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PROVINCIE Antwerpen 

 

STADSBESTUUR Herentals 

 

Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 20 december 2016 

1. Vaststellen aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budget 2017 

De gemeenteraad stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 - bestaande uit de strategische 

nota en de financiële nota - vast. 

De gemeenteraad stelt het budget - bestaande uit de beleidsnota, financiële nota en toelichting - voor 

het dienstjaar 2017 vast. 

 

2. AGB Sport en Recreatie Herentals - Budget 2017: goedkeuring 

De gemeenteraad keurt het budget voor het jaar 2017 van het AGB Sport en Recreatie goed. 

 

3. AGB Herentals - Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budget 2017: goedkeuring 

De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget voor het jaar 

2017 van het AGB Herentals goed. 

 

4. AGB Herentals - Aanpassing statuten: goedkeuring 

De gemeenteraad past de statuten van het AGB Herentals aan op voorstel van de raad van bestuur in 

functie van de gewijzigde mening van de fiscale administratie die het AGB Herentals aan de 

vennootschapsbelasting onderwerpt in plaats van aan de rechtspersonenbelasting zoals sinds de 

oprichting het geval was. 

 

5. Kerkfabrieken: budget 2017 

De centrale kerkraad heeft de budgetten 2017 van de zes Herentalse kerkfabrieken ingediend bij het 

stadsbestuur. 

Behalve voor de kerkfabriek Sint-Niklaas blijven de gemeentelijke bijdragen voor de kerkfabrieken 

binnen de bedragen genoteerd in de meerjarenplannen 2014-2019 van de kerkfabrieken. 

De gemeenteraad neemt akte van de budgetten 2017 van de kerkfabrieken Sint-Antonius, Sint-Bavo, 

Sint-Jan de Doper, Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Waldetrudis, zoals ingediend door de Centrale Kerkraad. 

De gemeenteraad keurt het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Niklaas goed. 

 

6. Belastingen en retributies 2017-2019: retributiereglement sporthallen De Vossenberg: aanpassing 

De gemeenteraad keurde op 3 december 2013 het retributiereglement voor het gebruik van 

sporthallen De Vossenberg goed. Op 1 april 2014 werd het reglement aangepast aan de opmerkingen 

van het Agentschap Binnenlands Bestuur. 

Door de aanpassing van de beheersovereenkomst aan de nieuwe regelgeving tussen de stad Herentals 

en het AGB Sport en Recreatie Herentals en door de reorganisatie van de organisatie, moet het 

bestaande retributiereglement aangepast worden. 

De gemeenteraad keurt het retributiereglement sporthallen De Vossenberg goed.  
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7. Belastingen en retributies 2017-2019: retributiereglement zwembaden en recreatiedomein Netepark: 

aanpassing 

De gemeenteraad keurde op 30 augustus 2016 het huidige reglement voor het gebruik van de 

zwembaden en recreatiedomein Netepark goed. Door de aanpassing van de beheersovereenkomst 

tussen de stad en het AGB Sport en Recreatie Herentals aan de nieuwe regelgeving en de gewijzigde 

financieel-economische omstandigheden moet het retributiereglement aangepast worden. Ook de 

integratie tussen stad en het OCMW heeft een impact op het gebruik van de accommodatie van het 

AGB Sport en Recreatie Herentals. Hierdoor wordt er meer gebruik van gemaakt en zijn de forfaitaire 

vergoedingen herzien. 

De speeltuin van het recreatiedomein staat gedurende de maanden september tot en met juni steeds 

vrij ter beschikking. Om dit te behouden, zal de stad Herentals vanaf 2017 een forfaitaire vergoeding 

aan het AGB Sport en Recreatie Herentals betalen. De gemeenteraad keurde op 3 december 2013 het 

reglement voor de organisatie van begeleide zwemactiviteiten goed. Op 15 december 2015 werd het 

reglement aangepast aan de nieuwe leerlijnen van Vlaanderen. 

De gemeenteraad keurt het aangepaste retributiereglement zwembaden en recreatiedomein Netepark 

goed. 

 

8. Terbeschikkingstelling kantoorruimte sporthallen De Vossenberg: goedkeuring 

Op 23 december 2008 heeft de stad sporthallen De Vossenberg verkocht aan het autonoom gemeente-

bedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals. In de sporthallen De Vossenberg bevindt zich een 

gemeubelde kantoorruimte. De sportdienst van de stad gebruikt een deel van deze ruimte. Voor dit 

gebruik moet een terbeschikkingstellingsovereenkomst gesloten worden tussen de stad en het AGB 

Sport en Recreatie. 

De gemeenteraad keurt de terbeschikkingstellingsovereenkomst goed. 

 

9. Stedenbouwkundige richtlijnen en bijhorend omgevingsplan bedrijfsomgeving Herentals - Oost: 

goedkeuring 

De gemeenteraad moet de nieuwe stedenbouwkundige richtlijnen voor de bedrijfsomgeving Herentals 

Oost goedkeuren. De nieuwe principes laten een intensiever ruimtegebruik toe binnen het plangebied.  

De gemeenteraad keurt de stedenbouwkundige richtlijnen voor bedrijfsomgeving Herentals – Oost met 

bijhorend omgevingsplan goed. De richtlijnen treden in werking op 1 januari 2017 en worden na een 

testfase van 1 jaar geëvalueerd. 

 

10. Infrastructuurwerken Geelseweg (N13) en Greesstraat - zaak van de wegen en rooilijn- en 

onteigeningsplan Greesstraat - voorlopige goedkeuring 

In het kader van de infrastructuurwerken aan de Geelseweg staat ook in de Greesstraat een structureel 

onderhoud gepland. Omdat hier nog geen rooilijn is bepaald, werd een rooilijn- en onteigeningsplan 

ontworpen. De gemeenteraad oordeelt nu over de voorlopige vaststelling van dit plan. 

Voor de volledigheid van het ingediende bouwaanvraagdossier moet de gemeenteraad ook nog een 

beslissing nemen over de zaak van de wegen. 

De gemeenteraad stelt het gemeentelijk rooilijn- en onteigeningsplan voor de Greesstraat voorlopig 

vast. De gemeenteraad keurt het definitief ontwerp van de voorgestelde infrastructuurwerken goed. 
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11. Toekenning nieuwe straatnaam aan zijstraat van Watervoort - definitieve beslissing 

De gemeenteraad beslist om de straatnaam Fermerijweg toe te kennen aan de zijstraat van Watervoort 

met de oneven huisnummers 41 tot en met 53. Deze straatnaam zal van kracht gaan op de dag van de 

hernummering van Watervoort. 

 

12. Wijziging van de rechtspositieregeling - verhoging van de maaltijdcheques in het kader van VIA 4 

De gemeenteraad beslist om het bedrag van de maaltijdcheques op te trekken van 6 euro naar 6,5 euro 

vanaf 1 januari 2017 en van 6,5 euro naar 6,75 euro vanaf 1 juli 2018 in het kader van de VIA 4 

middelen. De werknemersbijdrage blijft gevrijwaard op 1,09 euro. Om de verhoging van de 

werkgeversbijdrage van de maaltijdcheque uit te kunnen voeren, wijzigt de gemeenteraad artikel 225 

van de rechtspositieregeling. 

 

13. Overdracht schepenambt Aloïs Verheyden aan Lise Bergen 

De voordrachtsakte van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 vermeldt dat het 

schepenmandaat van de heer Aloïs Verheyden eindigt op 31 december 2016. Mevrouw Lise Bergen 

neemt het schepenmandaat over vanaf 1 januari 2017. 

De gemeenteraad neemt akte van de vervanging. 

 


