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PROVINCIE Antwerpen 

 

STADSBESTUUR Herentals 

 

Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 28 maart 2017 

1. Kennisname van de aanstelling van de waarnemend voorzitter van de gemeenteraad 

Voorzitter Jan Peeters heeft mevrouw Mien Van Olmen aangeduid als waarnemend voorzitter van de 

gemeenteraad.  

De gemeenteraad neemt kennis van de aanduiding van mevrouw Mien Van Olmen als waarnemend 

voorzitter door de heer Jan Peeters.  

Waarnemend voorzitter Mien Van Olmen opent de zitting. 

 

2. Kennisname van de eedaflegging van de burgemeester Jan Bertels 

De gemeenteraad neemt akte van de benoeming en eedaflegging van de heer Jan Bertels als 

burgemeester van de stad Herentals. 

 

3. Kennisname van het ontslag van de voorzitter van de gemeenteraad 

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van de heer Jan Peeters als voorzitter van de 

gemeenteraad. 

 

4. Onderzoek van de ontvankelijkheid van de voordrachtsakte van de nieuwe voorzitter door de 

waarnemend voorzitter en installatie van de nieuwe voorzitter 

De waarnemend voorzitter Mien Van Olmen onderzoekt de geloofsbrieven van de heer Jan Bertels. De 

voorgedragen kandidaat-voorzitter, de heer Jan Bertels, wordt verkozen verklaard als voorzitter van de 

gemeenteraad. 

 

5. Kennisname van het ontslag van de heer Jan Peeters als gemeenteraadslid 

De voorzitter neemt kennis van het ontslag van de heer Jan Peeters als gemeenteraadslid. 

 

6. Aanstelling en eedaflegging van een gemeenteraadslid 

De heer Jan Peeters heeft ontslag genomen als gemeenteraadslid. Er moet een opvolger aangeduid 

worden. De gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van de heer Eddy Lambaerts. 

De heer Eddy Lambaerts legt de eed af als gemeenteraadslid. 

 

7. Onderzoek van ontvankelijkheid van de voordrachtsakte van de nieuwe schepen en eedaflegging van 

de nieuwe schepen 

De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de 

kandidaat-schepen.  

De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging van mevrouw Beatrijs Baeten. 
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8. Kennisname van de nieuwe rangorde van de schepenen 

Mevrouw Beatrijs Baeten heeft de eed afgelegd als schepen. 

De gemeenteraad neemt kennis van de nieuwe rangorde van schepenen. 

 

9. Raad van bestuur AGB Sport en Recreatie Herentals: vervanging lid 

Op 7 september 2004 heeft de gemeenteraad de oprichting van de statuten van het AGB Sport en 

Recreatie Herentals goedgekeurd. 

In de gemeenteraad van 11 maart 2014 werd de heer Jan Peeters opnieuw benoemd om te zetelen in 

de raad van bestuur van het AGB Sport en Recreatie Herentals namens de sp.a-fractie.  

De heer Jan Peeters biedt in zijn brief van 20 maart 2017 zijn ontslag aan als lid en voorzitter van de 

raad van bestuur van het AGB Sport en Recreatie Herentals. 

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van de heer Jan Peeters als lid en voorzitter van de 

raad van bestuur van het AGB Sport en Recreatie Herentals en benoemt een nieuw lid voor de raad van 

bestuur van het AGB Sport en Recreatie Herentals namens de sp.a-fractie. 

 

10. Raad van bestuur AGB Herentals: vervanging lid 

Op 7 september 2004 heeft de gemeenteraad de oprichting van de statuten van het AGB Herentals 

goedgekeurd. 

In de gemeenteraad van 11 maart 2014 werd de heer Jan Peeters opnieuw benoemd om te zetelen in 

de raad van bestuur van het AGB Herentals namens de sp.a-fractie.  

De heer Jan Peeters biedt in zijn brief van 20 maart 2017 zijn ontslag aan als lid en voorzitter van de 

raad van bestuur van het AGB Herentals. 

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van de heer Jan Peeters als lid en voorzitter van de 

raad van bestuur van het AGB Herentals en benoemt een nieuw lid voor de raad van bestuur van het 

AGB Herentals namens de sp.a-fractie. 

 

11. IKA: aanduiding van de vertegenwoordiger in de raad van bestuur 

De heer Jan Peeters heeft ontslag genomen als gemeenteraadslid. Hij moet vervangen worden als lid 

van de raad van bestuur van IKA. 

 

12. VVSG: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 

vergadering 

De heer Jan Peeters heeft ontslag genomen als gemeenteraadslid. 

De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger 

aan voor de algemene vergadering van de VVSG. 

 

13. vzw AZ St.-Elisabeth: vervanging lid in de algemene vergadering 

De heer Jan Peeters heeft ontslag genomen als gemeenteraadslid.  

De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger van de stad aan in de algemene vergadering 

van de vzw AZ Sint-Elisabeth. 
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14. Gemeenteraadscommissies: aanduiding van de ondervoorzitters 

De gemeenteraad duidt ondervoorzitters aan voor de commissie financiën, voor de commissie 

openbare werken en mobiliteit en voor de commissie algemene zaken en veiligheid. 

 

15. Interne controle - Jaarlijks rapport 

Het gemeentedecreet verplicht de secretaris elk jaar aan het college van burgemeester en schepen en 

de gemeenteraad te rapporteren over de organisatie en de werking van het interne controlesysteem. 

De gemeenteraad keurde in dat verband op 3 februari 2015 het Actieplan organisatiebeheersing goed. 

De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken van de uitvoering van dit actieplan op 31 

december 2016. 

 

16. Belastingen en retributies 2017-2019: retributie op administratieve prestaties 

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 6 februari 2017 om een extra dienstverlening 

aan de burger aan te bieden door het plaatsen van een fotocabine in het administratief centrum. Na de 

invoering van de digitale bewonerskaart wordt er geen duplicaat of vervangkaart meer afgeleverd. Dit 

wordt uit het reglement gehaald. Het bestaande retributiereglement op administratieve prestaties 

moet dus aangepast worden. 

De gemeenteraad keurt het retributiereglement op administratieve prestaties goed. 

 

17. Belastingen en retributies 2017-2019: retributiereglement cultuurcentrum 't Schaliken: aanpassing 

Op 3 december 2013 keurde de gemeenteraad het retributiereglement van cultuurcentrum ’t Schaliken 

goed voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019. Dit zou opnieuw moeten 

aangepast worden rekening houdend met de wijzigingen in de te verhuren locaties enerzijds, en het 

afschaffen van de waarborgen en het toepassen van nafacturatie anderzijds. Het voorstel van 

retributiereglement is gebaseerd op het huidige retributiereglement rekening houdend met de 

aanpassingen en bijsturingen. 

De gemeenteraad keurt het retributiereglement cultuurcentrum ’t Schaliken goed. 

 

18. Huurreglement cultuurcentrum 't Schaliken: aanpassing 

Op 3 december 2013 keurde de gemeenteraad het huurreglement van cultuurcentrum ’t Schaliken 

goed voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019. Dit zou opnieuw moeten 

aangepast worden rekening houdend met de wijzigingen in de te verhuren locaties enerzijds, en het 

afschaffen van de waarborgen en het toepassen van nafacturatie anderzijds. Het voorstel van 

huurreglement is gebaseerd op het huidige huurreglement rekening houdend met de aanpassingen en 

bijsturingen. 

De gemeenteraad keurt het huurreglement cultuurcentrum ’t Schaliken goed. 

 

19. Belastingen en retributies 2017-2019: belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke 

afvalstoffen via het Diftarsysteem 

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 12 september 2016 het gebruik van 

ondergrondse verzamelcontainers van IOK Afvalbeheer voor het inzamelen van huishoudelijk afval 

goed. Om dit te kunnen inschakelen in het Diftarsysteem moet het belastingreglement aangepast 

worden. Ook voor de invoering van de papiercontainers moet het reglement aangepast worden. 
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De gemeenteraad keurt het belastingreglement voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke 

afvalstoffen via het Diftarsysteem goed. 

 

20. Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/200: zaak van de wegen - Henderickx-

Mertens - Ring 63 

De heren Francis Henderickx en Jo Mertens hebben een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 

ingediend voor het bouwen van een appartementsgebouw met 7 wooneenheden. 

De aanvraag wordt aan de gemeenteraad voorgelegd voor het opleggen van een publieke 

erfdienstbaarheid voor voetgangers en fietsers over het perceel van de aanvraag. 

De gemeenteraad neemt kennis van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. De 

gemeenteraad beslist de voorgestelde publieke erfdienstbaarheid goed te keuren en verplicht de 

bouwheer om de publieke erfdienstbaarheid te vestigen zoals aangeduid op het plan. Alle kosten die 

verbonden zijn aan het vestigen van deze erfdienstbaarheid zijn ten laste van de bouwheer. 

 

21. Aanvraag stedenbouwkundige vergunning nummer SV2016/232: zaak van de wegen - OCMW 

Herentals - Vorselaarsebaan 1 

De Bornstraat wordt druk gebruikt door fietsers en voetgangers. Uit de mobiliteitsstudie uit 2011 bleek 

dat een scheiding van de zwakke weggebruiker en het gemotoriseerde verkeer ter hoogte van de 

ontsluiting van de Bornstraat en de Vorselaarsebaan wenselijk is. De ontkoppeling wordt gerealiseerd 

door de Bornstraat af te buigen en de aansluiting van de Bornstraat en de afrit van de site met het rust- 

en verzorgingstehuis van elkaar te scheiden door een wadi. 

De gemeenteraad neemt kennis van de aanvraag en formuleert voorwaarden in de zaak van de wegen. 

 

22. Infrastructuurwerken Geelseweg (N13) en Greesstraat - rooilijn- en onteigeningsplan Greesstraat: 

definitieve 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, dat op 20 december 2016 voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad.  

Het plan werd aan een openbaar onderzoek onderworpen van 17 januari 2017 tot en met 17 februari 

2017, waarbij geen bezwaren werden ingediend.  

De gemeenteraad stelt vast dat het openbaar onderzoek beantwoordt aan de vereisten van het decreet 

van 8 mei 2009 over de vaststelling en realisatie van rooilijnen en stelt het gemeentelijk rooilijn- en 

onteigeningsplan voor de Greesstraat definitief vast.  

 

23. Wijziging arbeidsreglement: middelenbeleid en materiële wijzigingen 

Het middelenbeleid dat deel uit maakt van het arbeidsreglement was aan herziening toe. Naar 

aanleiding van deze wijzing werd het gehele arbeidsreglement herbekeken en worden ook enkele 

materiële rechtzettingen aangebracht. 

De gemeenteraad stelt het gewijzigde (gecoördineerde) arbeidsreglement vast. 

 


