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001 Budgetwijziging 2 - 2017 stad Herentals: goedkeuring 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de be-
leidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam be-
waakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de ge-
meentelijke diensten, alsook de interne communicatie. 
De secretaris en de financieel beheerder maken na overleg met het managementteam een 
voorontwerp op van aanpassing van het meerjarenplan en budgetwijziging. De secretaris 
maakt de strategische nota bij de aanpassing van het meerjarenplan en de verklarende nota 
bij de budgetwijziging op. De financieel beheerder maakt op basis van de strategische nota en 
de verklarende nota de daarbij horende financiële nota’s op. De secretaris legt dit voorontwerp 
voor aan het college van burgemeester en schepenen. 
De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota 
en de budgetwijziging bestaat uit een verklarende nota en een financiële nota. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt het ontwerp van de aanpassing van het 
meerjarenplan en de budgetwijziging vast en legt het ontwerp ter goedkeuring voor aan de 
gemeenteraad. 
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan en de budgetwijziging goed op 
basis van de voorgelegde cijfers en nota’s ervan. 
De secretaris en de financieel beheerder overlegden met een delegatie van het 
schepencollege en het managementteam op 26 september 2017 over de voorstellen van de 
tweede budgetwijziging voor het dienstjaar 2017. 
De secretaris en de financieel beheerder overlegden met het managementteam op 17 oktober 
2017 over het voorontwerp van de tweede budgetwijziging voor het dienstjaar 2017. 
Op 23 oktober 2017 stelde het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van de 
tweede budgetwijziging voor het dienstjaar 2017 vast en vroeg de voorzitter van de 
gemeenteraad om de documenten ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 
Vandaag keurt de gemeenteraad de tweede budgetwijziging voor het dienstjaar 2017 goed. 
Juridische grond 
- Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de wijzigingsdecreten 
- Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus 

van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012  

- Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voor-
schriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
gewijzigd door het ministerieel besluit van 26 november 2012 

Argumentatie 
In de tweede budgetwijziging voor het dienstjaar 2017 wordt het budget voor 2017 
geactualiseerd.  

http://binnenland.vlaanderen.be/uitvoeringsbesluit/besluit-vlaamse-regering-beleids-en-beheerscyclus-gemeenten-provincies-en-ocmws
http://binnenland.vlaanderen.be/uitvoeringsbesluit/besluit-tot-wijziging-van-het-bbc-besluit
http://binnenland.vlaanderen.be/uitvoeringsbesluit/ministerieel-besluit-beleids-en-beheerscyclus-gemeenten-provincies-en-ocmws
http://binnenland.vlaanderen.be/uitvoeringsbesluit/ministerieel-besluit-tot-wijziging-van-het-mb-bbc


BESLUIT 
De gemeenteraad keurt de tweede budgetwijziging voor het dienstjaar 2017 van de stad 
Herentals goed. 
 
Stemmen voor: Bertels, Bergen, Hendrickx, Baeten, Vervloesem, Vervoort, Lathouwers, 
Lambaerts, Van Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers en 
Moons 
Stemmen tegen: Verellen, Verraedt, Cleymans, Laureys Koen, Laverge, Vanooteghem, 
Tegenbos en Laureys Pieter 
Onthouding: Marcipont, Sterckx, Verpoorten, Snauwaert en Van Thielen 
 

                

002 Kaderovereenkomst met Iveka met het oog op het leveren van 
ondersteuningsactiviteiten betreffende energiebesparing, (hernieuwbare) 
energie en energie-efficiëntie: goedkeuring 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Iveka heeft een kaderovereenkomst opgesteld waarin het aanbod geformuleerd wordt om de 
stad Herentals te ondersteunen bij het uitvoeren van haar activiteiten betreffende 
energiebesparing, (hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie.  
De stad maakt hiervan reeds gebruik in het kader van het relightingproject van de bibliotheek, 
toen nog opgemaakt op naam van Eandis. Na de defusie worden de contracten echter 
opgemaakt op naam van Iveka. Dat is ook het geval voor de nieuwe overeenkomst voor de 
bibliotheek, goedgekeurd in de collegezitting van 25 september 2017.  
Juridische grond 
- Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen 
Argumentatie 
De stad maakt gebruik van de ondersteunende activiteiten van Eandis in het kader van het 
relightingproject van de bibliotheek. Na de defusie worden de contracten echter opgemaakt op 
naam van Iveka. Om deze overeenkomst wettelijk te kunnen aangaan, moet eerst de 
kaderovereenkomst met Iveka goedgekeurd worden. 
De overeenkomst omvat een aanbod inzake het organiseren van ondersteuningsactiviteiten 
betreffende energiebesparing, (hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie in het streven 
naar een optimale energiebeheersing. 
Om deze diensten te organiseren, zal Iveka de hiervoor noodzakelijke overheidsopdrachten 
uitschrijven, gunnen en toewijzen aan een of meer kandidaten en toezien op de uitvoering 
ervan door de opdrachtnemer(s). De prijs voor de geleverde diensten zal, conform artikel 5 uit 
de overeenkomst, bepaald worden in de specifieke overeenkomsten per opdracht en omvat 
o.a. een vergoeding voor administratieve kosten, studiekosten, investeringskosten, …  
 
Raadslid Hubert Vanooteghem heeft een amendement ingediend.  
‘’In die overeenkomst staat: 
Beide partijen bewaren de confidentialiteit omtrent de Vertrouwelijke Informatie. 
Onder “Vertrouwelijke informatie” wordt verstaan, alle informatie – onder welke vorm ook –die 
afkomstig is van één van beide partijen, hun filialen, of van met de partijen 
verbondenvennootschappen en/of entiteiten, zowel de huidige als de toekomstige en die niet 
openbaar bekend is. Deze Vertrouwelijke Informatie omvat minstens het volgende, doch is niet 
beperkt tot navolgende opsomming: 

(i) technische en prijsinformatie 

En verder: 

Deze confidentialiteitsbepaling belet partijen niet om aan hun raadslieden, verzekeraars, 

accountants, financiers er revisoren inzage te geven in de Vertrouwelijke Informatie in de 

mate dezen zich tot dezelfde confidentialiteitsplicht verbinden. 
Wanneer de stad zelf een opdracht gunt hebben de raadlieden inzage in zowel de technische 
informatie (het bestek) als de prijsinformatie. Deze informatie kan door de raadslieden in alle 
geval worden gebruikt zonder enige confidentialiteitsverplichting.  Dit om hen toe te laten hun 



controlefunctie optimaal in te vullen. Het is niet omdat de stad opdrachten gunt via een derde 
instantie, wat in se een verantwoorde en efficiënte wijze van handelen is, dat deze controle 
door de raadslieden moet worden ingeperkt. Zij moeten onbeperkt toegang krijgen tot bestek 
en prijsafspraken bij gunningen. 
Besluit 
De bewuste zin in de kaderovereenkomst wordt als volgt gewijzigd: 
Deze confidentialiteitsbepaling belet partijen niet om aan hun verzekeraars, accountants, 
financiers er revisoren inzage te geven in de Vertrouwelijke Informatie in de mate dezen zich 
tot dezelfde confidentialiteitsplicht verbinden. 
Deze confidentialiteitsbepaling belet het lokaal bestuur niet om aan haar raadsleden inzage te 
geven in de Vertrouwelijke Informatie in verband met technische en prijsinformatie.’’ 
 
Stemmen voor: Verellen, Verraedt, Cleymans, Laureys Koen, Laverge, Vanooteghem, 
Tegenbos en Laureys Pieter 
Stemmen tegen: Bertels, Bergen, Hendrickx, Baeten, Vervloesem, Vervoort, Lathouwers, 
Lambaerts, Van Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers en 
Moons 
Onthouding: Marcipont, Sterckx, Verpoorten, Snauwaert en Van Thielen 
 
Het voorstel van amendement wordt verworpen. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt de kaderovereenkomst met Iveka , waarin het aanbod geformuleerd 
wordt om de stad Herentals te ondersteunen bij het uitvoeren van haar activiteiten over 
energiebesparing, (hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie, goed als volgt: 
Tussen 
Stad Herentals 
Augustijnenlaan 30 
2200 Herentals 
vertegenwoordigd door (naam en functie)  
……………………………………… 
……………………………………… 
hierna genoemd “het Lokaal Bestuur” 
en 
Iveka, opdrachthoudende vereniging/coöperatieve intercommunale vereniging,  
Koningin Elisabethlei 38 
2300 Turnhout 
met ondernemingsnummer 0.222.030.426 
vertegenwoordigd door  
Guy Cosyns 
Directeur klantwerking 
hierna genoemd “de DNB” 
De DNB treedt op via Eandis System Operator cvba (Brusselsesteenweg 199, B-9090 Melle, 
BTW BE 0477.445.084), werkmaatschappij in de zin van artikel 1.1.3, 138° van het 
Energiedecreet. 
Wordt overeengekomen wat volgt: 
Artikel 1 – Voorwerp 
De DNB creëert een aanbod inzake het organiseren van ondersteuningsactiviteiten gericht op 
energiebesparingen en van de daartoe dienende investeringen op niveau van (hernieuwbare) 
energie en energie-efficiëntie (hierna energiediensten voor lokale besturen of “EDLB” 
genoemd) ten behoeve van het Lokaal Bestuur in haar streven naar een optimale 
energiebeheersing. Wanneer het Lokaal Bestuur dit aanbod aanvaardt, realiseert zij een 
beheersoverdracht aan de DNB voor dit aanbod en dit volgens de toepasselijke statutaire 
bepalingen van de DNB. De bepalingen van deze overeenkomst vormen het kader waarbinnen 
deze beheersoverdracht door de DNB wordt uitgevoerd. 
Om de EDLB te organiseren zal de DNB de hiervoor noodzakelijke overheidsopdrachten 
uitschrijven, gunnen en toewijzen aan (een) kandida(a)t(en),  hierna opdrachtnemer(s) 



genoemd, en toezien op de uitvoering van deze EDLB door de opdrachtnemer(s), dit alles 
binnen de grenzen van de hierna beschreven modaliteiten.  
Artikel 2 – Werkwijze 
Voorafgaand aan de eigenlijke uitvoering van de beheersoverdracht kan op vraag van het 
Lokaal Bestuur een audit worden uitgevoerd die kadert binnen de openbare dienstverplichting 
van de DNB. 
Het aanbod dat de DNB richt aan het Lokaal Bestuur inzake EDLB kan volgende werkwijzen 
omvatten: 
- loutere consultancy-dienstverlening 
- een individuele of globale investering of projectaanpak (met mogelijkheid om een 

technische en/of financiële studie te laten uitvoeren die als basis zal dienen voor de verdere 
uitvoering van het project) 

- onderhoud. 
Afhankelijk van het soort werkwijze welke de beheersoverdracht als voorwerp heeft, zal een 
afzonderlijke studie-, project- en/of onderhoudsovereenkomst (hierna in het algemeen 
‘specifieke overeenkomsten’ genoemd) worden gesloten tussen de DNB en het Lokaal 
Bestuur, welke telkens kadert binnen deze overeenkomst. Deze specifieke overeenkomsten 
worden beheerst door de bepalingen van deze kaderovereenkomst, tenzij de specifieke 
overeenkomst hiervan uitdrukkelijk afwijkt. 
Vóór het bepalen van het aanbod zal de DNB eerst nagaan wat de globale behoeften zijn van 
de lokale besturen en of er een voldoende aantal lokale besturen interesse vertoont. In 
bevestigend geval zal de DNB op de markt een opdracht uitschrijven voor het leveren van de 
EDLB en raamcontracten afsluiten met opdrachtnemers en dit in overeenstemming met de wet 
op de overheidsopdrachten (WOO).  
Voor het uitvoeren van de specifieke overeenkomsten zal de DNB vervolgens binnen de 
raamcontracten minicompetities uitschrijven volgens de WOO. Dit zal telkens gebeuren op 
basis van een lastenboek dat door de DNB wordt opgesteld. 
Artikel 3 – Verplichtingen van de DNB 
De DNB voert haar verbintenissen uit als een goede huisvader en in overeenstemming met de 
bepalingen van deze kaderovereenkomst, de ter zake toepasselijke wettelijke voorschriften en 
de bepalingen hieromtrent in de specifieke overeenkomsten die in navolging van deze 
kaderovereenkomst worden gesloten. 
De verplichtingen van de DNB, afhankelijk van de kenmerken van de specifieke overeenkomst, 
kunnen ondermeer bestaan uit een of meer van volgende taken: 
In de fase van onder meer het bestek 
- het uitwerken van een bijzonder lastenboek, omvattende onder meer een precisering van 

de te gebruiken materialen, de uitvoeringswijze en alle voorwaarden inzake uitvoering, 
controle, proeven, e.d.m.; 

- het vervolledigen van de definitieve tekeningen tot bestektekeningen die voldoende 
informatie en gegevens omvatten voor de prijsvorming door de betreffende 
(onder)aannemers (opdrachtnemers) en die ten aanzien van deze laatsten kunnen worden 
gehanteerd als contractueel document cq. aannemingsdocument; 

- het uitwerken van een nauwkeurige en gedetailleerde werkomschrijving van de te realiseren 
elementen, die kunnen worden gehanteerd als contractueel document cq. 
aannemingsdocument. 

- In de fase van de aanbesteding 
- het voorbereiden van de aanbesteding, met inbegrip van het opmaken van het 

aanbestedingsdossier; 
- het selecteren van de (onder)aannemers die zullen worden uitgenodigd om op de 

aanbesteding in te schrijven; 
- verzending van het aanbestedingsdossier aan de geselecteerde (onder)aannemers; 
- het onderzoeken van de uitgebrachte offertes inzake hun compatibiliteit met het 

aanbestedingsdossier en het gunnen van de opdracht aan de opdrachtnemer; 
- het voeren van besprekingen met de betrokken (onder)aannemers omtrent de prijsvorming; 
- het voorbereiden van de ontwerpovereenkomst en de contractuele documenten cq. 

aannemingsdocumenten; 
- de eindcontrole op de definitieve prijs en de bijhorende stukken; 



In de fase van uitvoering 
- het uitwerken van alle vereiste uitvoeringsdocumenten die de (onder)aannemers moeten 

toelaten de hen opgedragen werken uit te voeren; 
- het nazicht en de controle van de door de (onder)aannemers te leveren tekeningen, 

werkschema's en berekeningen; 
- de leiding over de uitvoering van de desbetreffende werken, desgevallend in samenspraak 

met de architect en de werfleiding; 
- de keuze van bouwstoffen en fabrikanten; 
- het geven van instructies inzake de verwerking en de montage van de verschillende 

structuurelementen; 
- het houden van het toezicht op de uitvoering van de werken, zowel op de werf als daar 

waar de onderdelen worden vervaardigd, in het bijzonder inzake de compatibiliteit van de 
uitvoeringen met het bestek; 

- het beoordelen van meer en minder werk en het verwerken van wijzigingen aan de studies, 
tekeningen en beschrijvingen ingevolge programmawijzigingen en -aanvullingen; Indien er 
meerwerken nodig zijn zal de DNB de gemeente, stad, provincie informeren en consulteren. 

- het voeren van de nodige administratie; 
- het onderzoeken van de verslagen over de proeven en testen van materiaal en materieel, 

met interpretatie van en opmerkingen op de bekomen resultaten; 
- op het einde van de werken, nazicht van de tekeningen zoals uitgevoerd en van de 

voorschriften inzake onderhoud die de (onder)aannemers dienen te leveren; 
- het controleren van de eindafrekening; 
- het controleren van de revisietekeningen van de (onder)aannemers; 
- het verlenen van de voorlopige oplevering door : (i)    het geheel van de uitvoering te 

controleren; (ii)    het programma van de proeven en testen te bepalen; (iii)    de goede 
uitvoering van de proeven en testen te controleren en de resultaten ervan nazien; (iv)    een 
verslag van de voorlopige oplevering of weigering ervan aan het Lokaal Bestuur te 
bezorgen;  

- het verlenen van de definitieve oplevering door: 
- (i) voorafgaand aan de definitieve oplevering het geheel van de uitvoering te controleren; 
- (ii) een verslag van de definitieve oplevering of weigering ervan aan het Lokaal Bestuur te 

bezorgen. 
- de DNB (i) neemt deel aan alle studie-, werf- en andere vergaderingen, (ii) tijdens deze 

vergaderingen beslissen onder meer over het respecteren van de budgettering, de 
uitvoeringstermijn, de conforme uitvoering en de inpassing van het installatieopzet in het 
bouwkundig ontwerp en (iii) alle nodige initiatieven ontwikkelen, overeenkomstig de regels 
van de kunst en het goed vakmanschap, nodig voor een efficiënte uitvoering van zijn 
verbintenissen. 

Artikel 4 – Verplichtingen van het Lokaal Bestuur 
Het Lokaal Bestuur verbindt er zich toe aan de DNB, en op diens eerste verzoek, alle 
noodzakelijke en/of nuttige inlichtingen te verschaffen voor de uitvoering van zijn 
verbintenissen.  
Artikel 5 – Prijs 
De prijs voor de geleverde EDLB wordt bepaald in de specifieke overeenkomsten en omvat – 
onverminderd andere bepalingen hieromtrent in de specifieke overeenkomst:  
- prijs aangerekend door de opdrachtnemer 
- vergoeding DNB (administratieve kost voor de opmaak van lastenboeken, werfbezoeken, 

projectbeheer,…): deze vergoeding wordt per project bepaald in de specifieke 
overeenkomst die in navolging hiervan wordt afgesloten.  

- De DNB bepaalt een toeslagpercentage in functie van objectieve maatstaven zoals de 
complexiteit van het project en de investeringswaarde. De toeslag dekt de interne 
werkingskost van de DNB. 
- (facultatief) studiekosten 
- Investeringskosten (indien niet opgenomen via de opdrachtnemer) 
- licenties 
- de nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, water, stookolie, telecommunicatie, …) vereist voor 

het uitvoeren van de verbintenissen van de DNB 



- eventuele meerkost indien vereist omwille van aanwezigheid gevaarlijke stoffen (bv. 
verwijdering asbest, …) 

- ………………………………………………………………………………………………………
…………………….. 

De betaling gebeurt overeenkomstig artikel 11 van deze kaderovereenkomst.  
Artikel 6 – Prijsherziening 
In functie van wijzigingen aan de kost – of marktprijs van aangewende diensten en goederen 
(bv. ingeval van meerwerken), kan de prijs bepaald in art. 5 met 10 % afwijken. Deze 
prijsherziening wordt door het Lokaal Bestuur aanvaard.  
Indien de DNB in functie van wijzigingen aan de kost – of marktprijs van aangewende diensten 
en goederen een prijsherziening dient voor te stellen welke meer dan 10 % afwijkt van de 
bedongen prijs in art. 5, dan legt hij de stavingsdocumenten voor aan het Lokaal Bestuur. Het 
Lokaal Bestuur kan zijn toestemming met een prijsherziening in dergelijk geval niet weigeren 
dan om redelijke motieven. Indien geen prijsherziening van toepassing wordt de prijs 
aangerekend zoals bepaald in artikel 5. 
Artikel 7 – Duurtijd van de overeenkomst 
Deze kaderovereenkomst treedt in werking na ondertekening van dit contract en geldt tot 
01/06/2025.  
Deze kaderovereenkomst kan worden verlengd in onderling overleg.  
Artikel 8 – Aansprakelijkheid 
De DNB kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor opzet en grove schuld.  
Ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …. van de opdrachtnemer, kan de DNB, 
binnen het kader vastgesteld door de wet- en regelgeving overheidsopdrachten, de 
voortzetting van de studie-, project- of onderhoudsopdracht toevertrouwen aan een andere 
opdrachtnemer. Eventuele hieruit volgende meerkosten worden, in de mate van het mogelijke, 
verhaald op de eerstgenoemde opdrachtnemer. Bij gebreke aan volledig verhaal, komen de 
resterende schade en meerkosten geheel voor rekening van het Lokaal Bestuur.  
Artikel 9 – Overmacht 
Er is sprake van overmacht als onvoorzienbare en onoverkomelijke omstandigheden zich 
voordoen die een van de beide partijen verhinderen geheel of gedeeltelijk aan haar 
verplichtingen te voldoen.  
Worden met name als gevallen van overmacht beschouwd: arbeidsconflicten, brand, 
mobilisatie, oorlog, epidemie, opeisingen, opstand, beperking van het energieverbruik, 
faillissement van de opdrachtnemer en andere gevallen zoals vermeld in artikel 62 van het KB 
van 14 januari 2013 betreffende de uitvoering van overheidsopdrachten, enz. op voorwaarde 
dat deze omstandigheden onafhankelijk zijn van de wil van de partijen. 
Worden daarentegen met name niet als gevallen van overmacht beschouwd: het intrekken, 
wijzigen, niet verlengen van overheidsvergunningen, gerechtelijke verzegelingen of enige 
andere omstandigheid die te wijten is aan de onachtzaamheid of een fout van de erdoor 
getroffen partij. 
Het geval van overmacht bevrijdt de DNB of gemeente/stad/provincie voor de duur ervan van 
die verplichtingen waarvan de goede uitvoering wordt verhinderd, zonder dat de wederpartij 
enige schadevergoeding kan vorderen ten welke titel ook en voor welke schade dan ook. Voor 
alle duidelijkheid bepalen partijen hierbij expliciet dat het Lokaal Bestuur door een geval van 
overmacht niet zal bevrijd zijn van zijn verplichting tot het betalen van het bedrag dat betrekking 
heeft op werken, diensten of leveringen die zijn uitgevoerd voordat de situatie van overmacht 
zich heeft voorgedaan. 
Te dien einde, dient de partij die zich wenst te beroepen op een geval van overmacht de 
andere partij daarvan per een aangetekende brief en uiterlijk binnen de twee werkdagen na 
het zich voordoen van het geval van overmacht in kennis te stellen. 
Ingeval de overmacht langer dan 1 maand duurt te rekenen vanaf de dag van het versturen 
van de in de vorige alinea bedoelde aangetekende brief heeft elke partij het recht deze 
kaderovereenkomst zonder schadevergoeding op te zeggen. 
De opzegging wordt pas effectief nadat de andere partij er per aangetekende brief met 
ontvangstbewijs van in kennis gesteld werd en vanaf de dag volgend op de ontvangst ervan. 
Artikel 10 – Verzekering 



De DNB bevestigt te beschikken over toereikende verzekeringspolissen (o.a. ARB en BA) voor 
de duur van deze kaderovereenkomst die haar aansprakelijkheid dekt voor lichamelijke, 
materiële en immateriële schade toegebracht aan het Lokaal Bestuur of de opdrachtnemer en 
derden ingevolge zijn doen of nalaten en dat van zijn personeel in uitvoering van deze 
kaderovereenkomst en de specifieke overeenkomsten.  
Artikel 11 – Betaling 
- Indien de partijen een financieringsovereenkomst sluiten n.a.v. een studie-, project- en/of 

onderhoudsovereenkomst, komt de prijs van de specifieke overeenkomst ten laste van 
deze financiering. De DNB zal de financiering aanwenden ter voldoening van de facturen, 
na redelijke controle op hun gegrondheid en correctheid.  

- Bij gebreke aan financieringsovereenkomst, betaalt het Lokaal Bestuur de prijs in één keer. 
Facturen zijn betaalbaar binnen de 60 kalenderdagen na de factuurdatum. 
Eventueel protest van de factuur dient binnen de 14 werkdagen na ontvangst ervan schriftelijk 
en met een gedetailleerde omschrijving van het protest te worden bezorgd aan de DNB. Het 
protest ontslaat het Lokaal Bestuur niet van zijn plicht tot betaling van het niet-betwiste 
gedeelte. 
Indien de factuur niet is betaald op de vervaldatum wordt een herinnering verstuurd.  
Bij niet-betaling mag de DNB zijn prestaties opschorten na het Lokaal Bestuur te hebben 
verwittigd per aangetekende brief. Dit ontslaat het Lokaal Bestuur geenszins van het betalen 
van de facturen. Als het Lokaal Bestuur in gebreke van betaling blijft, kan de DNB het bedrag 
gerechtelijk laten invorderen. 
De DNB behoudt zich eveneens het recht voor om de vervallen en onbetaald gebleven 
bedragen in te houden van de dividenduitkeringen aan het Lokaal Bestuur binnen de DNB. 
Artikel 12 – Confidentialiteit 
Beide partijen bewaren de confidentialiteit omtrent de Vertrouwelijke Informatie.  
Onder “Vertrouwelijke informatie” wordt verstaan, alle informatie – onder welke vorm ook – die 
afkomstig is van één van beide partijen, hun filialen, of van met de partijen verbonden 
vennootschappen en/of entiteiten, zowel de huidige als de toekomstige en die niet openbaar 
bekend is. Deze Vertrouwelijke Informatie omvat minstens het volgende, doch is niet beperkt 
tot navolgende opsomming: 
(i) technische en prijsinformatie 
(ii) ………… 
(iii) ………… 
Wordt uitdrukkelijk niet als Vertrouwelijke Informatie beschouwd, de informatie: 
(i) die openbaar is gemaakt of in het publiek domein is gevallen zonder inbreuk op de 
bepalingen van deze overeenkomst; 
(ii) die rechtmatig werd bekomen van een derde die niet is gebonden door een verplichting tot 
confidentialiteit; 
(iii) die in het kader van een geschillenregeling, van een arbitrale of gerechtelijke procedure, 
of overeenkomstig een wet, decreet of reglement moeten worden vrijgegeven door één van 
de partijen;  
(iv) die op totaal onafhankelijke wijze door een partij is ontwikkeld of ontdekt, mits dit door de 
partij die zich erop beroept onomstotelijk kan worden aangetoond; 
Beide partijen verbinden zich ertoe: 
- noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, de Vertrouwelijke Informatie of materiaal aan 

derden te tonen, er ruchtbaarheid aan te geven of over te maken tenzij na voorafgaande, 
schriftelijke toestemming van de andere partij, die deze toestemming te allen tijde kan 
weigeren; 

- het nodige te doen om binnen haar eigen onderneming enkel toegang te verlenen tot de 
Vertrouwelijke Informatie van de andere partij aan die werknemers die de Informatie nodig 
hebben om hun opdracht in het kader van de doelstellingen van deze kaderovereenkomst 
tot een goed einde te brengen; 

- alle nuttige maatregelen te nemen om de naleving van deze confidentialiteitsverbintenis 
door deze werknemers te verzekeren; 

- zich ervan te onthouden om deze Informatie rechtstreeks of onrechtstreeks te gebruiken 
voor andere doeleinden dan deze vermeld in het kader van deze kaderovereenkomst of de 
specifieke overeenkomsten; 



- de Vertrouwelijke Informatie te beschermen en alle nodige voorzorgen te nemen om de 
Informatie te beschermen tegen diefstal, enige onrechtmatige reproductie of verspreiding; 

- alle Vertrouwelijke Informatie aan de andere partij terug te bezorgen na beëindiging van 
deze kaderovereenkomst. 

Ingevolge huidige confidentialiteitsbepaling kent elke partij het recht toe aan de andere partij 
om de aan hen meegedeelde Vertrouwelijke Informatie te gebruiken in het kader van deze 
kaderovereenkomst en de daaruit voortvloeiende specifieke overeenkomsten, en enkel tijdens 
de duur van deze kaderovereenkomst.  Deze bepaling kan niet geïnterpreteerd worden als het 
toekennen van enig eigendomsrecht, enig zakelijk, intellectueel of gebruiksrecht op de 
meegedeelde Vertrouwelijke Informatie. De meegedeelde Vertrouwelijke Informatie kan niet 
worden aangewend voor commercieel gebruik, noch kan deze Vertrouwelijke Informatie 
geïncorporeerd worden in of gecombineerd worden met producten of diensten op enigerlei 
wijze die de eigendoms- of gebruiksrechten van de andere partij schendt. 
Deze confidentialiteitsbepaling belet partijen niet om aan hun raadslieden, verzekeraars, 
accountants, financiers er revisoren inzage te geven in de Vertrouwelijke Informatie in de mate 
dezen zich tot dezelfde confidentialiteitsplicht verbinden. 
Deze confidentialiteitsbepaling neemt een aanvang bij de ondertekening van deze 
kaderovereenkomst met dien verstande dat reeds eerder meegedeelde Informatie impliciet 
aan deze bepaling onderworpen is. Deze bepaling geldt tot vijf jaar na beëindiging van deze 
kaderovereenkomst. 
Artikel 13 – Intellectuele eigendom 
De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot o.a. tekeningen, modellen, 
literaire werken en/of documenten (opgeslagen op bestendige wijze of in machinetaal), 
rapporten, software en databanken, evenals de methodes, kennis, concepten en andere 
ontwikkelingen waarvan elke partij eigenaar of licentiehouder is, zullen die partij als eigenaar 
of licentiehouder blijven toebehoren. Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit 
een wijziging of aanpassing van de intellectuele eigendom van een partij behoren automatisch 
aan de DNB of de opdrachtnemer toe. 
Elke partij verbindt zich ertoe elke wijziging of aanpassing nauwkeurig te documenteren.  
De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot o.a. tekeningen, modellen, 
literaire werken en/of documenten (opgeslagen op bestendige wijze of in machinetaal), 
rapporten, software en databanken, evenals de methodes, kennis, concepten en andere 
ontwikkelingen, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit 
voortvloeiende overeenkomsten gecreëerd worden (hierna ‘specifieke ontwikkelingen’ 
genaamd), behoren vanaf hun ontstaan onmiddellijk in volle en exclusieve eigendom aan de 
DNB toe.  
Voor zover nodig, teneinde het Lokaal Bestuur toe te laten de ‘specifieke ontwikkelingen’ te 
gebruiken, aan te passen, te (laten) onderhouden (door derden) en/of te reproduceren, 
verbindt de DNB zich ertoe, en/of maakt deze zich sterk, om het Lokaal Bestuur, zowel wat de 
eigen intellectuele en industriële eigendomsrechten van de DNB betreft die gebruikt werden in 
het kader van de uitvoering van de opdracht en/of nodig zijn teneinde de ‘specifieke 
ontwikkelingen’ te gebruiken, aan te passen, te (laten) onderhouden (door derden) en/of te 
reproduceren, als wat de ‘specifieke ontwikkelingen’ betreft, een niet-exclusieve, 
overdraagbare, wereldwijde, onherroepelijke (tijdens en na de opdracht) en voor sublicentie 
vatbare licentie toe te kennen voor de duur van de wettelijke bescherming van de intellectuele 
eigendomsrechten (en met een minimum van 70 jaar) met het oog op gebruik, wijziging, 
onderhoud, vertaling, ontwikkeling en reproductie. Deze toekenning gebeurt tegen een 
vergoeding die in onderling overleg tussen de partijen wordt bepaald. Partijen kunnen 
overeenkomen dat die vergoeding begrepen is in de kostprijs van deze kaderovereenkomst. 
Het Lokaal Bestuur onthoudt zich ervan de ‘specifieke ontwikkelingen’ op om het even welke 
wijze te gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van deze opdracht zonder de 
voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de DNB; zij zal er voor zorgen 
dat haar werknemers, aangestelden en onderaannemers eveneens aan deze verplichting 
worden onderworpen. 
De DNB vrijwaart het Lokaal Bestuur tegen elke vordering tegen het Lokaal Bestuur ingesteld 
op grond van inbreuk of vermeende inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht wegens de 
uitvoering van de diensten opgesomd in deze overeenkomst, mits de DNB van dergelijke 



vordering onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld, en tijdig de bevoegdheid, informatie en hulp 
krijgt voor het voeren van de verdediging inzake het desbetreffende rechtsgeding of 
gerechtelijke procedure. Indien de diensten, of een deel daarvan, tengevolge van een dergelijk 
rechtsgeding of gerechtelijke procedure worden beschouwd als een inbreuk of het Lokaal 
Bestuur het gebruik ervan wordt verboden, zal de DNB naar eigen goeddunken en voor eigen 
rekening: 
- Voor het Lokaal Bestuur het recht verwerven de diensten te blijven gebruiken, of; 
- De diensten vervangen met vrijwel gelijke diensten die geen inbreuk vormen; 
- Of de diensten zo aanpassen dat ze niet langer een inbreuk vormen. 
Artikel 14 – Beëindiging en ontbinding 
Beëindiging van de kaderovereenkomst: 
Elke partij kan een einde stellen aan onderhavige overeenkomst, met uitwerking vanaf 1 
januari van het eerstvolgend kalenderjaar, mits schriftelijke kennisgeving per aangetekend 
schrijven met bericht van ontvangst aan de andere partij ten laatste drie kalendermaanden 
vóór het einde van het lopende kalenderjaar.  
In zulk geval van beëindiging blijft elke partij onverminderd en onvoorwaardelijk ertoe 
gehouden al zijn verplichtingen die uit onderhavige kaderovereenkomst voortvloeien tijdig en 
volledig uit te voeren en te blijven uitvoeren met betrekking tot het volledige kalenderjaar op 
het einde waarvan het mandaat een einde neemt, zonder tussentijdse onderbreking. 
Ingeval van lopende specifieke overeenkomsten op het ogenblik van de beëindiging van deze 
kaderovereenkomst, blijven de bepalingen van de kaderovereenkomst onverkort van 
toepassing voor de resterende duur van de betreffende specifieke overeenkomst. 
Deze kaderovereenkomst wordt van rechtswege beëindigd bij de ontbinding van de 
rechtspersoon, bij onbekwaamheid en ook bij kennelijk onvermogen of faillissement 
Beëindiging van de specifieke overeenkomst: 
1. Beëindiging door het Lokaal Bestuur: 
Het Lokaal Bestuur kan de specifieke overeenkomst opzeggen: 
- ingeval van overmacht conform artikel 9 van deze kaderovereenkomst; of 
- indien het Lokaal Bestuur de DNB ernstige schending van de specifieke overeenkomst 

heeft gemeld en de DNB heeft nagelaten maatregelen te nemen deze schending binnen 14 
dagen na de datum van de melding te herstellen; of 

- ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …. van de DNB. 
2. Beëindiging door de DNB 
De DNB kan de specifieke overeenkomst opzeggen: 
- ingeval van overmacht conform artikel 9 van deze kaderovereenkomst; of 
- ingeval van niet betaling door het Lokaal Bestuur meer dan 1 kalendermaand na daartoe te 

zijn aangemaand door de DNB overeenkomstig artikel 11 van deze kaderovereenkomst;  
of 
- indien de DNB het Lokaal Bestuur een andere schending door het Lokaal Bestuur van deze 

kaderovereenkomst heeft gemeld, die een nadelige invloed heeft op de uitvoering door de 
DNB van haar verplichtingen ingevolge de specifieke overeenkomst, en het Lokaal Bestuur 
de schending niet binnen 14 kalenderdagen vanaf de melding heeft hersteld; of 

-  ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …. van het Lokaal Bestuur; of 
- indien de DNB gevaarlijke stoffen op het werkterrein aantreft1. 
3. Betaling na beëindiging door de DNB 
Na beëindiging van deze kaderovereenkomst en/of specifieke overeenkomst door de DNB 
overeenkomstig punt 1 of 2, zal het Lokaal Bestuur onmiddellijk alle aan de DNB verschuldigde 
bedragen voldoen met betrekking tot de uitvoering door de DNB tot en met de datum van het 
einde van de kaderovereenkomst en/of specifieke overeenkomst, inclusief betaling van ieder 
aanvullend werk dat door de DNB is uitgevoerd op verzoek van het Lokaal Bestuur na 
beëindiging en betaling van de bestelde apparatuur en het materiaal. De DNB zal alle in zijn 
bezit zijnde documenten en bescheiden die hij in uitvoering van deze kaderovereenkomst en/of 
specifieke overeenkomst heeft ontvangen, onmiddellijk terug bezorgen zonder dat de DNB 
gerechtigd is om enig zulk document te behouden. 

                                                 
1 Onder gevaarlijke stoffen wordt verstaan: alle chemische en biologische stoffen of organismen die een 
schadelijke uitwerking zouden kunnen hebben of waarvan gesteld is dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid 
van de mens, voor het verblijf op het werkterrein of voor het milieu. 



Artikel 15 – Geschillen 
Deze kaderovereenkomst en de specifieke overeenkomsten gesloten ter uitvoering ervan 
worden beheerst door Belgisch recht. 
Partijen zijn ertoe gehouden de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren, rekening houdend 
met hun wederzijdse belangen. Vooraleer een dispuut aan een rechtbank voor te leggen, 
verbinden partijen er zich toe te goeder trouw en met inachtname van de redelijke belangen 
van de andere partij te onderhandelen met het oog op een minnelijke regeling. 
De rechtbanken van het arrondissement waarin het Lokaal Bestuur gelegen is, zijn bevoegd. 
Artikel 16 – Geldigheid van de voorwaarden 
Indien enige bepaling uit deze kaderovereenkomst onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt 
verklaard, zal dit de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen uit deze 
kaderovereenkomst niet aantasten en zullen partijen zich inspannen om onmiddellijk en te 
goeder trouw een geldige, wettige en uitvoerbare clausule met hetzelfde economisch effect en 
die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen overeen te komen. 
Artikel 17 – Wijziging regelgeving 
De DNB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alle wijzigingen die zij aan deze 
kaderovereenkomst dient aan te brengen, inclusief de gebeurlijke stopzetting ervan, als gevolg 
van wijzigingen waaraan zij door wetgevende of regulatoire instellingen zou worden 
onderworpen. Ingeval van wijziging van de toepasselijke wet – of regelgeving, stelt de DNB te 
goeder trouw de wijzigingen voor die aan deze kaderovereenkomst en de specifieke 
overeenkomsten moeten worden aangebracht teneinde deze hiermee in overeenstemming te 
brengen en het economisch evenwicht van deze kaderovereenkomst en specifieke 
overeenkomsten maximaal te vrijwaren. Indien partijen niet akkoord gaan over de 
voorgestelde wijziging, wordt deze kaderovereenkomst beëindigd en worden de resterende 
bedragen in een keer opeisbaar. 
Artikel 18 – Uitvoering contract 
Beide partijen verbinden zich ertoe deze kaderovereenkomst te goeder trouw uit te voeren.  
In geval van niet naleving van één of meer verplichtingen voorzien in deze 
kaderovereenkomst, zal de partij die zich schuldig maakt aan de niet-naleving gehouden zijn 
om de eventuele schade te vergoeden.  
Artikel 19 – Contactpersonen 
Volgende contactpersonen treden op namens de partijen. Zij zijn bevoegd om beslissingen te 
nemen in het kader van deze kaderovereenkomst en de specifieke overeenkomsten.  
 
Voor het Lokaal Bestuur:           Voor de DNB: 
 
Voornaam, naam             Luc Van Campfort 
Dienst                Energiediensten voor Lokale Besturen 
Adres                Brusselsesteenweg 199      
                  9090 Melle 
Telefoon               09/263 49 52 
Email                 luc.vancampfort@eandis.be 
 
Artikel 20 – Ondertekening van de kaderovereenkomst 
Ondertekening in 2 exemplaren te Herentals op __ / __ /____ waarvan elke partij erkent haar 
origineel exemplaar te hebben ontvangen. 
 
Voor het Lokaal Bestuur 
 
 
Voornaam + Naam 
Functie 
 
Voor de DNB 
 
 
Guy Cosyns       Walter Van den Bossche 



Directeur Klantwerking      CEO 
 
Stemmen voor: Bertels, Bergen, Hendrickx, Baeten, Vervloesem, Vervoort, Lathouwers, 
Lambaerts, Van Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers, Moons, 
Verpoorten en Snauwaert 
Onthouding: Verellen, Verraedt, Cleymans, Laureys Koen, Laverge, Vanooteghem, Tegenbos, 
Laureys Pieter, Marcipont, Sterckx en Van Thielen 
 

                

003 Leveren en onderhoud van werkkledij - dossier 2017-078 - goedkeuring van de 
lastvoorwaarden en de gunningswijze 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 25 september 2017 keurde het college van burgemeester en schepenen de opstart van 
het aankoopdossier voor arbeidskledij voor de medewerkers van de stedelijke werkplaats van 
de stad en het OCMW goed. 
Er wordt afgestapt van de huur van de kledij zoals nu het geval is. In de nieuwe opdracht zal 
er prijs gevraagd worden voor de aankoop van de kledij en het onderhoud ervan (wassen en 
herstellen) voor een periode van 4 jaar. 
De stad zal deze opdracht aanbesteden voor zichzelf, OCMW Herentals en de gemeente 
Herenthout. De stad zal hierbij optreden als aankoopcentrale. 
Juridische grond 
- Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, 

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

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

met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht 
- Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet 

van 135.000,00 euro exclusief btw niet bereikt), en meer bepaald artikel 2, 6° en 7°b (de 
aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor de plaatsing 
van overheidsopdrachten of raamovereenkomsten die bestemd zijn voor aanbesteders) 

- Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen 

- Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1° 

- Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen 

Argumentatie 
In het kader van de opdracht ‘Leveren en onderhoud van werkkledij voor de technische dienst 
van de stad en OCMW Herentals en het gemeentebestuur Herenthout’ werd een bestek met 
nr. 2017-078 opgesteld door de dienst financiën - overheidsopdrachten. 
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 
- Perceel 1: Leveren en onderhoud van werkkledij voor de technische dienst van de stad en 

het OCMW Herentals 
- Perceel 2: Leveren en onderhoud van werkkledij voor de technische dienst van de 

gemeente Herenthout. 
De opdracht wordt gegund voor een periode van 4 jaar (48 maanden). 
Het aandeel van de stad en het OCMW in de uitgave voor deze opdracht voor de looptijd van 
48 maanden wordt geraamd op 97.520,66 euro exclusief btw of 118.000 euro inclusief btw. 
De totale raming excl. btw van deze opdracht bereikt de limiet van 135.000 euro voor het 
gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking niet. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 



Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over 
de exact benodigde hoeveelheden. 
Stad Herentals treedt op als aankoopcentrale voor het OCMW Herentals en het 
gemeentebestuur Herenthout bij de gunning van de opdracht. 
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 2017-078 en de raming voor de opdracht ‘Leveren 
en onderhoud van werkkledij voor de technische dienst van de stad en OCMW Herentals en 
het gemeentebestuur Herenthout’ goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming van 
het aandeel van de stad en het OCMW samen in deze opdracht bedraagt 97.520,66 euro 
exclusief btw of 118.000 euro inclusief btw. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund via de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°b van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 
overheidsopdrachten, zal de stad Herentals optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze 
overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of 
diensten plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, 
meer bepaald het OCMW Herentals en het gemeentebestuur Herenthout. 
 
Stemmen voor: Bertels, Bergen, Hendrickx, Baeten, Vervloesem, Vervoort, Lathouwers, 
Lambaerts, Van Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers, Moons, 
Verellen, Verraedt, Cleymans, Laureys Koen, Laverge, Vanooteghem, Tegenbos, Laureys 
Pieter, Marcipont, Sterckx en Van Thielen 
Onthouding: Verpoorten en Snauwaert 
 

                

004 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Herentals: Budgetwijziging 2017: kennisname 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De centrale kerkraad heeft de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw 
Herentals voor advies voorgelegd aan het Bisdom van Antwerpen. Het Bisdom Antwerpen 
heeft gunstig advies verleend. 
De centrale kerkraad heeft de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw 
Herentals ingediend bij het stadsbestuur. 
Juridische grond 
- Decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 
betreffende de materiële organisatie en werking van de erediensten 
- Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement 
op de boekhouding van de erkende erediensten, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering 
van 14 december 2012 
Argumentatie 
De gemeentelijke toelage is niet verhoogd. De gemeenteraad neemt akte van de 
budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Herentals. 
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: 
 
 
 
 
 

kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Herentals - budgetwijziging 2017 

Artikel 
hoofdfunctie 

Exploitatie-ontvangsten wijziging 

13 Privaat patrimonium -1.500 euro 

Artikel 
hoofdfunctie 

Exploitatie-uitgaven wijziging 

20 Eredienst -2.025 euro 



21 Gebouwen van de eredienst +525 euro 

Artikel 
hoofdfunctie 

Investeringsontvangsten wijziging 

33 Privaat patrimonium +50.000 euro 

Artikel 
hoofdfunctie 

Investeringsuitgaven wijziging 

41 Gebouwen van de eredienst +50.000 euro 

BESLUIT 
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Onze-Lieve-
Vrouw Herentals. 
 

                

005 Oprichting projectvereniging Neteland: goedkeuring statuten 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Vanuit de werking van politiezone Neteland is een goede verstandhouding gegroeid tussen de 
betrokken gemeentes. Op basis van de deze verstandhouding werd de laatste jaren op 
spontane wijze voor een aantal specifieke zaken samengewerkt. 
De gemeenten van politiezone Neteland willen op het vlak van vrije tijd en gemeenschappelijk 
veiligheidsthema’s intensiever en georganiseerd samenwerken.  
Het college heeft op 30 oktober 2017 kennis genomen van de ontwerpstatuten. 
Argumentatie 
De gemeenten van politiezone Neteland willen op het vlak van vrije tijd (onder meer 
bibliotheek, cultuur en sport) en gemeenschappelijke veiligheidsthema’s intensiever en meer 
georganiseerd gaan samenwerken. Deze samenwerking is bedoeld om met betrekking tot 
deze beleidsthema’s aan bestuurskracht te winnen. De nauwere samenwerking wordt het best 
georganiseerd via een gemeentelijk samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband 
moet rechtspersoonlijkheid hebben om subsidies te kunnen ontvangen en eventueel op termijn 
personeel in dienst te kunnen nemen. Daarom wordt gekozen voor een projectvereniging. 
De gemeenteraad van de deelnemende gemeente is bevoegd om een gemeentelijk 
samenwerkingsverband op te richten. 
 
Burgemeester Jan Bertels bevestigt dat volgens artikel 18 van het decreet over de 
intergemeentelijke samenwerking, de documenten elektronisch ter beschikking zullen gesteld 
worden. 
 
Raadslid Hubert Vanooteghem trekt bijgevolg het amendement in. 
 
BESLUIT 
De gemeenteraad beslist om de projectvereniging Neteland op te richten en keurt hiervoor 
volgend ontwerp van statuten goed:  
“Hoofdstuk 1: Naam, zetel, doelstellingen en duur 
Artikel 1 – Naam van de projectvereniging 
De projectvereniging is opgericht onder de naam “Neteland”. 
Artikel 2 – Zetel van de projectvereniging 
De zetel van de vereniging is gevestigd in het administratieve centrum van de stad Herentals, 
Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals. 
Artikel 3 – Deelnemers aan de projectvereniging 
De leden van de projectvereniging zijn de gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, 
Olen en Vorselaar. 
Artikel 4 – Doel van de projectvereniging 
De projectvereniging wil in de deelnemende gemeenten een samenwerking uitbouwen rond 
hoofdzakelijk vrije tijd (bibliotheek, cultuur, sport, …) en gemeenschappelijke 
veiligheidsthema’s.  
Artikel 5 – Duur van de projectvereniging 
§ 1. De projectvereniging werd op … opgericht voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 januari 
2024. Tijdens die periode is geen uittreding mogelijk. 



§ 2. De projectvereniging kan opeenvolgende keren voor het verstrijken van de termijn 
opnieuw verlengd worden voor een periode van maximum 6 jaar indien de deelnemende 
gemeenten geen andere beslissing daartoe nemen. 
Hoofdstuk 2: Bestuur van de vereniging 
Artikel 6 – Bestuur van de vereniging 
§ 1. De projectvereniging wordt geleid door een raad van bestuur die is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van vijf deelnemende gemeenten, zoals bepaald in artikel 7 van 
onderhavige statuten. De deelnemende gemeenten duiden elk een bestuurder aan. De 
deelnemende gemeenten duiden voor elke bestuurder een vaste plaatsvervanger aan. 
§ 2. De raad van bestuur kan enkel beslissen over zaken die kaderen binnen het doel van de 
vereniging. De raad van bestuur kan personeel aannemen en is verantwoordelijk voor het 
personeelsbeleid. 
Artikel 7 – Samenstelling raad van bestuur 
§ 1. De raad van bestuur bestaat uit stemgerechtigde leden en uit leden met raadgevende 
stem. 
§ 2. Elke deelnemende gemeente duidt één stemgerechtigde bestuurder en één vaste 
plaatsvervanger aan. Deze bestuurder is een gemeenteraadslid of een lid van het college 
van burgemeester en schepenen. Elk stemgerechtigde bestuurder beschikt over één stem. 
§ 3. Elke deelnemende gemeente duidt één afgevaardigde aan als lid met raadgevende stem. 
Deze afgevaardigde is verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt 
van het college van burgemeester en schepenen.  
§ 4. Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder van de 
projectvereniging en verschillende ambten, functies en mandaten zoals bepaald in artikel 48 
en 51 van het decreet van 6 juli 2001. 
§ 5. De bestuurders worden benoemd voor de duur van de projectvereniging, maar zijn van 
rechtswege ontslagnemend bij het verlies van hun mandaat bij de gemeente of bij de algehele 
vernieuwing van de gemeenteraden. Het mandaat van bestuurder kan ook worden beëindigd 
wanneer de gemeente die hij vertegenwoordigt, zijn mandaat intrekt en een vervanger 
aanduidt. 
§ 6. De bestuurders duiden een voorzitter in hun midden aan. 
Artikel 8 – Werkingsmodaliteiten 
De raad van bestuur maakt een huishoudelijk reglement op waarin de werkingsmodaliteiten 
van de raad van bestuur worden vastgelegd. Dat huishoudelijk reglement kan worden 
gewijzigd via een gewone meerderheid van stemmen.  
Artikel 9 – Vergaderingen raad van bestuur 
De raad van bestuur vergadert ten minste twee keer per jaar. De uitnodigingen worden 
minstens 8 dagen vooraf verstuurd, vergezeld van een agenda. 
Om rechtsgeldig te beslissen, moet de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.  
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. 
Artikel 10 – Presentiegeld 
De leden van de raad van bestuur ontvangen geen presentiegeld. 
Artikel 11 – Ondersteuning raad van bestuur 
De raad van bestuur kan via het huishoudelijk reglement een dagelijks bestuur, stuurgroepen, 
werkgroepen of adviesgroepen oprichten om de vergaderingen van de raad van bestuur voor 
te bereiden.  De raad van bestuur kan opdrachten uitbesteden aan derden. 
Artikel 12 – Verslaggeving aan de gemeenteraden 
§ 1. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. De notulen van de 
vergaderingen en de bijhorende documenten worden ter inzage gelegd van de 
gemeenteraadsleden op het secretariaat van alle aangesloten gemeenten.  
§ 2. De raad van bestuur legt de jaarrekeningen, samen met het activiteitenverslag en het 
verslag van de accountant jaarlijks ter kennisgeving voor aan de gemeenteraden. 
Hoofdstuk 3: Financieel beheer 
Artikel 13 – Begroting en rekeningen 
§ 1. De boekhouding wordt gevoerd volgens de wetgeving op de boekhouding van de 
ondernemingen en met naleving van de richtlijnen over de boekhoudkundige verrichtingen. 
§ 2. De raad van bestuur stelt de rekening van het afgelopen jaar vast uiterlijk op 31 maart na 
het verstreken boekjaar. De raad van bestuur legt de jaarrekening samen met het verslag van 



de accountant en het activiteitenverslag ter kennisgeving voor aan de gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten. De raad van bestuur keurt de begroting goed uiterlijk op 31 
december van het jaar dat het werkingsjaar voorafgaat. 
Artikel 14 – Financiering 
De deelnemende gemeenten financieren de werking van de projectvereniging via een 
jaarlijkse dotatie die de gemeenteraden jaarlijks vastleggen. Het bedrag van de dotatie wordt 
bepaald conform de noden en de te verwachten kosten van de projectvereniging. 
De projectvereniging financiert zijn werking zo veel mogelijk via subsidies toegekend door 
derde instanties. 
Artikel 15 - Financiële controle 
De raad van bestuur stelt een accountant aan, die de controle op de financiële toestand 
uitvoert en hierover jaarlijks rapporteert. 
Hoofdstuk 4: Wijziging statuten, toetreding, ontbinding 
Artikel 16 - Wijziging van de statuten, toetreding 
De wijzigingen van de statuten en de toetreding van nieuwe leden moeten worden 
goedgekeurd met twee derde (2/3) van de stemmen van de deelnemende gemeenten, op 
basis van een gemeenteraadsbeslissing. 
Artikel 17 - Ontbinding van de vereniging 
De vereniging wordt bij het verlopen van de duurtijd en bij gebrek aan tijdige verlenging 
ontbonden. De raad van bestuur stelt hiervoor een vereffenaar aan. 
Artikel 18 - Bestemming van de activa 
In geval van ontbinding van de vereniging worden de activa, na aanzuivering van de eventuele 
passiva, overgedragen aan de deelnemende gemeenten in verhouding tot de betaalde 
financiële bijdragen. 
Bij de ontbinding van de vereniging zullen de eventueel in gebruik gegeven goederen worden 
teruggegeven aan de rechthebbenden van deze goederen.” 
 
Stemmen voor: Bertels, Bergen, Hendrickx, Baeten, Vervloesem, Vervoort, Lathouwers, 
Lambaerts, Van Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Caers, Moons, 
Verellen, Verraedt, Cleymans, Laureys Koen, Laverge, Vanooteghem, Tegenbos, Laureys 
Pieter, Marcipont, Sterckx en Van Thielen 
Onthouding Verpoorten en Snauwaert 
 

                

006 Goedkeuring informatieveiligheidsbeleidsplan en aanstelling 
informatieveiligheidsconsulent: kennisname 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Op 2 december 2014 besliste de gemeenteraad om via het OCMW beroep te doen op de 
gemeenschappelijke dienst informatieveiligheid van Welzijnszorg Kempen om zo te voldoen 
aan haar verplichting tot het aanstellen van een informatieveiligheidsconsulent.  
Op 15 juni 2015 heeft het college een informatieveiligheidsconsulent aangesteld en een 
informatieveiligheidscel opgericht. 
Het college heeft het informatieveiligheidsbeleidsplan op 6 februari 2017 goedgekeurd. 
Juridische grond 
- Artikel 17 bis van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, verder aangeduid als 
de privacywet 

- Artikel 10 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de 
natuurlijke personen, verder aangeduid als de wet op het rijksregister 

- Artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 over het elektronische bestuurlijke 
gegevensverkeer, verder aangeduid als het egov decreet 

- Besluit van de Vlaamse regering van 15 mei 2009 over de veiligheidsconsulenten 
- Gemeenteraadsbeslissing van 2 december 2014 over het beroep doen op de 

gemeenschappelijke dienst informatieveiligheid van Welzijnszorg Kempen via OCMW van 
Herentals 



Argumentatie 
De privacywet schetst de algemene context en voorziet de mogelijkheid van een ‘aangestelde 
voor de gegevensbescherming’ die moet toezien op de toepassing van de privacywetgeving. 
Verder stelt de wet op het rijksregister dat de gemeente, als openbare overheid die toegang 
tot het rijksregister heeft verkregen, verplicht een veiligheidsconsulent moet aanduiden. De 
veiligheidsconsulent heeft onder meer als opdracht toe te zien op de toepassing van de 
privacywetgeving. Naast een federale verplichting is er ook een decretale verplichting, het 
egov-decreet, tot het aanstellen van een veiligheidsconsulent. 
Het is de taak van de veiligheidsconsulent om een informatieveiligheidsplan op te maken. Dit 
plan bevat een aantal maatregelen en aanbevelingen over informatieveiligheid. De heer Jef 
Van Beylen, informatieveiligheidsconsulent van de stad, heeft in overleg met de leden van de 
informatieveiligheidscel een informatieveiligheidsplan voor de stad opgesteld. Het college 
heeft dit plan goedgekeurd, samen met de nieuwe samenstelling van de 
informatieveiligheidscel.  
BESLUIT 
De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van een informatieveiligheidsconsulent en 
van de goedkeuring van het informatieveiligheidsbeleidsplan. 
 

                

007 OCMW: Wijziging statuten interlokale vereniging Middenkempen in functie van 
wijk-werken: goedkeuring 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
De raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Herentals heeft op 24 oktober 2017 
beslist in te stemmen met de organisatie van wijk-werken.  
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 september 2017 ingestemd met de 
organisatie van de wijk-werken binnen de Intergemeentelijke Samenwerking OCMW’s 
Middenkempen (ISOM) in samenwerking met de gemeenten Grobbendonk, Herentals, 
Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar. Het college besliste het wijk-werken te 
organiseren door middel van de Interlokale Vereniging Middenkempen waarvan de 
maatschappelijke zetel gevestigd is in Herentals, Augustijnenlaan 30. De stad Herentals treedt 
op als rechtspersoon. De praktische werking wordt gedelegeerd aan ISOM. 
Argumentatie 
Wijk-werken geeft een nieuwe invulling aan het PWA-stelsel onder de nieuwe naam wijk-
werken. Wijk-werken houdt in dat werkzoekenden en mensen met een leefloon met een grote 
afstand tot de reguliere arbeidsmarkt werkervaring kunnen opdoen.  
Het project Weg-wijzer (integratie van personen van buitenlandse herkomst) binnen ISOM is 
georganiseerd als een interlokale vereniging met de naam interlokale vereniging 
Middenkempen’. De gemeenten Herentals, Grobbendonk, Kasterlee, Lille, Olen, Vorselaar en 
Herenthout en de OCMW’s van deze gemeenten zijn lid van deze interlokale vereniging. Het 
is daarom aangewezen om de organisatie van het wijk-werken te integreren in de interlokale 
vereniging Middenkempen. De statuten moeten aangepast worden, het doel moet uitgebreid 
worden en er moet een aanpassing gebeuren van de personeelsbezetting, de duurtijd en de 
financiële inbreng. 
 
Burgemeester Jan Bertels stelt dat in de sociale sector in Herentals en op het grondgebied 
van ISOM nooit presentiegelden worden gegeven. 
 
Raadslid Hubert Vanooteghem trekt bijgevolg zijn amendement in. 
BESLUIT 
De gemeenteraad stemt in met de organisatie van de wijk-werken binnen de 
Intergemeentelijke Samenwerking OCMW’s Middenkempen (ISOM) in samenwerking met de 
gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar. 
De gemeenteraad organiseert het wijk-werken door middel van de Interlokale Vereniging 
Middenkempen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Herentals, Augustijnenlaan 
30. De stad Herentals treedt op als rechtspersoon. 



De gemeenteraad beslist de aangepaste statuten van de interlokale vereniging 
Middenkempen voor de integratie van wijk-werken goed te keuren als volgt: 
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 Herenthout, met zetel te 2270 Herenthout, Bouwelse Steenweg 8, 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”. 
Artikel 2 Doel 
Met de intergemeentelijke vereniging willen de deelnemende gemeenten en ocmw’s 
investeren in de sociale en welzijnsactiviteiten in de Middenkempen. 
Met de intergemeentelijke samenwerking willen de deelnemende gemeenten en OCMW’s een 
organisator oprichten die het wijk-werken in de Middenkempen zal organiseren. 
Deze samenwerking sluit aan bij de intergemeentelijke samenwerking van de OCMW’s van de 
Middenkempen die onder meer samenwerken door de organisatie van één 
gemeenschappelijke tewerkstellingsdienst. Wijk-werken is opgezet als een voortraject naar 
tijdelijke werkervaring en sluit dan ook aan bij de activiteiten van de tewerkstellingsdienst. 
Tijdelijke werkervaring wordt aangeboden door de tewerkstellingsdienst. 



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. 
Artikel 3 Activiteiten 
In het kader van deze doelstelling, zal de interlokale vereniging onder meer volgende 
activiteiten organiseren: 
3.1. Wijk-werken 
De organisator heeft, zoals voorzien in artikel 17 van het decreet van 7 juli 2017 betreffende 
wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming, de volgende 
taken: 
- de vraag van de gebruiker matchen met een beschikbare wijk-werker die de activiteit kan 

uitvoeren in het kader van zijn traject naar werk; 
- de competenties van de wijk-werker en de gegevens die relevant zijn voor zijn traject naar 

werk, registreren in het systeem van de VDAB, vermeld in hoofdstuk IV, afdeling 3, van het 
decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern 
verzelfstandigd agentschap “Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding”; 

- gebruikers zoeken en in een voldoende aanbod van activiteiten in het kader van wijk-
werken voorzien; 

- het platform, zoals voorzien in artikel 39 e.v. van het decreet van 7 juli 2017 betreffende 
wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming, gebruiken; 

- het verloop van de uitvoering van de activiteiten door de wijk-werker opvolgen, met inbegrip 
van het registreren van de activiteiten in het platform; 

- administratieve taken vervullen, met inbegrip van de verwerking van de wijk-werkcheques; 
- gebruikers, gemeenten en wijk-werkers bij het gebruik van het platform ondersteunen; 
- informatie verlenen over wijk-werken; 
- het jaarlijks informeren van de gemeente over de uitvoering van het wijk-werken in de 

betrokken gemeente. 
De organisator voert het wijk-werken uit zoals voorzien in het decreet van 7 juli 2017 
betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming en 
de uitvoerende regelgeving. 
3.2. Weg-wijzer 
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 4 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, Interlokale 
Vereniging Middenkempen. Het beheerscomité kan beslissen om het adres van het 
secretariaat te wijzigen. 
Artikel 5 Beherende gemeente 
De stad Herentals wordt aangesteld als beherende gemeente. 
Artikel 6 Duurtijd 
De interlokale vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.  
Artikel 7 Lidmaatschap 
7.1. 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. 
7.2. 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. 
7.3. 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 8 Personele inbreng 
8.1. 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. 
8.2. 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. 
8.3. Medewerker voor wijk-werken 
Als de inkomsten van de organisator dit mogelijk maken, kan de beherende gemeente een of 
meerdere medewerkers aanwerven (hierna medewerker wijk-werken), zijnde personeelslid 
van maximaal niveau B. 
De taken van de medewerker wijk-werken bestaan uit de ontwikkeling, opvolging en uitvoering 
van het wijk-werken. 
8.4. Gedetacheerd personeel wijk-werken 
In het decreet van 7 juli 2017 betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van 
de zesde staatshervorming is bepaald dat VDAB voorziet in personeel voor de ondersteuning 
van de organisatoren (art. 16 §1). 
In het decreet wordt in artikel 16 §2 met betrekking tot deze personeelsleden bepaald dat met 
toepassing van artikel 31 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, 
uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers 
mogen personeelsleden door de VDAB ter beschikking worden gesteld van de organisator met 
het oog op de organisatie van het wijk-werken. 
Gedurende de periode waarin het personeelslid bij de organisator werkt, staat de organisator 
in voor de toepassing van de wetgeving over de reglementering en de bescherming van de 
arbeid. In geen geval kan de organisator werkgeversgezag uitoefenen over het personeelslid. 
8.5. Vergoeding voor personele inbreng 
De inbreng van personeel andere dan eigen aan de projecten door de deelnemende 
gemeenten en ocmw’s wordt niet vergoed. 
De inbreng van de projectmedewerker Integratie en van een medewerker wijk-werken 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 9 Samenstelling beheerscomité 
9.1. Leden 
Binnen de interlokale vereniging bestaat een beheerscomité. De leden van het beheerscomité 
zijn de afgevaardigden van de leden van de interlokale vereniging. 
9.1.1. 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. 
9.1.2. Duur mandaat 
De leden van het beheerscomité oefenen hun mandaat uit, 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. 
9.1.3. 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. 
9.2. 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. 
9.3. 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, de coördinator wijk-werken en de coördinator van ISOM 
worden steeds uitgenodigd om de vergaderingen van het beheerscomité bij te wonen als 
raadgevers. 
Artikel 10 Bevoegdheden van het beheerscomité, vergaderritme, quorum en wijze van 
beslissen 
10.1 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 en van het wijk-werken; 
- 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. 
10.2. Vergaderruimte 
Het beheerscomité vergadert, na oproeping door de voorzitter, minstens twee keer per jaar. 
10.3. Aanwezigheidsquorum 



Het beheerscomité kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de helft plus één van 
de afgevaardigden aanwezig is. 
10.4. Wijze van beslissen en stemmen 
Het beheerscomité neemt zijn beslissingen bij gewone meerderheid. De stemming over 
personen is steeds geheim. 
Artikel 11 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 12 Financiële inbreng 
12.1. Weg-wijzerVoor wat betreft Weg-wijzer heeft de interlokale vereniging 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. 
12.2. Wijk-werken 
Zoals bepaald in het decreet van 7 juli 2017 betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in 
het kader van de zesde staatshervorming heeft de organisator volgende inkomsten: 
- een deel van de opbrengst van de wijk-werkcheque (art. 18 decreet wijk-werken); 

- het inschrijvingsgeld van de gebruiker. 

Artikel 13 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 14 De begroting 
Het beheerscomité maakt jaarlijks, op voorstel van de projectmedewerker Integratie en van de 
coördinator wijk-werken, 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 15 Het financieel verslag en de bestemming van het resultaat 
Het beheerscomité maakt jaarlijks, op voorstel van de projectmedewerker Integratie en van de 
coördinator wijk-werken, 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. 
Het 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 16 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 17 
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 18 
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 19 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 20 Vervroegde ontbinding en vereffening 
De bevoegde raden van de leden van de interlokale vereniging kunnen beslissen tot 
vervroegde ontbinding van de interlokale verening. 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 de beslissing unaniem goed. 
 

                

008 Opdrachtverklaring Fietspunt Herentals 2018: goedkeuring 
MOTIVERING 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 
Een Fietspunt is een initiatief uit de sociale economie dat het gebruik van de fiets in combinatie 
met het openbaar vervoer promoot. In Herentals is er een Fietspunt aan de NMBS-station 
sinds 2009.  
Het Fietspunt van Herentals is het enige Fietspunt (met een B-label) binnen de Kempen dat in 
2017 nog door NMBS via Service Level Agreement (SLA) wordt ondersteund. In 2016 besliste 
de NMBS om de kleinere Fietspunten (C-label) vanaf 31 december 2017 niet langer te 
ondersteunen.  
Het provinciebestuur Antwerpen wil de huidige Fietspuntwerkingen in samenwerking met de 
lokale besturen verder ondersteunen vanaf 1 januari 2018 en volgende. Op basis van het 
provinciale studieplan is er door de provincie Antwerpen een voorstel van een 
opdrachtverklaring opgemaakt tussen het stadsbestuur van Herentals en vzw De Sprong 
(afdeling Fietsenatelier, Ambachtsstraat 4A, 2450 Meerhout), die verantwoordelijk is voor de 
uitvoering van deze opdracht. 
De opdrachtverklaring geldt voor onbepaalde tijd. Elke partij kan, met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van zes maanden, de samenwerking te allen tijde stopzetten. 
Visum financieel beheerder 
In de budgetopmaak 2018 is het voorstel opgenomen om 13.000 euro in te schrijven voor het 
Fietspunt. 
Argumentatie 
De opdrachtverklaring heeft betrekking op de geactualiseerde en uitgebreide dienstverlening 
vanuit het Fietspunt in Herentals in opdracht van het stadsbestuur.  
De gegeven opdracht omvat vier pakketten van dienstverlening: 



- Pakket 1: de huidige basisdienstverlening (orde, netheid, (sociale)veiligheid) van 
fietsstallingen aan station en stationsomgeving 

- Pakket 2: het doortrekken van de basisdienstverlening naar de voornaamste stallingen op 
het grondgebied van Herentals 

- Pakket 3: het aanbieden van een bijkomend aanbod comfort en veiligheid ten gunste van 
de lokale fietser en ter bevordering van de fietsmobiliteit 

- Pakket 4: het kunnen intekenen op een gezamenlijke event- en pop-up-fietsenstalling die 
op basis van een vaste programmatie kan worden gereserveerd voor lokale evenementen. 

De concrete inhoud van deze opdrachtverklaring is opgenomen als bijlage bij dit dossier. 
Op 23 oktober 2017 ging het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord met 
het voorstel van opdrachtverklaring.  
Raadslid Hubert Vanooteghem doet volgens artikel 33 van het huishoudelijk reglement een 
stemverklaring.  
‘’De N-VA fractie zal deze opdrachtverklaring goedkeuren maar wenst toch in verband met 
enkele punten onder de aandacht te brengen. 
Bij het dossier zit een lijst met fietsstallingen in Herentals die onder de dienstverlening van het 
fietspunt zullen vallen hebben wij enkele opmerkingen. 
- De als te behouden aangeduide (code groen) fietsstalling aan de Delhaize. Hier worden 11 

aanbindcirkels goed voor 22 fietsen aangegeven. Maar het schepencollege heeft 6 
aanbindcirkels laten verwijderen bij verlenen op 3 juli 2017 van een terrasvergunning aan 
café De Noen. In de vergunning staat: “De fietsbeugels moeten verwijderd worden en 
worden later op een andere locatie teruggeplaatst”. Hoewel het terras ondertussen in 
omvang is beperkt zijn de fietsbeugels niet teruggeplaatst. Op welke locatie zijn die dan wel 
voorzien? 

- Op vergadering van het beheerscomité van december 2015 van het beheersorgaan 
bib/cultuurcentrum werd volgende verklaring genotuleerd van de schepen in verband met 
de fietsstalling aan de bibliotheek. Dit naar aanleiding van een discussie over de nut van de 
bestaande fietsstalling die praktisch altijd volledig bezet is door leerlingen van het college. 
‘’De schepen antwoordt dat ze een fietsparkeerplan willen uitwerken voor de Stad 
Herentals. Aan de bibliotheek zullen twintig extra parkeerplaatsen voorzien worden. De 
fietsrekken die er nu staan, zullen weggehaald worden en er zal een niet-overdekte 
fietsenstalling voorzien worden.’’ In de bewuste lijst van het fietspunt staat nochtans dat dit 
fietspunt (16 plaatsen) te behouden is en wordt er niet gerept over een mogelijke uitbreiding 
??’’ 

Burgemeester Jan Bertels en schepen van mobiliteit, Jan Michielsen, repliceren.  
BESLUIT 
De gemeenteraad keurt de opdrachtverklaring over de actualisatie en uitbreiding van de 
dienstverlening van Fietspunt Herentals 2018 en volgende unaniem goed. 
 
 

009 Vredegerecht Herentals 
Raadslid Peter Verpoorten heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraad: ‘’Enkele maanden geleden stuurden de fractieleiders van de voltallige 
gemeenteraad een gezamenlijke brief naar minister van justitie Geens, die eenzijdig en 
volledig subjectief beslist had om de zetel van het Vredegerecht voor de Zuiderkempen te 
vestigen in Westerlo. 
Sindsdien hebben wij geen nieuws meer mogen ontvangen over dit toch levensbelangrijke 
dossier voor onze stad. 
Daarom de volgende vragen: 
- Welke reactie werd er ontvangen vanwege de minister? 
- Welke verdere stappen werden er ondernomen door het stadsbestuur om de zetel van het 

Vredegerecht in Herentals te behouden?’’ 
 
Burgemeester Jan Bertels antwoordt.  
Je zou dit moeten gezien hebben in de lijst van de ingekomen briefwisseling. Wij hebben op 
13 juni 2017 een brief gekregen van minister Geens. De brief was gericht aan het administratief 
centrum. Ik lees hem voor. ‘’Geachte dame en heren fractieleiders, Ik heb uw schrijven van 28 



maart 2017 in goede orde ontvangen, waarvoor dank. Ik heb begrip voor uw bemerkingen en 
voor het feit dat de beslissing voor u niet makkelijk is. De algemene oefening was moeilijk en 
complex, en we hebben in de mate van het mogelijke rekening gehouden met alle mogelijke 
bemerkingen. Indien u nog verdere praktische vragen heeft, kan u mij, of mijn medewerkers, 
steeds bereiken. Alsook bent u steeds welkom voor verdere verduidelijking.’’ Iedereen moet 
nu zijn eigen wegen bewandelen in Brussel met betrekking tot de discussie over de 
vredegerechten. Vanuit de stad hebben wij nog contact gezocht om verdere informatie te 
krijgen van het kabinet van de minister. Maar wij hebben geen nieuwe brief gekregen. Wij 
hebben alleen het antwoord van de minister op 13 juni 2017 gekregen. De jurist van de stad 
heeft nog geprobeerd om verdere informatie te krijgen.  
 
Raadslid Peter Verpoorten: Het antwoord is eigenlijk dat er verder niets is ondernomen door 
de stad, behalve geprobeerd om verdere informatie te krijgen.  
 
Burgemeester Jan Bertels: Wij zijn ingegaan op de brief van de minister, met praktische vragen 
en om meer informatie te krijgen. Het was een brief van de fractieleiders, wij hebben de 
ondersteuning van de fractieleiders al gedaan. Daarbuiten roep ik op om in Brussel te doen 
wat hij of zij kan. De administratie van de stad probeert te doen wat ze kan.  
 
Raadslid Peter Verpoorten: En dat is niets.  
 
Burgemeester Jan Bertels: Het heeft tot op heden geen positief resultaat opgeleverd.  
 
Raadslid Peter Verpoorten: Je gaat nog wel dingen doen?  
 
Burgemeester Jan Bertels: Er staat in de brief dat we hem of zijn medewerkers, de facto zijn 
dat zijn medewerkers, steeds mogen contacteren. Het is geen terugdraaiing van een 
principebeslissing. Toch niet bij mijn weten. Wij blijven dat warm houden.  
 
Raadslid Peter Verpoorten: Zo warm is het precies niet. Het is duidelijk.  
 

                

010 De Kluis 
Raadslid Peter Verpoorten heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraad:  
‘’Op 23 oktober 2017 werd er een artikel gepubliceerd met betrekking tot een 
stedenbouwkundig dossier aangaande de verbouwing van 'De Kluis' op de 
Lichtaartsesteenweg. Ik voeg dit artikel in bijlage. Uit dit artikel kwam de Stad niet zo fraai uit. 
Gelet op de democratische plicht van de gemeenteraad om de werking van de Stad te 
controleren hadden wij graag een reactie van het college gehad met betrekking tot de inhoud 
van dit artikel en een antwoord op de volgende vragen. 
- Klopt de weergave van het artikel? 
- Waarom wordt er voor een dergelijk project niet aan tafel gezeten met de betrokkenen? 
- Voor bepaalde projecten - ik denk aan het grote project op de Lierseweg - lijkt het toch dat 

er uitgebreid overlegd en samengewerkt wordt met de stadsdiensten, waarom kan dit niet 
voor dit project dat toch voor Herentals een belangrijke meerwaarde kan vormen?’’ 

 
Schepen Mien Van Olmen antwoordt.  
Wij waren allemaal verbaasd en teleurgesteld in het artikel. Het is geen correcte weergave van 
de gang van zaken. De Kluis is een project dat de stad genegen is. Het zou goed zijn als die 
zaak terug moest opengaan en terug zou floreren. Het zou een goede zaak zijn voor Herentals. 
Wij betreuren in het artikel, dat wij een weigering zouden gegeven hebben voor de 
voorliggende bouwaanvraag. De historiek is anders dan zoals ze nu geschetst is. Er is eerst 
een dossier ingediend. Wij hebben heel vaak voor dossiers voorbesprekingen, dat gebeurt 
altijd op vraag van de aanvrager zelf. In het voortraject worden er bijsturingen gedaan voor de 
officiële indiening. Dat is in dit dossier niet gebeurd, maar die vraag is er ook niet gekomen 
vanwege de bouwheer. Dat gebeurt bij andere dossiers wel, bij dit dossier is dat niet gebeurd. 



Het dossier is een eerste maal binnengekomen begin dit jaar. Zoals dat bij elk dossier is, komt 
dat eerst bij de administratie terecht. Er wordt getoetst naar volledigheid en ontvankelijkheid. 
Er is geen enkele politieke toets of inhoudelijke appreciatie, het is een aftoetsen of het voldoet 
aan de randvoorwaarden, om een procedure te kunnen opstarten. Daar is vastgesteld dat er 
op de plannen heel wat zaken ontbraken en onduidelijk waren. De administratie heeft het 
dossier onvolledig en onontvankelijkheid verklaard. Er is geen inhoudelijke appreciatie aan te 
pas gekomen. Het is onontvankelijk verklaard omdat er essentiële zaken ontbraken. De 
procedure werd volledig stopgezet. De administratie heeft dan wel de gewoonte om een 
inhoudelijke feedback te doen. Bij het terugsturen van het dossier worden er een aantal 
inhoudelijke aanbevelingen meegegeven. Er is toen meegeven dat er nog een aantal 
aandachtspunten waren rond parkeren, fietsparkeerplaatsen en het gabarit. Op dat moment is 
er ook meegegeven dat het in zulke dossiers wel belangrijk is om advies van de brandweer en 
het centrum voor toegankelijkheid in te winnen. De stad hecht al jaren veel belang aan het 
advies over toegankelijkheid zelfs vooraleer het door een verordening van kracht was. Wij 
hebben die traditie al jarenlang, voor elk dossier dat publiektoegankelijk is. Wij hebben het 
dossier administratief teruggestuurd. Het dossier is vervolgens terug binnengekomen. Wij 
hebben toen vastgesteld dat het advies van toegankelijkheid er niet bij zat. Wij hebben via een 
gemeenteraadsbesluit beslist dat het advies moet gevraagd worden. Vroeger adviseerde de 
provincie de bouwaanvragen voor de stad. Dat was een gratis dienstverlening, dat is nu naar 
Vlaanderen gegaan en is sindsdien betalend geworden. Sindsdien vragen wij aan de architect 
– als verplicht stuk – het advies van het centrum voor toegankelijkheid. Zodanig dat de check 
op voorhand gebeurt. Als het advies van toegankelijkheid er niet bij zit, vragen wij dat zelf 
onmiddellijk op. De bouwheer betaalt dat, wij dienen het wel in. Wij hebben dan vastgesteld 
dat er een ongunstig advies is binnengekomen. U kan het verslag van de gemeentelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar inkijken, u zal dan zien dat er bij de beoordeling, een 
appreciatie is voor dat project. Zowel het stadsbestuur als de stadsadministratie is dat project 
genegen. Dat zal een meerwaarde zijn. Moest er een ongunstig advies zijn van de brandweer, 
dan keuren dat project af. Als er een ongunstig advies is van toegankelijkheid, dan leggen wij 
dat niet naast ons neer. Wij hebben het betreurd, maar wij hebben het dossier wel geweigerd. 
Sinds de digitale bouwaanvraag kunnen wij een procedure niet zomaar stilleggen. Moest het 
vooraf gevraagd zijn, dan had de architect – in overleg met toegankelijkheid - zijn plannen 
kunnen verduidelijken of kunnen aanpassen. En dan hadden we dit kunnen vermijden. 
Vandaar dat we aanbevelen dat mensen dat vooraf aanvragen. Er is in de digitale 
bouwaanvraag nog heel weinig marge om bijsturingen te doen aan een lopend proces. In de 
voortrajecten kunnen wij bijsturen en hebben we die marge wel, in de officiële procedure niet. 
Wij gaan echt niet licht om met het advies van toegankelijkheid. Wat ik bijzonder jammer vind, 
is dat in het artikel daarover nogal lachwekkend wordt gedaan. Het is nu eenmaal zo, de 
inkomdeur van een café moet voldoende breed zijn. Als het er niet in staat, kunnen wij er niet 
vanuit gaan dat ze voldoende breed is. Als er een platform is, moet een rolstoelgebruiker die 
deur kunnen openen anders maakt toegankelijkheid daar een punt van. Als er toch sassen 
zijn, moeten die handelbaar zijn voor kinderwagens. Als er een douche is, moet die 
toegankelijk zijn. Als je een publiek gebouw maakt, moet dat kloppen. Je moet niet zeggen dat 
het een fietscafé is, een handbiker moet daar evengoed kunnen komen. Mensen die gaan 
wandelen met een rolstoel moeten daar ook terecht kunnen. Wij hechten daar veel belang aan 
en er moet daar niet lachwekkend mee omgegaan worden. We hebben alleen vastgesteld dat 
het er niet aan voldeed. Wij hebben dat op dat moment ook betreurd. Het voldoet niet en we 
hebben niet de marge om dat aan te passen en dan moeten we het weigeren. Dat is de 
correcte gang van zaken van dit dossier. We zijn daar niet fraai mee in beeld gekomen en dat 
is jammer. We vinden het een goede zaak dat we veel belang hechten aan toegankelijkheid, 
voor elk publiektoegankelijk domein en gebouw. En dat is niet minder voor een fietscafé dan 
voor een andere zaak.  
 
Raadslid Peter Verpoorten: In het artikel staat dat men voor de derde keer een bouwaanvraag 
gaat doen. Het is dan niet mogelijk om dan nu een voortraject te starten?  
 
Schepen Mien Van Olmen: De dag dat we de bouwvergunning hebben geweigerd, heb ik hen 
gezegd dat we dat betreuren. Ik heb hen geadviseerd dat ze in overleg moeten gaan met 



toegankelijkheid. Dat is het enige punt. Er waren een aantal aanbevelingen, vanuit de stad 
kunnen wij nog een aantal voorwaarden opleggen maar het advies moet wel gunstig zijn. Uit 
het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar kan je goed lezen wat er moet 
bijgestuurd worden. Het gaat over de breedte van deuren, zorg dan dat dat in orde is. Ze 
hebben ons laten weten dat ze dat zo snel mogelijk gaan doen. Een les die we er zelf uit 
getrokken hebben, is dat we misschien meer ruchtbaarheid moeten geven aan het feit dat dat 
zo belangrijk is. Het is een verplicht stuk, het is ook betalend.  Er zijn dit jaar al meerdere 
dossiers gesneuveld op het vlak van ongunstig advies van toegankelijkheid. We hebben met 
de dienst bekeken hoe we hier meer aandacht op kunnen vestigen, zodat de architect op de 
hoogte is. Er is dan marge om verduidelijkingen aan te brengen. Ze moeten zorgen dat hun 
huiswerk op voorhand goed gebeurt.  
 
Raadslid Peter Verpoorten: Ik denk dat het nuttig kan zijn om dat te vermijden. Het is een 
kantoor dat wel vaker met de stadsdiensten samenwerkt. Vandaar dat ik verbaasd was over 
de inhoud van het artikel. 
 

                

011 Begijnhofpark 
Raadslid Peter Verpoorten heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraad:  
‘’De werken van het Begijnhofpark zijn intussen al een eind gevorderd. De huidige stand van 
zaken roept echter enkele vragen op waar ik graag een antwoord op had gehad.  
Ten eerste lijkt het er op dat na regenbuien meerdere dagen oppervlaktewater blijft staan. De 
afwatering lijkt via de herstelde beek lijkt niet op punt te staan. Is hier aandacht aan besteed 
in de plannen? Werd er gezorgd voor voldoende afhelling en/of infiltratie? Gelet op de 
kuipvormige ligging van het park is dit uiteraard een risicogegeven. Het zou vanuit 
belevingsoogpunt jammer zijn als we moeten vaststellen dat het beloofde begijnhofpark een 
begijnhofmoeras blijkt te zijn.  
Ten tweede dienen we vast te stellen dat er aan de uitgang van het park ter hoogte van de 
Burchtstraat zich reeds een sluipweg had gevormd, waarbij mensen doorstaken van het 
aangelegde pad naar de voormalige pad langs de Begijnhofmuur. Dit was uiteraard te voorzien 
door de verregaande kapwerken die er zijn uitgevoerd en de open vlakte die ook op dit punt 
werd geschapen. Intussen werden er ter plaatse nadarhekken geplaatst. Vanuit esthetisch 
oogpunt kan het niet de bedoeling zijn dat deze blijven staan. Is er in de plannen een 
permanente oplossing voorzien om dit sluipverkeer te weren of moeten we deze nog gaan 
bedenken? 
Ten derde werd ik wandelend op de Begijnenvest reeds geconfronteerd met een zogenaamde 
'quad' - een soort opgefokte gemotoriseerde go cart. Het lijkt mij niet de bedoeling dat dit soort 
voertuigen in het park komt racen. Zijn er in de plannen maatregelen voorzien om dit soort 
lawaaierige voertuigen te weren, zo ja welke? In ontkennend geval, wat gaat het bestuur 
ondernemen om te zorgen dat dit soort quads en vergelijkbare voertuigen geweerd worden uit 
het park en van de vest.’’ 
 
Schepen Mien Van Olmen antwoordt.  
Wat betreft de waterproblematiek, hebben wij getracht om bij de opmaak van het plan zoveel 
mogelijk het oorspronkelijke reliëf te bewaren. Vooral om zo weinig mogelijk te roeren in de 
ondergrond. Dat was een belangrijk aandachtspunt van het Agentschap voor Natuur en Bos 
en van Erfgoed. Ons Begijnhof ligt in een beschermd stadsgezicht. In het beheersplan was de 
doelstelling opgenomen om het historisch permanent grasland te bewaren. Hoe minder we 
daar in roerden, hoe minder reliëfverhogingen, hoe beter het is voor het historisch herstel. Dat 
wil niet zeggen dat er geen aandacht is voor waterproblematiek. Er mag geen water 
rechtstreeks naar de beek vloeien, je moet het infiltreren zoveel mogelijk behouden. De goede 
praktijk zegt dat met een goede infiltratie het water snel doorsijpelt in ondergrond. Het vloeit 
niet rechtstreeks naar de beek. Als het afwatert naar de beek, dan heb je lager gelegen 
problemen. Er is bij het ontwerp wel degelijk getracht om het reliëf zo weinig mogelijk te 
wijzigen, zodat het kan functioneren als grasland. We hebben wel  een afkoppeling voorzien 



voor het water van de daken van de woningen van het Begijnhof. Die pijpen liggen klaar, die 
gaan rechtstreeks naar de Maasbeek, om daar water te voorzien.  
Wat betreft het gebruik van de quads, dat gaan we moeten evalueren en bijsturen. Aan de 
achterkant wordt gewerkt met poortjes en er wordt een haagbeuk aangeplant. Er worden nog 
een aantal maatregelen voorzien. We gaan dat goed opvolgen qua sluipverkeer. Het ontwerp 
voorziet geen paaltjes om dat te vermijden.  
 
Raadslid Peter Verpoorten: Ik maak me wel zorgen over de infiltratie. Ze hebben met zware 
voertuigen gewerkt in het park. Als het regent, staat het water er na een paar dagen nog. Er 
zijn op verschillende plaatsen al permanente plassen gevormd. Je gaat in de winter 
accumulatie krijgen. Dat moet in het oog gehouden worden. Het is belangrijk dat de sluipwegen 
gemonitord worden. Anders gaat men paden krijgen die niet beoogd zijn op de plannen. 
 
Burgemeester Jan Bertels: Er staan al poortjes, aan de kant van de Vest is al een poortje 
gezet. Aan de kant van Wiske is ook al een poortje gezet. Er zijn al poortjes die je kan sluiten 
waardoor je de fietsers probeert de geleiden.  
 
Raadslid Peter Verpoorten: Nu staan er nadarhekken.  
 
Burgemeester Jan Bertels: Er is onlangs een poortje gezet. Dat wordt een definitief poortje.  
 
Schepen Mien Van Olmen: Het is niet de bedoeling dat het paadje achter de 
begijnhofwoningen gaat gebruikt worden door het grote publiek. Vandaar dat we de tuinen ook 
nog gaan aanplanten, daar komen poortjes. Eigenlijk is het de bedoeling dat de fietsers en de 
wandelaars zich echt in het park begeven via de toegangswegen en niet het paadje achter de 
woningen. Daar komen afsluitingen zodat het een minder publiek karakter krijgt dan de rest 
van het park.  
 
Raadslid Peter Verpoorten: De mensen nemen het paadje dat 30 meter verder ligt, aan Mols-
Dom en gaan dan door het gras.  
 
Schepen Mien Van Olmen: Er komt nog een haag zodat je naar het pad af geleid wordt.  
 

                

012 Snelheidscontroles in de binnenstad 
Raadslid Peter Verpoorten heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraad:  
‘’Ik verwijs naar de vorige gemeenteraad. Daar bespraken we de problematiek van het gebrek 
aan snelheidscontroles in de Herentalse binnenstad.  Er kon op dat ogenblik slechts 
meegegeven worden dat de kwestie geagendeerd stond op de agenda van de politieraad, één 
week later. Er zou een voorstel van besluit ingediend zijn, en er zou een bespreking volgen. 
Graag hadden wij dan ook een verslag gehad van deze bespreking, een mededeling van het 
bekomen besluit, en - in voorkomend geval - een overzicht van de geplande acties in uitvoering 
van dit besluit en de timing van de uitvoering.’’ 
 
Schepen Jan Michielsen antwoordt. 
Zoals ik had beloofd, heb ik dat op de politieraad van oktober gebracht. Er is door de korpschef 
beloofd om daar meer aandacht aan te besteden. Op diezelfde politieraad hebben wij negen 
vacantverklaringen gedaan. Twee vacantverklaringen voor hoofdinspecteur en zeven voor 
inspecteur. Wij hebben op dezelfde politieraad beslist dat het politiecollege de bevoegdheid 
krijgt om ze aan te stellen. Ze zouden op 1 mei al in dienst kunnen komen. Dat is een 
belangrijke zaak. Er is volgens de korpschef materiaal genoeg om die handhaving te doen. Er 
is een gatsometer (een anoniem flitsvoertuig), er is een videowagen en er komt een mobiele 
ANPR. Die gaan zo efficiënt mogelijk ingezet worden. En dankzij die vacantverklaringen zal er 
meer op kunnen gewerkt worden. 
 



Raadslid Peter Verpoorten: Ik had de vorige keer de indruk dat er een voorstel van besluit was, 
dat er budget zou voorzien worden.  
 
Burgemeester Jan Bertels: Er zijn twee zaken, Peter. Er is een ontwerpverslag van de 
politieraad van 11 oktober. Er is nog geen definitief verslag. Er moet nog een nieuwe 
politieraad komen die het ontwerpverslag goedkeurt. De begroting van 2018 is niet besproken 
op 11 oktober omdat er een materiële fout in zat. We hebben dat punt van de agenda gehaald. 
In principe wordt de begroting in de politieraad van december goedgekeurd. We hebben al wel 
een ‘voorafname’ gedaan met betrekking tot de aanwervingen, de zeven inspecteurs en twee 
hoofdinspecteurs waardoor de mankracht en/of vrouwkracht van het korps verstevigt. De 
schepen heeft er ook al naar verwezen. Er zijn een aantal indicatoren, op basis waarvan 
verkeerscontrole kan gebeuren. Dat is één de fameuze stuurboordkaart. Diegenen die op de 
uiteenzetting van het jaarverslag waren: er worden meer dan 100.000 controles gedaan. Twee 
is op basis van letselongevallen, op invalswegen en op andere wegen. En drie is op vraag van 
de gemeente. De stad heeft gevraagd om extra controles te krijgen in de binnenstad. Die gaan 
er ook komen, maar ik ga u niet zeggen wanneer. 
 
Raadslid Peter Verpoorten: U kan het niet zeggen of u wil het niet zeggen?  
 
Burgemeester Jan Bertels: Ik ga het u niet zeggen. Ik weet het zelfs ook niet. Ik weet wel dat 
er extra controles komen. Ik wil de datum bewust niet weten. Ik heb gezegd dat ze er gewoon 
moeten komen, in de binnenstad.  
 
Raadslid Peter Verpoorten: Ik hoop nu niet dat de conclusie is dat ze een tijdelijke actie gaan 
doen. Ik hoop dat het een permanent initiatief is om meer te gaan controleren. Wij hebben er 
op gehamerd dat er meer snelheidscontroles moeten komen. Er is op sociale media massaal 
veel reactie op gekomen. Ik hoop dat het geen tijdelijke en eenmalige controle is, maar een 
permanent initiatief van de politie.  
 
Burgemeester Jan Bertels: Je kan het verslag van de politieraad lezen. Als je er in had blijven 
zitten, had je het zelf kunnen lezen. Bon, maar dat is iets anders. Je kan dat lezen als openbaar 
document. Er wordt gevraagd - door verschillende politieraadsleden - om meer in te zetten op 
politiecontroles. Een deel van de uitbreiding van (hoofd)inspecteurs moet gaan naar 
verkeershandhaving, naast andere zaken zoals milieuhandhaving. Dat staat mooi opgesomd 
in het ontwerpverslag.  
 
Raadslid Peter Verpoorten: Mag ik hieruit afleiden dat de mensen die aangeworven worden 
een uitbreiding van het kader zijn?  
 
Burgemeester Jan Bertels: Neen, dat is een betere opvulling van het kader, het was nu niet 
volledig opgevuld. Je gaat netto meer personeel hebben. Een deel daarvan is vervanging van 
mensen die op pensioen gaan.  

                

013 Toestand heraanleg ‘t Loopke 
Raadslid Hubert Vanooteghem heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 
gemeenteraad:  
‘’Toestand heraanleg ‘t Loopke  
Na al die jaren van plannen maken blijft de toestand van de trage weg ’t Loopke onveranderd. 
Er dreigt een nieuwe winter van modder en wateroverlast. Op een toelichting eind 2016 over 
het concept “bouwaanvraagdossier inrichtingsplan binnengebied schaliken Herentals” ten 
behoeve van de gemeenteraad stond de heraanleg van ’t Loopke als een korte termijn actie 
aangeduid. In het meerjarenplan versie november 2015 stonden de werken voor de heraanleg 
van ’t Loopke gepland voor uitvoering in 2016. In het meerjarenplan versie november 2016, 
horende bij het budget 2017 werden de werken nog altijd in 2016 gepland. In de 
budgetwijziging 2017-1 werd de uitvoering van de werken verschoven naar 2017. In de 
budgetwijziging 2017-2 is een significante verhoging van het budget voorzien maar worden de 



werken nog volledig in 2017 uitgevoerd. Dit terwijl er nog maar twee maanden van het jaar 
resten en de werken nog moeten starten.  
Daarom onze vragen:  
- ’t Loopke maakt deel uit van de heraanleg van het binnengebied.  Heeft de heraanleg van 

’t Loopke enige prioriteit ?  
- Hoe ziet de planning voor de verwezenlijking van de heraanleg van ’t Loopke eruit.’’ 
 
Burgemeester Jan Bertels antwoordt.  
’t Loopke is een deel van het binnengebied. We hebben daar een heel participatief proces 
doorlopen. Dat heeft een tijd geduurd, dat klopt. Je weet ook dat het uitvoeringsdossier van 
het binnengebied in het voorjaar gefinaliseerd is. In juni werd de open offerteaanvraag 
gepubliceerd. Welke aannemer wil de werken uitvoeren? In augustus moesten de offertes 
ingediend zijn. In het kader van de overheidsopdrachten moeten wij een wettelijke procedure 
doorlopen. Er is één offerte ingediend, weliswaar maar van één aannemer. Daarna moeten 
we bekijken dat de wettelijke voorwaarden gerespecteerd werden. We hebben aan de 
aannemer een aantal elementen moeten vragen om zijn dossier te vervolledigen. We hebben 
ook een prijstoelichting moeten vragen omdat de prijs hoger lag dan de raming. We hebben 
op twee aspecten na, antwoord gekregen van de aannemer. Dat is ook de reden waarom wij 
die kredieten hebben ingeschreven in de budgetwijziging 2. Tot mijn verbazing hebben jullie 
die niet mee goedgekeurd. Wij hopen ook - nu de kredieten voorzien zijn - dat wij die gunning 
dit jaar kunnen doen als de twee elementen binnen zijn. De aannemer heeft een strikte timing 
gekregen om de twee formele elementen deze maand binnen te brengen zodat wij dat als 
college in november, ten laatste in december, kunnen gunnen. Ik weet niet waar je dat haalt, 
dat de kredieten worden ingeschreven in budgetwijziging 2, dat de werken nog allemaal 
uitgevoerd worden in 2017? Ik weet niet waar je die kronkel haalt? Dat is niet zo. We hebben 
afspraken gemaakt met de aannemer, hij gaat zo snel mogelijk starten. De werken gaan niet 
af zijn op één maand,  ze gaan doorlopen in 2018. Ze gaan wel af zijn deze legislatuur. De 
gunning van de aannemer zal kortelings gebeuren, als hij een formeel aspect met betrekking 
tot de bankgarantie, binnenbrengt. Afhankelijk van de weersomstandigheden, ga je de werken 
kunnen zien in de praktijk, met inbegrip van ’t Loopke. De fasering van de werken kan je zien 
in het lastenboek, dat wordt afgestemd met onze werfleiders. Dat plan gaat uitgevoerd zijn 
tegen de zomer 2018. 
 
Raadslid Hubert Vanooteghem: De zomer van 2018? 
 
Burgemeester Jan Bertels: De zomer van 2017 gaat niet meer lukken.  
 
Raadslid Hubert Vanooteghem: Ik dacht dat de kredieten die voorzien werden, dienden om de 
aannemer te betalen?  
 
Burgemeester Jan Bertels: Nu stel je me heel zwaar teleur. Ik dacht dat je veel verder mee 
was met de stadsbegroting. Wat we hier voorzien is een investeringsenveloppe. We kunnen 
een bedrag x niet gunnen als dat bedrag x niet voorzien is in de begroting. We moeten in de 
begroting het hele gunningsbedrag voorzien en weten wat het gunningsbedrag is. We kunnen 
niet voor de helft van het bedrag gunnen. 
 
Raadslid Hubert Vanooteghem: Het hele investeringskrediet moet voorzien worden maar de 
spreiding over de jaren kan toch aangepast worden in functie van de realiteit? Zoals we doen 
met andere dossiers ook trouwens.  
 
Burgemeester Jan Bertels: Je moet de betaling spreiden. Wanneer je gunt moet je de 
investeringsenveloppe voorzien hebben. De betaling gaat gebeuren in 2017 en 2018, dat is 
evident. We betalen met schijven, met de oplevering en de definitieve oplevering. Maar dat 
moet wel voorzien zijn. Nu ben je even van je voetstuk gevallen wat betreft je kennis van de 
begroting.  
 
Raadslid Hubert Vanooteghem: ’t Loopke zal heraangelegd worden tegen volgend jaar?  



 
Burgemeester Jan Bertels: We hebben dat beloofd en we zullen dat doen. Je gaat de gunning 
zien verschijnen. We kunnen gunnen dankzij de kredieten die wij goedgekeurd hebben, niet 
dankzij jullie. Jullie waren tegen, gelukkig zijn wij slimmer geweest.  
 

                

014 Zwaar verkeer in Noorderwijk en Morkhoven 
Raadslid Lieve Snauwaert heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 

gemeenteraad:  

‘’Zwaar verkeer in Noorderwijk en Morkhoven 

Het rekeningrijden voor vrachtverkeer van meer dan 3,5 ton is sedert 1 april 2016 ingevoerd. 

Vrachtwagens die gebruik maken van autosnelwegen en de beperkte aangeduide 

gewestwegen betalen per km. Voor de provincie Antwerpen zijn dit de snelwegen en 

gewestwegen N1 en N10. Binnenkort zou dit  ook op de N14 die Lier via Zandhoven verbindt 

met E313 en E34 ingang vinden. Die laatste maatregel wordt ingevoerd omdat de N14 nu als 

tolvrije sluipweg gebruikt wordt, de metingen lopen daar op tot minstens 50% extra zwaar 

vrachtvervoer richting Lier, sedert 1 april 2016.  

Een pijnlijk gevolg van het rekeningrijden is dat er meer sluipverkeer is met vrachtwagens op 
landelijke wegen en in de dorpskernen. De nadelige gevolgen zijn talrijk:  verkeersonveiligheid 
voor onbeschermde weggebruikers nl. voetgangers en fietsers, geluidsoverlast, 
luchtvervuiling, het wegdek in onze dorpen wordt kapot gereden.  
Het staat toch in de sterren geschreven dat het rekeningrijden beperken tot autosnelwegen en 

enkele gewestwegen sluipverkeer in de hand werkt? Eerst en vooral zijn “slimme GPS 

systemen” er snel achter wat de goedkoopste route is van a naar b… neem er dan nog eens 

de files bij, dan zijn er geen metingen nodig, alleen ons gezond verstand, om te weten dat 

onze landelijke wegen en dorpskernen een aantrekkingspool zijn voor vrachtvervoer hoger 

dan 3,5 ton. 

Regio Zuiderkempen december 2011 
In het antwoord van minister Crevits op een parlementaire vraag naar de stand van zaken van 

het rekeningrijden in onze regio, lezen we dat er toen een consensus was voor een 

gecoördineerde aanpak voor Herentals en de omringende gemeenten: Olen, Westerlo, Heist-

op-den-Berg, Herselt, Herenthout, Hulshout incl. de  politiezones en IOK. Het gaat hier om de 

ontsluitingsroutes van het bedrijventerrein Heultje (Westerlo) – Hulshout, die worden 

geïntegreerd in de plannen van de ruimere regio. De consensus was dat er 2 ontsluitingsroutes 

naar de E313 werden voorgesteld: N152 Zoerle-Parwijs – Olen en N19 (Zoerle-Parwijs – N15 

– Westerlo) naar opritten nrs 22 (Herentals) en 23 (Geel West) en één route N10 die via 

Aarschot kan aansluiten op de E314. Dit werd in 2 fases voorzien waarbij fase 2 ingaat 

wanneer Heist op den Berg een verbinding realiseert. De minister zei toen (12/2011) dat over 

de implementatie nog geen duidelijkheid was. 

Regio Middenkempen in juni 2015 
In de gemeenteraad van 30 juni 2015 werd het voorstel om een bovengemeentelijke 
mobiliteitsstudie uit te voeren voor de Middenkempen unaniem goedgekeurd. Deze studie 
wordt gefinancierd door de Provincie ism. met de gemeenten Herentals, Grobbendonk, 
Vorselaar, Lille, Kasterlee, Geel, Olen, Zandhoven en Ranst. De “ontlasting van woonkernen 
via het Vlaams Vrachtroutenetwerk” maken ook deel uit van deze studie, volgens de planning 
loopt dit mobiliteitsonderzoek Middenkempen ten einde in het voorjaar 2018. 
De situatie voor Herentals vandaag – einde 2017 
Er is het getalm met de uitrol van de kilometerheffing voor het ganse wegennet. Dit is een 

belangrijke oorzaak van uiteenlopende overlast met zwaar vrachtverkeer in onze dorpen.Op 

de website van de stad vinden we terecht: De dorpskernen van Noorderwijk en Morkhoven 

zijn niet geschikt voor veelvuldig zwaar vrachtverkeer. Het college van burgemeester en 

schepenen beslist dan ook om een tonnagebeperking in te voeren in de Paradijsstraat, 

Doornestraat, Servaas Daemsstraat, Ring, Morkhovenseweg, Molenstraat en 

Wiekevorstseweg. 



Het aanvullend verkeersreglement kwam tot stand in overleg met de gemeentebesturen van 

Olen, Herenthout en Heist-op-den-Berg. 

Het Stadsbestuur van Herentals heeft  begin juni 2017 als enige gemeente in de regio, een 

tonnagebeperking van 5,5 ton ingevoerd en hiervoor de nodige verkeersborden geplaatst. De 

bewoners van Noorderwijk en Morkhoven ondervinden dagelijks dat de voorgestelde 

tonnagebeperking (nog) niet helpt.  

Het rekeningrijden voor zwaar vrachtvervoer moet toegepast worden op het ganse wegennet, 

zolang dit niet van kracht is zal er sluipverkeer blijven bestaan. Deze maatregel moet door de 

bevoegde minister Weyts genomen worden. 

Voor het geheel van deze complexe problematiek hebben wij  enkele dringende vragen, 
suggesties en voorstellen tot actie: 
Onze vragen: 

1. Hoe ver staat het met de implementatie van de maatregelen zoals uiteengezet door minister 
Crevits in 2011 i.v.m. het vrachtroutenetwerk in onze provincie? 

2. Hoe ver staat het met de lopende bovengemeentelijke mobiliteitsstudie,  van de Provincie 
voor de Middenkempen voor het gedeelte van het vrachverkeer? (gestemd in de 
gemeenteraad 2015) 

3. Wordt de tonnagebeperking van 5,5 ton ook in de buurgemeenten waarmee overlegd werd 
voorzien? Wordt er opnieuw overlegd met de aangrenzende gemeentebesturen om de 
maatregel binnenkort te evalueren?  

4. Hoe ver staat het met de handhaving? Hoeveel boetes zijn er uitgeschreven sedert het 
plaatsen van de 5,5 ton borden? Hoeveel en welke overtredingen werden vastgesteld op 
het gebruik van de “On Board Units” (meettoestellen) in de vrachtwagens op het 
grondgebied van Herentals en in de politiezone Neteland? Kunnen de resultaten bezorgd 
worden? 

5. Kan het gemeentebestuur bij het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken de 
lijst van alle verkeersmetingen opvragen die genomen zijn in de Zuiderkempen en ook 
specifiek voor de straten waar nu de 5,5 tonnage beperking van kracht is in Noorderwijk en 
Morkhoven, dit sedert de planning van de implementatie van het rekeningrijden? Kan het 
gemeentebestuur dit resultaat bezorgen aan de gemeenteraadsleden? 

Onze suggesties en voorstellen tot actie: 

1. Wij vragen het Stadsbestuur om een schrijven te richten aan Minister Weyts waarin 
gevraagd wordt om niet langer te talmen met de uitrol van het rekeningrijden voor het ganse 
wegennet en dit ten laatste in te voeren op 31/12/2018. De belangrijkste motivatie hiervoor 
is het  vrachtvervoer te laten rijden waar het hoort nl. op de autosnelwegen. Alleen op die 
manier wordt het sluipverkeer sterk teruggedrongen. 

2. De Burgemeester kan voorstellen in de politieraad: 
- om gedurende een volledige maand, 24u/24u, de onbemande meetapparatuur voor 

vrachtwagenchauffeurs overtreders op het OBU systeem te plaatsen en te verbaliseren. 
Dit wordt regelmatig herhaald in de tijd zolang de kilometerheffing op een gedeelte van 
het wegennet wordt toegepast. 

- Regelmatig gepersonaliseerde controles te doen en te handhaven door boetes uit te 
schrijven. De geverbaliseerde vrachtwagenchauffeurs de juiste weg aan te duiden (terug 
te sturen) om de dorpskernen niet te doorkruisen in de toekomst. 

Graag een antwoord op al onze vragen en suggesties en voorstellen tot actie.’’ 

 

Schepen Jan Michielsen antwoordt.  

Lieve, een hele boterham. Ik weet niet met welke bewoners van Noorderwijk of Morkhoven jij 

gepraat hebt? Ik praat ook veel met bewoners van Noorderwijk en Morkhoven maar ik krijg 

daar toch iets anders te horen, namelijk dat het een felle verbetering is sinds de 

tonnagebeperking is ingevoerd. Uw suggestieve opmerking dat het niet zou helpen, spreek ik 

dan ook met klem tegen. Ik denk dat er veel raadsleden van Noorderwijk en Morkhoven zijn, 

die dat samen met mij kunnen bevestigen. Wat betreft uw andere vragen, zoals u terecht 

aanhaalt in uw vraagstelling, hebben wij niet gewacht tot de implementatie van het 

vrachtwagenroutenetwerk om maatregelen te nemen. Dit bestuur heeft zelf beslist, volgens 



het vrachtroutenetwerk, om die maatregelen te nemen. Hoever het nu staat met de 

implementatie van het vrachtroutenetwerk, moet u vragen aan minister Weyts. Ik weet het niet, 

wij krijgen daar geen zicht op. Dat moet u via de de parlementaire weg maar eens vragen. Er 

is inderdaad een mobiliteitsstudie voor de Middenkempen aan de gang. Dat haalt u aan, dat 

is hier goedgekeurd in de gemeenteraad. Op 1 december zal de stuurgroep nog eens 

samenkomen. De tonnagebeperking is een aandachtspunt. Indien dat afgeklopt wordt, zullen 

we een raadscommissie organiseren zodanig dat dat hele plan kan voorgesteld worden. We 

hebben de tonnagebeperking ingevoerd samen met onze buurgemeenten. Er zijn afspraken 

gemaakt met Heist-op-den-Berg, die een tonnagebeperking plaatsten aan de Louis Van 

Bauwelstraat. De vrachtwagens die van de industrie van Heultje komen, kunnen niet door het 

dorp van Wiekevorst. Er is een afblokking. We hebben een afspraak met Herenthout om een 

tonnagebeperking in de Doornestraat te plaatsen en in Olen werden in de Hezewijk borden 

geplaatst. De sector is volledig volgens die afspraken afgedekt, samen met onze 

buurgemeenten. Rijden daar nog vrachtwagens door? Ja, want er zijn vrachtwagens die er 

moeten zijn. Er is economische activiteit. Ik denk daarbij aan Hout Luyten, supermarkten, 

chauffeurs en exploitanten. Rijden er nog vrachtwagens door die er niet moeten zijn? Zeker. 

Is er handhaving? Zeker en vast, de politie heeft 21 keer gecontroleerd. Er werden vier 

inbreuken vastgesteld. We houden onze gemeentewegen liefst waar ze thuis horen. Dat is 

hier in de stad. We zullen dat evalueren. We zullen er een verkeersanalysetoestel plaatsen. 

We hebben metingen uit het verleden. We zullen metingen doen in de Molenstraat en op de 

Ring. Zo krijgen we een objectief beeld van welk verkeer er door komt.  

 

Raadslid Lieve Snauwaert: Is er zicht op de metingen die gebeurd zijn voor dat rekening rijden 

ingevoerd is? Die vraag heb ik ook gesteld. Het legaal rijden van het kruispunt van de 

Olenseweg - via Ter Voort in Voortkapel kan je naar Morkhoven rijden -  zonder dat je indruist 

tegen de wetgeving want er staat geen bord.  

 
Schepen Jan Michielsen: Dat klopt. We hebben geen akkoord met Westerlo, om een zeer 
begrijpelijke reden. Ze vroegen een derde ontsluiting via Wiekevorst, Morkhoven en 
Noorderwijk. Wij kunnen geen vrachtwagen voor een blok zetten. Dat mag volgens de 
wetgeving niet. De vrachtwagens terugsturen is gemakkelijk gezegd. Waar gaan ze keren? Je 
moet wel menselijk blijven.  
 
Raadslid Lieve Snauwaert: De mensen zeggen dat er veel meer vrachtwagens rijden dan 
vroeger. Ik kan dat alleen maar vaststellen.  
 
Burgemeester Jan Bertels: Je mag veel komen beweren, maar dat er meer rijden, dat is 
klinkklare onzin. 
 
Raadslid Lieve Snauwaert: Je kan dat alleen bewijzen door metingen.  
 
Burgemeester Jan Bertels: Wacht even, je mag straks terug repliceren. Ik ben van Noorderwijk, 
ik kom er dikwijls. Is het glas halfvol of halfleeg? Voor mij is het glas voor 80 procent gevuld, 
in positieve zin. Je moet het vragen aan de mensen in de vroege uren. De vrachtwagens die 
van de industrie van Hulshout rijden, dat is veel minder. Zijn er nog die fouten maken? 
Ongetwijfeld. Moeten we daar op controleren? Ja. De politie is daar al 21 keer geweest. Wat 
je hier vraagt, je moet een beetje realiteitszin hebben en dezelfde realiteitszin voor de 
Voortkapelseweg. Want we hebben daar een probleem. Er staat geen bord. Waarom staat 
daar geen bord? We hebben met alle omringende gemeenten een overeenkomst kunnen 
bereiken, Olen, Herenthout en Heist-op-den-Berg. Niet met Westerlo, dus we kunnen daar 
geen bord zetten. Ook al zouden we dat heel graag willen. De vrachtwagens kunnen daar niet 
draaien, tenzij in de Binnenweide. Je moet eens gaan kijken. Daar hebben we een probleem. 
Als we geen akkoord hebben met Westerlo, kunnen we geen bord plaatsen op de 
gemeentegrens. We hebben wel het probleem opgelost met andere gemeenten. De stroom 
van de industrie van Hulshout hebben we gedeeltelijk opgelost. Het probleem met Westerlo, 



is het vrachtwagenroutenetwerk waarnaar je verwijst. Daar komt geen oplossing voor. Het 
industriepark in Hulshout ligt daar verkeerd. Maar dan moet je dat ook zeggen. Je kan de 
vrachtwagens niet opnemen met een helikopter en dat ze de E313 plaatsen.  
 
Raadslid Lieve Snauwaert: Dat is een les voor eventuele volgende vergunningen. 
 
Burgemeester Jan Bertels: Dan moet je dat zeggen en dan moet je dat ook in Hulshout zeggen 
of in Westerlo, want dat is de discussie. Groen Westerlo zegt dat niet. Die zeggen om ze maar 
door Morkhoven en Noorderwijk sturen.  
 
Raadslid Lieve Snauwaert: Het is een regionaal probleem, ik hoop dat de studie die nu bezig 
is toch een regionale oplossing biedt. Het rekeningrijden moet men op alle wegen aanrekenen.  
 
Burgemeester Jan Bertels: Dat moet je aan Vlaamse parlementairen vragen. Ik zal ze nog 
steunen ook. De gemeentewegen - schepen Michielsen heeft dat bewust gezegd - de 
Molenstraat, de Herenthoutseweg, de Wiekevorstseweg, hiervoor wil ik absoluut de 
bevoegdheid om dat te regelen in onze handen houden. Anders gaan ze iets beslissen dat we 
niet willen. Nu hebben we het kunnen regelen, ook al is Westerlo niet akkoord gegaan tot onze 
spijt. Iedereen wil een regionale oplossing. We moeten wel allemaal akkoord gaan. Wees blij 
dat de maatregel goed is en erken dat. We moeten daar nog fouten uithalen, ja. Jan heeft ook 
gelijk, een aantal vrachtwagens mogen daar nog rijden. We hebben dat evenwicht willen 
bewaren, er is daar economische activiteit. Er zijn leveringen die op hun plaats moeten 
geraken.  
 
Raadslid Lieve Snauwaert: Het gaat over doorgaand verkeer dat er niet moet zijn, daarover 
spreek ik. 
 
Burgemeester Jan Bertels: Dan moet je ook niet zeggen, dat er meer zijn. Er werden vier 
overtredingen vastgesteld door de politie.  
 
Raadslid Lieve Snauwaert: Over de metingen op de N14, er is 50 procent meer zwaar verkeer.  
 
Burgemeester Jan Bertels: Wij zijn de gemeenteraad van Herentals, ik praat over de 
Morkhovenseweg, Molenstraat en de Wiekevorsteweg.  
 
Raadslid Lieve Snauwaert: Ik spreek regionaal. U zegt dat het niet waar is. Meten is weten. 
Als het niet gemeten is, kan je dat niet bewijzen.  
 
Burgemeester Jan Bertels: De metingen door het Vlaams gewest gebeuren op gewestwegen. 
De cijfers die wij aangeven, zijn getallen op buikgevoel. Je kan elke dag gaan kijken dat dat 
veel minder is. Je moet dat van mij niet aannemen, je moet dat zelf doen. De tellingen, dat 
heeft Jan ook gezegd, dat zullen we wel doen. De discussie over de kilometerheffing in 
Vlaanderen, moet men in de Vlaamse overheid voeren. De studie zal vanaf dat ze openbaar 
gemaakt mag worden, in alle transparantie voorgesteld worden aan jan en alleman, ook in de 
commissie. Dat gebeurt onder begeleiding van de provincie, die dat kader zal schetsen. Daar 
komen dan ook Geel, Zandhoven en andere gebieden bij. Je moet dat niet goed vinden, wij 
vinden dat goed.  
 
Raadslid Lieve Snauwaert: Je mag me niet verkeerd begrijpen, de tonnagebeperking is goed 
maar het is niet genoeg.  
 
Burgemeester Jan Bertels: Wat stel je dan voor? Helikopters? 
 
Raadslid Lieve Snauwaert: Meer handhaving. 
 
Burgemeester Jan Bertels: Dat doen we.  
 



                

015 Sportinfrastructuur 
Raadslid Rutger Moons heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:  

‘’In Herentals is er een inhaalbeweging nodig op een aantal van onze sportinfrastructuren. Zo 

wordt (of werd ondertussen) een studie uitgevoerd over de te ondernemen acties om het 

Netepark te heropwaarderen: kleine dringende of meer ingrijpende ingrepen om ervoor te 

zorgen dat het Netepark een leuke aantrekkingspool blijft. Is er al zicht op de aard en de 

omvang van deze investeringen? 

Voor de vakantie heb ik de vraag gesteld of er voor de hockey een oplossing kon gezocht 

worden in het kader van hun kunststofgrasveld. Ik heb vernomen dat ze ondertussen voor hun 

wedstrijden zijn uitgeweken naar het buitenland, Herselt als ik me niet vergis. Hebt u 

hieromtrent nog initiatieven genomen? Ik dacht dat u een overleg gepland had met Bloso. 

Laatste vraagje: vriend Muyters had een potje geld in de aanbieding van zo'n  slordige € 35 
miljoen voor de aanleg van sportinfrastructuur. Is het gelukt een deeltje op onze rekening te 
krijgen?’’ 
 
Schepen Liese Bergen antwoordt.  
Bedankt voor uw vraag. Wij investeren volop in sportinfrastructuur. Ik zal voorbeelden geven 
van maart tot ongeveer oktober. We hebben twee kunstgrasvelden die we samen met 
voetbalclubs hebben gelegd. We hebben een nieuw grasveld bij SKS, er is ook verlichting 
voorzien. Onze valkuil in de turnzaal is volledig vernieuwd. We hebben ook vernieuwingen 
doorgevoerd in de Vossenberg. Er was ook een kleine renovatie in het Netepark, die vond 
plaats in september en die heeft twee weken in beslag genomen. We hebben daar gewerkt 
aan de ophangstructuren en aan de glijbaan. In die periode hebben wij het buitenzwembad 
open gehouden zodanig dat ons publiek altijd heeft kunnen zwemmen. Alleen op 4 en 5 
september is alles dicht geweest. Tussen 6 en 8 september is het recreatiebad dicht geweest. 
Tussen 6 en 15 september is het wedstrijdbad dicht geweest. We hebben daar een grondig 
en algemeen onderhoud gedaan. Tussen 11 en 15 september was het doelgroepenbad dicht. 
U ziet, we hebben bezoekers steeds kunnen ontvangen. Is die renovatie binnen die korte 
tijdspanne gelukt? Ja. De acute zaken hebben we kunnen aanpakken. Nu zijn we bezig met 
het dossier voor de grondige renovatie van het Netepark. Er zijn drie pijlers. Ten eerste is er 
het bouwtechnische, ten tweede zoemen we in op energiezuinige en duurzame maatregelen 
en ten derde willen we ook de attractiviteit verhogen, zowel op sportief vlak als op recreatief 
vlak. Wat hebben we tot nu toe gedaan? We vinden dat het een gedragen project moet zijn. 
We hebben eerst een bevraging gedaan bij ons eigen personeel omdat zij heel vaak klachten 
krijgen van mensen. Als er klachten zijn, komen die bij ons personeel terecht. Zij werken daar 
dag in dag uit, het leek mij opportuun dat dat gebeurde. We hebben ons publiek bevraagd.  
Dan hebben wij een aantal mystery visits laten komen. Dat betekent dat iemand met kennis 
van zwembaden bij ons op bezoek komt. Dat gebeurde vijf maal, die bekijkt of wij bereikbaar 
zijn, of je alles vlot terug vindt en de klantvriendelijkheid. We hebben de kijk van een expert 
gekregen. Dan zijn we in zee gegaan met Drijver & Partners. Dat is een Nederlands bureau, 
gespecialiseerd op het vlak van zwembaden. Wij hebben hen gevraagd welke duurzame en 
noodzakelijke ingrepen er nodig zijn om de attractiviteit te verhogen. Er is een eerste draft 
uitgekomen. Wij hebben een aantal bijkomende vragen gesteld omdat we heel grondig te werk 
willen gaan. Dat onderzoek is nog bezig, dat is nog niet definitief aan ons meegedeeld. Er 
komt nog een gespreksronde. Ik heb in het begin van mijn betoog gezegd dat als je zo’n groot 
project op poten zet, dat het belangrijk is dat het een gedragen project is. Er komt ook een 
gemeenteraadscommissie, zodat de volledige gemeenteraad ook volledig mee is met dat 
dossier. Omdat de aard van investeringen grondig is, doen wij als bestuur geen half werk. De 
omvang van de werken is afhankelijk van de keuzes die we maken. Er worden een aantal 
aanbevelingen gedaan, we moeten daar nog een keuze in maken. We hebben het dossier nog 
niet kunnen indienen bij minister Muyters omdat het nog niet volledig was. We willen echt een 
grondig dossier hebben. Er is een nieuwe indienronde in maart 2018 en daar mikken we op. 
De dertig miljoen euro die voorzien was dit jaar, daar komt jaarlijks vijf miljoen euro bij en wij 
maken ons sterk dat ons dossier heel sterk zal zijn, zodanig dat we zeker subsidie kunnen 



genieten. Let er wel op, er is een maximum van 30 procent dat gesubsidieerd wordt, dus niet 
het hele bedrag.  
Wat de veldhockeyclub betreft, ik ben blij dat onze raad een aantal mensen telt die het 
opnemen voor de club. Het is een heel positieve club. Ik heb daar een aantal informele 
gesprekken mee gevoerd, ik heb gesprekken gevoerd met Sport Vlaanderen en ik heb mijn 
licht opgestoken bij de Vlaamse hockeyfederatie. Wij hebben ook een aantal keer met de 
hockeyfederatie aan tafel gezeten. Eind dit jaar zal dat dossier formeel besproken worden. Ik 
maak me sterk dat de hockeyclub in Herentals een serieuze poot heeft. Bovendien kunnen zij 
ook trainingen doen op het kunstgrasveld van VC Herentals. Daar ze vroeger niet konden 
beschikken, kunnen ze dat nu wel. Dat is voor hen al een wereld van verschil. Waarom alleen 
voor trainingen? Omdat hockeywedstrijden echt gespeeld worden op specifieke momenten die 
vaak samenvallen met voetbalwedstrijden. Dat is de reden waarom het kunstgrasveld van VC 
Herentals niet voor elke wedstrijd gebruikt kan worden. Ze zijn alleen voor hun wedstrijden 
uitgeweken naar De Mixx in Herselt. Artemis, is een zeer positieve club die we in Herentals 
willen steunen.  
 
Burgemeester Jan Bertels: Rutger, volstaat dat?  
 
Raadslid Rutger Moons: Jazeker, ik ben blij dat de commissie er komt. Ik vind inderdaad dat 
het een groot gedragen visie moet zijn. 
 
Schepen Liese Bergen: Ik ben het met u eens.  
 

                

016 Stand van zaken wijkgezondheidscentrum in Herentals 
Raadslid Rob Lathouwers heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 

gemeenteraad:  

‘’Stand van zaken wijkgezondheidscentrum in Herentals 

Het wijkgezondheidscentrum in de Boerenkrijglaan is nu bijna 1 jaar actief, weliswaar steeds 

nog - spijtig genoeg wat ons betreft - zonder formele erkenning als wijkgezondheidscentrum 

door de federale overheid. In afwachting van de definitieve erkenning, die nu hopelijk gauw uit 

de bus zal vallen, groeit de werking van het centrum volgens onze sp.a-fractie goed en voldoet 

het centrum aan een behoefte die er ook in Herentals is, namelijk een multidisciplinaire 

basiszorg. Het stijgend aantal patiënten bewijst dit. Het zou dus zonde zijn moest dit goed, 

sociaal initiatief niet verder gezet kunnen worden, niet verder uitgebouwd kunnen worden. Wij 

willen in ieder geval dat het centrum zijn werkzaamheden kan verderzetten. In dit opzicht en 

opdat de collega’s van de gemeenteraad zelf goed geïnformeerd een oordeel zouden kunnen 

vormen, los van de  debatten die hierover al uitvoerig zijn gevoerd via verschillende media.  

- Is onze stad betrokken bij de verdere uitbouw van het wijkgezondheidscentrum, binnen de 
vzw wijkgezondheidscentra Kempen? 

- Heeft de stad zicht op een meerjarenperspectief voor het wijkgezondheidscentrum.  
- Kan ons hierover enige info terzake bezorgd worden.’’ 
 

Schepen Fons Michiels antwoordt.  

Misschien even starten bij het begin, dat wil zeggen eind 2015 hebben de stad en het OCMW 

beslist om stichtend lid te zijn van vzw wijkgezondheidscentrum (WGC) Herentals. Maar omdat 

er impulssubsidies vanuit onder andere de provincie Antwerpen waren, zijn er op verschillende 

plaatsen in de Kempen daar initiatieven rond genomen zoals in Herentals, Heist-op-den-Berg, 

Geel en ook in Turnhout bijvoorbeeld. Daardoor is de operationele werking van het 

wijkgezondheidscentrum binnen de nieuwe vzw wijkgezondheidscentra Kempen opgenomen 

waar ook Herentals, Heist-op-den-Berg en Geel in zitten. Er blijft overal aandacht voor de 

lokale werking via de oorspronkelijke vzw. In elk geval is het zo dat de zaken gezamenlijk, 

beter en efficiënter georganiseerd kunnen worden. Het WGC is ondertussen één jaar 

opgestart, in Heist-op-den-Berg sedert september. In Geel worden de opties nog verder 

bekeken. In de overkoepelende vzw is de stad niet rechtstreeks betrokken maar via 



Welzijnszorg Kempen besturen wij onrechtstreeks die vzw. Er zijn wel goede contacten tussen 

het wijkgezondheidscentrum, de stad en het OCMW onder andere rond een aantal preventieve 

acties die worden opgezet in De Dorpel. Je hebt het zelf al gezegd, wij zijn vorig jaar gestart 

in een moeilijke periode. Minister De Block heeft vorig jaar het moratorium afgekondigd zodat 

er voorlopig geen wijkgezondheidscentra konden bijkomen die forfaitair werken. Wij wachten 

nog altijd op nieuws. Er is een audit bezig, de minister zou beloofd hebben om voor het einde 

van het jaar duidelijkheid te brengen. Ondanks dat moratorium is beslist om het WGC van start 

te laten gaan maar dan wel in de prestatiegeneeskunde en niet in de forfaitaire. Er zijn twee 

artsen, omwille van de financiële beperkingen hebben wij een verpleegkundige aangeworven. 

Ondertussen is een psycholoog vrijwillig actief voor een 0,5 dag per week. Je hebt het ook al 

gehad over het stijgend aantal leden. Wanneer wij begin dit jaar een prognose maakten voor 

het jaar 2017 hoopten wij op het einde van het jaar 275 patiënten  te hebben. Op dit moment 

zijn er al 350 patiënten. Dat betekent dat het WGC Herentals toch wel een behoorlijk 

evenwichtig groeiend verhaal is. Op dit moment resulteert dit in een 50 consulten per week. 

Als we kijken naar de doelgroep - want daar verwijs je ook naar – hebben meer dan 40 procent 

van de patiënten recht op een verhoogde tegemoetkoming. Als je dat vergelijkt met het aantal 

mensen in Herentals die een verhoogde tegemoetkoming krijgen, is dat een kleine 13 procent. 

En dan zie je heel duidelijk dat de meest kwetsbare groep bereikt wordt. Het is ook zo dat de 

samenwerking met de artsen goed verloopt. Verschillende artsen verwijzen actief patiënten 

door naar het WGC omdat ze zelf met een patiëntenstop geconfronteerd zijn. Er zijn dit jaar 1 

à 2 huisartsen gestopt met hun praktijk, er is zeker en vast behoefte aan alternatieven. Het is 

duidelijk dat ook in kleinere steden een WGC een plaats kan hebben en dat in samenwerking 

met andere artsen. Wij werken op dit moment nog in de prestatiegeneeskunde zolang dat de 

minister dat moratorium behoudt. Vanaf het moment dat wij die erkenning krijgen, kan er 

overgeschakeld worden naar forfaitaire geneeskunde en kunnen andere disciplines verder 

uitgewerkt worden. Het is eigen aan de opstart van elk project dat in de aanvangsfase de 

uitgaven hoger liggen dan de ontvangsten. De overbruggingsperiode wordt opgevangen door 

subsidies, renteloze leningen en borgstellingen. Maar de stad zelf levert geen financiële 

bijdrage. Het financiële plan dat nu opgemaakt is, geeft aan dat het WGC in 2019 meer dan 

break-even zou moeten draaien in de prestatiegeneeskunde. Natuurlijk wordt er uitgekeken 

naar de opheffing van het moratorium omdat wij heel sterk geloven in de multidisciplinaire 

aanpak. Om nog even aan te sluiten bij wat je schrijft, we willen in ieder geval dat de werking 

van het WGC verder gezet wordt. Ik denk dat wij daar niet alleen in zijn. Aan diegenen die op 

de fakkeltocht tegen armoede op 17 oktober aanwezig waren, is duidelijk en expliciet de vraag 

gesteld om het WGC te blijven steunen. En vanuit een andere hoek, op dit moment bereidt de 

seniorenraad aanbevelingen voor het beleidsplan op basis van een ouderenbehoefte-

onderzoek. Ook daar wordt zeer sterk gepleit voor een WGC. Dat maakt duidelijk dat er bij de 

Herentalse bevolking een groot draagvlak is. 

 

Raadslid Rob Lathouwers: Ik zou de schepen willen bedanken voor de overzichtelijke  
toelichting, hopelijk komt de definitieve erkenning door de federale overheid er snel. Dank u.  
 

                

017 Cloud 
Raadslid Eddy Lambaerts heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de 

gemeenteraad:  

‘’Hoe is de moeilijke invoering van de cloud als nieuw en modern opslagmedium voor onze 

stad verlopen?‘’ 

 

Schepen Bieke Baeten antwoordt.  

De overstap naar Cipal cloud is bijzonder vlot verlopen. Zoals we gepland hadden, zijn we op 

woensdag 18 oktober 2017 met onze applicatieservers en data overgestapt naar het extern 

datacenter van Cipal Schaubroeck. De burger heeft van deze overstap weinig hinder 



ondervonden. De onlineticketverkoop van het cultuurcentrum was niet beschikbaar en men 

kon online geen afspraken maken in het stadsloket. Dat was vooraf afgekondigd op de website. 

Om 20 uur waren beide websites terug operationeel. Die woensdagmiddag waren de 

bibliotheken, het recyclagepark, het Netepark en de Vossenberg gewoon open. Enkel het 

stadsloket was gesloten omdat dat altijd gesloten is op woensdagmiddag. De volgende 

morgen is alles terug open gegaan om 9 uur en zijn alle afspraken zonder problemen 

afgehandeld. Momenteel is er nog een beperkt lijstje met problemen waar aan gewerkt moet 

worden. Deze problemen veroorzaken slechts een beperkte hinder in de backoffice en hebben 

geen invloed op de dienstverlening. Tegen het einde van deze maand moeten er nog enkele 

netwerkaanpassingen gebeuren. Daarna kan het project volledig afgehandeld worden. Ik wil 

hierbij onze ICT-dienst super hard bedanken om dit niet zo evidente project in zeer goede 

banen te leiden.  

 

Raadslid Eddy Lambaerts: Dank u wel, Bieke. Ik ben blij dat de overstap vlot is verlopen. Ik 

had niet anders verwacht. Het is knap dat het stadsbestuur heeft gekozen voor de moeilijkste 

maar zeer zeker de meest moderne vorm van opslag van data. Slim dat ze meestappen als 

piloot in dit project. Het is uitstekend dat dit goed is verlopen want het is niet zomaar een 

overstap van de ene server naar de andere. Het is een stuk uit handen geven aan specialisten 

maar wel aan specialisten die vertrouwd zijn met de allernieuwste technologie. Cipal mag zich 

als bedrijf gerust naast internationale spelers plaatsen. Deze samenwerking stelt onze stad in 

staat om klaar te zijn tegen volgend voorjaar zoals daarstraks al gezegd en om op 25 mei 2018 

klaar te zijn voor GDPR. Dat is een zeer belangrijke datum. GDPR, general data protection 

regulation, in het Nederlands - Hubert hoort dat graag – AVG algemene verordening 

gegevensbescherming, is een verwijzing naar de Europese wetgeving over de privacy.  Ze 

zorgen voor transparantie, juistheid en integriteit. Elke organisatie die gegevens van EU-

burgers verzamelt, moet zijn bedrijfsvoering vanaf 25 mei 2018 afstemmen op die GDPR. 

Anders riskeert men een boete van 4 procent van de totale jaaromzet met een maximum van 

20 miljoen euro. Voor alle duidelijkheid collega’s - allemaal - deze wijzigingen overstijgen ruim 

de overbodige discussie die de oppositie naar voor bracht in de zitting van 6 juni 2017 over 

het al dan niet graveren van een rijksregisternummer op een fiets. De privacywet werd toen 

ten onrechte gebruikt.  

 

Raadslid Dirk Van Thielen: Je kan het niet laten liggen zeker.  

 

Raadslid Eddy Lambaerts: Ons schepencollege is mee met zijn tijd, een hele dikke pluim.  

 

 

 
Door de raad 

Bij verordening 
 
de secretaris                       de voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
Tanja Mattheus                      Jan Bertels 
                          burgemeester 


