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PROVINCIE Antwerpen 

 
STADSBESTUUR Herentals 

 

Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 8 mei 2018 

1. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2017010742: zaak van de wegen - De Scheepvaart - 
Herenthoutseweg 

De Scheepvaart gaat de brug over het Albertkanaal van de Herenthoutseweg verhogen. De aanvraag 
omvat weginrichtingswerken. De werken gebeuren grotendeels op eigendom van De Scheepvaart zelf. 
De gemeenteraad moet een besluit nemen over de zaak van de wegen voor de herinrichting van het 
openbare domein. 

De gemeenteraad keurt de zaak van de wegen goed en legt voorwaarden op. 

 

2. Projectontwikkeling site Kanaalstraat: volmacht verkavelingsaanvraag 

Gands nv en Molenwater Groep willen een woonontwikkeling realiseren op de site Kanaalstraat, tussen 
de Lierseweg en de ringlaan. Een deel van het voorwaardelijk afgeschafte tracé van buurtweg 37 valt 
binnen hun geplande verkavelingsaanvraag. Vermits de stad eigenaar is van dit gedeelte, moet de 
ontwikkelaar een volmacht van de stad toevoegen aan het aanvraagdossier. Volgens juridisch advies 
van IOK is de gemeenteraad bevoegd om de beoordeling over het toekennen van deze volmacht te 
maken. 

De gemeenteraad verleent volmacht aan Gands nv en Molenwater Groep voor het aanvragen van een 
verkavelingsvergunning op het voorwaardelijk afgeschafte tracé van buurtweg 37, in eigendom van de 
stad.  

 

3. Overdracht brandweerkazernes aan Brandweer zone Kempen: principiële goedkeuring 

Door de hervorming van de civiele veiligheid zijn de brandweerzones sinds 1 januari 2015 een feit. Voor 
de brandweerkazernes is nog niets geregeld, waardoor er onzekerheid bestaat over kosten van gebruik, 
onderhoud en investeringen.  

De brandweerzone stelt aan de gemeentes voor om de brandweerkazernes ter beschikking te stellen 
via een erfpacht of hieraan gelijkgestelde huur voor 50 jaar tegen een jaarlijkse canon van 2% van de 
(fictieve) schattingswaarde.  

De brandweerzone zou uiterlijk 24 mei 2018 een principebesluit willen van alle gemeenten, waarin 
deze de voorgestelde overeenkomst en modaliteiten goedkeuren en wil uiterlijk in juni 2018 een 
overeenkomst afsluiten, goedgekeurd door de verschillende gemeenteraden. 

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het voorstel tot overdracht van de kazernes aan 
Brandweer zone Kempen, op voorwaarde dat alle gemeenten van de brandweerzone hiermee akkoord 
gaan. 

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de verhuur van de brandweerkazerne onder de vorm 
van een onderhandse overeenkomst die later omgezet wordt in een authentieke akte, en bepaalt de 
modaliteiten van de verhuur. 
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4. Retributies 2018-2019: retributiereglement stedelijk kinderdagverblijf Hummeltjeshof 

Bij nazicht van het retributiereglement en het huishoudelijk reglement van het stedelijk 
kinderdagverblijf Hummeltjeshof is vastgesteld dat de twee regelementen niet volledig 
overeenstemmen. Daarom moeten de reglementen aangepast en opnieuw goedgekeurd worden. 

De gemeenteraad keurt het retributiereglement van het stedelijk kinderdagverblijf Hummeltjeshof 
goed. 

 

5. Hummeltjeshof: wijziging huishoudelijk reglement 

Bij nazicht van het retributiereglement en het huishoudelijk reglement van het stedelijk 
kinderdagverblijf Hummeltjeshof is vastgesteld dat de twee reglementen niet volledig 
overeenstemmen. Daarom moeten de reglementen aangepast en opnieuw goedgekeurd worden. 

De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement van het stedelijk kinderdagverblijf Hummeltjeshof 
goed. 

 

6. Wijziging organiek reglement beheersorgaan bibliotheek en cultuurcentrum 

De beheersvorm/samenstelling van het beheersorgaan bibliotheek en cultuurcentrum moet gewijzigd 
worden zodat het beheersorgaan juridisch correct kan samengesteld worden. Hiervoor moet het 
organiek reglement beheersorgaan bibliotheek en cultuurcentrum aangepast worden. 

De gemeenteraad keurt het gewijzigde organiek reglement voor het beheersorgaan cultuurcentrum en 
bibliotheek goed. 

 

7. IOK: goedkeuring agenda algemene vergadering 15 mei 2018 en vaststelling mandaat 

De stad is vennoot van IOK (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen). IOK nodigt 
de stad uit om deel te nemen aan de algemene vergadering van 15 mei 2018.  

De gemeenteraad keurt de agenda goed en mandateert de afvaardiging van de stad om te stemmen 
volgens de genomen beslissing. 

 

8. IOK Afvalbeheer: goedkeuring agenda algemene vergadering 15 mei 2018 en vaststelling mandaat 

De stad is vennoot van IOK Afvalbeheer (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de 
Kempen). IOK Afvalbeheer nodigt de stad uit om deel te nemen aan de algemene vergadering van 15 
mei 2018. 

De gemeenteraad keurt de agenda goed en mandateert de afvaardiging van de stad om te stemmen 
volgens met de genomen beslissing. 

 

9. Iveka: goedkeuring agenda algemene vergadering van 19 juni 2018 en vaststelling mandaat 

Voor de energievoorziening op haar grondgebied is de stad aangesloten bij Iveka (Intercommunale 
Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse). Iveka nodigt de stad uit om 
deel te nemen aan de algemene vergadering van 19 juni 2018.  

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van Iveka van 19 juni 2018 goed en 
draagt zijn vertegenwoordiger op om volgens deze beslissing te stemmen. 
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10. IKA: goedkeuring agenda algemene vergadering 19 juni 2018 en vaststelling mandaat 

De stad is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband de cvba Investerings-
intercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse, afgekort tot IKA. IKA nodigt het 
stadsbestuur uit op de algemene vergadering op 19 juni 2018. 

De gemeenteraad keurt de agenda van deze vergadering goed en mandateert de afvaardiging van de 
gemeente om te stemmen volgens de genomen beslissing. 

 

11. Pontes: statutenwijziging 

De stad is aangesloten bij de Intergemeentelijke vereniging Pontes, die als publieke en onafhankelijke 
partner in de uitvaartsector, crematies en afscheidsmomenten verzorgt.  

Pontes nodigt de stad uit op de buitengewone algemene vergadering van 13 juni 2018. 

De gemeenteraad keurt de agenda van deze vergadering goed en mandateert de afvaardiging van de 
gemeente om in overeenstemming met de genomen beslissing te stemmen. 

 

12. Cipal dv: goedkeuring agenda algemene vergadering 15 juni 2018 en vaststelling mandaat 

De stad is vennoot van de intercommunale Cipal (Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en 
Limburg). Cipal dv nodigt de stad uit om deel te nemen aan de algemene vergadering van Cipal dv op 
15 juni 2018. 

De gemeenteraad keurt de agenda van deze vergadering goed en mandateert de afvaardiging van de 
gemeente om in overeenstemming met de genomen beslissing te stemmen. 

De vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger moet voor elke algemene 
vergadering herhaald worden. 

 

13. Pidpa: goedkeuring agenda statutaire jaarvergadering van 18 juni 2018 en vaststelling mandaat 

Voor de watervoorziening op haar grondgebied is de stad aangesloten bij de intercommunale Pidpa 
(Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen). Pidpa nodigt het 
stadsbestuur uit op de statutaire jaarvergadering van 18 juni 2018. 

De gemeenteraad keurt de agenda goed en mandateert de afvaardiging van de stad om te stemmen 
volgens de genomen beslissing. 

 

14. Kempische Heerd nv: kennisname fusievoorstel tussen Kempische Heerd nv en Klein Eigenaarskrediet 
nv 

De gemeente Herentals is vennoot van de naamloze vennootschap Kempische Heerd, Parklaan 113, 
2300 Turnhout. Kempische Heerd nv heeft het verzoek gekregen van de Antwerpse maatschappij Klein 
Eigenaarskrediet nv om een eventuele fusie aan te gaan.  

Kempische Heerd nv gaat in op de fusie en legt het fusievoorstel voor aan het stadsbestuur. 

De gemeenteraad neemt kennis van het fusievoorstel tussen Kempische Heerd nv en Klein 
Eigenaarskrediet nv. 

 

15. Bureau GAS: goedkeuring rekening 2017 

Volgens artikel 3 van de statuten van de interlokale vereniging Bureau GAS stelt het beheerscomité 
jaarlijks en uiterlijk op 31 maart de rekeningen van het voorafgaande werkingsjaar vast. Ze legt die 
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binnen een termijn van 50 dagen na de vaststelling ervan ter goedkeuring voor aan de gemeenteraden 
van de deelnemende gemeenten.  

De gemeenteraad keurt de rekening van Bureau GAS voor het werkingsjaar 2017 goed. 

 

16. Renteloze lening Gidsen 2de Kempen: goedkeuring 

De Gidsen 2de Kempen willen hun lokaal aan de Kleerroos uitbreiden. Om een deel van de werken te 
financieren, vragen de gidsen een renteloze lening van 178.499 euro.  

In het meerjarenplan 2014-2019 heeft het stadsbestuur als doelstelling opgenomen om 
jeugdverenigingen te ondersteunen in hun werking. De jeugdinfrastructuur is een essentieel onderdeel 
van het jeugdwerk.  

De aanvraag voldoet aan alle opgelegde voorwaarden. 

De gemeenteraad keurt de renteloze lening aan de scoutsgroep Gidsen 2de Kempen goed. 

 

 


