en 05/09/2015 heeft de zoneraad het voorstel van verdeelsleutel voor 2016-
2019 goedgekeurd.  
Op 06/10/2015 heeft de gemeenteraad de verdeelsleutel voor 2016-2019 goedgekeurd. 
De hulpverleningszone Kempen heeft op 09/03/2016 een mail gestuurd naar de stad 
Herentals om het raadsbesluit waarbij het bedrag van de gemeentelijke dotatie budget 2016 
is opgenomen te bezorgen. 
Juridische grond 
- Wet van 15/05/2007, artikel 68 over de civiele veiligheid: 

- §2 de dotaties van de gemeenten van de zone worden jaarlijks vastgelegd door de 
raad op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeente-
raden 

- §3 bij gebrek aan akkoord, wordt de dotatie van elke gemeente vastgesteld door de 
provinciegouverneur, rekening houdende met de volgende criteria voor elke gemeente: 

- de residentiële en actieve bevolking → MIN 70 % 
- de oppervlakte 
- het kadastraal inkomen 
- het belastbaar inkomen 
- de risico’s aanwezig op het grondgebied van de gemeente 
- de gemiddelde interventietijd op het grondgebied van de gemeente 
- de financiële draagkracht van de gemeente. 

Financiële gevolgen 
De hulpverleningszone Kempen kost de stad 799.315 euro voor het dienstjaar 2016. 
Argumentatie 
De gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Kempen moet door elke gemeente van 
de zone vastgesteld worden in een afzonderlijk raadsbesluit. 
BESLUIT 
De gemeenteraad heeft de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Kempen voor 
het budgetjaar 2016 unaniem vastgesteld op 799.315 euro. 
 

                



002 Retributiereglementen 2016-2019: retributiereglement Stedelijke Academie: 
aanpassing 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De gemeenteraad keurde op 30/06/2015 het retributiereglement voor Stedelijke Academies 
goed voor de periode 2015-2019. 
Op basis van de commissievergadering van 25/11/2015 van de drie filiaalgemeenten werd 
een nieuwe filiaalovereenkomst voorgesteld. Bij het opstellen van deze nieuwe overeen-
komst blijkt dat er een aanpassing moet gebeuren aan het bestaande belastingreglement. 
Juridische grond 
- Gemeentedecreet 
- Wet van 30/06/1994 betreffende het auteursrecht en naburige rechten 
- Richtlijn 2001/29/EG van het Europees parlement en de raad van 22/05/2001 betreffende 

de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in 
de informatiemaatschappij 

- Gemeenteraadsbeslissing van 30/06/2015: retributiereglement Stedelijke Academies 
Argumentatie 
De Academie voor Beeldende Kunst (ABK) en de Academie voor Muziek, Woord en Dans 
(AMWD) hebben een retributiereglement voor het vaststellen van een jaarlijkse bijdrage aan 
SEMU, huurgelden instrumenten, kleurenfotokopieën en andere goederen of producten. Bij 
het opstellen van de nieuwe filiaalovereenkomst blijkt dat er een aanpassing moet gebeuren 
aan het bestaande retributiereglement. 
Er is nood aan een retributie voor het gebruik van infrastructuur, verwarming, verlichting, 
onderhoud, enzovoort van de Stedelijke Academies. 
Leerlingen die hun domicilie in Herentals hebben of in één van de gemeenten waar de 
betreffende academie een filiaal heeft, dragen bij aan de gemeentefinanciën en de 
instandhouding van de gemeentelijke infrastructuur door onder andere de betaling van de 
aanvullende personenbelasting. Op basis van deze bijdrage worden zij vrijgesteld van de 
retributie voor het gebruik van de infrastructuur. Voor de andere leerlingen wordt deze 
retributie vastgesteld op 10 euro. 
Het college van burgemeester en schepenen keurde het voorstel voor het retributiereglement 
Stedelijke Academies principieel goed op 21/03/2016. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt unaniem het aangepaste retributiereglement Stedelijke Academies 
goed als volgt: 
Algemene bepalingen 
De stad heft vanaf 01/06/2016 voor de inningen die betrekking hebben op het schooljaar 
2016-2017 en volgende, een retributie voor de kosten van kopieën partituren (SEMU), voor 
huurgeld van instrumenten, voor het maken van kleurenkopieën en voor de verkoop van 
goederen in de academies van de stad Herentals. 
De stad heft vanaf 01/06/2016 voor de inningen die betrekking hebben op het schooljaar 
2016-2017 en volgende, een retributie voor het gebruik van de infrastructuur, verwarming, 
verlichting, onderhoud, enzovoort van de Stedelijke Academies. 
Gebruiker 
De retributie is verschuldigd: 
- door de leerlingen van de Academie voor Beeldende Kunst (ABK) 
- door de leerlingen van de Academie voor Muziek, Woord en Dans (AMWD) 
Grondslag en tarief 
De retributie wordt als volgt vastgesteld: 
- AMWD: forfaitaire bijdrage SEMU: 6 euro / leerling / schooljaar 
- AMWD: forfaitaire bijdrage huurgeld instrumenten: 31 euro / leerling / schooljaar 
- AMWD: forfaitaire bijdrage gebruik infrastructuur: 10 euro / leerling 
- ABK: forfaitaire bijdrage voor het maken van kleurenkopieën: 6 euro / leerling / schooljaar 
- ABK: forfaitaire bijdrage gebruik infrastructuur: 10 euro / leerling 
- ABK: verkoop van alle hiervoor niet genoemde producten en goederen aan de werkelijke 

kostprijs. 
 



Vrijstellingen 
Leerlingen die hun domicilie in Herentals hebben of in één van de gemeenten waar voor de 
betreffende academie een filiaal opgericht is, worden vrijgesteld van de retributie forfaitaire 
bijdrage gebruik infrastructuur. 
Betaling 
De betaling is verschuldigd op het moment van de aanvraag of ten laatste bij het afleveren 
van de stukken of verstrekken van inlichtingen. 
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. 
Procedure 
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het gemeentedecreet. 
Opheffing 
De gemeenteraad heft het retributiereglement Stedelijke Academies zoals goedgekeurd op 
30/06/2015 op met ingang van de inwerkingtreding van onderhavig reglement. 
 

                

003 Onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen - 2016/026 - 
dienstjaar 2016: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de gemeentelijke wegen ligt bij het stads-
bestuur. 
De technische dienst maakt ieder jaar een lijst op van straten waaraan onderhouds-, 
herstellings- of verbeteringswerken moeten uitgevoerd worden. De lijst komt tot stand aan de 
hand van controles die door de dienst zijn uitgevoerd en door meldingen of klachten van 
burgers. 
De gunningswijze en de lastvoorwaarden moeten vastgesteld worden door de gemeente-
raad. 
Juridische grond 
- Gemeentedecreet van 15/07/2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad 
- Wet van 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurs-

handelingen, en latere wijzigingen 
- Decreet van 26/03/2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
- Gemeentedecreet van 15/07/2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en 

met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht 
- Wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 
24 

- Wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

- Koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren en latere wijzigingen 

- 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 

- Gemeentedecreet, artikel 160§1, dat bepaalt dat indien de opdracht bij raadpleging van 
de mededinging het voorzien budget overschrijdt, de opdracht toch kan toegewezen 
worden mits het college van burgemeester en schepenen de noodzakelijke verhoging van 
het betrokken krediet ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad bij de eerstvolgende 
budgetwijziging 

Financiële gevolgen 
De kost voor het uitvoeren van de onderhouds-, herstellings- en verbeteringswerken wordt 
geraamd op 176.831,22 euro, inclusief btw. 
Budgetcode 2241007/SO/0200 
Actie 2016141439 



Onder ramingsnummer 2016142446 is 250.000 euro voorzien. 
Argumentatie 
De technische dienst heeft aanbestedingsdossier 2016/026 opgemaakt. 
Er worden werken uitgevoerd aan de asfaltverharding in Vuilvoort, Stadspoortstraat, 
Boerenkrijglaan ter hoogte van de aansluiting met de Stadspoortstraat, St.-Bavostraat, De 
Beuckelaer-Pareinlaan, Eekhoornpad, Wezelpad, Broekhoven en Hoevereveld. 
Er worden werken uitgevoerd aan de betonverharding in Plassendonk, Vuurdoornstraat en 
Zavelbosstraat. 
De gemeenteraad is bevoegd om de gunningswijze van de opdracht te bepalen en de last-
voorwaarden goed te keuren. 
De opdracht wordt gegund door een open aanbesteding. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist unaniem de opdracht voor het uitvoeren van onderhouds-, 
herstellings- en verbeteringswerken aan gemeentelijke asfalt- en betonwegen te gunnen 
door een open aanbesteding. 
De gemeenteraad keurt unaniem het bestek 2016/026 goed.  
De gemeenteraad beslist unaniem dat als de opdracht bij raadpleging van de mededinging 
het voorziene budget overschrijdt, de opdracht toch toegewezen kan worden als het college 
van burgemeester en schepenen de noodzakelijke verhoging van het betrokken krediet ter 
goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad bij de eerstvolgende budgetwijziging. 
 

                

004 Kleine rioleringswerken en wegherstellingen en kleine infrastructuurwerken in 
functie van duurzame mobiliteit: werken op afroep - 2016/024: goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De stad moet regelmatig dringende kleine herstellingen aan wegen, voetpaden, fietspaden, 
… uitvoeren. Ook kleine werken aan het rioleringsnet worden in eigen beheer uitgevoerd. 
Kleine infrastructuurwerken in functie van duurzame mobiliteit worden ook door de stedelijke 
werkplaats uitgevoerd. De stedelijke werkplaats is niet altijd in de mogelijkheid om deze 
werken binnen de vooropgestelde timing uit te voeren. 
Juridische grond 
- Gemeentedecreet van 15/07/2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad 
- Wet van 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurs-

andelingen en latere wijzigingen 
- Decreet van 26/03/2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
- Gemeentedecreet van 15/07/2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en 

met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht 
- Wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 
26, § 1, 1° a (limiet van 85.000,00 euro exclusief btw niet overschreden) 

- Wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

- Koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105 

- 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, 
meer bepaald artikel 5, § 2 

Financiële gevolgen 
Diverse infrastructuurwerken in uitvoering 
- Budgetcode: 2241007/SO/0310 
- Actienummer: 2016140825 
- Ramingnummer: 2016142440 
- Budget: in 2016 is 50.000 euro voorzien 
 



Kleine infrastructuurwerken in functie van duurzame mobiliteit 
- Budgetcode: 2241007/SO/0200 
- Actienummer: 20161401439 
- Ramingnummer: 2016142448 
- Budget: in 2016 is 48.000 euro voorzien 
Het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan de wegenis en andere openbare 
ruimten 
- Budgetcode: 2014/6162000/SO/0200 
- Actienummer: 2014000828 
- Ramingnummer: 2016150220 
- Budget: in 2016 is 20.000 euro voorzien 
Argumentatie 
Het gebeurt regelmatig dat de stedelijke werkplaats dergelijke werken, omwille van de 
technische specificiteit, niet op korte termijn kan uitvoeren. Daarom is het aangewezen om 
een vaste aannemer aan te stellen om dit soort werken uit te voeren op afroep. 
Er wordt een overeenkomst afgesloten voor één jaar. De uitvoering zal voor een deel in 2016 
en voor een deel in 2017 gebeuren. 
In het kader van de opdracht ‘kleine rioleringswerken en wegherstellingen en kleine 
infrastructuurwerken in functie van mobiliteit: werken op afroep’ is het bestek 2016/024 
opgesteld. In dit bestek zijn o.a. volgende werken opgenomen: 
- plantvakken Wuytsbergen 
- aanleg voetpad de Beuckelaar-Pareinlaan 
- kasseien centrumstraten 
De uitgave voor deze opdracht wordt beperkt tot 85.000 euro exclusief btw. 
De raming exclusief btw overschrijdt de limiet voor het gebruik van de onderhandelings-
procedure zonder bekendmaking van 85.000 euro niet. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist unaniem de opdracht voor het uitvoeren van kleine 
rioleringswerken en wegherstelling en kleine infrastructuurwerken in functie van duurzame 
mobiliteit te gunnen via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
De gemeenteraad keurt unaniem het bestek 2016/024 goed.  
De uitgave voor deze opdracht wordt beperkt tot 85.000 euro, exclusief btw. 
 

                

005 Overeenkomst voor gebruik infrastructuur Sport Vlaanderen voor het Replay 
Festival: goedkeuring 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het Replay Festival wordt al enkele jaren georganiseerd op de terreinen van het centrum 
Sport Vlaanderen Netepark Herentals en van zwembaden en recreatiedomein Netepark. 
De organisatoren willen zekerheden voor de volgende jaren voor de organisatie van het 
festival. 
Sport Vlaanderen is bereid om 1 maal per jaar terreinen ter beschikking te stellen aan de 
stad Herentals om de organisatie van het Replay Festival mogelijk te blijven maken voor de 
volgende jaren. 
Argumentatie 
Om de organisatoren van het Replay Festival de komende jaren zekerheid te bieden over de 
locatie van het festival, hebben de stad en Sport Vlaanderen een huurovereenkomst 
opgemaakt voor de terbeschikkingstelling van de terreinen van Sport Vlaanderen het 
Netepark Herentals voor de organisatie van het Replay Festival van 2016 tot en met 2019. In 
deze overeenkomst zijn de voorwaarden van de terbeschikkingstelling opgenomen. De stad 
zal een overeenkomst afsluiten met de organisator van het Replay Festival waarin de 
voorwaarden voor de organisatie van het festival worden vastgelegd. 



BESLUIT 
De gemeenteraad beslist unaniem de overeenkomst tussen Sport Vlaanderen en de stad 
Herentals voor gebruik van Sport Vlaanderen infrastructuur voor het Replay Festival goed te 
keuren als volgt: 
Overeenkomst tussen Sport Vlaanderen en de stad Herentals met betrekking tot de 
organisatie van het Replay Festival, deels op gronden van Sport Vlaanderen Herentals 
Situering: 
Reeds enkele jaren wordt het muziek Replay Festival gehouden in Herentals. Dit 
muziekfestival is in handen van een privatieve organisatie met medewerking, ondersteuning 
en subsidiering van de stad Herentals. De laatste jaren wordt dit muziekfestival 
georganiseerd deels op Sport Vlaanderen Herentals.  
Het organiseren van muziekfestivals, het participeren eraan noch het faciliteren ervan is een 
taak van Sport Vlaanderen. Anderzijds wenst Sport Vlaanderen in het algemeen en Sport 
Vlaanderen Herentals in het bijzonder, opmerkelijke lokale (jeugd)culturele initiatieven te 
steunen in de mate van het mogelijke. 
Om deze redenen komen partijen het volgende overeen: 
Artikel 1: Definities 
Sport Vlaanderen: Het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Sport 
Vlaanderen, voorheen het Bloso, vertegenwoordigd door de heer Peter Janssens, 
Afdelingshoofd, met administratieve zetel te 1000 Brussel, Arenbergstraat 5. 
De stad: de stad Herentals, hier vertegenwoordigd door de heer Jan Peeters en mevrouw 
Tanja Mattheus, burgemeester en secretaris, welke woonst kiezen op het stadhuis van de 
stad Herentals. 
De organisator: de bvba RPL Events, organisator van het Replay muziek Festival. 
De gronden: de gronden in beheer van Sport Vlaanderen Herentals op dewelke het Replay 
Festival kan doorgaan. De exacte locatie van deze gronden wordt gedetailleerd weer-
gegeven op het plan dat als bijlage 1 gaat bij deze overeenkomst. 
Artikel 2 
§1. Sport Vlaanderen stelt jaarlijks en voor de duur van de organisatie van het Replay 
Festival, de gronden ter beschikking van de stad. De kostprijs voor deze terbeschikking-
stelling bedraagt jaarlijks 1.000 euro. Sport Vlaanderen is niet BTW-plichtig. De stad stelt bij 
de ondertekening van deze overeenkomst een waarborg van 2.000 euro ter dekking van 
haar verplichtingen. 
§2. Deze overeenkomst is van toepassing op de organisaties van de Replay Festivals van 
2016, 2017, 2018 en 2019 voor zover deze Replay Festivals effectief doorgaan en identiek 
qua concept zijn als deze van 2016.  
De data voor de volgende Replay Festivals zijn de volgende: 
- Replay Festival 2016: 29 en 30 april 2016 
- Replay Festival 2017: 28 en 29 april 2017 
- Replay Festival 2018: 27 en 28 april 2018 
- Replay Festival 2019: 26 en 27 april 2019 
§3. Deze overeenkomst kan schriftelijk verlengd worden, uiterlijk tot een maand na het 
Replay Festival van 2019. 
Artikel 3 
De terbeschikkingstelling omschreven in artikel 2 van deze overeenkomst is onderworpen 
aan voorwaarden en modaliteiten omschreven in de artikelen 4 tot en met 9 van deze 
overeenkomst. 
De stad vrijwaart Sport Vlaanderen in deze en kijkt er op toe dat de organisator deze 
voorwaarden en modaliteiten naleeft en respecteert. De stad vrijwaart Sport Vlaanderen in 
geval van schade aan derden. 
Artikel 4 
De stad neemt alle mogelijk acties en maatregelen ten einde de kwetsbare ondergrond niet 
te beschadigen. 
De stad zorgt voor de hermetische afsluiting van de gronden en de afbakening van eventuele 
gevaarlijke zones. 
 
 



Artikel 5 
§1. Uiterlijk 3 maanden voor het Replay Festival wordt een volledig draaiboek overgemaakt 
aan Sport Vlaanderen met de data van opbouw en afbraak van het Festival en de namen 
van de verschillende personen verantwoordelijk hiervoor. 
Uiterlijk een week voorafgaand aan het Replay Festival wordt door Sport Vlaanderen en de 
stad een plaatsbeschrijving opgemaakt van de gronden. Na het Festival wordt opnieuw een 
plaatsbeschrijving gemaakt. 
Alle veroorzaakte schade tijdens de opbouw, afbraak en het eigenlijke Replay Festival dient 
vergoed te worden. Deze schade dient vermeld te worden op de plaatsbeschrijving welke zal 
plaatsvinden na de afbraak van het Replay Festival. 
§2. Voorafgaandelijk aan het Replay Festival dient Sport Vlaanderen in het bezit gesteld te 
worden van een kopie van de polis ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ van de organisator. 
§3. De stad garandeert dat het Replay Festival alle benodigde erkenningen, toelatingen en 
machtigingen bezit voor de organisatie van zulk een evenement. 
Artikel 6 
§1. Voor de organisatie van het Replay Festival kan de stad gebruikmaken van de toegang 
van de gronden via de poort aan de Bornstraat. Toegangssleutels van deze poort worden ter 
beschikking gesteld van de stad. Deze sleutels mogen, behoudens aan de organisator, niet 
aan derden uitgeleend worden noch mogen er duplicaten van gemaakt worden en dienen na 
de plaatsbeschrijving na het replay Festival opnieuw overhandigd te worden aan Sport 
Vlaanderen. Schade of verlies van deze sleutels moet vergoed worden. 
De stad noch derden hebben toegang via de ‘poort parking’ van Sport Vlaanderen Herentals, 
tenzij in uitzonderlijke gevallen en na uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de 
centrumverantwoordelijke. 
§2. De stad krijgt van Sport Vlaanderen een aantal parkeerplaatsen ter beschikking. Meer in 
het bijzonder gaat het om de busparking en het eerste segment van de parking. Deze 
parking dient uitsluitend voor de organisatie van het Replay Festival. 
Op deze parking noch op een andere parking kan er ticketverkoop voor het Replay Festival 
plaatsvinden. 
Artikel 7 
De stad verklaart geen gebruik te zullen maken van de nutsvoorzieningen van Sport 
Vlaanderen. In het uitzonderlijke geval dat dit toch zou gebeuren, kan dit slechts na uitdruk-
kelijke voorafgaandelijke toestemming van de centrumverantwoordelijke en na opname van 
de juiste meterstanden. Het eigenlijke verbruik zal aan de gangbare tarieven vergoed 
moeten worden aan Sport Vlaanderen. 
Artikel 8 
§1. De stad garandeert dat de klanten (sporters) van Sport Vlaanderen Herentals geen 
hinder zullen ondervinden van het Replay Festival.  
§2. Meer in het bijzonder worden alle maatregelen getroffen ten einde dat: 
- de veiligheid van de deelnemers aan de Sport Vlaanderen sportkampen en de 

schoolsportdagen en de gebruikers van de sportinfrastructuur van het centrum, te allen 
tijde gegarandeerd kan worden; 

- de geluidsoverlast beperkt blijft tot de wettelijk opgelegde maxima decibel; 
- het Replay Festival uiterlijk eindigt om middernacht (24.00 uur); 
- alle (sport)activiteiten op Sport Vlaanderen Herentals kunnen blijven doorgaan en niet 

gehinderd worden door de opbouw, afbraak of het eigenlijke Replay Festival; 
- bezoekers van het Replay Festival niet (ongewenst) binnendringen in Sport Vlaanderen 

Herentals. 
Artikel 9 
Het algemeen huishoudelijke reglement van Sport Vlaanderen Herentals evenals de 
specifieke huishoudelijke reglementen (reglement sporthal, ijsbaan, atletiekpiste / Finse 
piste, klimmuur en tennisterreinen) zijn onverminderd van toepassing op deze overeenkomst 
tenzij deze overeenkomst er uitdrukkelijk van afwijkt. De stad erkent kennis genomen te 
hebben van de verschillende huishoudelijke reglementen en deze te laten naleven tijdens het 
Replay Festival. 
Indien tijdens de duur van onderhavige overeenkomst een van deze huishoudelijke 
reglementen wijzigt, wordt de stad door Sport Vlaanderen hiervan onmiddellijk verwittigd. 



Artikel 10 
Bij manifeste inbreuken door de stad kan Sport Vlaanderen op eender welk moment een 
einde stellen aan deze overeenkomst mits een gemotiveerde schriftelijke mededeling aan de 
stad. Deze opzegging brengt geen financiële kosten noch schadevergoedingen in hoofde 
van Sport Vlaanderen met zich mee. 
Partijen kunnen in onderling overleg steeds vroegtijdig een einde maken aan deze 
overeenkomst. Dit vroegtijdig einde van de overeenkomst brengt geen financiële kosten 
noch schadevergoedingen in hoofde van Sport Vlaanderen met zich mee. 
Opgemaakt te Brussel in twee exemplaren op …. 
 

                

006 Overeenkomst voor de organisatie van het Replay Festival: goedkeuring 
overeenkomst. 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het Replay Festival wordt al enkele jaren georganiseerd op de terreinen van het centrum 
Sport Vlaanderen Netepark Herentals en van zwembaden en recreatiedomein Netepark. 
De organisatoren willen zekerheden voor de volgende jaren voor de organisatie van het 
festival. Sport Vlaanderen is bereid om 1 maal per jaar terreinen ter beschikking te stellen 
aan de stad Herentals om de organisatie van het Replay Festival mogelijk te blijven maken 
voor de volgende jaren.  
Argumentatie 
Om de organisatoren van het Replay Festival de komende jaren zekerheid te bieden over de 
locatie van het festival, hebben de stad en Sport Vlaanderen een huurovereenkomst 
opgemaakt voor de terbeschikkingstelling van de terreinen van Sport Vlaanderen het 
Netepark Herentals voor de organisatie van het Replay Festival van 2016 tot en met 2019. In 
deze overeenkomst zijn de voorwaarden van de terbeschikkingstelling opgenomen. De stad 
sluit een overeenkomst af met de organisator van het Replay Festival waarin de 
voorwaarden voor de organisatie van het festival worden vastgelegd. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist unaniem de overeenkomst tussen de organisator van het Replay 
Festival en stad voor de organisatie van het Replay Festival goed te keuren als volgt: 
Overeenkomst 
Tussen de ondergetekenden: 
- de gemeente Herentals, vertegenwoordigd door Jan Peeters, burgemeester, en Tanja 

Mattheus, secretaris, handelend, 
in uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad van …….2016 
hierna ‘de stad’ genoemd, 

- de bvba ‘RPL Events’ met ondernemingsnummer 0845 200 095, vertegenwoordigd door 
Jelte Lambaerts, bestuurder, Saffierstraat 5 Unit 12, 2200 Herentals,  
hierna ‘de bvba’ genoemd, 

is overeengekomen hetgeen volgt: 
Situering 
Reeds enkele jaren wordt het muziek Replay Festival gehouden in Herentals. Dit 
muziekfestival is in handen van een privatieve organisatie met medewerking en 
ondersteuning van de stad. De laatste jaren wordt dit muziekfestival gedeeltelijk op de 
terreinen van Sport Vlaanderen in Herentals georganiseerd en gedeeltelijk op de terreinen 
van het AGB Sport en Recreatie Herentals.  
Sport Vlaanderen en stad Herentals willen dit evenement steunen in de mate van het 
mogelijke en stellen daarom terreinen ter beschikking voor de organisatie van het 
muziekfestival. Hiervoor wordt een overeenkomst afgesloten tussen de stad en Sport 
Vlaanderen. De stad sluit op zijn beurt een overeenkomst met de bvba over de voorwaarden 
van de organisatie van het Replay Festival. 
Artikel 1 
Sport Vlaanderen en AGB Sport en Recreatie Herentals stellen jaarlijks en voor de duur van 
de organisatie van het Replay Festival, de gronden aan de Vorselaarsebaan die in beheer 
zijn van Sport Vlaanderen en van het AGB Sport en Recreatie Herentals ter beschikking van 



de organisatie. De kostprijs voor deze terbeschikkingstelling bedraagt jaarlijks in totaal 
2.000 euro en een waarborg van 4.000 euro ter dekking van haar verplichtingen.  
Artikel 2 
Deze overeenkomst is van toepassing op de organisatie van de Replay Festivals van 2016, 
2017, 2018 en 2019 voor zover deze Replay Festivals effectief doorgaan en identiek qua 
concept zijn als deze van 2016.  
De data voor de volgende Replay Festivals zijn de volgende: 
- Replay Festival 2016: 29 en 30 april 2016 
- Replay Festival 2017: 28 en 29 april 2017 
- Replay Festival 2018: 27 en 28 april 2018 
- Replay Festival 2019: 26 en 27 april 2019 
Artikel 3 
De bvba neemt alle mogelijk acties en maatregelen ten einde de kwetsbare ondergrond niet 
te beschadigen. De bvba zorgt voor de hermetische afsluiting van de gronden en de afbake-
ning van eventuele gevaarlijke zones. 
Artikel 4 
§ 1. De bvba bezorgt uiterlijk 4 maanden voor het Replay Festival een volledig draaiboek aan 
de stad met de data van opbouw en afbraak van het festival en de namen van de verschillen-
de verantwoordelijke personen. 
Uiterlijk een week voorafgaand aan het Replay Festival maken Sport Vlaanderen en de stad 
een plaatsbeschrijving op van de gronden. Na het festival wordt opnieuw een plaats-
beschrijving gemaakt.  
De bvba is aansprakelijk voor alle veroorzaakte schade tijdens de opbouw, afbraak en het 
eigenlijke Replay Festival. Deze schade zal vermeld worden op de plaatsbeschrijving die na 
de afbraak van het Replay Festival wordt opgemaakt. 
§2. De bvba bezorgt voorafgaandelijk een kopie van de polis ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ 
aan de stad. 
§3. De bvba beschikt over alle nodige erkenningen, toelatingen en machtigingen voor de 
organisatie van het Replay Festival.  
Artikel 5 
§1. Voor de organisatie van het Replay Festival kan de bvba gebruikmaken van de toegang 
van de gronden via de poort aan de Bornstraat en deze van het AGB Sport en Recreatie 
Herentals. Toegangssleutels en/of badges van deze poorten worden ter beschikking gesteld. 
Deze sleutels mogen niet aan derden uitgeleend worden, noch mogen er duplicaten van 
gemaakt worden en moeten na de plaatsbeschrijving na het Replay Festival opnieuw 
overhandigd worden aan de stad. Schade of verlies van deze sleutels wordt vergoed. 
De bvba, noch derden hebben toegang via de ‘poort parking’ van Sport Vlaanderen 
Herentals en de poorten van het AGB Sport en Recreatie Herentals, tenzij in uitzonderlijke 
gevallen en na uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de centrumverant-
woordelijke en evenementenverantwoordelijke van de stad. 
§2. De bvba krijgt de busparking en het eerste segment van de parking van Sport Vlaan-
deren ter beschikking. Deze parking dient uitsluitend voor de organisatie van het Replay 
Festival. Op deze parking, noch op een andere parking kan er ticketverkoop voor het Replay 
Festival plaatsvinden. 
Artikel 6 
De bvba kan geen gebruik maken van de nutsvoorzieningen van Sport Vlaanderen en AGB 
Sport en Recreatie Herentals. In het uitzonderlijke geval dat dit toch zou gebeuren, kan dit 
slechts na uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de centrumverantwoordelijke en 
evenementenverantwoordelijke van de stad en na opname van de juiste meterstanden. Het 
eigenlijke verbruik zal aan de gangbare tarieven vergoed moeten worden. 
Artikel 7 
§1. De bvba garandeert dat de klanten (sporters) van Sport Vlaanderen Herentals en AGB 
Sport en Recreatie Herentals geen hinder zullen ondervinden van het Replay Festival.  
§2. De bvba neemt alle maatregelen om ervoor te zorgen dat: 
- de veiligheid van de deelnemers aan de Sport Vlaanderen sportkampen en de 

schoolsportdagen en de gebruikers van de sportinfrastructuur van het centrum, te allen 



tijde gegarandeerd kan worden; dit geldt evenzeer voor de gebruikers van de 
infrastructuur van het AGB Sport en Recreatie Herentals 

- de geluidsoverlast beperkt blijft tot de wettelijk opgelegde maxima decibel 
- het Replay Festival uiterlijk eindigt om middernacht (24.00 uur) 
- alle (sport)activiteiten op Sport Vlaanderen Herentals kunnen blijven doorgaan en niet 

gehinderd worden door de opbouw, afbraak of het eigenlijke Replay Festival; dit geldt ook 
voor deze van het AGB Sport en Recreatie Herentals 

- bezoekers van het Replay Festival niet (ongewenst) binnendringen in Sport Vlaanderen 
Herentals en op de terreinen van het AGB Sport en Recreatie Herentals. 

Artikel 8 
Het algemeen huishoudelijke reglement van Sport Vlaanderen Herentals, evenals de 
specifieke huishoudelijke reglementen (reglement sporthal, ijsbaan, atletiekpiste / Finse 
piste, klimmuur en tennisterreinen) en deze van het AGB Sport en Recreatie Herentals zijn 
onverminderd van toepassing op deze overeenkomst tenzij deze overeenkomst er 
uitdrukkelijk van afwijkt. De bvba erkent kennis genomen te hebben van de verschillende 
huishoudelijke reglementen en deze te laten naleven tijdens het Replay Festival. 
Artikel 9 
Bij manifeste inbreuken door de bvba kan de stad op eender welk moment een einde stellen 
aan deze overeenkomst mits een gemotiveerde schriftelijke mededeling aan de bvba. Deze 
opzegging brengt geen financiële kosten noch schadevergoedingen in hoofde van de stad 
met zich mee. 
Partijen kunnen in onderling overleg steeds vroegtijdig een einde maken aan deze overeen-
komst. Dit vroegtijdig einde van de overeenkomst brengt geen financiële kosten noch 
schadevergoedingen in hoofde van de stad met zich mee. 
Gedaan te Herentals, op ……. 2016 in 2 exemplaren, waarvan elke partij erkent één onder-
tekend exemplaar te hebben ontvangen. 
 

                

007 Iveka en Eandis Assets: aanduiding van gemeentelijke vertegenwoordigers 
voor algemene vergaderingen van 29/04/2016 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Sinds begin 2016 maakt de stad voor het distributienetbeheer van gas en elektriciteit deel uit 
van de fusievennootschap Eandis Assets. Eandis Assets ontstond op 01/01/2016 door fusie 
van de (voormalige) distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, 
Iverlek en Sibelgas. Iveka en Eandis Assets nodigen de stad uit op hun algemene 
vergadering en jaarvergadering op 29/04/2016 die plaatsvinden in De Montil, Moortelstraat 8 
in Affligem. 
Juridische grond 
- Artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking van 06/07/2001 
Argumentatie 
Artikel 44 van het decreet over de intergemeentelijke samenwerking van 06/07/2001, zoals 
gewijzigd op 18/01/2013, bepaalt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers 
voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraads-
besluit moeten aanwijzen uit leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het man-
daat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering. 
Ingevolge voornoemde decreetswijziging en artikel 24 van de statuten is het niet meer 
noodzakelijk om de vertegenwoordigers aan te duiden per algemene vergadering, maar is 
het ook mogelijk om ze aan te duiden voor meerdere algemene vergaderingen, zelfs voor de 
resterende duur van de huidige legislatuur (einde 2018). 
Op 05/11/2013 heeft de gemeenteraad de heer Patrik De Cat aangeduid als effectieve 
vertegenwoordiger van de stad en de heer Patrick Caers als plaatsvervangend vertegen-
woordiger voor de stad voor deelname aan de algemene vergaderingen en de buitengewone 
algemene vergaderingen van Iveka voor de volledige lokale bestuursperiode. 
Een lid van het regionaal bestuurscomité of raad van bestuur van Iveka kan geen vertegen-
woordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering zijn. De 
heer Rutger Moons is lid van het regionaal bestuurscomité Oost van Iveka. 



In de loop van december 2015 beslisten de buitengewone algemene vergaderingen van de 7 
distributienetbeheerders met Eandis als werkmaatschappij namelijk Gaselwest, IMEA, 
Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas tot een fusie door overneming vanaf 01/01/2016 
binnen de opdrachthoudende vereniging ‘Eandis Assets’. 
Zoals toen aangegeven in de begeleidende documentatie met betrekking tot deze 
fusieoperatie werd melding gemaakt van een aantal opschortende voorwaarden, waaronder 
de goedkeuring door het Vlaams parlement van het ontwerp van wijziging van het decreet 
houdende de intergemeentelijke samenwerking, de lopende toezichtprocedure bij de Vlaam-
se overheid en de erkenning van Eandis Assets als distributienetbeheerder door de VREG. 
Op de datum van oproeping van deze algemene vergaderingen (11/03/2016) is de realisatie 
van deze opschortende voorwaarden nog niet voltooid. Daarom wordt voor de jaarrekening 
en de kwijting met betrekking tot het boekjaar 2015, die in principe overeenkomstig artikel 
704 van het vennootschappenwetboek door de algemene vergadering van de gefuseerde 
vennootschap goedgekeurd worden, toch nog een oproeping, agendering en goedkeuring op 
de algemene vergadering per ex-distributienetbeheerder (Iveka) voorzien. 
Het stadsbestuur moet één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aanduiden voor de 
algemene vergaderingen van Iveka en Eandis Assets van 29/04/2016, eventueel uitgebreid 
met alle algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets die 
daarna georganiseerd worden tot en met 31/12/2018. 
In het college van burgemeester en schepenen van 29/03/2016 wordt de heer Patrik De Cat 
voorgedragen als effectieve vertegenwoordiger van de stad en de heer Patrick Caers als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad Herentals om deel te nemen aan de 
algemene vergaderingen van de opdrachthoudende verenigingen van Iveka en Eandis 
Assets op 29/04/2016, alsook aan alle algemene vergaderingen van de opdrachthoudende 
vereniging Eandis Assets die daarna georganiseerd worden tot en met 31/12/2018. 
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde vertegenwoordiger: 
Patrik De Cat. 
De stembus bevat 27 stembrieven. De stemopneming geeft volgend resultaat: 
- 17 ja-stemmen 
- 9 neen-stemmen 
- 1 blanco 
De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de voorgestelde plaatsvervangend 
vertegenwoordiger: Patrick Caers. 
De stembus bevat 27 stembrieven. De stemopneming geeft volgend resultaat: 
- 17 ja-stemmen 
- 9 neen-stemmen 
- 1 blanco 
BESLUIT 
De gemeenteraad duidt Patrik De Cat aan als vertegenwoordiger van de stad Herentals om 
deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende verenigingen van 
Iveka en Eandis Assets op 29/04/2016, en aan alle algemene vergaderingen van de 
opdrachthoudende vereniging Eandis Assets die daarna georganiseerd worden tot en met 
31/12/2018. 
De gemeenteraad duidt Patrick Caers aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
stad Herentals om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de opdracht-
houdende verenigingen van Iveka en Eandis Assets op 29/04/2016, en aan alle algemene 
vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets die daarna georga-
niseerd worden tot en met 31/12/2018. 
De gemeenteraad bezorgt een afschrift van deze beslissing aan Eandis Assets, ter attentie 
van het secretariaat op het e-mailadres intercommunales@eandis.be. 
 

                



008 Iveka en Eandis Assets: goedkeuring agenda algemene vergadering van 
29/04/2016 en vaststelling mandaat 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Sinds begin 2016 maakt de stad voor het distributienetbeheer van gas en elektriciteit deel uit 
van de fusievennootschap Eandis Assets. Eandis Assets ontstond op 01/01/2016 door fusie 
van de (voormalige) distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, 
Iverlek en Sibelgas. Iveka en Eandis Assets nodigen de stad uit op hun jaarvergadering en 
algemene vergadering op 29/04/2016 die plaatsvinden in De Montil, Moortelstraat 8 in 
Affligem. 
Op 09/03/2016 heeft de raad van bestuur van Iveka volgende agenda met toelichting 
opgesteld voor de vergadering van 29/04/2016: 
- verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2015 
- goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2015 (balans, resultatenrekening, 

winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 
- kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 

bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2015 
- statutaire benoemingen 
- statutaire mededelingen. 
Op 09/03/2016 heeft de raad van bestuur van Eandis Assets volgende agenda met 
toelichting opgesteld voor de vergadering van 29/04/2016: 
- verslagen van de raad van bestuur en van de commissarissen over het boekjaar 2015 van 

de gefusioneerde distributiebeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Inter-
gem, Iveka, Iverlek en Sibelgas 

- goedkeuring van de jaarrekeningen van de gefusioneerde distributienetbeheerders 
Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas afgesloten 
op 31/12/2015 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 
waarderingsregels) overeenkomstig artikel 704 van het vennootschappenwetboek 

- kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissarissen met betrekking tot het boekjaar 2015 van de gefu-
sioneerde distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, 
Iveka, Iverlek en Sibelgas 

- voorstel tot aanvaarding toetreding financieringsintercommunales als deelnemers van 
Eandis Assets (onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van artikel 10 van 
het voorliggend ontwerp van het wijzigingsdecreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking) 

- statutaire benoemingen 
- statutaire mededelingen. 
Juridische grond 
- Artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 over de intergemeentelijke samenwerking 
- Artikel 704 van het vennootschappenwetboek 
Argumentatie 
Eandis Assets heeft het dossier met documentatiestukken aan de stad overgemaakt. 
Overeenkomstig artikel 704 van het vennootschappenwetboek worden bij een fusie de 
jaarrekeningen van de gefusioneerde vennootschappen met betrekking tot het vorig boekjaar 
opgesteld door het bestuursorgaan van die (individuele) vennootschappen en onderworpen 
aan de goedkeuring van de jaarvergadering van de overnemende vennootschap (Eandis 
Assets). 
De financieringsverenigingen uit de elektriciteits- en gassector zijn op grond van artikel 10 
van het voorliggende ontwerp van het wijzigingsdecreet over de intergemeentelijke 
samenwerking geïnteresseerd om toe te treden tot Eandis Assets als ‘publiekrechtelijke 
deelnemer’ en een kapitaalinbreng te realiseren, onder de opschortende voorwaarde van 
voormelde decreetswijziging en mits bekrachtiging door hun algemene vergaderingen. 
In de gemeenteraad van 05/11/2013 werd de heer Patrik De Cat aangeduid als effectieve 
vertegenwoordiger van de stad en de heer Patrick Caers als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger voor de stad voor deelname aan de algemene vergaderingen en de 
buitengewone algemene vergaderingen van Iveka voor de volledige lokale bestuursperiode. 



BESLUIT 
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van de opdrachthoudende 
vereniging Iveka van 29/04/2016 goed als volgt: 
- verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2015 
- goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2015 (balans, resultatenrekening, 

winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 
- kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 

bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2015 
- statutaire benoemingen 
- statutaire mededelingen. 
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van de opdrachthoudende 
vereniging Eandis Assets van 29/04/2016 goed als volgt: 
- verslagen van de raad van bestuur en van de commissarissen over het boekjaar 2015 van 

de gefusioneerde distributiebeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, 
Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas 

- goedkeuring van de jaarrekeningen van de gefusioneerde distributienetbeheerders 
Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas afgesloten 
op 31/12/2015 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 
waarderingsregels) overeenkomstig artikel 704 van het vennootschappenwetboek 

- kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissarissen met betrekking tot het boekjaar 2015 van de 
gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, 
Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas 

- voorstel tot aanvaarding toetreding financieringsintercommunales als deelnemers van 
Eandis Assets (onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van artikel 10 van 
het voorliggend ontwerp van het wijzigingsdecreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking) 

- statutaire benoemingen 
- statutaire mededelingen. 
De gemeenteraad draagt de vertegenwoordiger die deelneemt aan de algemene 
vergaderingen van Iveka en Eandis Assets op 29/04/2016, op om zijn stemgedrag af te 
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agenda. 
De gemeenteraad bezorgt een afschrift van deze beslissing aan Eandis Assets, ter attentie 
van het secretariaat op het e-mailadres intercommunales@eandis.be. 
 
Stemmen voor: Peeters, Bertels, Verheyden, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort, 
Baeten, Van Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers, Moons, 
Verpoorten, Snauwaert, Marcipont, Sterckx en Van Thielen 
Onthouding: Verellen, Cleymans, Laureys, Laverge, Vanooteghem en Tegenbos 
 

                

009 GAS-vaststellers: aanstelling 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
In het bestuursakkoord van 2013-2018 is een lik-op-stukbeleid tegen sluikstorten en een 
betere toepassing van de GAS-codex opgenomen. 
Na een wervingsoproep onder het personeel voor GAS-vaststellers heeft André Dauwen zich 
kandidaat gesteld. Hij voldoet aan de nodige voorwaarden inzake selectie, aanwerving, 
opleiding en bevoegdheid en moet nu aangesteld worden door de gemeenteraad om de taak 
van GAS-vaststeller te kunnen uitoefenen. 
Juridische grond 
- Politiecodex van 09/11/2010 en latere wijzigingen 
- Wet van 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 
- Koninklijk besluit van 21/12/2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake 

selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden 
die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de opleg-
ging van een gemeentelijke administratieve sanctie 



Argumentatie 
Artikel 772 van de politiecodex bepaalt dat overtredingen bestraft kunnen worden met een 
gemeentelijke administratieve sanctie. De inbreuken op de gemeentelijke administratieve 
sancties kunnen vastgesteld worden door de politie en door GAS-vaststellers. 
Het koninklijk besluit van 21/12/2013 legt de minimumvoorwaarden vast inzake selectie, 
aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd 
zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een 
gemeentelijke administratieve sanctie. 
Momenteel zijn Guy Van Aelst en Patrick Delsemme door de gemeenteraad aangesteld als 
GAS-vaststellers. Zij voldoen aan de wettelijke voorwaarden om hun taak te kunnen uit-
oefenen. 
Omdat twee GAS-vaststellers onvoldoende is voor het grondgebied Herentals wil de stad 
nog een GAS-vaststeller aanstellen. 
De heer André Dauwen voldoet aan de voorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding 
en bevoegdheid: 
- ten minste 18 jaar oud zijn 
- niet veroordeeld geweest zijn 
- minstens beschikken over een getuigschrift van het secundair onderwijs 
- voldoen aan de voorwaarden inzake opleiding 
Het getuigschrift van de provinciale politieschool van Antwerpen (Campus Vesta) van 
15/01/2016 toont aan dat André Dauwen de opleiding van 40 uur heeft gevolgd en geslaagd 
is in het verplichte examen. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist unaniem André Dauwen aan te stellen als vaststeller in het kader 
van de gemeentelijke administratieve sancties zoals voorzien in artikel 21§1 van de wet van 
24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 
 

                

010 GAS-vaststellers: aanstelling 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
In het bestuursakkoord van 2013-2018 is een lik-op-stukbeleid tegen sluikstorten en een 
betere toepassing van de GAS-codex opgenomen. 
Na een wervingsoproep onder het personeel voor GAS-vaststellers heeft Carina Olyslaegers 
zich kandidaat gesteld. Zij voldoet aan de nodige voorwaarden inzake selectie, aanwerving, 
opleiding en bevoegdheid en moet nu aangesteld worden door de gemeenteraad om de taak 
van GAS-vaststeller te kunnen uitoefenen. 
Juridische grond 
- Politiecodex van 09/11/2010 en latere wijzigingen. 
- Wet van 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 
- Koninklijk besluit van 21/12/2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake 

selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden 
die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de 
oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie. 

- Koninklijk besluit van 13/01/2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21/12/2013 tot 
vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en 
bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van 
inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke 
administratieve sanctie. 

Argumentatie 
Artikel 772 van de politiecodex bepaalt dat overtredingen bestraft kunnen worden met een 
gemeentelijke administratieve sanctie. De inbreuken op de gemeentelijke administratieve 
sancties kunnen vastgesteld worden door de politie en door GAS-vaststellers. 
De koninklijke besluiten van 21/12/2013 en van 13/01/2016 leggen de minimumvoorwaarden 
vast inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en perso-
neelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot 
de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie. 



Momenteel zijn Guy Van Aelst en Patrick Delsemme door de gemeenteraad aangesteld als 
GAS-vaststellers. Zij voldoen aan de wettelijke voorwaarden om hun taak te kunnen 
beoefenen. 
Omdat twee GAS-vaststellers onvoldoende zijn voor het grondgebied Herentals, wil de stad 
extra GAS-vaststellers aanstellen. 
Mevrouw Carina Olyslaegers voldoet aan de nieuwe voorwaarden inzake selectie, 
aanwerving, opleiding en bevoegdheid: 
- ten minste 18 jaar oud zijn 
- niet veroordeeld geweest zijn 
- minstens beschikken over een getuigschrift van het lager secundair onderwijs en vijf jaar 

nuttige ervaring 
- voldoen aan de voorwaarden inzake opleiding 
Carina Olyslaegers heeft de opleiding, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 
05/12/2004 houdende vaststelling van de minimumvoorwaarden waaraan de gemeenteamb-
tenaren moeten voldoen, zoals bepaald in artikel 119bis, § 6, tweede lid, 1° van de nieuwe 
gemeentewet gevolgd voor de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 21/12/2013. 
Het getuigschrift van de provinciale politieschool van Antwerpen (Campus Vesta) van 
14/10/2013 toont aan dat Carina Olyslaegers de opleiding van 40 uur heeft gevolgd. Het was 
toen voldoende om minstens te beschikken over een getuigschrift van het lager secundair 
onderwijs en een ervaring van vijf jaar ten dienste van een gemeente, die nuttig is voor het 
uitoefenen van de functie. Voordat de gemeenteraad Carina Olyslaegers kon aanstellen, 
werd de wetgeving aangepast waardoor zij niet meer voldeed aan de voorwaarden. 
Nu de wetgeving onlangs terug is aangepast (publicatie in het Belgisch staatsblad op 
28/01/2016) voldoet zij opnieuw aan de voorwaarden. Anticiperend op de wetswijziging heeft 
zij hiervoor de bijkomende opleiding gevolgd zoals bepaald in artikel 4 van het koninklijk 
besluit van 21/12/2013. Het getuigschrift van de provinciale politieschool van Antwerpen 
(Campus Vesta) van 15/01/2016 toont aan dat Carina Olyslaegers de bijscholing van 40 uur 
heeft gevolgd. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist unaniem Carina Olyslaegers aan te stellen als vaststeller in het 
kader van de gemeentelijke administratieve sancties zoals voorzien in artikel 21§1 van de 
wet van 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 
 

                

011 Interlokale vereniging voor integratie van personen van buitenlandse 
herkomst: correctie 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De gemeenten en OCMW’s van Herentals, Grobbendonk, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar 
en het OCMW van Herenthout willen een integratiebeleid voor personen van buitenlandse 
herkomst uitbouwen. Hiervoor werd initiatief genomen vanuit ISOM, een feitelijk samen-
werkingsverband tussen de OCMW’s van de Middenkempen. 
Het agentschap Integratie & Inburgering heeft in 2015 een projectoproep gedaan over 
intergemeentelijke samenwerking rond integratie van personen van buitenlandse herkomst. 
Hierbij kunnen gemeenten een projectsubsidie aanvragen voor de financiering van een 
onthaalbeleid en het stimuleren van samenleven in diversiteit en het bieden van gelijke 
kansen. 
De stad Herentals en de gemeenten Grobbendonk, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar 
hebben een aanvraag tot subsidie ingediend. 
Op 08/12/2015 heeft mevrouw Liesbeth Homans, Vlaams minister van binnenlands bestuur, 
inburgering, wonen, gelijke kansen en armoedebestrijding, een projectsubsidie van maximaal 
150.000 euro aan deze gemeenten toegekend voor de gezamenlijke uitvoering van het 
project ‘Wegwijzer Integratie Middenkempen’ voor de periode van 01/12/2015 tot en met 
30/11/2018. 
Tijdens de gemeenteraad van 01/03/2016 werden de statuten en het huishoudelijk reglement 
goedgekeurd. Door een administratieve fout werd de verkeerde versie van de statuten en het 



huishoudelijk reglement bezorgd. Daarom moeten de statuten en het huishoudelijk reglement 
terug goedgekeurd worden.  
Financiële gevolgen 
Iedere deelnemende gemeente legt in haar budget van 2016, 2017 en 2018 een krediet van 
2.000,00 euro vast als bijdrage in deze intergemeentelijke samenwerking.  
Argumentatie 
Met het intergemeentelijk project ‘WEGWIJZER’ willen de deelnemende gemeenten en 
OCMW’s investeren in de integratie van personen van buitenlandse herkomst in de 
Middenkempen. Enerzijds wordt het onthaalbeleid van de betrokken lokale besturen 
versterkt, anderzijds wordt er via een experimenteel project gestreefd naar een sterke instap 
van kinderen en hun ouders in het onderwijs. 
Op 08/12/2015 heeft mevrouw Liesbeth Homans, Vlaams minister van binnenlands bestuur, 
inburgering, wonen, gelijke kansen en armoedebestrijding, een projectsubsidie van maximaal 
150.000 euro aan deze gemeenten toegekend voor de gezamenlijke uitvoering van het 
project ‘Wegwijzer Integratie Middenkempen’ voor de periode van 01/12/2015 tot en met 
30/11/2018. Voor de toekenning van de subsidie is vereist dat de betrokken gemeenten een 
eigen financiële inbreng van 20% (37.500 euro) van de voor subsidie in aanmerking 
komende uitgaven van het project inbrengen. Daarnaast moeten de gemeenten een 
interlokale vereniging oprichten.  
Voor de oprichting van de interlokale vereniging keuren de gemeenteraden en de raden voor 
maatschappelijk welzijn van de betrokken gemeenten en de raad voor maatschappelijk 
welzijn van het OCMW van Herenthout de statuten en een huishoudelijk reglement goed. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt volgende statuten goed: 
‘Ontwerpstatuten interlokale vereniging Middenkempen 
Tussen de hierna vermelde lokale overheden en openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, is overeengekomen een interlokale vereniging op te richten beheerst door de 
toepasselijke bepalingen van het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking: 
- De stad Herentals, met zetel te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 30, in uitvoering van een 

gemeenteraadsbeslissing van …. 
- De gemeente Grobbendonk, met zetel te 2280 Grobbendonk, Boudewijnstraat 4, in 

uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van …. 
- De gemeente Kasterlee, met zetel te 2460 Kasterlee, Markt 1, in uitvoering van een 

gemeenteraadsbeslissing van …. 
- De gemeente Lille, met zetel te 2275 Lille, Rechtestraat 44, in uitvoering van een 

gemeenteraadsbeslissing van …. 
- De gemeente Olen, met zetel te 2250 Olen, Dorp 1, in uitvoering van een 

gemeenteraadsbeslissing van ….. 
- De gemeente Vorselaar, met zetel te 2290 Vorselaar, Markt 14, in uitvoering van een 

gemeenteraadsbeslissing van …. 
- Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Herentals, met zetel te 2200 

Herentals, Nederrij 133 A, in uitvoering van een beslissing van de raad voor 
maatschappelijk welzijn van …. 

- Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Grobbendonk, met zetel te 2800 
Grobbendonk, Schransstraat 51, in uitvoering van een beslissing van de raad voor 
maatschappelijk welzijn van …. 

- Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Kasterlee, met zetel te 2460 
Kasterlee, Leistraat 83, in uitvoering van een beslissing van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van …. 

- Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Lille, met zetel te 2275 Lille, 
Kerkstraat 72, in uitvoering van een beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn 
van …. 

- Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Olen, met zetel te 2250 Olen, 
Lichtaartseweg 1, in uitvoering van een beslissing van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van …. 



- Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Vorselaar, met zetel te 2290 
Vorselaar, Markt 14, in uitvoering van een beslissing van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van …. 

- Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Herenthout, met zetel te 2270 
Herenthout, Bouwelse Steenweg 52, in uitvoering van een beslissing van de raad voor 
maatschappelijk welzijn van ….. 

Voormelde partijen, handelend zoals voorgezegd, hebben de inhoud van de 
oprichtingsovereenkomst met statutaire draagkracht vastgesteld als volgt: 
Hoofdstuk 1. Naam, doel, maatschappelijke zetel, duur en lidmaatschap 
Artikel 1 Naam 
De interlokale vereniging draagt de naam “Interlokale vereniging Middenkempen”. 
De interlokale vereniging wordt opgericht in het kader van het goedgekeurd project ‘Weg-
wijzer Integratie Middenkempen’, in de oproep: ‘Intergemeentelijke samenwerking rond 
integratie van personen met buitenlandse herkomst’, gelanceerd vanuit de Vlaamse 
Overheid, afdeling gelijke kansen, integratie en inburgering. Dit project geeft onze regio de 
kans om proactief te werken aan de integratie van mensen met een buitenlandse herkomst. 
Artikel 2 Doel 
Met het intergemeentelijk project “WEG-WIJZER” willen de deelnemende gemeenten en 
ocmw’s investeren in de integratie van personen van buitenlandse herkomst in de 
Middenkempen. Enerzijds wordt het onthaalbeleid van de betrokken lokale besturen 
versterkt, anderzijds wordt er via een experimenteel project gestreefd naar een sterke instap 
van kinderen en hun ouders in het onderwijs. 
Er wordt ingezet op 2 WEG-WIJZERS: 
1)‘Weg-wijs in je gemeente’: het uitwerken van een onthaalbeleid binnen het lokale bestuur 
De regionale procedure voor het onthaalbeleid zal verfijnd worden naar het specifieke 
karakter van de verschillende gemeentes, hun context en hun inwoners. 
Het onthaalbeleid omvat verschillende aspecten: 
- draagvlak en competentie binnen het lokaal bestuur 
- communicatiestrategie 
- eerste ontvangst en verwelkoming van de nieuwkomers 
- toegankelijkheid van en de toeleiding naar diensten, welzijnsvoorzieningen en socio-

culturele verenigingen 
- ruimte voor ontmoeting en dialoog 
Onthaalbeleid op maat binnen de Lokale Opvang Initiatieven. 
2) ‘Weg-wijs in je school’: een project dat werkt aan gelijke kansen van kinderen in het 
onderwijs 
In samenwerking met de ouders met een buitenlandse herkomst werken de scholen via 
ouderbetrokkenheid aan een sterke instap van anderstalige kinderen in het onderwijs. 
Hierbij worden volgende uitgangspunten voorop gesteld: 
- doelgroep: ouders van gezinnen met jonge kinderen 
- thema samenleven in dialoog: ouderraad/overlegmomenten/oudercontact/gezamenlijke 

activiteiten 
- uit wetenschappelijk onderzoek (Desforgers & Abouchaar, 2003), blijkt dat een goede 

samenwerking tussen school en ouders het sociaal – economisch functioneren, de 
werkhouding en de schoolprestaties van leerlingen gunstig beïnvloedt én de kloof tussen 
de thuissituatie/cultuur en schoolcultuur verkleint. 

- ouderbetrokkenheid kan dus gezien worden als een hefboom voor gelijke 
onderwijskansen. 

Artikel 3 Maatschappelijke zetel en secretariaat 
De maatschappelijke zetel van de interlokale vereniging is gevestigd te 2200 Herentals, 
Augustijnenlaan 30. Het secretariaat van de interlokale vereniging, waaraan alle 
briefwisseling wordt gericht, is gevestigd te 2200 Herentals, Lierseweg 132A, t.a.v. ISOM, 
Project Integratie. Het beheerscomité kan beslissen om het adres van het secretariaat te 
wijzigen. 
Artikel 4 Beherende gemeente 
De stad Herentals wordt aangesteld als beherende gemeente. 
Artikel 5 Duurtijd 



De interlokale vereniging wordt opgericht voor de duurtijd van het project, nl. van 1 december 
2015 tot en met 30 november 2018.  
Artikel 6 Lidmaatschap 
6.1. Algemeen 
Aan de interlokale vereniging kunnen gemeenten en ocmw’s uit de Middenkempen 
deelnemen, met name Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en 
Vorselaar. 
De leden van de interlokale vereniging zijn de deelnemers, van wie de bevoegde raden 
onderhavige overeenkomst, die de statuten omvat, hebben goedgekeurd. 
6.2. Toetreding 
Gemeenten en OCMW’s kunnen bij de voorzitter van het beheerscomité per aangetekend 
schrijven een gemotiveerd verzoek tot toetreding indienen tot en met 30.06 van het lopend 
werkjaar. De datum van verzending geldt als datum van indiening. 
Het beheerscomité formuleert een advies over een tijdig ingediend verzoek tot toetreding. 
Het tijdig ingediende verzoek tot toetreding wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan 
de bevoegde raden van de leden van de interlokale vereniging. 
De toetreding is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de bevoegde raden deze 
goedkeurt. 
De goedgekeurde toetreding gaat in op 01.01 van het volgend werkjaar. 
De toetreding wordt binnen 30 dagen na goedkeuring ervan door de bevoegde raden, 
schriftelijk ter kennis gegeven aan de leden van de interlokale vereniging door de voorzitter 
van het beheerscomité. De datum van verzending geldt als datum van kennisgeving. 
6.3. Uitzetting 
Wanneer een lid van de interlokale vereniging nalaat één van de in deze statuten vernoemde 
(basis)verplichtingen in te vullen, kan het beheerscomité een advies formuleren over 
uitzetting van dat lid. De uitzetting wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de 
bevoegde raden van de leden van de interlokale vereniging. 
De uitzetting is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de bevoegde raden deze 
goedkeurt. De uitzetting gaat in vanaf de goedkeuring ervan. Een gemeente heeft bij 
uitzetting geen recht op recuperatie van de ingebracht financiële middelen. 
De uitzetting wordt binnen 30 dagen na goedkeuring ervan door de bevoegde raden, 
schriftelijk ter kennis gegeven aan de leden van de interlokale vereniging door de voorzitter 
van het beheerscomité. De datum van verzending geldt als datum van kennisgeving. 
Hoofdstuk 2. Personele inbreng 
Artikel 7 Personele inbreng 
7.1. Algemeen 
De interlokale vereniging heeft geen eigen personeel. Elk lid zet het nodige personeel in ten 
behoeve van de interlokale vereniging, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in 
onderhavige overeenkomst, en onder voorbehoud dat de rechten van dit personeel 
geëerbiedigd worden. 
De personeelsleden die door een lid worden ingezet, blijven in dienst van dat lid en blijven 
hun administratief en geldelijk statuut behouden. 
In het bijzonder: 
- blijven zij behouden in de personeelsformatie van dat lid, met bijhorende 

functiebeschrijving 
- blijven zij onderworpen aan de verzekeringspolissen, afgesloten door dat lid 
- blijft hun salaris uitbetaald door dat lid. 
De leden van de interlokale vereniging blijven elk verantwoordelijk voor de nodige uitbreiding 
van de verzekeringspolissen waaraan hun personeelsleden, die worden ingezet in de 
interlokale vereniging, onderworpen zijn. 
7.2. Projectmedewerker voor de integratie van personen van buitenlandse herkomst in de 
Middenkempen 
De beherende gemeente werft een projectmedewerker voor de integratie van personen van 
buitenlandse herkomst in de Middenkempen (hierna projectmedewerker Integratie) aan, 
zijnde een voltijds personeelslid van niveau B. 
Zijn taken bestaan uit de ontwikkeling, opvolging en uitvoering van het intergemeentelijk 
samenwerkingsproject rond integratie van personen met buitenlandse herkomst: 



- onthaalbeleid van de lokale besturen uitbouwen 
- ontwikkelen en uitdragen van projecten omtrent ouderbetrokkenheid in het onderwijs 
- projectbeheer. 
7.3. Vergoeding voor personele inbreng 
De inbreng van personeel door de deelnemende gemeenten en ocmw’s wordt niet vergoed. 
De inbreng van de projectmedewerker Integratie wordt vergoed. De beherende gemeente 
ontvangt een vergoeding voor volgende kosten, verbonden aan de inbreng van personeel: 
- bruto-personeelskosten 
- verplaatsingskosten 
- jaarlijkse factuur van OCMW Herentals m.b.t. coördinatiekosten en werkingskosten, die 

aan de beherende gemeente wordt overgemaakt n.a.v. de detachering van de 
projectmedewerker Integratie naar het OCMW Herentals, afdeling ISOM. 

Hoofdstuk 3. Beheercomité, huishoudelijk reglement en interne organisatie 
Artikel 8 Samenstelling beheerscomité 
8.1. Leden 
Binnen de interlokale vereniging bestaat een beheerscomité. De leden van het 
beheerscomité zijn de afgevaardigden van de leden van de interlokale vereniging. 
8.1.1. Aanduiding leden 
De leden van het beheerscomité worden aangeduid door de bevoegde raden van de leden 
van de interlokale vereniging. Voor elk lid van de interlokale vereniging wordt één 
afgevaardigde aangeduid. Een afgevaardigde kan slechts één lid van de interlokale 
vereniging vertegenwoordigen. 
Voor een deelnemende gemeente wordt de afgevaardigde aangeduid onder de 
gemeenteraadsleden, de burgemeester of de schepenen. 
Voor een deelnemend OCMW wordt de afgevaardigde aangeduid onder de leden van de 
raad voor maatschappelijk welzijn. 
8.1.2. Duur mandaat 
De leden van het beheerscomité oefenen hun mandaat uit voor de duur van het project, 
onverminderd de bevoegdheid van de bevoegde raden van de leden van de interlokale 
vereniging om het mandaat van hun afgevaardigden ten allen tijde te beëindigen, en 
onverminderd de beëindiging van het mandaat van de leden van het beheerscomité van 
zodra zij hun hoedanigheid binnen de gemeenten of het OCMW verliezen. 
Bij vroegtijdige beëindiging van het mandaat van de afgevaardigde, wordt onverwijld een 
nieuwe afgevaardigde aangeduid. 
In geval van vernieuwing van de raden ingevolge verkiezingen, duiden de nieuwe bevoegde 
raden binnen een termijn van 6 maanden, volgend op het werkjaar waarin die verkiezingen 
plaatsvinden, nieuwe afgevaardigden aan. Hun mandaat gaat in vanaf het ogenblik van hun 
aanstelling. 
8.1.3. Stemrecht, voorzitter  
Elke afgevaardigde is stemgerechtigd en beschikt over één stem. 
Elke afgevaardigde kan zich laten vertegenwoordigen, middels het geven van een 
schriftelijke volmacht, door: 
- een andere afgevaardigde van het eigen bestuur 
- of door de afgevaardigde van een ander lid van de interlokale vereniging. 
De voorzitter wordt door het beheerscomité aangeduid onder haar leden. 
8.2. Secretaris 
Het beheerscomité duidt een secretaris aan. Deze bereidt o.m. de vergaderingen voor, 
maakt de notulen op en volgt de uitvoering van de genomen besluiten op. 
8.3. Raadgevers 
Alle personen van wie de aanwezigheid nuttig wordt geacht, kunnen worden uitgenodigd om 
de vergaderingen van het beheerscomité als raadgever bij te wonen. Hun aanwezigheid 
wordt vermeld in de notulen. 
De projectmedewerker Integratie en de coördinator van ISOM worden steeds uitgenodigd om 
de vergaderingen van het beheerscomité bij te wonen als raadgevers. 
Artikel 9 Bevoegdheden van het beheerscomité, vergaderritme, quorum en wijze van 
beslissen 
9.1 Bevoegdheden 



Het beheerscomité heeft een algemeen coördinerende opdracht, het legt prioriteiten inzake 
beleid en werking vast. Het beheerscomité beschikt over volheid van bevoegdheid. 
Tot de bevoegdheden van het beheerscomité behoren o.m.: 
- het overleg over de wijze waarop onderhavige overeenkomst wordt uitgevoerd 
- het vaststellen van de krachtlijnen van de integratie van personen van buitenlandse 

herkomst en de beleidsmatige coördinatie 
- sturing van de diverse actoren 
- het wijzigen van het adres van het secretariaat 
- het vaststellen van de begroting voor het volgende werkjaar 
- het vaststellen van het financieel verslag van het afgelopen werkjaar 
- het vaststellen en evalueren van de financiële verdeelsleutel om de nodige financiële 

inbreng van de deelnemers te bepalen 
- het aanduiden van een voorzitter en secretaris van het beheerscomité 
- het goedkeuren en wijzigen van het huishoudelijk reglement 
- het formuleren van adviezen over een verzoek tot toetreding, statutenwijzigingen, 

uitzetting van een lid, ontbinding en vereffening van de interlokale vereniging 
- het vertegenwoordigen van de interlokale vereniging bij gerechtelijke en 

buitengerechtelijke handelingen 
9.2. Vergaderruimte 
Het beheerscomité vergadert, na oproeping door de voorzitter, minstens twee keer per jaar. 
9.3. Aanwezigheidsquorum 
Het beheerscomité kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de helft plus één 
van de afgevaardigden aanwezig is. 
9.4. Wijze van beslissen en stemmen 
Het beheerscomité neemt zijn beslissingen bij gewone meerderheid. De stemming over 
personen is steeds geheim. 
Artikel 10 Huishoudelijk reglement 
De organisatie van de werkzaamheden wordt door het beheerscomité geregeld in een 
huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement wordt bij onderhavige overeenkomst 
gevoegd zonder er deel van uit te maken. 
Hoofdstuk 4 Financiën 
Artikel 11 Financiële inbreng 
De interlokale vereniging heeft geen eigen financiële middelen, met uitzondering van de 
subsidie voor intergemeentelijke samenwerking rond integratie van personen van 
buitenlandse herkomst die wordt ontvangen van het Agentschap Binnenlands Bestuur, 
afdeling Gelijke kansen, integratie en inburgering. 
Ieder deelnemend lokaal bestuur (gemeenten en/of OCMW) voorziet in haar begroting van 
2016, 2017 en 2018 een bedrag van 2.000,00 € als bijdrage in deze intergemeentelijke 
samenwerking. Deze financiële inbreng wordt jaarlijks uiterlijk 31.05 betaald aan de 
beherende gemeente. 
Artikel 12 Financieel boekjaar en financieel beheerder 
Het financieel boekjaar loopt van 01.01 tot en met 31.12. 
De financieel beheerder van de beherende gemeente zal instaan voor o.m. de voorbereiding 
van de begroting, het financieel verslag, de registratie van de financiële verrichtingen, de 
verantwoording van de middelen zoals voorgeschreven door de subsidiërende overheid,… 
van de interlokale vereniging. 
Artikel 13 De begroting 
Het beheerscomité maakt jaarlijks, op voorstel van de projectmedewerker Integratie, de 
begroting voor het volgende werkjaar op. De begroting bevat ten minste een raming van de 
nodige financiële middelen voor het volgende werkjaar. 
De begroting is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de bevoegde raden van de 
leden van de interlokale vereniging deze goedkeurt. 
Artikel 14 Het financieel verslag en de bestemming van het resultaat 
Het beheerscomité maakt jaarlijks, op voorstel van de projectmedewerker Integratie, het 
financieel verslag van het afgelopen werkjaar op. Het financiële verslag bevat ten minste een 
overzicht van de inkomsten en uitgaven van de interlokale vereniging tijdens het afgelopen 
werkjaar. 



Her financiële verslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde raden van de 
leden van de interlokale vereniging. 
Het financiële verslag is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de bevoegde 
raden van de leden van de interlokale vereniging deze goedkeurt. 
Het saldo van de rekening blijft ter beschikking van de interlokale vereniging en wordt 
aangewend voor de realisatie van de doelstellingen van de interlokale vereniging. 
Een tekort op de rekening wordt achteraf verdeeld over de deelnemende gemeenten aan de 
hand van volgende financiële verdeelsleutel: de helft van het bedrag wordt evenredig 
gedeeld door de 7 participerende lokale besturen, de andere helft van het bedrag wordt 
verdeeld pro rata over de 7 lokale besturen, overeenkomstig het inwonersaantal per 1 januari 
van het betreffende jaar. Elk lokaal bestuur beslist autonoom de verdeling tussen OCMW en 
gemeente.  
Artikel 15 Financiële controle 
Elk lid van de interlokale vereniging heeft het recht om de financiële toestand van de 
interlokale vereniging te (laten) controleren. 
Hoofdstuk 5. Informatieverstrekking aan de deelnemers 
Artikel 16 
De beraadslagingen van het beheerscomité worden vastgelegd in de notulen en 
ondertekend door de voorzitter en de secretaris van het beheerscomité. Deze notulen 
worden in een register verzameld en liggen ter inzage op de maatschappelijke zetel van de 
interlokale vereniging. 
Afschrift van de notulen van elke vergadering zal ten gepaste tijde en op eenvoudig verzoek 
worden overgemaakt aan de deelnemers. 
Artikel 17 
De jaarlijkse evaluatie door de bevoegde raden van de leden van de interlokale vereniging 
gebeurt ter gelegenheid van de bespreking van het financieel verslag. 
Hoofdstuk 6. Statutenwijziging, ontbinding en vereffening 
Artikel 18 Statutenwijziging 
De bevoegde raden van de leden van de interlokale vereniging kunnen beslissen om de 
statuten van de interlokale vereniging te wijzigen. Het beheerscomité kan over de 
statutenwijziging een advies formuleren aan de bevoegde raden. 
De statutenwijziging is goedgekeurd indien tweederde meerderheid van de bevoegde raden 
deze goedkeurt. 
Artikel 19 Vervroegde ontbinding en vereffening 
De bevoegde raden van de leden van de interlokale vereniging kunnen beslissen tot 
vervroegde ontbinding van de interlokale vereniging. Het beheerscomité kan over de 
ontbinding een advies formuleren aan de bevoegde raden. Het advies bevat desgevallend 
een overzicht van de financiële toestand van de interlokale vereniging. In het 
ontbindingsbesluit kan een vereffenaar worden aangeduid. 
De ontbinding is goedgekeurd indien de tweederde meerderheid van de bevoegde raden 
deze goedkeurt. 
Na ontbinding wordt desgevallend het saldo van de rekening verdeeld over de deelnemende 
gemeenten aan de hand van een financiële verdeelsleutel die door het beheerscomité zal 
worden bepaald.’ 
 
De gemeenteraad keurt volgend huishoudelijk reglement goed: 
‘Ontwerp Huishoudelijk reglement 
Dit huishoudelijk reglement regelt de organisatie van de werkzaamheden van de interlokale 
vereniging, overeenkomstig de statuten. Het wordt bij de statuten gevoegd, zonder er deel 
van uit te maken. 
1. 1. Beheerscomité 
2. 1.1.Vergaderingen 
Het beheerscomité vergadert, na oproeping door de voorzitter, minstens twee keer per jaar 
op vooraf vastgestelde data. 
De uitnodiging voor de vergadering wordt verstuurd uiterlijk vijf werkdagen vóór de 
vergaderdatum. 



In spoedeisende gevallen kan de termijn voor verzending van de uitnodiging herleid worden 
tot uiterlijk twee werkdagen vóór de vergaderdatum. 
Indien minstens één derde van de leden van het beheerscomité daarom verzoekt, is de 
voorzitter van het beheerscomité verplicht het beheerscomité samen te roepen. 
De uitnodiging voor de vergadering gebeurt schriftelijk en/of per e–mail en vermeldt datum, 
uur en plaats van vergadering, alsmede de agendapunten en alle relevante stukken. 
De voorzitter bepaalt de definitieve agenda van de vergadering. De leden van het 
beheerscomité kunnen agendapunten aanbrengen. 
De voorzitter leidt de vergadering. De secretaris maakt de notulen van de vergadering op. 
Als secretaris wordt de projectmedewerker Integratie aangeduid. 
3. 1.2.Briefwisseling 
Alle briefwisseling van het beheerscomité wordt ondertekend door de voorzitter en secretaris 
van het beheerscomité, behoudens bijzondere machtigingen.’ 
 
Stemmen voor: Peeters, Bertels, Verheyden, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort, 
Baeten, Van Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers, Moons, 
Verellen, Cleymans, Laureys, Laverge, Vanooteghem, Tegenbos, Verpoorten, Snauwaert en 
Van Thielen 
Stemmen tegen: Marcipont en Sterckx 
 

                

012 Wijziging personeelsformatie: opnemen van één functie van Expert 
patrimonium, niveau B, in de contractuele personeelsformatie 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het college van burgemeester en schepenen ging op 29/02/2016 principieel akkoord om de 
functie van expert patrimonium, niveau B, op te nemen in de contractuele personeelsformatie 
en besliste om dit voor te leggen aan een volgend onderhandelingscomité en aan een 
volgende gemeenteraad. 
Adviezen 
Op maandag 21/03/2016 werd het dossier met de wijziging van de personeelsformatie 
besproken en onderhandeld met de representatieve vakorganisaties. Het protocol is opge-
nomen als bijlage bij dit dossier. 
Juridische grond 
- Rechtspositieregeling (gecoördineerde versie van 30/06/2015) 
Argumentatie 
De realisatiegraad van de openbare werken en projecten bij de technische dienst ligt laag. 
Met de huidige personeelsbezetting van de technische dienst is het niet mogelijk om het 
ambitieuze programma de komende jaren waar te maken. Het ontbreekt aan mankracht om 
het dossier rond de validatie van de gronden tot een goed einde te brengen. De opbrengst 
van dit project is echter cruciaal voor de stad Herentals. De stad staat ook voor de realiteit 
dat een aantal gebouwen fel verouderd zijn. De voortdurende zorg die deze, vaak historische 
gebouwen vragen, kan niet langer geleverd worden met het huidige team.  
Om hieraan tegemoet te komen, werden er in het budget 2016 en in de financiële meerjaren-
planningen kredieten opgenomen om een expert patrimonium, niveau B, aan te werven.  
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist unaniem om één functie van expert patrimonium, niveau B, op te 
nemen in de contractuele personeelsformatie.  
 

                

013 Werkgroep Fonds Herentalse Jeugdlokalen: aanduiding afgevaardigden 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 02/10/2014 is de vzw Herentalse jeugdlokalen ontbonden. De leden van de vroegere vzw 
wensen een werkgroep op te richten om de aanvragen te bespreken en er advies over uit te 
brengen voor het college van burgemeester en schepenen. 



Op de gemeenteraad van 15/12/2015 zijn volgende reglementen goedgekeurd: reglement 
subsidie brandveiligheid jeugdlokalen, reglement subsidie jeugdinfrastructuur, reglement 
subsidie nieuwbouw jeugdlokalen en reglement renteloze lening jeugdverenigingen. 
De gemeenteraad duidt 9 gemeenteraadsleden, inclusief de schepen voor jeugd, aan in de 
werkgroep Fonds Herentalse Jeugdlokalen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurde op 29/03/2016 de samenstelling van de 
werkgroep principieel goed en vroeg aan de voorzitter van de gemeenteraad de samen-
stelling voor te leggen in de gemeenteraad. 
Argumentatie 
De leden van de vroegere vzw wensen een werkgroep op te richten om de aanvragen over 
de Herentalse jeugdlokalen te bespreken en er advies over uit te brengen voor het college 
van burgemeester en schepenen. De werkgroep heeft hetzelfde doel als de vroegere vzw, 
namelijk het jeugdwerk ondersteunen bij het bouwen en het onderhoud van jeugdlokalen in 
Herentals. 
Door de ontbinding van de vzw en de oprichting van een werkgroep, moeten 9 
gemeenteraadsleden, inclusief de schepen voor jeugd, aangeduid worden in de werkgroep 
Fonds Herentalse Jeugdlokalen. 
De werkgroep wordt verdeeld volgens het systeem imperiali.  
Volgende kandidaturen worden ingediend: 
- De sp.a-fractie wijst volgende 3 leden aan, waaronder de schepen van jeugd: 

-  Lise Bergen, Bieke Baeten, Jan Bertels 
- de CD&V-fractie wijst volgende 3 leden aan: 

- Bart Michiels, Rutger Moons, Patrik De Cat 
- de N-VA-fractie wijst volgende 3 leden aan: 

- Kathleen Laverge, Jasmine Tegenbos, Stefan Verraedt 
De stembus bevat 27 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft 
volgend resultaat: 
- 24 ja-stemmen 
- 2 nee-stemmen 
- 1 blanco 
De voorgestelde kandidaten hebben de meerderheid van de stemmen gekregen.  
De jeugdconsulent vervult de rol van secretaris en de schepen van jeugd zit de werkgroep 
voor. 
De werkgroep schrijft een advies uit over de subsidieaanvragen betreffende volgende regle-
menten: reglement subsidie brandveiligheid jeugdlokalen, reglement subsidie jeugd-
infrastructuur, reglement subsidie nieuwbouw jeugdlokalen en reglement renteloze lening 
jeugdverenigingen. 
Dit advies wordt bij het dossier voor het college van burgemeester en schepenen gevoegd. 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist om volgende leden van de gemeenteraad af te vaardigen in de 
werkgroep Fonds Herentalse Jeugdlokalen. 
- Lise Bergen 
- Bieke Baeten 
- Jan Bertels 
- Bart Michiels  
- Rutger Moons 
- Patrik De Cat 
- Kathleen Laverge 
- Jasmine Tegenbos 
- Stefan Verraedt 
Deze afgevaardigden worden aangesteld van 12/04/2016 tot en met 31/12/2018. 
 
                

013/1 Impact asielcrisis op Herentals 
BESLUIT 
Raadslid Daniël Marcipont heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraad: 



Impact asielcrisis op Herentals 
De asielcrisis is de afgelopen maanden dagdagelijks in het nieuws geweest. Tienduizenden 
vluchtelingen kwamen zo naar ons land. Door het fameuze ‘spreidingsplan’ van de regering 
kreeg ook Herentals heel wat bijkomende asielzoekers toegewezen. 
Hierbij volgende vragen: 
- Hoeveel vluchtelingen in afwachting van hun erkenning verblijven er momenteel op het 

grondgebied van onze stad (zowel via LOI als daarbuiten).  
- Welk is de herkomst van deze vluchtelingen? 
- Hoeveel erkende vluchtelingen verblijven er momenteel op het grondgebied van onze 

stad en welk is hun herkomst? 
De aanslagen in Brussel exact drie weken geleden heeft duidelijk gemaakt dat 
teruggekeerde Syriëstrijders wel degelijk een bijzonder gevaar inhouden voor onze veiligheid 
en onze samenleving. 
- Is er weet van teruggekeerde Syriëstrijders op het grondgebied van onze politiezone? 
 
Burgemeester Jan Peeters antwoordt.  
De cijfers: gisteren waren er in Herentals 82 personen met het statuut van asielaanvrager. 
Dat zijn mensen die nog wachtende zijn op de beslissing of hun asielaanvraag erkend wordt. 
Daarvan zitten er, volgens de informatie van OCMW, 55 in het LOI. Dat klopt?  
 
Schepen Fons Michiels: Er zijn zeven plaatsen vrij. Dat wil zeggen 49, neen 48 eigenlijk.  
 
Burgemeester Jan Peeters: We hebben 55 LOI-plaatsen, er zijn dus zeven plaatsen onbezet. 
Dus in de praktijk zijn er 48 personen die in het LOI verblijven. Dat wil zeggen dat er nog 
andere kandidaat-asielzoekers wachtende zijn op een beslissing, buiten de accommodatie 
van het LOI. Er waren gisteren op ons grondgebied 90 erkende vluchtelingen. Die de 
asielprocedure doorlopen hebben, die dus erkend zijn en een verblijfsvergunning hebben. 
Het is niet zo dat dat aantal asielzoekers in Herentals nu hoger zou liggen dan de voorbije 
jaren. Integendeel, ik heb een tabel gekregen van de dienst bevolking van de laatste vijf jaar. 
Er zijn 82 mensen die in een procedure zitten. En dat is het derde laagste aantal van de 
voorbije vijf jaar. Zowel in 2012 als in 2013 zat het aantal asielzoekers in Herentals telkens 
boven de 100 à 120. In 2014 is dat gezakt naar 82, in 2015 naar 79 en nu zitten we terug op 
82. De herkomst van de personen ga ik voorlezen, want die zijn redelijk divers. Ik kan ze ook 
bij het verslag laten toevoegen. Bij de mensen die nu een asielaanvraag hebben lopen, zijn 
er nu 9 Afghanen, 4 Angolezen, 15 Armeniërs, 1 Eritrees, 2 Guinezen, 20 Irakezen, 3 
Iranezen, 1 Keniaan, 1 Marokkaan, 3 van Montenegro, 1 van Niger, 1 van Oekraïne, 3 met 
een onbepaalde nationaliteit, 7 Russen, 3 van Rwanda, 1 Senegalees, 1 Serviër, 1 van 
Somalië en 5 Syriërs. En bij de erkende vluchtelingen zijn dat de gelijkaardige nationaliteiten. 
Er zijn 15 staatloze vluchtelingen. Er zijn mensen van Afghanistan, Albanië, Bangladesh, 
Congo, Erithrea, Guinée, Irak, Iran is de grootste groep, 17 personen, Joegoslavië, Niger, 
Palestina, Sri Lanka, ook een redelijke groep 16 mensen, 13 Syriërs en 1 Zaïrees. Dus dat is 
de verdeling van de nationaliteiten van mensen die gisteren ingeschreven staan. Of er in 
onze zone teruggekeerde Syriëstrijders zijn of mensen die verdacht of gevolgd worden in 
verband met radicalisme dat ga ik hier niet vertellen. Dat is geclassificeerde informatie. De 
zonale veiligheidsraad heeft die informatie en bespreekt die maar maakt die niet openbaar. 
Maar Herentals is niet Vilvoorde, Molenbeek, Antwerpen of Mechelen. Maar daar ga ik geen 
informatie over geven. Volstaat dat?  
 

                

013/2 Verkeerssituatie worst van Wellens 
BESLUIT 
Raadslid Daniël Marcipont heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraad: 
Verkeerssituatie Worst van Wellens 
Reeds meerdere malen heb ik in het verleden de vraag gesteld om AWV de vraag te stellen 
dringend maatregelen te nemen met betrekking tot de verkeerssituatie aan de Worst van 
Wellens.  



In eerste instantie zijn er zeer kleine ingrepen mogelijk zoals het schilderen van 
afslagstroken om het verkeer richting Lichtaart niet nodeloos mee in de file te laten staan. 
Gezien de planning rond de ondertunneling van de spoorovergang met onbepaalde duur is 
uitgesteld, durf ik te pleiten om zelfs ingrijpende werken te vragen om de verkeerssituatie te 
verbeteren. De ondertunneling zal immers nog jaren, misschien tientallen jaren op zich laten 
wachten. 
In het verleden heeft het stadsbestuur het steeds vertikt de vraag formeel te willen stellen 
aan AWV. AWV langs zijn kant stelt de vraag nooit gekregen te hebben van de stad. 
De werkzaamheden aan de spoorovergang aan het station afgelopen week heeft de 
schrijnende situatie op de ring nog eens extra in de verf gezet. Wachttijden van een kwartier 
tot een half uur waren dagelijkse kost. 
Vandaar de herhaling van mijn vraag de problematiek formeel te willen overmaken aan het 
Vlaams Gewest. 
 
Schepen Jan Michielsen antwoordt.  
Het klopt dat jullie in 2009 en in 2010 die vraag al eens gesteld hebben. Het klopt niet in uw 
stelling dat het stadsbestuur het zou vertikt hebben om met het AWV in overleg te gaan. Er is 
twee jaar intensief samengewerkt met AWV rond ‘het masterplan station’ waar problemen 
zijn besproken en oplossingen op korte, middellange en lange termijn aan bod zijn gekomen. 
Maar inderdaad, het is spijtig dat dat nog altijd in de ijskast zit en dat wij het investeringsplan 
nog steeds niet kennen. Ik ken het niet en laten we hopen dat het masterplan van het station 
in het investeringsplan wordt opgenomen. Maar we zullen de vraag in ieder geval terug aan 
AWV stellen.  
 
Raadslid Daniël Marcipont: Is dat dan een schrijven aan AWV?  
 
Schepen Jan Michielsen: We zullen een schrijven richten aan AWV om dat te bekijken.  
Raadslid Daniël Marcipont: Want dat was blijkbaar vroeger het probleem want dat is toen 
ook als antwoord gegeven. Dat ze het goed genoeg wisten en dat ze inderdaad de 
problematiek kennen. We moeten er extra aandacht aan schenken via een officieel schrijven. 
Dat kan de zaak alleen maar vooruit helpen.  
 
Schepen Jan Michielsen: We zullen dat doen, we zullen een schrijven richten aan AWV.  
 
Raadslid Daniël Marcipont: OK, dank u. 
 

                

013/3 Sluitingstijd spoorwegovergang 
BESLUIT 
Raadslid Els Sterckx heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad: 
De sluitingstijd van de overweg aan het station van Herentals 
Op de gemeente van 30 juni 2015 diende ik een extra agendapunt in in verband met de 
lange sluitingstijd van de overweg aan het station. Hierin verzochten wij het stadsbestuur een 
brief te schrijven aan Infrabel met de vraag om de sluitingstijd tussen de treinen tot een 
absoluut minimum te beperken. De gemeente besliste toen unaniem ons voorstel te steunen 
en de vraag formeel te maken aan Infrabel. Is dit ondertussen gebeurd? Is er hierop een 
antwoord gekomen?  
 
Burgemeester Jan Peeters antwoordt.  
Die brief aan Infrabel is inderdaad op de gemeenteraad besproken, vorig jaar in de zomer. 
Die brief, die besproken is op de gemeenteraad met bijgevoegde argumentatie en discussie, 
is volledig en integraal doorgestuurd naar Infrabel op 24 augustus 2015. Die brief is dus 
verstuurd, ik heb hier een exemplaar. En die zit ook in het dossier. En die zit in het register 
van uitgaande stukken en die kunnen jullie inkijken. Er is daarna regelmatig via verschillende 
kanalen aangedrongen bij Infrabel om een antwoord wat dat betreft en dat is er tot nu toe 
nooit gekomen. Infrabel heeft wel aan verschillende kanalen laten weten dat ze onze vraag 
kennen en dat ze dit willen bespreken met de technische dienst. Maar er is nooit een 



inhoudelijk antwoord gekomen met welke analyse ze gedaan hebben, met verbeter-
voorstellen of met optimalisatiemogelijkheden om de sluitingstijd te beperken. Dus wij zijn in 
blijde verwachting. En iedereen die er bij Infrabel mee kan op aandringen, verzoeken wij van 
dat ook te doen. Want dat zou het dossier alleen maar kunnen versnellen. Wij hebben zeer 
correct de beslissing van de raad in de zomer van vorig jaar uitgevoerd.  
 
Raadslid Els Sterckx: En zou het eventueel helpen dat wij nog eens een herinneringsbrief 
sturen en hen er op attent maken dat dat toch bijna een jaar geleden is?  
 
Burgemeester Jan Peeters: Ik heb gezien dat daar de voorbije twee à drie maanden 
parlementaire vragen over gesteld zijn. Dus ik denk dat de vraag ondertussen wel op het 
bureau van de personen of diensten terecht gekomen is die die vraag inhoudelijk moet 
uitwerken en aanleveren. Maar ze moeten het wel doen.  
 
Schepen Jan Michielsen: Ter aanvulling daarvan, wij laten dat niet los. Er is een 
parlementaire vraag gesteld in de commissie mobiliteit aan de minister. Ik heb ook contact 
opgenomen met Infrabel zelf en het laatste bericht dat wij van hen ontvangen hebben, is van 
23 maart. Zij zeggen, om te garanderen dat de overweg aan de Olympiadelaan in Herentals 
gesloten is op het ogenblik dat er een trein passeert, moeten bepaalde aankondigingstijden 
gerespecteerd worden. Dat wisten we al. Deze aankondigingtijden zijn langer in een zone 
waar zich een station bevindt zoals dit ook aan deze overweg in Herentals het geval is. Om 
de veiligheid van het trein- en wegverkeer steeds te kunnen garanderen, zijn er bepaalde 
minimale sluitingstijden vereist. En zoals de burgemeester heeft gezegd, dat is het antwoord 
dat wij steeds krijgen. Onze technische dienst bekijkt welke technische aanpassingen 
eventueel mogelijk zijn aan deze overweg.  
 
Burgemeester Jan Peeters: Wij zijn in blijde verwachting. OK?  
 

                

013/4 Problemen bij wegwerkzaamheden 
BESLUIT 
Raadslid Koen Laureys heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraad: 
Problemen bij wegwerkzaamheden 
Er worden de laatste jaren, en in de toekomst zullen er nog enkele volgen, verschillende 
centrumstraten vernieuwd en verbeterd door heraanleg van het wegdek en rioleringsnetwerk. 
De N-VA fractie vindt dit uiteraard een positieve evolutie die we ten volle zullen steunen, toch 
is er bij de bevolking enige twijfel of argwaan dat deze werken op een vlotte en veilige 
manier verlopen. Dat er bij wegwerkzaamheden hinder ontstaat voor de bewoners is dan ook 
evident, hierover hebben wij dan ook nog enkele vragen bij de afspraken die genomen 
worden tussen de stad en de aannemers die de werken uitvoeren. Er is ook bij de bewoners 
nog geregeld enige vrees voor eventuele onvoorziene ongevallen zoals een gaslek of 
elektriciteitspanne. Een goede communicatie hierover is dan ook van groot belang zodat de 
vrees bij bewoners tot een minimum wordt herleid. 
Hierover heeft de N-VA fractie nog enkele vragen. 
- Wat wordt er ondernomen bij wegwerkzaamheden voor de toegankelijkheid van huizen 

waar oudere, en minder mobiele mensen wonen. 
- Worden er afspraken gemaakt tussen aannemer en stad voor eventuele interventies van 

ziekenwagen of brandweer. 
- Wordt er een veiligheidsplan opgesteld voor onvoorziene ongevallen, zoals beschadiging 

van elektriciteitskabels of gaslek. 
 
Burgemeester Jan Peeters antwoordt.  
Het is zo dat wij nooit aan zo’n grote werf in een straat beginnen zonder, minstens 2 keer, 
een bewonersvergadering te doen. Dat hebben wij ook gedaan bij de werven waarover jouw 
vraag gaat de Collegestraat, Magdalenastraat en dergelijke, waar de laatste bewoners-
vergadering gebeurd is, ik denk een drietal weken voor de start van de werken, daar worden 



de bewoners op uitgenodigd. De aannemer en de werfleider van de aannemer zijn daar ook 
aanwezig en daar wordt concreet de vraag gesteld naar specifieke problemen rond 
leveringen en toegankelijkheid. En dan worden daar met de aannemer afspraken rond 
gemaakt. De bewoners krijgen ook de coördinaten van de werfleider van de aannemer om 
praktische problemen met hem te bespreken. Het is ook zo dat er in de voorbereiding van 
zo’n werf, er op voorhand een aantal coördinatievergaderingen met de nutsmaatschappijen 
zijn. Dat heeft twee doelstellingen. Enerzijds dat nutsmaatschappijen de kans krijgen om hun 
leidingen voorafgaandelijk aan de opbraak van de straat te vernieuwen of werken te doen die 
in één keer mee kunnen doorgaan met de grote werf. Maar dat heeft ook als bedoeling dat 
de precieze locatie en problemen die de aannemer kan verwachten bij het uitvoeren van de 
werf, dat die met de nutsmaatschappijen kunnen besproken worden. Dat gebeurt op basis 
van een aantal leidingplannen, de KLIP-plannen. Maar die zijn niet altijd accuraat. Dat zijn 
oude plannen van inplantingen van leidingen, die soms niet juist zijn. Maar het grootste 
overleg gebeurt voorafgaandelijk. In het bestek van zo’n aanneming wordt ook altijd de 
minder hinder - paragraaf voorzien, dat is ook met deze werf gebeurd, waar de aannemer 
opgelegd wordt dat hij ’s avonds bij het verlaten van de werf, via een tijdelijke 
steenslaghelling, de toegankelijkheid van opritten, garages en handelszaken moet voorzien. 
Dat doen zij ook, ook tijdens de rioleringswerken. Dan leggen zij ’s avonds op de plaats waar 
de koker steekt, een steenslaghelling op de plaats van de op- en afrit, garages en dergelijke 
en leggen zij de werf proper. Dus de periode dat mensen hinder ondervinden, is er altijd 
maar die wordt zo kort mogelijk gehouden. En daar worden dan ook praktische zaken 
bekeken, bijvoorbeeld naar toegankelijkheid van huizen en dergelijke. Maar je kan geen 
omelet bakken zonder eieren te breken. Je kan geen straat opbreken om nieuwe riolering te 
leggen zonder een aantal dagen de mobiliteit in die straat te blokkeren en te hinderen. Dat is 
zo. In zo’n bestek wordt ook de aanstelling van een veiligheidscoördinator opgelegd. Dus die 
grote, openbare werken hebben ook verplicht een veiligheidscoördinator. Hij moet op 
voorhand een heel schema uitwerken voor de veiligheid op de werf, een risicoanalyse 
maken, ter plaatse de werf controleren en  de werfvergaderingen bijwonen. Hij attendeert - 
want hij is een derde en dus onafhankelijk - de aannemer en bouwheer op mogelijke 
veiligheidsrisico’s. En hij maakt een veiligheidsplan op. Daarom staan alle procedures 
beschreven van interventies bij noodsituaties: brandweer, ambulance, gasbreuk, 
elektriciteitsbreuk en kabelbreuk. Dat is een vrij sterk, uitgeprobeerd systeem. U verwijst 
daar naar de gasbreuk die er geweest is ter hoogte van het college. Het college is daarvoor 
eventjes ontruimd. De ploeg van Iveka was daar binnen de twintig minuten. Dus dat systeem 
van interventie werkt wel. De ploegen van Iveka waren daar voor de brandweer. Dat staat 
wel redelijk op punt. En dat moet ook op punt staan want je kan altijd zo’n incidenten en 
accidenten tijdens een werf hebben. In dat veiligheidsplan staat ook dat de aannemer 
toegang moet kunnen verlenen aan brandweer en ziekenwagen. Dat het verplaatsbare 
signalisatie is, dat in noodgevallen de straat goed kan vrijgemaakt worden voor eventueel 
een brancard en dergelijke. Dus dat systeem is redelijk gerodeerd, is zeer courant en goed 
gekend door de sector van wegenwerken en functioneert ook wel denken wij.  
 
Raadslid Koen Laureys: Het is zo, werken zonder hinder is onmogelijk en de bewoners 
zullen dat wel ook begrijpen Maar voor minder mobiele mensen is het toch niet gemakkelijk 
om ergens te geraken. Er wordt wel iets aangelegd maar zeker bij rioolwerken is dat niet 
evident. Maar dat was dan ook de vraag. Bij het veiligheidsplan worden de bewoners niet 
rechtstreeks betrokken? Is er geen mogelijkheid om die mensen wel te informeren? De stad 
en de hulpdiensten zijn dan op de hoogte maar de mensen zelf worden niet betrokken. Er 
zijn misschien mensen die zich er niet gemakkelijk bij voelen, bij zo’n werken. Misschien is 
het ook niet gemakkelijk om de mensen er bij te betrekken of te informeren.  
 
Burgemeester Jan Peeters: Als er een gevaar is voor het publiek dan zal men ook snel 
overschakelen naar een andere procedure van incidentbeheersing dan wat nu in de 
Collegestraat gebeurd is. De ploegen van Iveka waren vrij snel ter plaatse, het was een 
lagedrukleiding die vrij gemakkelijk en snel kon gedicht worden. Er was geen direct gevaar, 
daarom was verplichte evacuatie niet nodig.  Er is geen buurtinformatie verspreid. Dat is een 
opschaling, als men ziet dat dat nodig is, dan doet men dat wel. Ik herinner mij een incident 



een jaar of zeven acht geleden dat men bij de heraanleg van de Lierseweg, ter hoogte 
ongeveer van de Gamma, een middengasleiding heeft kapot getrokken, waar wel een 
serieus en acuut gevaar was. Waar onmiddellijk opgeschaald werd naar de bevolking. De 
bevolking is toen geëvacueerd gedurende een aantal uur naar de Vossenberg. Het systeem 
van rampenbestrijding is een cadans waar sommige zaken laat ons zeggen, intern opgelost 
kunnen worden maar bij het minste probleem naar de omgeving kan opgeschaald worden 
naar een publiekevacuatie, met publieksinformatie en alles er op en er aan. Maar dat was 
hier niet nodig. Was dat nodig geweest, dan was dat ook gebeurd. Want onze 
noodplanningsambtenaar wordt van zo’n  incident onmiddellijk verwittigd. Maar het zijn in 
eerste instantie de techniekers van Iveka en de brandweer die die inschatting kunnen maken 
en die opschaling kunnen doen. Volstaat dat?  
 
Raadslid Koen Laureys: Ok, bedankt.  
 

                

013/5 Interimkantoren in winkelstraten 
BESLUIT 
Raadslid Dirk Van Thielen heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeente-
raad:  
Interimkantoren in winkelstraten  
De stad zou via een bouwverordening het aantal interimkantoren in winkelstraten trachten te 
beperken. Ondertussen ben ik de tel kwijt, maar het zijn er al velen, en telkens verschijnt er 
hier en daar nog wel eentje bij, nog sneller dan een pop-up-restaurant. Wat is de stand van 
zaken in deze materie?  
 
Schepen Jan Michielsen antwoordt.  
Dat je de tel kwijt bent, dat verwondert me. Ik denk dat je er ook nog naast geteld hebt - ik tel 
er 16 - dat komt uit de locatusdatabank, die dat bevestigt. Ik zal ze ook geven, 10 in het 
kernwinkelgebied, 2 op de grens  van het kernwinkelgebied aan beide poorten en 4 in de 
Fraikinstraat, dus buiten kernwinkelgebied. Dat is de situatie van vandaag die ook in de 
locatusdatabank bevestigd wordt. Zoals jullie weten is de economische toestand ook wel een 
beetje veranderd, wij gaan naar e-commerce enzovoort. Het zou dwaas zijn om te denken 
dat wij het kernwinkelgebied volledig opgevuld krijgen met detailhandel en met horeca. Wij 
volgen daarin het standpunt van UNIZO, dat zegt dat we het met detailhandel alleen niet 
redden. Vandaar dat we met ons strategisch commercieel plan ingeschreven hebben dat er 
meerdere functies in het kernwinkelgebeid kunnen worden toegelaten op voorwaarde dat dat 
goed nagekeken wordt. Trouwens de leegstand in Vlaanderen en de provincie blijft stijgen, 
gelukkig doen wij het in Herentals met de leegstand goed. In 2014 waren er 66 lege panden 
en nu zijn er 60 lege panden, dus 6 lege panden minder. Ik ben blij dat de leegstand hier 
vermindert. Anderzijds wat uw vraag betreft over de bouwverordening, dan ga ik het woord 
geven aan collega Mien Van Olmen. Wij hebben dat natuurlijk ook afgestemd met de dienst 
ruimtelijke ordening.  
 
Schepen Mien Van Olmen: Economisch is het vandaag een andere situatie dan wanneer we 
het bestuursakkoord hebben opgemaakt, een ander economisch klimaat. Anderzijds is ook 
het instrumentarium veranderd. Vroeger had je stedenbouwkundig één functie van handel, 
horeca, diensten en kantoorfuncties en was het zonder stedenbouwkundige vergunning 
mogelijk om een winkel om te switchen naar kantoorfunctie. En we hadden weinig 
instrumenten in de hand. We zijn bij de opmaak van het nieuwe bestuursakkoord op zoek 
gegaan naar een instrumentarium om toch te proberen om daar ergens een zeg in te 
hebben. Eind vorig jaar heeft de Vlaamse regering echter de stedenbouwkundige regels 
aangepast. Sinds eind vorig jaar zijn de stedenbouwkundig verplichte functiewijzigingen 
uitgebreid en nu is het zo dat men een stedenbouwkundige vergunning nodig heeft als men 
switcht tussen kantoorruimte, dienstverlening, vrije beroepen, handel of horeca. Dus waar 
dat vroeger stedenbouwkundig niet verplicht was, is dat nu wel en moet dat ook voorgelegd 
worden. Als een winkel zich wil omvormen naar een interim-kantoor, moet dat gebeuren via 
een stedenbouwkundige aanvraag en dan kunnen wij dat beoordelen en weigeren. Wij 



hebben nu wel meer instrumenten in handen via de stedenbouwkundige wetgeving om een 
gepast ruimtelijk beleid uit te voeren. Vandaar dat het ons niet zinvol leek om een strikte 
stedenbouwkundige verordening op te maken. Wij hebben dus nu meer instrumentarium in 
handen via de stedenbouwkundige wetgeving die op Vlaams niveau ter beschikking is.  
 
Raadslid Dirk Van Thielen: Goed Jan, ik nodig u uit om straks een rondritje te doen want ik 
heb wel degelijk 19 etalages geteld. Dan zijn er nog een paar niet doorgegeven aan uw 
database. Ik heb dat ook gelezen in het bestuursakkoord, ik vroeg enkel maar de stand van 
zaken. Alleen de instrumenten zijn wat veranderd, dat gaat nu op een andere leest 
geschoeid worden. U zegt dat er nu wel de mogelijkheid is om dat te weigeren. Ik heb 
vernomen dat er in de winkel van Liliane Claes ook een interim-kantoor zou komen.  
 
Schepen Mien Van Olmen: Daar is nog geen vergunningsaanvraag voor toegekomen. Dus 
de dag van vandaag is een functiewijziging verplicht. 
 
Raadslid Dirk Van Thielen: Dan zal dat nog wel binnen komen, denk ik. Ik heb ook contact 
gehad met een nieuwe eigenaar van een pand en die zei dat hij al gecontacteerd geweest is 
door een interim-kantoor. Dus dat breidt uit. We willen natuurlijk allemaal handelszaken en 
detailhandelszaken in het centrum en geen interim-kantoren, maar voor de eigenaars zijn 
interim-kantoren interessanter want dan zijn ze zeker van de maandelijkse huurinkomsten. 
Als je dan het cijfer van de leegstand kritisch bekijkt, dat blijft onder het Vlaams gemiddelde. 
Maar als er dan vijftig interim-kantoren in Herentals komen, dan zijn die panden bezet. Als je 
daar appartementen van maakt, dan is de bezettingsgraad ook 100%. We zullen de 
toekomst afwachten en zien hoe dat dat verder verloopt.  
 
Schepen Jan Michielsen: Twee zaken nog - zoals schepen Van Olmen zei – dat is 
vergunningsplichtig en we gaan zaak per zaak bekijken. En het zal dan bekeken worden of 
zij een vergunning kunnen krijgen of niet. Er zijn er inderdaad al zeer veel. En wat betreft de 
leegstand, de ontwikkeling naar wonen staat niet in het commercieel actieplan. Wij proberen 
beleving te krijgen in dat kernwinkelgebied. Wij zullen daar nog acties in ondernemen naar 
de toekomst toe om de eigenaars van die leegstaande panden ook nog eens samen te 
brengen, wat wij in het verleden ook al gedaan hebben. Onze expert lokale economie, die 
daarvoor in dienst gekomen is, is daar mee bezig en we zetten daar volop op in om een 
goede en leefbare handelskern te krijgen. En wat individuele privé-eigenaars doen, daar 
hebben wij moeilijk vat op. En tweede, ik wil gerust met u eens rondrijden, maar moet dat 
vandaag?  
 
Raadslid Dirk Van Thielen: Dank u voor de omstandige toelichting.  
 

                

013/6 Bewakingscamera’s Grote Markt 
BESLUIT 
Raadslid Dirk Van Thielen heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraad:  
Bewakingscamera’s Grote Markt  
Vorig jaar heb ik reeds een vraag gesteld over de bewakingscamera’s op de Grote Markt. Er 
staan wel waarschuwingsborden met de melding dat er camerabewaking is, maar er zijn 
geen camera’s. In 2014 werden er bij de politiezone Geel camera’s ontleend naar aanleiding 
van de brandstichtingen in het centrum. In 2015 werden ze weer even terug geplaatst voor 
het evenement Herentals Fietst Feest. U meldde tevens dat deze camera’s terug zullen 
geplaatst worden als deze een meerwaarde zijn tijdens bepaalde evenementen of voor 
bepaalde opsporingsonderzoeken. Uiteindelijk stellen we vast dat deze blijkbaar maar tijdens 
één evenement worden geplaatst. Nochtans vindt er in het centrum bijna elke maand een 
groots evenement plaats. Recent nog bijna aaneensluitend de Spiegeltentfeesten, de Kermis 
en Shop-in-Thals. Binnenkort volgen de braderij, het EK-voetbal en Herentals Fietst elkaar 
op. Iedereen heeft onlangs meegeleefd met de foorreizigers waarbij hun kramen door 
vandalisme beschadigd werden. De uitspraak bij één van hen “dit gebeurt alleen maar in 



Herentals”, is niet zo’n goede reclame voor onze stad. We weten ook dat dit niet het enige 
vandalisme in ons centrum is. Amper een week geleden werd er nog een ruit vernield van 
een kantoor in de Kerkstraat. Het lijkt me dan ook beter om deze camerabewaking uit te 
breiden tot minstens alle evenementen die in Herentals plaatsvinden of deze zelfs 
permanent te plaatsen. Op deze manier kan er een voor vandalisme ontmoedigend beleid 
gevoerd worden en als dat niet helpt zal het speurwerk van de politie vergemakkelijkt 
worden. Wilt u meegaan in deze visie en de uitbreiding uitvoeren of vindt u dit niet nodig? 
 
Burgemeester Jan Peeters antwoordt.  
Het is niet op basis van één uitspraak van een foorreiziger die een aantal beschadigingen 
heeft vastgesteld, dat wij concluderen dat er een spectaculaire of significante stijging zou zijn 
van het aantal laakbare feiten of vandalismetoestanden op onze Grote Markt. Dat is niet zo. 
Dus er is eigenlijk niet zo veel veranderd aan de situatie van een jaar of twee geleden. We 
leggen aan de organisatoren van evenementen op dat ze een risicoanalyse moeten maken 
en op basis daarvan beslissen we met de politie dat we die camera’s – die we niet hebben 
maar kunnen lenen- plaatsen. En dat hebben we inderdaad de laatste jaren bij Herentals 
Fietst Feest gedaan. Niet bij andere evenementen omdat er niet zoveel andere risicovolle 
evenementen zijn. U verwijst naar de kermis en Spiegelfeesten maar dat zijn evenementen 
waar er niet veel gebeurd is. Er is inderdaad een beschadiging geweest van een kermistent  
en er was een vechtpartij aan zaal ’t Hof. Maar niet meer dan een aantal jaar geleden. De 
politie is op dit moment ook niet direct geneigd of vragende partij om een permanent 
systeem van camerabewaking uit te werken. Want daar moet ook een backoffice voor 
georganiseerd worden. Het camerasysteem op zichzelf verhindert niet veel als je daar geen 
backoffice voor organiseert… wat ze nu aan het uitrollen zijn met die ANPR camera’s 
op onze invalswegen. We gaan dat niet systematisch doen, we gaan dat geval per geval 
bekijken. We gaan dat op basis van de risicoanalyse van evenementen doen. En ik denk dat 
dat waarschijnlijk alleen zal gebeuren bij Herentals Fietst Feest en dat die risicoanalyse 
uitwijst dat dat zeer interessant is naar crowd control. Daar dienen de camera’s niet zozeer 
voor het detecteren van laakbare feiten of vandalisme en dergelijke maar eerder voor het 
monitoren van de massa en het snel kunnen interveniëren bij medische problemen die zich 
kunnen voordoen in de massa. Het systeem heeft daar zijn meerwaarde bewezen, vooral 
naar crowd control. Dus we houden de visie aan die we de voorbije jaren hadden en 
ontwikkeld hebben.  
 
Raadslid Dirk Van Thielen: Dan hoop ik inderdaad dat we ook niet meer vandalisme krijgen 
en dat we die camera’s echt niet nodig zullen hebben. Dat wenst iedereen uiteraard. We 
zullen dan op de wijze beslissing van de politie verder gaan. Die zullen het wel net iets beter 
weten dan ik. Ik dank u.  
 
Burgemeester Jan Peeters: En als ze dat nodig hebben bij bepaalde opsporingsonderzoeken 
dan wordt dat meestal niet aangekondigd en publiek gemaakt. Dan doen ze dat en dan 
gebruiken ze dat. Dus dat gebeurt ook.  
 

                

013/7 Politieke partijen en maatschappelijke acties 
BESLUIT 
Raadslid Hubert Vanooteghem heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraad: 
Politieke partijen en maatschappelijke acties.  
De  jaarlijkse  opruimactie  “Let’s  do  it  “  richt  zich  tot  individuen  en  verenigingen  die  
zich willen inzetten om tijdens een bepaalde periode zwerfvuil op te ruimen.  
Het stadsbestuur ondersteunt deze actie door:  
- Het verstrekken van het nodige materieel: handschoenen, knijpers, vuilniszakken,…  
- Het ophalen van het verzamelde zwerfvuil en/of het opnemen ervan op het recylagepark.  
Vooral deze laatste ondersteuning is essentieel omdat men anders het opgehaalde zwerfvuil 
alleen kwijt kan via de grijze bak.  



In  2014  vroeg  de  N-VA  ondersteuning  maar  deze  werd  geweigerd  omdat  de 
aanvrager een politieke partij was. Recent werd een aanvraag van de sp.a om dezelfde 
reden geweigerd.  Nochtans worden voor de actie van de derdewereldraad “Wereldtals”, die 
zich richt tot verenigingen, organisaties en scholen, evenementen van en door politieke 
partijen wel toegelaten en gesteund. Wij vinden dit weinig consequent. Wij  begrijpen  dat  
het  bestuur  zich  neutraal  moet  opstellen  maar  er  zou  wel  een duidelijke lijn moeten 
zijn. Wij  menen  dat  als  een  initiatief  voor  iedereen  (verenigingen,  organisaties,  
scholen,  privé-personen,...)  openstaat  en  een  duidelijk  maatschappelijk  nut  of  een  
duidelijke  maatschappelijke relevantie heeft, politieke partijen moeten kunnen deelnemen en 
aanspraak moeten kunnen maken op ondersteuning door de stad op dezelfde basis als 
andere verenigingen. Voorbeelden: “Let’s do it”, Wereldtals, 11-11-11 actie.  
Besluit  
De gemeenteraad vraagt het bestuur dat politieke partijen op dezelfde wijze worden 
behandeld qua ondersteuning door de stad als andere verenigingen als het gaat om 
collectieve initiatieven met een duidelijk maatschappelijke relevantie. 
 
Burgemeester Jan Peeters antwoordt.  
Je geeft een goede beschrijving van de praktijk die we de voorbije 15 à 16 jaar aangehouden 
hebben. Het is zo dat de stad Herentals acties van politieke partijen – hoe goed bedoeld ook 
– logistiek en communicatief nooit ondersteunt. Dat hebben we nooit gedaan en daar 
behandelen we alle politieke partijen op dezelfde voet. Het is ook zo dat we eigenlijk nooit 
echt communicatie toelaten over bepaalde initiatieven, festiviteiten of acties van politieke 
partijen zoals we van andere verenigingen wel doen in de stadskrant of op de elektronische 
informatieborden. Daar zal je de laatste 16 jaar geen informatie van een politieke partij op 
gezien hebben. En dat wordt door onze communicatiedienst zeer strikt toegepast. Die 
richtlijn is er al zeer lang en die is zeer gemakkelijk en consequent hanteerbaar door onze 
administratie. Wij hebben daar al tien jaar één grote uitzondering op en dat is Wereldtals. 
Daar hebben we vanaf het begin - in alle voorgaande edities - alle verenigingen, personen, 
feitelijke verenigingen, organisaties en ook politieke partijen die zich inschrijven voor twee 
maanden rond Noord-Zuidproblematiek, die hebben we allemaal toegelaten en behandeld 
als gelijke verenigingen. We hebben die opgenomen in het communicatiepakket rond 
Wereldtals en die hebben we logistiek ondersteund zoals dat bij Wereldtals gebruikelijk is. 
En daar zijn de voorbije 5 à 6 jaar verschillende partijen - van de meerderheid en de 
oppositie - die daar al eens aan meegedaan hebben en die daar als een vereniging 
behandeld worden. Dat is van in het begin bij Wereldtals altijd zo geweest, dat is ook een vrij 
gemakkelijk hanteerbaar criterium. Het is ook een groot succes. Er zijn dit jaar meer dan 40 
organisaties die aan Wereldtals meegedaan hebben. En we proberen dat zo ruim en breed 
mogelijk te doen. We nodigen trouwens alle politieke partijen in deze raad uit om actief deel 
te nemen aan Wereldtals, dat is om de twee jaar. En dan gaan jullie daar ook jullie plaats in 
krijgen, naast die 40 andere organisaties en verenigingen. We stellen ook voor om die lijn 
aan te houden want dat is een gemakkelijk hanteerbare lijn. Wereldtals doet een zo breed 
mogelijke oproep aan alle verenigingen of hun achterban om iets rond Noord-Zuidwerking te 
doen. Het is een zeer specifieke actie, een zeer afgebakende actie waar je op een bepaald 
pakket moet inschrijven en politieke partijen zijn wat ons betreft ook welkom. Voor andere 
acties is dat veel vager. Ik ga ervan uit dat alles wat een politieke partij doet, een 
maatschappelijk nut moet hebben. Waar trek je de grens? Wij hebben de grens op nul 
getrokken. Wij doen dat nooit.  
 
Raadslid Hubert Vanooteghem: Behalve voor Wereldtals.  
 
Burgemeester Jan Peeters: Bij alle andere maatschappelijke acties trekken we de nullijn, wat 
niet verhindert dat je als politieke partij meedoet. Maar je krijgt daar geen financiële of 
logistieke steun voor. En dat geldt voor iedereen rond deze tafel.  
 
Raadslid Hubert Vanooteghem: Maar al die kwalificaties die je toeschrijft aan Wereldtals,  
gelden ook voor Let’s do it. Het is een zeer gerichte actie, voor alle geledingen van de 



maatschappij, met een heel specifiek doel en zeer nauwkeurig omschreven. Waarom maakt 
u daarvoor geen uitzondering?  
 
Burgemeester Jan Peeters: Omdat we maar één uitzondering maken voor de specifieke 
actie rond Wereldtals. We passen dat zeer consequent toe en we vragen aan de 
administratie om dat ook te doen. En dat heeft in het verleden uw fractie of andere fracties 
niet verhinderd om mee te doen aan maatschappelijk nuttige acties, zonder ondersteuning 
van de belastingbetaler.  
 
Raadslid Hubert Vanooteghem: Is het dan ook zo dat er voor de sp.a-actie geen steun 
verleend is?  
 
Burgemeester Jan Peeters: Neen. En als je wil, mag je de DIFTAR-rekening van de 
bestuursleden en militanten komen inzien. Want ik vind dat eerlijk gezegd nogal een laag bij 
de grondse insinuatie.  
 
Schepen Jan Bertels: Wij hebben dat gewoon meegenomen, één of twee zakken.  
 
Burgemeester Jan Peeters: Dat is niet moeilijk hé.  
 
Raadslid Hubert Vanooteghem: Een deel van dat vuil dat jullie meegenomen hebben, mag 
misschien niet in de DIFTAR-bak.  
 
Burgemeester Jan Peeters: Zwerfvuil is restafval.  
 
Raadslid Hubert Vanooteghem: Wij hebben bijvoorbeeld autobanden gevonden.  
 
Burgemeester Jan Peeters: Die mag je op het containerpark afgeven.  
 
Raadslid Hubert Vanooteghem: Neen, we mochten niets op het containerpark afgeven.  
 
Burgemeester Jan Peeters: Autobanden mag je nu gratis afgeven op het containerpark.  
 
Raadslid Hubert Vanooteghem: Twee of zo. Het is de visie, je laat één uitzondering toe en 
de andere niet.  
 
Burgemeester Jan Peeters: Zo hebben we dat al vele  jaren toegepast en in Wereldtals is dat 
ook gecommuniceerd. In wisselende coalities hebben daar al meerdere partijen, vanuit 
meerderheid of oppositie, aan meegedaan. Het staat u vrij om mee te doen.  
 
Raadslid Hubert Vanooteghem: Ik heb geen probleem met Wereldtals, ik heb er een 
probleem mee dat we niet mogen meedoen aan andere acties.  
 
Burgemeester Jan Peeters: Maar dat mogen jullie wel maar je moet dat zelf financieren en 
ondersteunen.  
 
Raadslid Hubert Vanooteghem: Ik stel voor dat we daar over stemmen.  
 
Raadslid Kathleen Laverge: Mag ik even?  
 
Burgemeester Jan Peeters: Uw fractiegenoot heeft de vraag ingediend.  
 
Raadslid Katheen Laverge: Er is een voorstel van beslissing…. 
 
Burgemeester Jan Peeters: …… en dan mag je uw stem verantwoorden.  
 



Raadslid Kathleen Laverge: OK, dan doe ik dat. Waar het mij om gaat, bij dergelijke acties 
en zeker bij het opruimen van dat zwerfvuil, dat hoeft niet op kosten van de belastingbetaler 
maar het spaart de gemeentelijke diensten wel werk uit die de zaken zelf dan niet moeten 
opruimen. Het gaat hier niet om profilering maar om leefomstandigheden van de 
Herentalsenaar en om ook te laten zien dat er mensen zijn die zich daartoe ook engageren. 
En dat de stad zich daar achter zet. Punt, meer is het niet. En dat is het doel en dat is de 
profilering die algemeen is of dat nu van een politieke patij of van een vereniging uitgaat, dat 
maakt niet uit. Dat is in feite het idee waar wij ons achter scharen. Als je dat doet voor 
Wereldtals – dat is een zeer mooi doel en een heel goede opzet – laat dat dan ook toe voor 
alle andere zaken die niet noodzakelijk de Noord-Zuidwerking maar wel de Herentalsenaar 
kunnen bedienen. Dat is het probleem met de inconsistentie van die beslissingen.  
 
Burgemeester Jan Peeters: OK 
 
Raadslid Dirk Van Thielen: Voorzitter?  
 
Burgemeester Jan Peeters: Ja, Dirk.  
 
Raadslid Dirk Van Thielen: Ik vind het eigenlijk goed dat die scheidingslijn getrokken wordt, 
dat je die volledig op nul zet. Ik stel zelfs voor om in de toekomst discussies te vermijden, dat 
je die uitzondering voor Wereldtals ook ongedaan maakt. Dan is alles opgelost.  
 
Burgemeester Jan Peeters: Ja, we hebben de VLD die nog niet fungeert in die lijst. Voor u 
heeft dat geen consequenties maar voor veel andere – die daar wel in geloven – heeft dat 
wel consequenties. De dag dat jij daar gaat aan meedoen, gaan we dat verbieden.  
 
Raadslid Dirk Van Thielen: Ik neem u op uw woord. Volgend jaar ga ik daar aan meedoen.  
 
Burgemeester Jan Peeters: Je bent welkom om daar aan mee te doen. Goed, dan moeten 
we over het voorstel van Hubert stemmen.  
 
Raadslid Hubert Vanooteghem: Het voorstel van de N-VA-fractie, ik ben maar de woord-
voerder.  
 
Burgemeester Jan Peeters: U bent toch de indiener van het voorstel. Dus wie steunt de tekst 
van de N-VA-fractie. Wie is voor? Tegen? Onthouding? Twee onthoudingen. OK, bedankt. 
 
Voor: Verellen, Cleymans, Laureys, Laverge, Vanooteghem en Tegenbos 
Tegen: Peeters, Bertels, Verheyden, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort, Baeten, Van 
Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers, Moons, Marcipont, 
Sterckx, en Van Thielen 
Onthouding: Verpoorten en Snauwaert 
 

                

013/8 Ondersteuning acties opruimen zwerfvuilacties 
BESLUIT 
Raadslid Hubert Vanooteghem heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraad:  
Ondersteuning acties opruimen zwerfvuil. 
Ieder jaar lanceert het bestuur een oproep naar verenigingen om deel te nemen aan de 
opruimactie voor zwerfvuil “let’s do it”. 
We moeten constateren dat slechts weinig verenigingen in Herentals zich aangesproken 
voelen; In 2014 was slechts een kandidaat die werd afgewezen, in 2015 geen enkele waarop 
het schepencollege aan de milieudienst vroeg een meer dynamische deelname voor te 
stellen, in 2016 drie waarvan een werd afgewezen. Vooral de jeugd laat het afweten. 
Ons voorstel bestaat erin dat het gemeentebestuur jeugdbewegingen meer ondersteunt voor 
de ophaling van zwerfvuil. Stad Lier past deze ondersteuning met succes toe (bron: 



http://www.gva.be/cnt/blcva_01938195/jeugdclub-vangt-geld-voor-zwerfvuil). In Lier krijgen 
jeugdverenigingen die zwerfvuil rapen daarvoor 50 euro / schoongemaakte kilometer. De 
jeugdraad adviseerde positief, de jeugdverenigingen juichen het initiatief toe en maken er 
gretig gebruik van. Het zorgt voor een bron van inkomsten nu papierophaling niet meer 
toegelaten is. Lier ging van start in september 2015 en volgde het voorbeeld van Herk-de-
Stad.  Sinds de start namen al 6 van de 10 erkende Lierse jeugdverenigingen deel waarbij 
100 kilometer werd geruimd.  
De aanvraag kan online geschieden (http://www.moevement.be/zwerfvuilopruimactie), waar 
ook een uitgewerkt reglement te vinden is (zie addendum).  Qua verzekering en 
aansprakelijkheid moeten de deelnemers aangeven dat ze gedekt zijn door een eigen 
beroepsaansprakelijkheid (waar de jeugdverenigingen sowieso verplicht over beschikken).  
De controle gebeurt door de stadsdiensten die het afval ophalen na het weekend en de 
vaststellingen doen. Bijkomend wordt de verenigingen gevraagd foto’s te maken van de 
actie, die ook als promotie dienen. Om de kosten te beheersen startte stad Lier met een 
gesloten budget van 5.000 euro per jaar, waar 100 kilometer gedekt kan worden. In Lier was 
dit budget al uitgeput na 3 maanden. Bijkomend voordeel is dat een beperkt aantal uren van 
de groenwerkers beter ingezet kan worden voor meer gespecialiseerde taken met machines.  
Een meer propere gemeente én onze verenigingen ondersteunen – twee vliegen in één klap. 
Besluit : 
De gemeenteraad beslist om principieel akkoord te gaan met een subsidie voor opruiming 
van zwerfvuil voor erkende jeugdverenigingen. Het gemeentebestuur wint daarvoor het 
advies in van de jeugdraad en de milieuraad.  
In een eerste fase wordt door het college burgemeester en schepenen:  
- Een gesloten en beperkt budget van minstens €5.000 vrijgemaakt voor 2017  
- Beslist de subsidie voor te behouden aan erkende, Herentalse jeugdverenigingen  
Na een evaluatie wordt overwogen om het jaarlijks budget voor de subsidie 
“zwerfvuilophaling” te verhogen en om de subsidie uit te breiden naar alle verenigingen en 
organisaties in Herentals. 
Het gemeentebestuur werkt een reglement uit voor de subsidie in Herentals. 
 
Addendum : Voorbeeld van een reglement (gebaseerd op reglement van Lier).  
 
1. Enkel erkende (jeugd)verenigingen die gevestigd zijn op het grondgebied van gemeente 

Herentals komen in aanmerking voor de toelage. De toelage wordt toegekend onder de 
voorwaarden gesteld in het reglement, vervat in deze opsomming. 

2. Onder zwerfvuil wordt verstaan het afval dat men aantreft in wegbermen en grachten aan 
weerszijden van een straat of weg, langs wandel- en fietspaden en langs baangrachten. 
Het betreft afval dat door prikkers/grijpers of met de hand kan verzameld worden en in 
vuilzakken kan worden gestopt. Het zwerfvuil dat zich in de grachten bevindt boven of op 
de waterlijn wordt ook in de mate van het mogelijke ingezameld.  

3. Het gemeentebestuur voorziet voor de inzameling voor alle deelnemers degelijk 
(veiligheids)materieel: fluovestjes, werkhandschoenen, grijpers (tangen) en vuilzakken. 
Het materieel dient vóór de ophaling door een afgevaardigde van de vereniging worden 
opgehaald na afspraak en dient er ten laatste een week na de inzameling terug te 
worden binnengebracht.  

4. Het ingezamelde zwerfvuil wordt door de vereniging in zakken gedaan, die ter beschikking 
worden gesteld door het gemeentebestuur. De volle zakken worden verzameld op een 
locatie die vooraf wordt afgesproken met de dienst, afhankelijk van de plaats waar men 
opruimt. Het verzamelde zwerfvuil wordt daarna door de gemeentediensten opgehaald.  

5. De locatie van de grotere stukken afval en sluikstort, dat niet door de vereniging kan 
worden meegenomen dient aan de gemeentediensten gemeld te worden. Deze locatie 
kan worden aangegeven via huisnummers. Digitaal fotomateriaal toevoegen is zeer 
wenselijk. Het grotere afval wordt bij voorkeur zoveel mogelijk bij elkaar gelegd, goed 
zichtbaar op de berm.  

6. Het gemeentebestuur voorziet regelmatig in een lijst van straten en terreinen die in 
aanmerking komen voor een zwerfvuilactie. Verenigingen die wensen gebruik te maken 
van dit aanbod dienen dit voor het verstrijken van de limietdatum te melden aan de 



gemeentediensten. Bij de toekenning van specifieke opdrachten wordt een zo breed 
mogelijke spreiding over de kandiderende (jeugd)bewegingen wordt nagestreefd.  

7. De aanvraag van de vereniging gebeurt op een formulier dat door het gemeentebestuur al 
dan niet online ter beschikking wordt gesteld. Het aanvraagformulier regelt de practica, 
met gegevens en contactgegevens van de erkende vereniging die de aanvraag indient, 
een rekeningnummer waarop de toelage gestort kan worden, een lijst van 
straten/terreinen die geruimd kunnen worden, de datum van inzameling, aantal 
deelnemers, bevestiging van verzekering en akkoord met het door het gemeentebestuur 
opgestelde reglement.  

8. Indien de vereniging in aanmerking komt (zie artikel 1) zal ze zo snel mogelijk op de 
hoogte worden gebracht van de toegewezen opruimtaak. In onderling overleg wordt dan 
beslist over:  
- de datum van de inzameling  
- het traject waarlangs zwerfvuil zal ingezameld worden  
- de plaats waar het ingezamelde zwerfvuil dient verzameld te worden  

9. Vooraleer de taak kan worden aangevat dient de vereniging zich ervan te vergewissen dat 
zij, voor de in dit reglement bedoelde activiteit gedekt zijn door een verzekering 
burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden en lichamelijke ongevallen van de 
deelnemers.  

10. Alle deelnemers dienen minstens 12 jaar oud te zijn op het moment van de opruimactie. 
Uitzondering kan in onderling overleg worden verleend indien de samenstelling van de 
groep dat vereist. De jeugdvereniging voorziet in voldoende verantwoordelijke 
begeleiders met minstens één begeleider per 15 leden, die altijd toezicht houden op hun 
leden.  

11. De deelnemers respecteren ten allen tijde de wegcode en brengen zichzelf of anderen 
niet in gevaar  

12.  De goedkeuring van de opruimactie houdt niet in dat de deelnemers van de in opdracht 
of onder toezicht van het gemeentebestuur of zijn aangestelde handelen.  

13.  Een beknopt verslag over de zwerfvuilactie wordt door een verantwoordelijke van de 
vereniging opgesteld en de dag van de actie zelf via e-mail bezorgd aan de 
gemeentediensten. Het verslag bevat minstens volgende gegevens:  

- een beschrijving van het traject waarlangs het zwerfvuil effectief werd verwijderd, bij 
voorkeur worden ook enkele digitale foto’s aangeleverd van de opruimactie, met het 
oog op bekendmaking via de gemeentelijke kanalen 

- een verklaring dat de voorwaarden van dit reglement werden nageleefd 
- de melding van het sluikstorten van grote stukken afval 
- datum of periode wanneer er werd opgeruimd.  

14. Indien de opruimactie niet op de overeengekomen datum kan plaatsvinden door 
overmacht (weersomstandigheden, onvoldoende aanwezigen…) dient dit dezelfde dag 
nog te worden gemeld aan de gemeentediensten, zodat de ophaling niet nodeloos 
gebeurt. Binnen een redelijke termijn dient de actie alsnog uitgevoerd te worden, 
opnieuw na afspraak.  

15. Het bedrag van de toelage is afhankelijk van de lengte van het traject zoals bepaald bij 
toewijzing. De vergoeding bedraagt 50,00 euro per schoongemaakte kilometer, zoals 
afgebakend in artikel 2. Voor specifieke taken kan het college van burgemeester en 
schepenen een afwijkende vergoeding bepalen.  

16. De toelage wordt betaald na elke ophaalbeurt, nadat elke vereniging de ophaling heeft 
voltooid en na de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van het 
verslag zoals bepaald in artikel 13. Indien de verantwoordelijke van de gemeente 
vaststelt dat de mate waarin het zwerfvuil werd verwijderd in het aangegeven gebied 
ontoereikend is, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen tot een 
beperking van de toelage. Ook het niet retourneren of vernielen van het materieel kan 
leiden tot een verminderde toelage.  

17. Het gemeentebestuur bepaalt een datum waarop het reglement van kracht gaat  
Het reglement is van toepassing tot uitputting van de gebudgetteerde middelen. 

 
 



Schepen Mien Van Olmen antwoordt.  
Hubert, wij zijn blij met uw positieve insteek want wij hebben toch wel dezelfde bezorgdheid. 
In het bestuursakkoord hebben wij aangegeven dat wij de strijd tegen het zwerfvuil verder 
willen aanpakken en de vernieuwing van de straatvuilbakken was daar een belangrijk 
element van. De aanstelling van de bijkomende GAS-vaststellers vandaag op de 
gemeenteraad is ook een belangrijk element voor een propere stad. Wat goed loopt, zijn 
onze buurtvrijwilligers, collega Anne-Mie Hendrickx kan daar misschien cijfers van geven. Wij 
hebben heel wat mensen die bewust het openbaar domein rein houden. Maar wat tot op 
vandaag moeilijk blijft, is de verenigingen betrekken bij het opruimen van zwerfvuil. We 
denken ook wel dat het betrekken van jeugdverenigingen een educatief effect heeft. Wij 
hebben onze milieudienst gevraagd om meer wervend voorstellen te gaan formuleren en te 
gaan bekijken hoe we die deelname van verenigingen kunnen verhogen. Alleszins is er al 
afgesproken dat de milieudienst naar de volgende scholencommissie gaat en daar eens gaat 
peilen hoe we de scholen kunnen betrekken bij die zwerfvuilcampagnes, dat is een 
belangrijke doelgroep. Ik denk wel dat we uw voorstel kunnen meenemen om de jeugdraad 
te bevragen, maar niet enkel de jeugdraad. Het bestuur vindt het ook belangrijk om 
sportverenigingen en cultuurverengingen betrekken. Een voetbalploeg kan evengoed 
deelnemen aan zwerfvuilcampagnes. Wij zouden willen voorstellen dat onze milieudienst op 
de verschillende raden eens peilt naar wervende initiatieven en op welke manier de 
deelname kan verhoogd worden. En dat kan effectief met financiële stimuli. De raad beschikt 
over een subsidiepot die ze zelf kunnen verdelen over initiatieven. De subsidiereglementen 
vanuit jeugdraad of sportraad, dat gebeurt op advies van de raden zelf. Zij kunnen perfect de 
campagnes voor zwerfvuil quoteren zodat een bepaald initiatief daardoor een hoger 
subsidieaandeel krijgt uit de pot. Ik denk dat het goed zou zijn om dit voorstel niet enkel mee 
te nemen naar de jeugdraad maar dat we de bevraging doen op de verschillende raden om 
te bekijken op welke manier we de verenigingen beter kunnen betrekken en de scholen beter 
kunnen stimuleren? Want dat is een gedeelde bezorgdheid en wij zijn evenzeer vragende 
partij om die verenigingen mee te betrekken en die acties te laten ondersteunen.  
 
Raadslid Hubert Vanooteghem: Wij hebben zeker geen bezwaar tegen de uitbreiding naar 
sportverenigingen en scholen maar je moet oppassen dat de vis niet verdrinkt. Dit is een 
heel concreet voorstel dat direct te realiseren is. Uw voorstel is een enorme consultatieronde 
in alle raden, dat duurt lang. Ik ben bang dat het op de lange baan geschoven wordt en dan 
is er in 2017 weer niets gebeurd. Dan zou er wel een engagement moeten zijn dat er in 2017 
een reglement is voor de bijkomende ondersteuning, best financiële ondersteuning, voor die 
verenigingen of scholen die aan die acties willen deelnemen. Want anders denk ik dat we 
vertrokken zijn voor een proces van jaren.  
 
Schepen Jan Bertels: Zoals schepen Van Olmen gezegd heeft, ga ik dat zonder problemen 
meenemen naar de jeugdraad. Als zij daar voor geïnteresseerd zijn, kunnen zij in hun 
puntenverdeling meer gewicht toekennen aan zwerfvuilacties, dat is geen probleem. Maar 
hetgeen hier wordt gezegd is niet nieuw. En aantal onder ons kennen dat misschien nog wel, 
ik weet dat nog heel goed, vroeger deed de Chiro van Noorderwijk de papierophaling. In 
2007 is dat wegens wettelijke en pragmatische redenen stopgezet. Toen al hebben wij met 
de Chiro en andere jeugdverenigingen alternatieven bekeken, onder meer zwerfvuilacties. Ik 
wil die oefening gerust nog eens herhalen. Met de jeugdraad kunnen we een 
puntenverdeling doen, ik engageer mij daar voor, ik wil dat voorleggen. Ik weet alleen niet – 
en dat is alleen een vaststelling – of dat onmiddellijk resultaat gaat hebben. Dat is iets 
anders.  
 
Raadslid Hubert Vanooteghem: Blijkbaar heeft die actie in het verleden geen resultaten 
gehad want sinds een aantal jaren is die deelname heel pover hé.  
 
Schepen Jan Bertels: Daarom dat ik niet wil voorafspelen over een resultaat want dat wil ik 
overlaten aan de jeugdverenigingen en de jeugdraad. Die beslissen over het gewicht van de 
verdeling. Ik wil dat engagement aangaan om dat voor te leggen. We willen allemaal dat er 
activiteiten georganiseerd worden. Dat is geen probleem.  



 
Raadslid Hubert Vanooteghem: De financiële wortel aan de jeugdverenigingen voorhouden 
werkt toch wel, die heeft veel effect, althans in de stad Lier. Als je dat gaat onderbrengen in 
allerlei subsidiereglementen verwatert dat weer en is de link met de actie zoek.  
 
Schepen Jan Bertels: Maar jawel, die link wordt direct gelegd in de verdeling van het 
puntensysteem naar de subsidie. Die link wordt direct gelegd naar een aantal acties en 
voorwaarden. Het probleem is of ze dat willen doen. In het verleden bracht de papierophaling 
wel wat op - dat schommelde wel dikwijls door de papierprijs – maar dat bracht wel wat op.  
 
Raadslid Hubert Vanooteghem: In drie maanden tijd bracht het in Lier ook 5.000 euro op 
voor de jeugdverenigingen. Het is niet zo dat dat peanuts zijn voor de jeugdverenigingen. 
Maar ik kan aannemen dat de stad zegt dat we dat gaan veralgemenen en we gaan dat niet 
alleen onderbrengen in de jeugdraad maar ook in de sportraad. Ik zou wel een engagement 
willen op korte termijn en op korte termijn wil zeggen tegen de volgende actie van Let’s do it. 
Dat daar iets concreet gerealiseerd is.  
 
Schepen Mien Van Olmen: Ik denk dat je dat engagement hebt. We hebben vorig jaar al, 
naar aanleiding van de povere deelname, aan de milieudienst gevraagd om initiatief te 
nemen. We waren daar toen niet tevreden over. En we hebben een aantal weken geleden 
gevraagd om daar wervende acties rond te doen.  
 
Raadslid Hubert Vanooteghem: De vraag voor een wervende actie werd gesteld in de lente 
van 2015 en we hebben daar nog altijd niets van gezien.  
 
Schepen Mien Van Olmen: We waren er niet tevreden over dat er geen initiatief genomen is 
vanuit de milieudienst. We hebben nu gevraagd om dat te hernemen. En we nemen uw 
suggestie mee, niet enkel naar de jeugdraad maar naar de verschillende raden, omdat we 
dat evenzeer belangrijk vinden. Dus ook naar sportverenigingen en cultuurverenigingen en 
de afspraak met de scholen is al gemaakt.  
 
Raadslid Hubert Vanooteghem: Kunnen we dan afspreken dat er in de gemeenteraad van 
februari een rapportering over gebeurt?  
 
Burgemeester Jan Peeters: Hubert, ik denk dat we ons kunnen engageren over het feit dat 
wij met de verenigingen en de scholen in overleg zullen gaan. Dat zal gebeuren op de 
scholencommissie en via de adviesraden. En dat de actie van Let’s do it een groter succes 
wordt en dat er meer initiatieven en acties komen. Het instrument dat daar gaat gebruikt 
worden, daarvoor gaan we ons niet engageren. Als je die raden ernstig neemt, als je met die 
verenigingen die het uiteindelijk moeten doen en als je met die adviesraden in overleg wil 
gaan, moet je op voorhand niet gaan zeggen wat het moet zijn. De verschillende 
vakschepenen zullen in de verschillende adviesraden overleggen om de bereidheid tot acties 
te vergroten. En het instrument? We gaan zien wat uit dat overleg komt. En wat er uit de 
begrotingsbesprekingen komt. Wat u vraagt is een voorafname op een bedrag in een 
begroting die er nog niet is.  
 
Raadslid Hubert Vanooteghem: Om niet voor een voldongen feit te staan in 2017, dat er 
niets in de begroting is ingeschreven.  
 
Burgemeester Jan Peeters: U vindt het blijkbaar niet nodig om met de verenigingen in 
overleg te gaan. Ik hoor meneer Verellen zeggen ‘to the point’. Wij willen in overleg gaan met 
de verenigingen voor we een instrument ontwikkelen. De doelstelling moet een grotere 
deelname aan de actie zijn, want daar is nog groeipotentieel.  
 
Raadslid Hubert Vanooteghem: Die acties kunnen het ganse jaar door gebeuren hé.  
 



Raadslid Kathleen Laverge: Het is ook een stuk engagement ten aanzien van de jeugd-
verenigingen. 
 
Raadslid Hubert Vanooteghem: Ik vraag wel dat je het advies van de jeugdraad en 
milieuraad vraagt. Maar jullie breiden dat uit naar alle verenigingen, OK. Ik hoop dat je de vis 
niet wil verdrinken.  
 
Burgemeester Jan Peeters: De vis kan zwemmen, die is in de vijver van Diependael gezet.  
 
Raadslid Kathleen Laverge: Maar niet elke vis zwemt even goed.  
 
Burgemeester Jan Peeters: Vraagt u de stemming over dat agendapunt? Meneer Marcipont, 
over de stemverklaring?  
 
Raadslid Daniël Marcipont: Ik was het aanvankelijk eens met het voorstel zoals het hier 
voorligt en wat N-VA vraagt. Nu hoor ik het schepencollege zeggen dat men het punten-
systeem zou gaan aanpassen van de subsidies en dat vind ik een totaal verkeerd signaal. Er 
zou de mogelijkheid voor de verengingen moeten zijn om een extra centje te verdienen. Het 
gaat niet over jeugdwerk, het gaat niet over sport of cultuurwerk maar het gaat over het 
milieu in het algemeen. Er kan een extra centje af van de algemene begroting en niet van de 
subsidiepot. Ik ben absoluut geen voorstander om aan dat puntensysteem te gaan morrelen 
om verenigingen die deelnemen, te gaan bevoordelen en verenigingen die niet deelnemen te 
gaan benadelen. Geef gewoon de mogelijkheid om acties te ondernemen en kom daar in 
tegemoet. Het reglement zoals het hier voorligt, kan ik steunen maar ik ben geen 
voorstander om aan het puntensysteem te gaan morrelen.  
 
Burgemeester Jan Peeters: Wat voorligt ter stemming is het voorstel van Hubert.  
 
Raadslid Daniël Marcipont: Daar kan ik in meegaan maar gaan morrelen aan het 
puntensysteem, daar ben ik geen voorstander van.  
 
Burgemeester Jan Peeters: Ja, Dirk?  
 
Raadslid Dirk Van Thielen: Ik had dezelfde opmerkingen als Daniël. In Ravels gaan ze 
volgende zaterdag met 35 verenigingen zwerfvuil opruimen. Dus het voorstel om het uit te 
breiden naar andere verengingen, vind ik zeker een goed voorstel. Maar het 
subsidiereglement aanpassen, daar ben ik ook niet mee akkoord. Want het zijn trouwens de 
adviesraden zelf die gaan beslissen, denkt u dat ze het puntensysteem zelf gaan wijzigen? 
Want als zij zeggen dat ze dat niet doen, staan we nog even ver. En is er geen extra 
stimulans om bepaalde verengingen die tot een bepaalde adviesraad behoren, om die toch 
een subsidie te geven. Ik denk dat je die subsidie los moet zien van het potje waarover ze nu 
beschikken.  
 
Burgemeester Jan Peeters: Hubert, uw stemverklaring, want we zitten eigenlijk al in de 
stemronde.  
 
Raadslid Hubert Vanooteghem: Ik had nog een suggestie, we mogen de cultuurraad niet 
vergeten.  
 
Burgemeester Jan Peeters: Op de tekst zoals Hubert of de N-VA-fractie hem heeft 
doorgestuurd… Wie stemt voor? Tegen? Zijn daar onthoudingen op?  
 
Stemmen voor: Verellen, Cleymans, Laureys, Laverge, Vanooteghem, Tegenbos, Marcipont, 
Sterckx, Verpoorten, Snauwaert en Van Thielen 
Stemmen tegen: Peeters, Bertels, Verheyden, Hendrickx, Bergen, Vervloesem, Vervoort, 
Baeten, Van Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers en Moons 
 



                

013/9 Pop-up Beach Bar Noorderwijk centrum 
BESLUIT 
Raadslid Lieve Snauwaert heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraad: 
Pop up Beach Bar Noorderwijk centrum 
Wij stellen ons vragen over de inplantingsplaats van de Pop-up Beach Bar voor de 3 
zomermaanden in 2016. Er is een princiepsakkoord met de stad, er is nog onderzoek bezig. 
Hoever staat het met dit dossier? 
Eerst en vooral juichen wij toe dat er initiatieven zijn om mensen samen te brengen. Maar…. 
waarom kiest men een gevaarlijk  druk kruispunt voor dit initiatief? De beleving van een 
rustige Beach Bar met “lounge muziek”  is in tegenstrijd met de verkeersdrukte en het lawaai 
van voorbijgaand verkeer op dit kruispunt. Daarbij stelt men nog voor om op dit grasterrein 
een parking aan te leggen waardoor de mobiliteitssituatie nog moeilijker en gevaarlijker 
wordt. Er zijn geen voetpaden, noch oversteekplaatsen voor voetgangers. Wij stellen voor 
om een Beach Bar op het Dorpsplein in te planten omwille van de veiligheid voor 
voetgangers en fietsers en omwille van een betere omgeving. Wij hopen dat het 
stadsbestuur dit initiatief verder steunt maar wel op een andere locatie. 
 
Schepen Jan Michielsen antwoordt. 
Toch duidelijk stellen dat dit een privé-initiatief is, op een privé-domein. Het voorstel om drie 
maanden het dorpsplein in te palmen voor een privé-initiatief, daar zijn wij zeker niet voor te 
vinden. Wij waren het met dit initiatief inderdaad eens, maar er was nog een hele weg te 
gaan in verband met veiligheid en mobiliteit. Wij zijn één keer samengekomen met de 
initiatiefnemers en met Lars Weckhuysen, dat is onze noodplanningsambtenaar. Daar 
hebben wij alles besproken. Er zou maar één toegang komen en dat is aan de 
fietsoversteekplaats. U schrijft ook dat er parking zou voorzien worden op dat terrein, dat is 
helemaal niet juist. Dat zijn veronderstellingen. Na ons overleg heeft de initiatiefnemer toch 
beslist het evenement niet te laten doorgaan wegens de hoge kost, voornamelijk voor het 
hout dat hij zou moeten gebruiken om de bar te maken. Dus het initiatief is door de 
initiatiefnemer zelf afgevoerd.  
 
Raadslid Lieve Snauwaert: Dat is hetgeen ik wou weten.  
 
Schepen Jan Michielsen: Is het dat wat je wou?  
 
Raadslid Lieve Snauwaert: Ja.  
 
 

013/10 Bomen Koulaak en Drijvelden 
BESLUIT 
Raadslid Lieve Snauwaert heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeente-
raad: 

Bomen Koulaak en Drijvelden 

Andermaal moeten we vaststellen dat alle bomen gekapt zijn in een woonwijk. Nu zijn het de 
straten Koulaak en Drijvelden, de mooie Japanse Kerselaars die binnenkort de lente zouden 
aankondigen zijn er niet meer! 

“Dode bomen en zieke bomen werden verwijderd uit veiligheidsoverwegingen” klinkt het op 
de milieudienst, vertellen ons bewoners van deze wijk. Is er een advies gevraagd aan de 
milieuraad? Wij zijn zeer verwonderd dat alle bomen ofwel dood en/of ziek zouden geweest 
zijn. Over welke “massale ziekte” gaat het hier? Wat is de oorzaak ervan? Wie heeft dit 
vastgesteld? Is er advies ingewonnen om de bomen te redden? Wij willen graag weten als er 
een rapport werd opgemaakt met deze vaststellingen. Wanneer werd dit geconstateerd? 
Waarom werden de bewoners van deze wijk hierover niet ingelicht? Komen er nieuwe 
bomen? Welke? Wanneer?  

Verder vragen wij het stadsbestuur:  



Al het nodige te doen voor behoud van bestaande bomen in een straatbeeld  

bij zo’n drastische ingrepen in een buurt dit vooraf aan te kondigen aan de betrokken 
bewoners, 

Als bomen dan toch moeten verdwijnen om dit te combineren met het tijdstip van de nodige 
infrastructuurwerken en ook onmiddellijk de vervanging in te plannen en uit te voeren. 

 

Schepen Mien Van Olmen antwoordt. 

Ja, wij waren als bestuur net zoals de inwoners onvoldoende geïnformeerd over de werken 
die daar zijn aangevat. Wat betreft de toestand van de bomen, er was wel indicatie en een 
voorgeschiedenis dat daar een problematiek van zieke en dode bomen was. Bij de opmaak 
van de groeninventaris had het PIH – die sprak daar 10 jaar geleden al van het wegkwijnen 
van de bomen in 2006 – opmerkingen over de problematiek van de gezondheid van de 
bomen. In 2014 is er een boom omvergevallen en is er een schadeclaim geweest. In 2015 
zijn er een aantal meldingen geweest van mensen bij de milieudienst rond de ziektes van de 
bomen, waardoor zij zich onveilig voelden. Er is een plaatsbezoek geweest door onze 
groenambtenaar. Als dat een groot project is, proberen we die werken te combineren met de 
heraanleg van de voetpaden. Ze proberen die zaken te combineren als dat over een grote 
omvang gaat. Er was niet onmiddellijk een project voor vernieuwing van de voetpaden in die 
omgeving die in het bestuursakkoord was opgenomen. De groenambtenaar heeft in de 
winter aan de groendienst de opdracht gegeven om de zieke en dode bomen te verwijderen. 
Daar is een onderschatting geweest van de impact van die actie. Het is heel duidelijk dat dat 
een veel grotere impact had dan dat de administratie verwacht had. Veel bomen waren ziek 
of dood en zijn weggehaald. Ik kan niet zeggen dat ze onterecht zijn weggenomen, maar het 
is duidelijk onderschat. Het had goed voorbereid moeten zijn, met die impact had de buurt 
geïnformeerd moeten zijn. We hadden op dat moment ook een heraanplantingsvoorstel 
moeten voorleggen aan de buurt, het bestuur had geïnformeerd moeten zijn. Het is 
onderschat en dat is niet gebeurd. Maar de bomen zijn weg en uiteraard zal in het komende 
plantseizoen een heraanplanting voorzien worden. Het zal nog onderzocht worden maar we 
hebben ondervonden dat de bloemrijke boom werd gesmaakt door de buurt. Wij hebben 
geadviseerd aan de milieudienst of een gelijkaardige bloesemrijke boom kan geplant worden 
in het plantseizoen. Dus dat zit in de verdere voorbereiding. Maar de voorbereiding had 
moeten gebeuren voor de aanvang van de werken en de buurt had geïnformeerd moeten 
zijn. Dus daar is een inschattingsfout gemaakt en wij betreuren dit. Maar er was wel degelijk 
een probleem met zieke en dode bomen. Dat is effectief een feit.  

Raadslid Lieve Snauwaert: Ik kan daar niet over oordelen maar er is mij gezegd dat er 
verkeerde snoeibeurten werden toegepast. En dat bomen daardoor ziek geworden zijn en 
afsterven en dus moeten gekapt worden. De snoeisessies zijn een onderwerp om mensen 
een deftige opleiding daarin te geven. Ik suggereer maar hé.  

Schepen Mien Van Olmen: Sinds 2006 was er al een problematiek van kwijnende bomen. 
Van die slechte snoeibeurten ben ik niet direct op de hoogte. We kunnen dat zeker als 
aandachtspunt meegeven aan onze groendienst.  

Raadslid Hubert Vanooteghem: Ik zou een feitelijke onnauwkeurigheid willen rechtzetten.  

Burgemeester Jan Peeters: Ja, maar je weet wat de regel is dat bij gewone vraagstelling… 

Raadslid Hubert Vanooteghem: Neen, want het huishoudelijk reglement zegt dat als er 
feitelijke onnauwkeurigheden worden verteld, dat je altijd het woord mag nemen.  

Raadslid Lieve Snauwaert: Heb ik iets verkeerd gezegd?  

Raadslid Hubert Vanooteghem: Neen, jij niet. De schepen heeft iets gezegd dat niet strookt 
met het beleid van de stad. Het is zo dat de plantrichtlijn van de stad voor duurzaam groen 
zegt dat er geen bomen geplant worden langs een voetpad, als de strook die daar voor 
beschikbaar is kleiner is dan 1 m. Dus minder breed is dan 1 m. In de Koulaak en Drijvelden 
is de strook  minder dan 1 m. Dus daar kunnen geen nieuwe bomen geplant worden. 
Trouwens in mijn straat… 

Burgemeester Jan Peeters: Ik neem aan dat dat de feitelijke vaststelling van de 
onnauwkeurigheid was, de rest is filosofie en commentaar. 



 
                

Gesloten zitting 
 
Schepen Michiels en raadslid Marcipont verlaten de zitting 
 
 

014 nv Eigen Haard: vervanging beheerder 
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