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gemeenteraad 

Notulen Zitting van 27 november 2018 

 

Aanwezigen:  

Aanwezigen : Bertels Jan - burgemeester en voorzitter 
Van Olmen Mien, Ryken Ingrid, Bergen Liese, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Mie, Baeten Bieke - 
schepenen 
Marcipont Daniël, Vervoort Erik, Sterckx Els, Michiels Bart, Van den Broeck Ludo, De Cat Patrik, 
Verpoorten Peter, Verellen Guy, Verraedt Stefan, Cleymans Jo, Laureys Koen, Van Thielen Dirk, Laverge 
Kathleen, Vanooteghem Hubert, Snauwaert Lieve, Moons Rutger, Tegenbos Jasmine, Laureys Pieter, 
Lathouwers Rob, Deckers Roald, Spruyt Ariane – raadsleden 
Soentjens Dirk – algemeen directeur 
Verontschuldigd:  

Fons Michiels – schepen 
Vic Vervloesem – raadslid  
 
OPENBARE ZITTING 

Sector stadsontwikkeling Dienst omgeving 

 

1 2018_GR_00056 Aanvraag omgevingsvergunning nummer  

OMV_2018093243: zaak van de wegen - De Groot  

Marjan - Schommestraat 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

Omschrijving van de aanvraag 

Op 31 juli 2018 en aangevuld op 6 september 2018 ontving de stad de omgevingsaanvraag van 

mevrouw Marjan De Groot, met de volmacht van de eigenaars, op een terrein met adres 

Schommestraat 14 en met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, percelen 308N4 en 308H4. 

De aanvraag betreft het verkavelen van een grond in 2 kavels. 

Fase en nog te volgen procedure 

De aanvraag omvat een ontwerp voor het wegtracé. De toekomstige rooilijn wordt voorgesteld op een 

afstand van 6,00 m tot de as van de weg. Het college verleende op 5 november 2018 een 

voorwaardelijk gunstig advies in aansluiting met het verslag van de gemeentelijke 

omgevingsambtenaar van 29 oktober 2018. 

De gemeenteraad is conform artikel 31 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning, bevoegd om een beslissing te nemen over de zaak van de wegen. 

Argumentatie 

De aanvraag omvat geen aanleg van nieuwe wegen. De aanvraag omvat wel een ontwerp tot 

tracéwijziging ten aanzien van de bestaande buurtweg. Deze wordt voorgesteld op 6,00 m afstand tot 

de as van de weg. Met de voorgestelde grondoverdracht kan daarom akkoord worden gegaan. Voor 

de Schommestraat is de rooilijn uit de atlas der buurtwegen (1841) nog steeds van toepassing. Bij de 
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verkavelingsvergunning V1965/003/N, aan de overkant van de weg werd, in afwachting van een 

procedure tot rooilijnwijziging van de buurtweg, de rooilijn ontworpen op 6,00 meter uit de as van de 

weg. Het voorliggende ontwerp voorziet eveneens een ontworpen rooilijn op 6,00 meter uit de as van 

de weg met een achteruitbouwstrook van 6,00 meter uit de rooilijn. Dit kan gunstig worden 

beoordeeld. Een ondertekende versie van de eenzijdige belofte van gratis grondafstand werd aan de 

dienst patrimonium bezorgd. De private grond binnen de ontworpen rooilijn, aangeduid als lot 7 op 

het opmetingsplan, moet gratis worden overgedragen naar het openbaar domein conform de 

voorwaarden opgenomen in bijgevoegde 'eenzijdige belofte van gratis grondafstand'. Deze 

voorwaarden moeten strikt worden nageleefd. 

De volgende kostenramingen werden opgemaakt voor de realisatie van voorliggend ontwerp: 

• De kostenraming van Fluvius (vroeger Eandis) van 21 september 2018 met kenmerk 

323039_49139: kosten voor uitbreiding van het distributienet: een forfaitair bedrag van 

1823,00 euro. 

• Uit de kostenraming van Telenet nv van 11 oktober 2018 met kenmerk 25030766 blijkt dat er 

geen kosten aangerekend worden om de percelen aansluitbaar te maken, tenzij niet voldaan 

wordt aan de in deze raming geformuleerde voorwaarde. In dat geval zal de verkavelaar toch 

nog een kostenraming ontvangen. 

• De kostenraming van Pidpa van 26 oktober 2018: om de verkaveling aansluitbaar te maken is 

geen uitbreiding van het drinkwaternet nodig. 

• De kostenraming van technische dienst van 25 oktober 2018: Deze aanvraag betreft een 

verkaveling langs een bestaande straat, er moet geen forfait voor  groenvoorziening betaald 

worden. 

De kosten voor uitbreiding van deze voorzieningen van nutsmaatschappijen worden als last opgelegd 

aan de verkavelaar bij het afleveren van een verkavelingsvergunning. 

Artikel 47 van het omgevingsvergunningsbesluit stelt het volgende: Als de vergunningsaanvraag 

wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de 

gemeenteraad daarover een besluit. 

De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn 

ingediend tijdens het openbaar onderzoek. De gemeenteraad neemt kennis van het resultaat van het 

openbaar onderzoek. Overeenkomstig de criteria van artikels 11-14 van het besluit van de Vlaamse 

regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is de 

gewone procedure van toepassing en moet de aanvraag openbaar gemaakt worden. Het openbaar 

onderzoek werd gehouden van 21 september 2018 tot en met 20 oktober 2018. Tijdens dit openbaar 

onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend. 

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 5 november 2018 om een voorwaardelijk 

gunstig advies te verlenen. De gemeenteraad neemt kennis van dit besluit en het bijhorende verslag 

van de gemeentelijke omgevingsambtenaar. 

Besluit 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de omgevingsaanvraag van mevrouw Marjan De Groot, met de 

volmacht van de eigenaars, op een terrein met adres Schommestraat 14 en met kadastrale 

omschrijving 4e afdeling, sectie A, percelen 308N4 en 308H4. 

De aanvraag betreft het verkavelen van een grond in 2 kavels. 

De gemeenteraad keurt de zaak van de wegen unaniem goed rekening houdend met volgende 

voorwaarden en lasten: 
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• De private grond binnen de ontworpen rooilijn, aangeduid als lot 7 op het opmetingsplan, 

moet gratis worden overgedragen naar het openbaar domein conform de voorwaarden 

opgenomen in bijgevoegde 'eenzijdige belofte van gratis grondafstand'. Deze voorwaarden 

moeten strikt worden nageleefd. 

• De volgende kostenramingen van de nutsmaatschappijen moeten uitgevoerd zijn voordat 

gebruik mag worden gemaakt van de voorliggende verkaveling:  

o De kostenraming van Fluvius (vroeger Eandis) van 21 september 2018 met kenmerk 

323039_49139: kosten voor uitbreiding van het distributienet: een forfaitair bedrag 

van 1823,00 euro. 

o Uit de kostenraming van Telenet nv van 11 oktober 2018 met kenmerk 25030766 

blijkt dat er geen kosten aangerekend worden om de percelen aansluitbaar te maken, 

tenzij niet voldaan wordt aan de in het advies geformuleerde voorwaarde. In dat 

geval zal de verkavelaar toch nog een kostenraming ontvangen, waaraan dan voldaan 

moet worden. 

Dienst patrimonium 

 

2 2018_GR_00053 Gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 32 (Herentals) 
nr. 21 (Noorderwijk), Herenthoutseweg - voorlopig 
voorstel 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

Wim Heylen, gedelegeerd bestuurder van HEAT 21 nv, Diamantstraat 8 bus 214 in 2200 Herentals 

heeft op 19 september 2018 een verzoek ingediend tot afschaffing van een deel van buurtweg nr. 32 

(Herentals) en buurtweg nr. 21 (Noorderwijk) gelegen aan de Herenthoutseweg.  

De buurtweg nr. 32 (Herentals) - buurtweg nr. 21 (Noorderwjk) ligt gedeeltelijk op de grens Herentals 

- Noorderwijk. Met de aanleg van de autostrade E313 is de verbinding naar de Herenthoutseweg 

vervallen. Een deel van deze grensscheidende buurtweg voor de gemeentefusie, werd bij KB van 27 

december 1963 in de voormalige gemeente Noorderwijk gevoegd bij de gemeentewegenis. In 

Herentals gebeurde dit niet.  

De bestaande buurtweg, het gedeelte gelegen tussen de autostrade E313 en de Herenthoutseweg, 

heeft sinds de aanleg van de autostrade E313 geen verbindende functie meer. Het betreft een 

doodlopende smalle weg die enkel nog een paar bedrijven bedient. 

De buurtweg loopt tussen en langs percelen kadastraal gekend als Herentals 2de afdeling, sectie D, 

nrs. 934/04, 939t, 939c, Herentals 3de afdeling, sectie A, nts. 65/e2, 65/b2, 65/c2, 66m, 70s en delen 

zonder nummer. 

Op maandag 15 oktober 2018 verzoekt het college van burgemeester en schepenen de gemeenteraad 

om de procedure voor de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 32 (Herentals) - buurtweg nr. 21 

(Noorderwijk) op te starten. 

Juridische grond 

• Wet op de Buurtwegen van 10 april 1841, artikels 28 en 29 

• Besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de 

organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen, artikel 1 
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Argumentatie 

Motivering 

Het doel van deze aanvraag is het afschaffen van het achterste deel van een (quasi onzichtbare) 

buurtweg gelegen op de grens tussen Herentals en Noorderwijk nl. buurtweg nr. 32 in Herentals - 

buurtweg nr. 21 in Noorderwijk. De weg wordt afgeschaft omwille van onbruik, geen verbindend 

karakter en omdat de eigendom van alle aanpalende private percelen in één hand verenigd is. 

De bestaande buurtweg heeft sinds de aanleg van de autostrade E313 geen verbindende functie 

meer. Het betreft een doodlopende smalle weg die enkel nog een paar bedrijven bedient. Het 

algemeen belang is niet meer van toepassing. 

Ondertussen zijn alle achterliggende bedrijven verwijderd en zijn de percelen langs en aan beide 

zijden van het af te schaffen deel in eigendom van 1 vennootschap waardoor een weg tussen de 

eigendom geen functie meer heeft. Het meest noordelijke deel wordt al jaren niet meer gebruikt. 

Momenteel zijn er geen alternatieven nodig omdat het geheel van achterliggende percelen in één 

hand verenigd is. De weg heeft geen enkel nut meer: geen verbindend karakter en geen bediening 

van verschillende percelen. 

Daarnaast zal bij de ontwikkeling van een nieuw project een volledig masterplan opgemaakt worden in 

samenspraak met de stadsdiensten waarbij de alternatieven worden onderzocht, bepaald en 

geïmplementeerd. Aangezien het gedeelte af te schaffen buurtweg de te ontwikkelen site doorkruist, 

vereist eender welke kwalitatieve herontwikkeling van de bedrijventerreinen de voorafgaandelijke 

afschaffing van voormeld gedeelte van de buurtweg. 

Plan 

Om deze afschaffing van een deel van buurtweg nr. 32 (Herentals) - buurtweg nr. 21 (Noorderwijk) te 

realiseren, werd door landmeter-expert Paul Verhaert van Studiebureau  

Verhaert, Kasteelstraat 9 in 2280 Grobbendonk, op datum van 7 september 2018 plan ' dossier TPV 

2282' ' Afschaffing delen buurtweg nr. 32 (Herentals) - buurtweg nr. 21 (Noorderwijk) 

Herenthoutseweg' opgemaakt. 

Verdere procedure 

Conform de wet op de buurtwegen moet, na opmaak van de plannen, volgende procedure doorlopen 

worden voor dit dossier: 

Stap Actie Termijn 

1 
Principiële goedkeuring voorlopig voorstel door het 

college van burgemeester en schepenen 
  

2 
Eerste beraadslaging van de gemeenteraad over het 

te wijzigen tracé (voorlopig voorstel) 

Binnen 45 dagen na stap  

1 

3 
Opstart openbaar onderzoek 30 dagen en 

bekendmaking 

Binnen 30 dagen na stap  

2 

4 
Tweede beraadslaging van de gemeenteraad over het 

te wijzigen tracé (bepalend voorstel) 

Binnen 60 dagen na 

afloop stap 3 

5 Beslissing deputatie 
Binnen 90 dagen na 

ontvangst stap 4 
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Openbaar onderzoek 

Conform de wet op de buurtwegen moeten als tweede stap de ontworpen plannen voorlopig 

vastgesteld worden door de gemeenteraad (voorlopig voorstel). 

Binnen de 30 kalenderdagen na de beslissing door de gemeenteraad van het voorlopig voorstel moet 

het openbaar onderzoek opgestart worden en moet de bekendmaking hiervan op volgende manier 

gebeuren: 

• de publicatie in het Belgisch Staatsblad moet 4 dagen vóór de startdatum van het openbaar 

onderzoek uitgevoerd worden 

• binnen de 3 dagen na de start van het openbaar onderzoek volgt de aanplakking ‘openbaar 

onderzoek’ langs het te wijzigen tracé 

• het ‘openbaar onderzoek’ wordt gepubliceerd op de website stad Herentals 

• de aanplakking ‘openbaar onderzoek’ aan het administratief centrum, raadpleegbaar door de 

bevolking gedurende de termijn van het openbaar onderzoek 

• het versturen van een aangetekende brief naar de eigenaars van de percelen die aanpalen 

aan het te wijzigen tracé 

• de deputatie op de hoogte brengen van de beslissing door de gemeenteraad van het 

voorlopig voorstel en de start van het openbaar onderzoek. 

De bekendmaking vermeldt minstens: 

• waar het dossier met de plannen ter inzage ligt 

• de begin- en einddatum van het openbaar onderzoek 

• het adres waar de opmerkingen en bezwaren naar toe gestuurd moeten worden of kunnen 

afgegeven worden, en de daarbij te volgen formaliteiten. 

Het openbaar onderzoek loopt 30 dagen. 

De dienst patrimonium stelt voor om het openbaar onderzoek mee in te stellen bij het voorlopig 

voorstel. 

Verbintenis van de verzoeker 

De verzoeker, Wim Heylen, gedelegeerd bestuurder van HEAT 21, Diamantstraat 8 bus 214 in 2200 

Herentals, is bereid volgende kosten op zicht te nemen: 

• de kosten voor aankoop van de vrijgekomen gronden met openbare bedding van de 

afgeschafte buurtwegen 

• de meerwaarde volgens schatting voor de afschaffing van de buurtweg met private bedding 

• andere kosten en voorwaarden die door de gemeente in bepaalde omstandigheden kunnen 

worden opgelegd (bv. nieuw tracé vrijmaken van begroeiing, verplaatsen van een afsluiting 

enz.). 

Hij heeft hiervoor het ondertekend document 'Verbintenis verzoeker' ingediend. 

Besluit 

 

De gemeenteraad stelt unaniem vast dat met het voornemen tot gedeeltelijke afschaffing van het 

tracé van buurtweg nr. 32 (Herentals) - buurtweg nr. 21 (Noorderwijk) kan worden ingestemd. De 

gemeenteraad beslist unaniem om het voornemen tot gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 32 

(Herentals) - buurtweg nr. 21 (Noorderwijk) te onderwerpen aan een openbaar onderzoek dat 

beantwoordt aan de vereisten van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2014 tot 

vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen. 
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Bijlagen 

 

• VerbintenisVerzoeker.pdf 

• Plan_Definitief.pdf 

 

Sector vrije tijd Stedelijke academie voor beeldende kunst 

 

3 2018_GR_00063 Stedelijke Academies: goedkeuring arbeidsreglement en 
evaluatiereglement 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

Op 28 februari 2018 keurde de Vlaamse regering het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs goed. 

Dit nieuwe decreet heeft een impact op de structuur, de organisatie en het studieaanbod van de 

DKO's in Vlaanderen, en dus ook op de Herentalse academies voor muziek, woord, dans en beeldende 

kunst. Het arbeids- en evaluatiereglement voor de Herentalse academies werd op basis van het model 

van OVSG aan de actuele structuur, organisatie en studieaanbod aangepast door de directeurs. Het 

nieuwe arbeids- en evaluatiereglement werd besproken op het ABOC (Afzonderlijk Bijzonder 

Onderhandelings- en Overlegcomité) van 22 oktober 2018. 

Argumentatie 

In het kader van het nieuwe decreet DKO vernieuwden de stedelijke academies hun aanbod. Het 

arbeidsreglement moet aan dit actuele aanbod en het nieuwe decreet aangepast worden. Het 

evaluatiereglement maakt onlosmakelijk deel uit van het arbeidsreglement en geldt als één van de 

bijlagen van het arbeidsreglement. Beide documenten gelden voor zowel de Stedelijke Academie  voor 

Beeldende Kunst als voor de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. Het ABOC van 22 

oktober 2018 maakte geen opmerking over het voorstel van het reglement. 

Op 5 november 2018 keurde het college van burgemeester en schepenen de voorstellen van arbeids- 

en evaluatiereglement principieel goed. 

Besluit 

 
De gemeenteraad keurt het arbeidsreglement en evaluatiereglement voor de Herentalse academies 

unaniem goed. 

Bijlagen 

 

• Arbeidsreglement Academies.pdf 

• Evaluatiereglement Academies.docx 
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Sector ondersteunende diensten Staf van de algemeen directeur 

 

4 2018_GR_00059 Pontes: goedkeuring agenda algemene vergadering 19  

december 2018 en vaststelling mandaat 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

Pontes is een vereniging van lokale overheden die als publieke en onafhankelijke partner in de 

uitvaartsector, crematies en afscheidsmomenten verzorgt. Het stadsbestuur van Herentals neemt deel 

aan de intergemeentelijke vereniging Pontes. 

Pontes nodigt de stad uit om deel te nemen aan de algemene vergadering op 19 december 2018. 

De uitnodigingsbrief voor de algemene vergadering van 19 december 2018 bevat volgende punten 

met toelichting: 

• Algemene vergadering: verslag 4 juli 2018 - goedkeuring 

• Beleid: beleidsnota 2019 - goedkeuring 

• Financiën: budget 2019 - goedkeuring 

• Financiën: aanstelling bedrijfsrevisor (boekjaren 2018-2020) - goedkeuring 

• Bestuur: fusie gemeenten Overpelt en Neerpelt - goedkeuring 

• Bestuur: voorstel provincie Antwerpen in verband met waardering aandelen - goedkeuring 

• Beleid: evaluatienota 2013-2018 - goedkeuring 

• Varia en rondvraag 

Juridische grond 

• Decreet van 6 juli 2001 over de Intergemeentelijke samenwerking (DIS), artikels 39, 44, 46, 

47 en 48 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikels 43, §2, 5° en 195 

Argumentatie 

Elke intergemeentelijke vereniging moet jaarlijks een algemene vergadering organiseren waarin de te 

ontwikkelen activiteiten en het budget voor het volgende dienstjaar behandeld worden. 

In de gemeenteraad van 3 december 2013 werd de heer Ludo Van den Broeck aangeduid als 

vertegenwoordiger van de stad en in de gemeenteraad van 5 februari 2013 werd de heer Patrik De 

Cat aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de algemene 

vergaderingen en de buitengewone algemene vergaderingen van Pontes voor de volledige lokale 

bestuursperiode. 

Het mandaat van deze gemeentelijke afgevaardigde moet voorafgaand aan elke vergadering 

vastgesteld worden. 

Besluit 

 

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van Pontes van 19 december 2018 

als volgt goed: 

• Algemene vergadering: verslag 4 juli 2018- goedkeuring 

• Beleid: beleidsnota 2019 - goedkeuring 

• Financiën: budget 2019 - goedkeuring 

• Financiën: aanstelling bedrijfsrevisor (boekjaren 2018-2020) - goedkeuring 
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• Bestuur: fusie gemeenten Overpelt en Neerpelt - goedkeuring 

• Bestuur: voorstel provincie Antwerpen in verband met waardering aandelen - goedkeuring 

• Beleid: evaluatienota 2013-2018 - goedkeuring 

• Varia en rondvraag 

De gemeenteraad keurt de voorstellen van beslissingen goed en draagt de vertegenwoordiger van de 

stad op zijn stemgedrag af te stemmen op de besluiten van de gemeenteraad. 

Het college van burgemeester en schepenen bezorgt een afschrift van deze beslissing aan de 

intergemeentelijke vereniging Pontes, Jules Moretuslei 2, 2610 Antwerpen-Wilrijk. 

Stemmen  voor: Bertels, Bergen, Hendrickx, Baeten, Vervoort, Lathouwers, Spruyt, Van Olmen,  

Ryken, Michielsen, Michiels Bart, Van den Broeck, De Cat, Moons, Deckers, Verpoorten en Snauwaert 

Stemmen tegen: Verraedt, Cleymans, Laureys Koen, Vanooteghem, Tegenbos en Laureys Pieter 

Onthouding: Marcipont, Sterckx, Van Thielen, Laverge en Verellen 

5 2018_GR_00060 IOK: goedkeuring agenda buitengewone algemene 

vergadering van 18 december 2018 en vaststelling 

mandaat GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor 

de Kempen (IOK). 

Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering 

van IOK op 18 december 2018 met volgende agendapunten: 

• Statutenwijziging 

• Activiteitenplan 2019 

• Begroting 2019 

• Varia 

Juridische grond 

• Statuten van IOK, artikel 33 en volgende 

• Decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2011, artikel 44 

• Decreet lokaal bestuur, artikel 605 

 

Argumentatie 

IOK heeft de uitnodiging met toelichtende nota ter voorbereiding van de buitengewone algemene 

vergadering van IOK van 18 december 2018 op 19 oktober 2018 overgemaakt aan het stadsbestuur. 

De heer Erik Vervoort is op 2 december 2014 aangeduid als vertegenwoordiger en mevrouw Bieke 

Baeten is op 5 november 2013 aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad 

Herentals voor deelname aan de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van de 

Intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) voor de volledige lokale 

bestuursperiode. 

Het mandaat van deze gemeentelijke afgevaardigde moet voorafgaand aan elke vergadering 

vastgesteld worden. 

Volgens artikel 44 van het DIS moet in deze buitengewone algemene vergadering de te ontwikkelen 

activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar besproken worden als ook de door 

de raad van bestuur opgestelde begroting. 
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De gemeenteraad moet het voorstel van statutenwijziging, het voorgestelde activiteitenplan 2019 en 

de begroting 2019 en de hierin vervatte werkingskosten voor de in-housedienstverlening van de 

kostendelende vereniging IOK goedkeuren. 

Statutenwijziging: 

In dit voorstel van statutenwijziging wordt conform artikel 605 Decreet Lokaal Bestuur (DLB) een 

invulling gegeven aan de nieuwe bepalingen in het DLB inzake de voordracht en benoeming in functie 

van de samenstelling van de raad van bestuur en worden ook de voorwaarden in functie van de 

inhousedoctrine bestendigd.  Daarnaast worden ook de statutaire verwijzingen naar het directiecomité 

geschrapt. 

In het licht van juridische vraagstelling rond de verdere toepassing van de in-housedoctrine werd door 

het Agentschap Binnenlands Bestuur advies gevraagd bij  het advocatenkantoor Equator. 

Professor Steven Van Garsse kwam in zijn advies van 16 juni 2017 tot een volgende variant van 

voordrachtregeling: 

• “Er is een voordrachtregeling voor de leden van de raad van bestuur, waarbij alle gemeenten 

gezamenlijk een lijst opstellen voor de raad van bestuur die hen vertegenwoordigen. Die 

leden worden daarbij in beginsel voorgedragen vanuit de eigen gemeenteraden. 

• Er is een ontslagregeling mogelijk die elke gemeente verzekert van zijn greep op hun 

bestuurders, waarbij bepaald wordt dat een voorgedragen bestuurder ambtshalve ontslagen 

wordt wanneer blijkt dat deze niet meer het vertrouwen geniet van de deelnemers of een 

deelnemer die hem hebben/heeft voorgedragen. 

• Er is tenslotte ook een verslagplicht van de bestuurders aan, in geval van voordracht door de 

gemeenten, de gemeenteraden van de deelnemers die hem voorgedragen hebben”. 

Het voorstel van voordrachtregeling is dan ook gebaseerd op de uitgangspunten in deze variant, 

omdat de in-housedoctrine de basis vormt van het bestaande en toekomstige samenwerkingsmodel, 

zowel bij de dienstverlenende als opdrachthoudende vereniging. 

De modaliteiten van de ontslagregeling van bestuurders indien zij niet langer het vertrouwen genieten 

van voordragende deelnemers en de modaliteiten rond de verslagplicht aan de deelnemers zullen het 

voorwerp uitmaken van besluitvorming van de nieuwe samengestelde raden van de deelnemers en 

opgenomen worden in een statutenaanpassing in 2019. 

Voor wat betreft de voordrachtregeling en de samenstelling van de raad van bestuur wordt voorzien in 

een aantal criteria, met name de gendervereiste, verdeling op basis van het aantal aandelen van de 

gemeenten, voldoende regionale spreiding en politieke pluriformiteit. 

Om tot een gezamenlijke lijst te komen met invulling van bovenstaande criteria is het noodzakelijk om 

een consultatie- en formatieopdracht uit te werken.  

Gelet op bovenstaande criteria is de samenstelling praktisch onmogelijk te organiseren via geheime 

stemming op de algemene vergadering. Een transparante aanpak is aangewezen. 

Voorgesteld wordt om deze consultatie- en formatieopdracht toe te vertrouwen aan de groep van 

voorgedragen burgemeesters van de deelnemende gemeenten die reeds begin januari na de 

gemeenteraadsverkiezingen voorgedragen zijn en die in hun schoot formateurs mandateren. Het 

consulteren van de deelnemers in functie van de formatieopdracht kan dan worden opgestart begin 

januari, wat noodzakelijk is om einde maart tot een nieuwe raad van bestuur te komen. 

De besluitvorming rond de voordracht komt toe aan de deelnemers, aan de gemeenteraden voor de 

gemeenten en voor andere deelnemers aan het bevoegde orgaan. De deelnemers komen tot 

besluitvorming inzake de samenstelling van en de vertegenwoordiging in de raad van bestuur. 
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De benoeming van de 15 leden van de raad van bestuur komt toe aan de algemene vergadering. 

Het artikel van de statuten in verband met de leden met raadgevende stem blijft behouden, maar het 

aantal leden met raadgevende stem wordt in het licht van de gewenste beperking van het aantal 

leden van de raad van bestuur en de nieuwe bestuurlijke organisatie, waarbij ook het dagelijks 

bestuur wordt gestuurd door de raad van bestuur, beperkt tot 2 leden.  

De overige modaliteiten zoals de vervanging van bestuurders bij ontslag of overlijden zullen het 

voorwerp uitmaken van een statutenwijziging die zal worden voorgelegd aan de nieuw samengestelde 

raad van bestuur en algemene vergadering in 2019. 

Als gevolg van de decretaal verplichte uittreding van de provincie worden alle verwijzingen naar de 

provinciale deelname geschrapt op 18 december 2018, datum waarop de uittreding effectief 

plaatsvindt.  

Besluit 

 

De gemeenteraad keurt artikelsgewijs de voorgestelde statutenwijziging goed met daarin vervat: 

• de samenstelling van de raad van bestuur, benoeming en voordrachtregeling 

• de schrapping van het directiecomité als orgaan 

• het schrappen van de verwijzingen naar de provincie in functie van de decretaal verplichte 

uittreding van de provincie Antwerpen op 18 december 2018. 

De gemeenteraad keurt het activiteitenplan 2019 van IOK goed. 

De gemeenteraad keurt de begroting 2019 van IOK en de hierin vervatte werkingskosten voor de 

inhousedienstverlening van de kostendelende vereniging IOK goed. 

De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger die deelneemt aan de buitengewone algemene 

vergadering van IOK op 18 december 2018, om te handelen en te beslissen conform de besluiten die 

door de gemeenteraad genomen zijn over de agendapunten van de buitengewone algemene 

vergadering van IOK van 18 december 2018. 

Het college van burgemeester en schepenen bezorgt een afschrift van deze beslissing aan IOK, 

Antwerpseweg 1, 2440 Geel. 

Stemmen  voor: Bertels, Bergen, Hendrickx, Baeten, Vervoort, Lathouwers, Spruyt, Van Olmen,  

Ryken, Michielsen, Michiels Bart, Van den Broeck, De Cat, Moons, Deckers, Verpoorten en Snauwaert 

Stemmen tegen: Verraedt, Cleymans, Laureys Koen, Vanooteghem, Tegenbos en Laureys Pieter 

Onthouding: Marcipont, Sterckx, Van Thielen, Laverge en Verellen 

6 2018_GR_00061 IOK Afvalbeheer: goedkeuring agenda buitengewone 
algemene vergadering van 18 december 2018 en 
vaststelling mandaat 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor 

de Kempen Aflvabeheer (IOK Afvalbeheer). 
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Het stadsbestuur wordt opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering 

van IOK Afvalbeheer op 18 december 2018 met volgende agendapunten: 

• Statutenwijziging 

• Activiteitenplan 2019 

• Begroting 2019 

• Varia 

Juridische grond 

• Statuten van IOK, artikel 34 en volgende 

• Decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2011, artikel 44 

• Decreet lokaal bestuur, artikel 605 

Argumentatie 

IOK Afvalbeheer heeft de uitnodiging met toelichtende nota ter voorbereiding van de buitengewone 

algemene vergadering van IOK Afvalbeheer van 18 december 2018 op 19 oktober 2018 overgemaakt 

aan het stadsbestuur. 

De heer Erik Vervoort is op 2 december 2014 aangeduid als vertegenwoordiger en mevrouw Bieke 

Baeten is op 2 december 2014 aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad 

Herentals voor deelname aan de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van de 

Intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen Afvalbeheer (IOK Afvalbeheer) voor de 

volledige lokale bestuursperiode. 

Het mandaat van deze gemeentelijke afgevaardigde moet voorafgaand aan elke vergadering 

vastgesteld worden. 

Volgens artikel 44 van het DIS moet in deze buitengewone algemene vergadering de te ontwikkelen 

activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar besproken worden als ook de door 

de raad van bestuur opgestelde begroting. 

De gemeenteraad moet het voorstel van statutenwijziging, het voorgestelde activiteitenplan 2019 en 

de begroting 2019 en de hierin vervatte werkingskosten en tarieven van de opdrachtoudende 

vereniging IOK Afvalbeheer goedkeuren. 

Statutenwijziging: 

In dit voorstel van statutenwijziging wordt conform artikel 605 Decreet Lokaal Bestuur (DLB) een 

invulling gegeven aan de nieuwe bepalingen in het DLB inzake de voordracht en benoeming in functie 

van de samenstelling van de raad van bestuur en worden ook de voorwaarden in functie van de 

inhousedoctrine bestendigd.  Daarnaast worden ook de statutaire verwijzingen naar het directiecomité 

geschrapt. 

In het licht van juridische vraagstelling rond de verdere toepassing van de in-housedoctrine werd door 

het Agentschap Binnenlands Bestuur advies gevraagd bij  het advocatenkantoor Equator. 

Professor Steven Van Garsse kwam in zijn advies van 16 juni 2017 tot een volgende variant van 

voordrachtregeling: 

• “Er is een voordrachtregeling voor de leden van de raad van bestuur, waarbij alle gemeenten 

gezamenlijk een lijst opstellen voor de raad van bestuur die hen vertegenwoordigen. Die 

leden worden daarbij in beginsel voorgedragen vanuit de eigen gemeenteraden. 

• Er is een ontslagregeling mogelijk die elke gemeente verzekert van zijn greep op hun 

bestuurders, waarbij bepaald wordt dat een voorgedragen bestuurder ambtshalve ontslagen 

wordt wanneer blijkt dat deze niet meer het vertrouwen geniet van de deelnemers of een 

deelnemer die hem hebben/heeft voorgedragen. 

• Er is tenslotte ook een verslagplicht van de bestuurders aan, in geval van voordracht door de 

gemeenten, de gemeenteraden van de deelnemers die hem voorgedragen hebben." 
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Het voorstel van voordrachtregeling is dan ook gebaseerd op de uitgangspunten in deze variant, 

omdat de in-housedoctrine de basis vormt van het bestaande en toekomstige samenwerkingsmodel, 

zowel bij de dienstverlenende als opdrachthoudende vereniging. 

De modaliteiten van de ontslagregeling van bestuurders indien zij niet langer het vertrouwen genieten 

van voordragende deelnemers en de modaliteiten rond de verslagplicht aan de deelnemers zullen het 

voorwerp uitmaken van besluitvorming van de nieuwe samengestelde raden van de deelnemers en 

opgenomen worden in een statutenaanpassing in 2019. 

Voor wat betreft de voordrachtregeling en de samenstelling van de raad van bestuur wordt voorzien in 

een aantal criteria, met name de gendervereiste, verdeling op basis van het aantal aandelen van de 

gemeenten, voldoende regionale spreiding en politieke pluriformiteit. 

Om tot een gezamenlijke lijst te komen met invulling van bovenstaande criteria is het noodzakelijk om 

een consultatie- en formatieopdracht uit te werken.  

Gelet op bovenstaande criteria is de samenstelling praktisch onmogelijk te organiseren via geheime 

stemming op de algemene vergadering. Een transparante aanpak is aangewezen. 

Voorgesteld wordt om deze consultatie- en formatieopdracht toe te vertrouwen aan de groep van 

voorgedragen burgemeesters van de deelnemende gemeenten die reeds begin januari na de 

gemeenteraadsverkiezingen voorgedragen zijn en die in hun schoot formateurs mandateren. Het 

consulteren van de deelnemers in functie van de formatieopdracht kan dan worden opgestart begin 

januari, wat noodzakelijk is om einde maart tot een nieuwe raad van bestuur te komen. 

De besluitvorming rond de voordracht komt toe aan de deelnemers, aan de gemeenteraden voor de 

gemeenten en voor andere deelnemers aan het bevoegde orgaan.  De deelnemers komen tot 

besluitvorming inzake de samenstelling van en de vertegenwoordiging in de raad van bestuur. 

De benoeming van de 15 leden van de raad van bestuur komt toe aan de algemene vergadering. 

Het artikel van de statuten in verband met de leden met raadgevende stem blijft behouden, maar het 

aantal leden met raadgevende stem wordt in het licht van de gewenste beperking van het aantal 

leden van de raad van bestuur en de nieuwe bestuurlijke organisatie, waarbij ook het dagelijks 

bestuur wordt gestuurd door de raad van bestuur, beperkt tot 2 leden.  

De overige modaliteiten zoals de vervanging van bestuurders bij ontslag of overlijden zullen het 

voorwerp uitmaken van een statutenwijziging die zal worden voorgelegd aan de nieuw samengestelde 

raad van bestuur en algemene vergadering in 2019. 

Als gevolg van de decretale bepaling die inhoudt dat provincies niet langer kunnen deelnemen aan 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, wordt elke mogelijke verwijzing naar de provinciale 

deelname geschrapt. De provincie Antwerpen neemt sinds 2003 niet deel aan IOK Afvalbeheer. 

Besluit 

 

De gemeenteraad keurt artikelsgewijs de voorgestelde statutenwijziging van IOK Afvalbeheer goed 

met daarin vervat: 

• de samenstelling van de raad van bestuur, benoeming en voordrachtregeling 

• de schrapping van het directiecomité als orgaan 

• het schrappen van de verwijzingen naar de provincie om te participeren. De provincie 

Antwerpen neemt sinds 2003 niet deel aan IOK Afvalbeheer. 
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De gemeenteraad keurt het activiteitenplan 2019 van IOK Afvalbeheer goed. 

De gemeenteraad keurt de begroting 2019 van IOK Afvalbeheer en de hierin vervatte werkingskosten 

en tarieven van de opdrachthoudende vereniging IOK Afvalbeheer goed. 

De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger die deelneemt aan de buitengewone algemene 

vergadering van IOK Afvalbeheer op 18 december 2018, om te handelen en te beslissen conform de 

besluiten die door de gemeenteraad genomen zijn over de agendapunten van de buitengewone 

algemene vergadering van IOK Afvalbeheer van 18 december 2018. 

Het college van burgemeester en schepenen bezorgt een afschrift van deze beslissing aan IOK 

Afvalbeheer, Antwerpseweg 1, 2440 Geel. 

Stemmen  voor: Bertels, Bergen, Hendrickx, Baeten, Vervoort, Lathouwers, Spruyt, Van Olmen,  

Ryken, Michielsen, Michiels Bart, Van den Broeck, De Cat, Moons, Deckers, Verpoorten, Snauwaert en 

Verellen 

Stemmen tegen: Verraedt, Cleymans, Laureys Koen, Vanooteghem, Tegenbos en Laureys Pieter  

Onthouding: Marcipont, Sterckx, Van Thielen en Laverge 

7 2018_GR_00055 Pidpa: goedkeuring agenda buitengewone algemene 

vergadering van 17 december 2018 en vaststelling 

mandaat GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

De stad Herentals is deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 

Pidpa nodigt het stadsbestuur uit op de buitengewone algemene vergadering van maandag 17 

december 2018 om 11 uur op het administratief hoofdkantoor Desguinlei 246, 2018 Antwerpen. 

De oproepingsbrief bevat volgende agenda met toelichting: 

• Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden 

• Statutenwijziging - goedkeuring 

• Code van goed bestuur - goedkeuring 

• Presentiegelden en vergoedingen - vaststellen kader 

• Uitzendarbeid - vaststellen kader 

• Uitbreiding van de drinkwateropdracht en bijgaande kapitaalverhoging gemeenten Boechout, 

Kapellen en Kontich - aanvaarding 

• Begroting 2019 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 

strategieën in 2019 - goedkeuring 

• Benoeming(en) 

• Goedkeuring van het verslag staande de vergadering. 

Naar aanleiding van het decreet lokaal bestuur zal de buitengewone algemene vergadering van Pidpa 

onder andere een wijziging van statuten behandelen. De statutenwijziging treedt in werking op 1 

januari 2019 met de afwijking dat de raad van bestuur en het directiecomité in de huidige 

samenstelling verder vergaderen en beslissen tot op het moment dat tot een gehele vervanging van 

de raad van bestuur wordt overgegaan, uiterlijk tot 31 maart na de vernieuwing van de 

gemeenteraden. 

Juridische grond 

• Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, voornamelijk artikel 

44 en 59 

• Statuten van Pidpa 
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• Gemeentedecreet van 15 juli 2007, voornamelijk artikels 19 tot en met 26 en artikel 42 

• Decreet lokaal bestuur van 21 december 2017 

Argumentatie 

De voorgelegde documenten bevatten de verslaggeving over de begroting voor 2019 met 

kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategieën in 2019. 

De heer Eric Vervoort is op 4 november 2014 aangeduid als vertegenwoordiger en mevrouw Bieke 

Baeten is op 5 november 2013 aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad 

Herentals voor deelname aan de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van de 

opdrachthoudende vereniging Pidpa voor de lokale bestuursperiode. 

De benoeming en de vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger moet voor 

elke vergadering herhaald worden. 

Besluit 

 

De gemeenteraad keurt de voorgelegde wijzigingen aan de statuten van Pidpa goed. 

De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel dat de raad van bestuur en het directiecomité in de 

huidige samenstelling en volgens de statutaire bepalingen van toepassing voor de voorliggende 

statutenwijziging verder vergaderen en beslissen tot op het moment dat tot een gehele vervanging 

van de raad van bestuur wordt overgegaan, dit uiterlijk tot 31 maart na de verkiezingen voor de 

vernieuwing van de gemeenteraden. 

De gemeenteraad keurt de door de raad van bestuur van Pidpa voorgelegde code van goed bestuur 

goed. 

De gemeenteraad keurt het door de raad van bestuur van Pidpa voorgelegde kader met betrekking tot 

presentiegelden en vergoedingen goed. 

De gemeenteraad gaat akkoord met de voorstellen met betrekking tot de uitzendarbeid en het 

vaststellen van het kader hieromtrent. 

De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde uitbreiding van de opdracht in de gemeenten 

Boechout, Kapellen en Kontich en met de hieraan gekoppelde kapitaalverhoging van respectievelijk 

102, 27 en 190 A-aandelen tegen een nominale waarde van 2,50 euro per aandeel. 

De gemeenteraad neemt akte van de strategieën en de te ontwikkelen activiteiten van Pidpa met 

betrekking tot het boekjaar 2019. 

De gemeenteraad keurt de door de raad van bestuur van Pidpa voorgelegde begroting 2019 en het 

toelichtend verslag goed. 

De gemeenteraad draagt de vertegenwoordiger die deelneemt aan de buitengewone algemene 

vergadering van Pidpa op 17 december 2018, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt 

samengeroepen voor de behandeling van de agendapunten van deze vergadering, op om zijn/haar 

stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van vandaag inzake de 

agenda alsook de benoeming(en) goed te keuren. 

Het college van burgemeester en schepenen bezorgt een afschrift van deze beslissing aan Pidpa, 

Desguinlei 246, 2018 Antwerpen. 
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Stemmen  voor: Bertels, Bergen, Hendrickx, Baeten, Vervoort, Lathouwers, Spruyt, Van  

Olmen, Ryken, Michielsen, Michiels Bart, Van den Broeck, De Cat, Moons, Deckers, Verpoorten, 

Snauwaert en Verellen 

Stemmen tegen: Verraedt, Cleymans, Laureys Koen, Vanooteghem, Tegenbos en Laureys Pieter  

Onthouding: Marcipont, Sterckx, Van Thielen en Laverge 

8 2018_GR_00064 Delegatie aan het college van burgemeester en 
schepenen voor het sluiten van 
verwerkingsovereenkomsten in het kader van de AVG/ 
GDPR. 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

Op 27 april 2016 keurden het Europees Parlement en de Raad verordening (EU) 2016/679 betreffende 

de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene 

verordening gegevensbescherming - AVG) goed. Deze verordening trad definitief in werking op 25 mei 

2018. Artikel 28, derde lid van de AVG bepaalt dat de verwerking door een verwerker wordt geregeld 

in een overeenkomst of andere rechtshandeling krachtens het Unierecht of het lidstatelijke recht die 

de verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke bindt, en waarin het onderwerp en de 

duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de 

categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke 

worden omschreven. 

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, kortweg VVSG, heeft een generiek sjabloon 

voorgesteld dat gebruikt kan worden als basis voor elke verwerkingsovereenkomst. Om te vermijden 

dat elke verwerkingsovereenkomst die moet worden afgesloten, moet worden voorgelegd aan de 

gemeenteraad, stellen we de gemeenteraad voor deze bevoegdheid aan het college van burgemeester 

en schepenen te delegeren indien de verwerkingsovereenkomst gebaseerd is op het sjabloon 

voorgesteld door de VVSG. 

Juridische grond 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere aanpassingen 

• Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 

Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) 

Argumentatie 

De stad Herentals is verwerkingsverantwoordelijke voor tal van persoonsgegevens. Verschillende van 

die persoonsgegevens worden echter verwerkt door of bij derden. Artikel 28, derde lid van de AVG 

bepaalt dan dat met deze derde een verwerkingovereenkomst moet afgesloten worden. Lokale 

besturen zagen zich hierdoor geconfronteerd met een veelheid aan overeenkomsten voor de 

verwerking van (persoons-)gegevens, afkomstig van verscheidene verwerkers. Het was voor 

individuele besturen echter moeilijk te achterhalen of al deze verwerkingsovereenkomsten inhoudelijk 

en juridisch sluitend zijn en of de verantwoordelijkheden correct zijn verwoord. Daarom stelde de 

VVSG samen met de VVSG-werkgroep Informatieveiligheid een generiek sjabloon voor dat als basis 

gebruikt kan worden voor elke verwerkingsovereenkomst. De stad Herentals zou met minstens 20 

derden een verwerkingsovereenkomst moeten afsluiten.  

In principe behoort het tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om overeenkomsten af te sluiten. 

Het gemeentedecreet bepaalt echter (art. 43, §1) dat behoudens bij uitdrukkelijke toewijzing van een 
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bevoegdheid aan de gemeenteraad, de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden kan 

toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen. 

Indien de gemeenteraad het principe van het afsluiten van verwerkingsovereenkomsten op basis van 

het sjabloon voorgesteld door de VVSG goedkeurt, kan het meteen de bevoegdheid om dat effectief te 

doen, delegeren aan het college van burgemeester en schepenen. Op die manier kan de stad sneller 

en korter op de bal spelen. De stad Herentals zal op die manier ook sneller in orde zijn met de 

desbetreffende bepalingen uit de AVG. 

Besluit 

 
De gemeenteraad keurt het gebruik van het sjabloon van de VVSG voor het afsluiten van 

verwerkingsovereenkomsten goed. 

De gemeenteraad delegeert de bevoegdheid voor het afsluiten van verwerkingsovereenkomsten in het 

kader van de AVG aan het college van burgemeester en schepenen op voorwaarde dat de 

verwerkingsovereenkomst gebaseerd is op het sjabloon van de VVSG. 

Het college zal één maal per jaar over deze delegatiebevoegdheid rapporteren aan de gemeenteraad. 

De gemeenteraad keurt deze beslissing unaniem goed.  

Bijlagen 

 

• Verwerkingsovereenkomst_VVSGSjabloon_20180831.pdf 

• Verwerkingsovereenkomst_VVSGSjabloon_20180831_Leidraad.pdf 

• Verwerkingsovereenkomst_StadHerentalsSjabloon_20180903_ZonderKoptekst.pdf 

 

Dienst financiën 

 

9 2018_GR_00047 Budget 2019: goedkeuring 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de 

beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de 

eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, 

alsook de interne communicatie. 

De algemeen directeur en de financieel directeur maken na overleg met het managementteam een 

voorontwerp op van budget. Het budget bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota. De 

algemeen directeur maakt de beleidsnota op die bij het voorontwerp van het budget hoort. De 

financieel directeur maakt op basis van de beleidsnota de daarbij horende financiële nota’s op. De 

algemeen directeur legt dit voorontwerp voor aan het college van burgemeester en schepenen. Het 

college van burgemeester en schepenen legt haar ontwerp van budget ter goedkeuring voor aan de 

gemeenteraad. De gemeenteraad keurt het budget goed op basis van de voorgelegde cijfers en nota’s 

ervan. 

De algemeen directeur en de financieel directeur overlegden met een delegatie van het 

schepencollege en het managementteam op 13 september, 14 september, 17 september en 24 

september 2018 over de voorstellen van het budget voor het dienstjaar 2019. De algemeen directeur 

en de financieel directeur overlegden met het managementteam op 2 oktober 2018 over het 
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voorontwerp van het budget voor het dienstjaar 2019. Op 9 oktober 2018 bezorgden de algemeen 

directeur en de financieel directeur een advies van het MAT en het bijhorende ontwerp van het budget 

2019 aan de leden van het college van burgemeester en schepenen. 

Op 5 november 2018 stelde het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van het budget 

2019 definitief vast en vroeg de voorzitter van de gemeenteraad om de documenten ter goedkeuring 

voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Vandaag keurt de gemeenteraad het budget 2019 van de stad Herentals goed. 

Juridische grond 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de wijzigingsdecreten 

• Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheers¬cyclus 

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 

voorschriften 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 

Het budget 2019 is een overgangsbegroting waarin géén voorafnames mogen gebeuren op de 

volgende jaren. Bijgevolg wordt er géén aanpassing van het meerjarenplan neergelegd. In het budget 

voor het dienstjaar 2019 wordt de huidige werking doorgetrokken en de budgetten geactualiseerd. 

Meeruitgaven zijn opgenomen omwille van o.a. veiligheid, dringende vervangingen, (nieuwe) 

verplichtingen in de wetgeving. Er wordt steeds voorzichting gebudgetteerd aan de inkomstenzijde, 

realistisch aan de uitgavenzijde. De algemeen directeur licht bij het voorontwerp van het budget de 

principes toe die zijn toegepast bij de samenstelling en geeft verder enkele aandachtspunten aan.  

Besluit 

 

De gemeenteraad keurt het budget voor het dienstjaar 2019 van de stad Herentals goed. 

Stemmen voor: Bertels, Bergen, Hendrickx, Baeten, Vervoort, Lathouwers, Spruyt, Van Olmen, Ryken,  

Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Moons, Deckers, Verpoorten, Snauwaert en Verellen 

Stemmen tegen: Verraedt, Cleymans, Laureys Koen, Vanooteghem, Tegenbos en Laureys Pieter 

Onthouding: Marcipont, Sterckx, Van Thielen en Laverge 

 

Bijlagen 

 

• 20181105_NotulenCBS_Budget2019.pdf 

• 20181127_GR_Budget2019.pdf 

• 20181108_BeleidsnotaBijHetBudget2019.pdf  20181108_Bijlage1-beleidsnota.pdf 

 

10 2018_GR_00057 Budget 2019 AGB Herentals: goedkeuring 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

De gemeenteraad van de stad Herentals heeft het autonoom gemeentebedrijf ‘AGB Herentals’ 

opgericht op 7 september 2004. Op dat ogenblik werden de oprichting, de statuten en de 
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beheersovereenkomst goedgekeurd. Op de gemeenteraad van 20 december 2016 werden de nieuwe 

statuten goedgekeurd. 

Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de 

beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de 

eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, 

alsook de interne communicatie. 

De algemeen directeur en de financieel directeur maken na overleg met het managementteam een 

voorontwerp op van aanpassing van het budget. Het budget bestaat uit een beleidsnota en een 

financiële nota. De algemeen directeur maakt de beleidsnota bij het budget op. De financieel directeur 

maakt op basis van de beleidsnota de daarbij horende financiële nota’s op. De algemeen directeur legt 

dit voorontwerp voor aan het directiecomité. Het directiecomité stelt het ontwerp van de aanpassing 

van het budget vast en legt het ontwerp ter goedkeuring voor aan de raad van bestuur. De raad van 

bestuur keurt het budget goed op basis van de voorgelegde cijfers en nota’s ervan en legt het budget 

ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. 

De algemeen directeur en de financieel directeur overlegden met een delegatie van het directiecomité 

en het managementteam op 17 september 2018 over het budget voor het dienstjaar 2019. De 

algemeen directeur en de financieel directeur overlegden met het managementteam op 2 oktober 

2018 over het voorontwerp van het budget voor het dienstjaar 2019. 

Op 5 november 2018 stelde het directiecomité het ontwerp van het budget voor het dienstjaar 2019 

vast en vroeg de voorzitter van de raad van bestuur om de documenten ter goedkeuring voor te 

leggen aan de raad van bestuur. 

Op 27 november 2018 stelde de raad van bestuur het budget voor het dienstjaar 2019 vast en vroeg 

de voorzitter van de gemeenteraad om de documenten ter goedkeuring voor te leggen aan de 

gemeenteraad. 

Vandaag keurt ook de gemeenteraad het budget 2019 van het AGB Herentals goed. 

Juridische grond 

• Statuten van het AGB Herentals, Hoofdstuk II. ORGANEN, Afdeling 1 - Algemeen, artikel 10: 

bevoegdheden bepalen o.a.: 

§ 2 Meer specifiek heeft de raad van bestuur onder meer volgende bevoegdheden. De raad:  

o stelt het meerjarenplan en het budget van het AGB vast en legt ze ter goedkeuring 

aan de gemeenteraad voor 

o spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening en formuleert hierbij 

eventuele adviezen over aansprakelijkheid. De raad kan in beroep gaan tegen de 

nietgoedkeuring van de jaarrekening door de gemeenteraad. 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn wijzigingen waarin bepaald wordt dat de raad van 

bestuur van een autonoom gemeentebedrijf een budget(wijziging) en jaarrekening vaststelt 

en de gemeenteraad deze goedkeurt. 

• Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 over 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 

voorschriften 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 

Het budget 2019 is een overgangsbegroting waarin géén voorafnames mogen gebeuren op de 

volgende jaren. Bijgevolg wordt er géén aanpassing van het meerjarenplan neergelegd. In het budget 

voor het dienstjaar 2019 wordt de huidige werking doorgetrokken.  
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Besluit 

 

De gemeenteraad keurt het budget voor het dienstjaar 2019 van het AGB Herentals goed. 

Stemmen voor: Bertels, Bergen, Hendrickx, Baeten, Vervoort, Lathouwers, Spruyt, Van Olmen, Ryken,  

Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Moons, Deckers, Verpoorten, Snauwaert en Verellen 

Stemmen tegen: Verraedt, Cleymans, Laureys Koen, Vanooteghem, Tegenbos en Laureys Pieter 

Onthouding: Marcipont, Sterckx, Van Thielen en Laverge 

Bijlagen 

 

• 20181127_RvB-GR_Budget2019AGBH.pdf 

• 20181105_NotulenDC_Budget2019AGBH.pdf 

 

11 2018_GR_00058 Budget 2019 AGB Sport en Recreatie Herentals:  

goedkeuring 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

De gemeenteraad van de stad Herentals heeft het autonoom gemeentebedrijf (AGB) Sport en 

Recreatie Herentals opgericht op 7 september 2004. Op dat ogenblik werden de oprichting, de 

statuten en de beheersovereenkomst goedgekeurd. Op 6 december 2016 keurde de gemeenteraad de 

nieuwe beheersovereenkomst goed. Op 7 februari 2017 heeft de gemeenteraad de nieuwe statuten 

goedgekeurd. 

Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de 

beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de 

eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, 

alsook de interne communicatie. 

De algemeen directeur en de financieel directeur maken na overleg met het managementteam een 

voorontwerp op van het budget. Het budget bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota. De 

algemeen directeur maakt de beleidsnota bij het budget op. De financieel directeur maakt op basis 

van de beleidsnota de daarbij horende financiële nota’s op. De algemeen directeur legt dit 

voorontwerp voor aan het directiecomité. Het directiecomité stelt het ontwerp van het budget vast en 

legt het ontwerp ter goedkeuring voor aan de raad van bestuur. De raad van bestuur keurt het budget 

goed op basis van de voorgelegde cijfers en nota’s ervan en legt het budget ter goedkeuring voor aan 

de gemeenteraad. 

De algemeen directeur en de financieel directeur overlegden met een delegatie van het directiecomité 

en het managementteam op 17 september 2018 over de voorstellen van het budget voor het 

dienstjaar 2019. De algemeen directeur en de financieel directeur overlegden met het 

managementteam op 2 oktober 2018 over het voorontwerp van het budget voor het dienstjaar 2019. 

Op 12 oktober 2018 bezorgden de algemeen directeur en de financieel directeur het ontwerp van het 

budget voor het dienstjaar 2019 aan de leden van het directiecomité. 

Op 5 november 2018 stelde het directiecomité het ontwerp van het budget voor het dienstjaar 2019 

definitief vast en vroeg de voorzitter van de raad van bestuur om de documenten ter goedkeuring 

voor te leggen aan de raad van bestuur. 
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Op 27 november 2018 stelde de raad van bestuur het budget voor het dienstjaar 2019 vast en vroeg 

de voorzitter van de gemeenteraad om het budget 2019 ter goedkeuring voor te leggen aan de 

gemeenteraad. 

Vandaag keurt ook de gemeenteraad het budget 2019 voor het AGB Sport en Recreatie Herentals 

goed. 

Juridische grond 

• Statuten van het AGB Sport en Recreatie Herentals, Hoofdstuk II. ORGANEN, Afdeling 1 - 

Algemeen, artikel 10: bevoegdheden bepalen onder andere: 

§ 2       Meer specifiek heeft de raad van bestuur onder meer volgende bevoegdheden. De 

raad: 

o stelt het meerjarenplan en het budget van het AGB vast en legt ze ter goedkeuring 

aan de gemeenteraad voor. 

o spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening en formuleert hierbij 

eventuele adviezen over aansprakelijkheid. De raad kan in beroep gaan tegen de 

nietgoedkeuring van de jaarrekening door de gemeenteraad. 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn wijzigingen waarin bepaald wordt dat de raad van 

bestuur van een autonoom gemeentebedrijf een budget(wijziging) en jaarrekening vaststelt 

en de gemeenteraad deze goedkeurt. 

• 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 

Argumentatie 

Het budget 2019 is een overgangsbegroting waarin géén voorafnames mogen gebeuren op de 

volgende jaren. Bijgevolg wordt er géén aanpassing van het meerjarenplan neergelegd. In het budget 

voor het dienstjaar 2019 wordt de huidige werking doorgetrokken en de budgetten geactualiseerd. 

Meeruitgaven zijn opgenomen omwille van o.a. veiligheid, dringende vervangingen, (nieuwe) 

verplichtingen in de wetgeving. Er wordt steeds voorzichtig gebudgetteerd aan de inkomstenzijde, 

realistisch aan de uitgavenzijde. De algemeen directeur licht bij het voorontwerp van het budget de 

principes toe die zijn toegepast bij de samenstelling en geeft verder enkele aandachtspunten aan.  

Besluit 

 

De gemeenteraad keurt het budget voor het dienstjaar 2019 van het AGB Sport en Recreatie 

Herentals goed.  

 

Stemmen voor: Bertels, Bergen, Hendrickx, Baeten, Vervoort, Lathouwers, Spruyt, Van Olmen, Ryken,  

Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Moons, Deckers, Verpoorten, Snauwaert en Verellen  

Stemmen tegen: Verraedt, Cleymans, Laureys Koen, Vanooteghem, Tegenbos en Laureys Pieter 

Onthouding: Marcipont, Sterckx, Van Thielen en Laverge 

 

Bijlagen 

 
• 20181127_RvB-GR_Budget2019AGBSR.pdf 

• 20181105_NotulenDC_Budget2019AGBSR.pdf 
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12 2018_GR_00050 Leningsovereenkomst 2019 AGB Sport en Recreatie 
Herentals  
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

Op 7 september 2004 heeft de gemeenteraad van de stad Herentals de oprichting en de statuten van 

het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals goedgekeurd. 

Voor het uitvoeren van de doelstellingen van het bedrijf kan de stad middelen ter beschikking stellen 

van het autonoom gemeentebedrijf via een renteloze lening. 

In het voorstel van budget 2019 van AGB Sport en Recreatie Herentals worden de transactiekredieten 

in de investeringsenveloppe 2019 geraamd op 80.797,00 euro. De verwachte overgedragen 

transactiekredieten van de investeringsenveloppen 2018 zijn geraamd op 114.559,56 euro. 

De liquiditeitspositie van het autonoom gemeentebedrijf laat geen integrale en onmiddellijke 

financiering van de transactiekredieten toe. Daarom is het aangewezen dat de stad ter financiering 

een lening toestaat aan het autonoom gemeentebedrijf. 

De voorafgaande beslissing nr. 2010.047 van 30 maart 2010 bevestigt dat het renteloze karakter van 

een lening die wordt verstrekt door een gemeente aan een autonoom gemeentebedrijf, niet wordt 

aangemerkt als een verkregen abnormaal of goedgunstig voordeel in hoofde van het autonoom 

gemeentebedrijf. 

Op 19 december 2017 keurde de gemeenteraad en de raad van beheer van het AGB Sport en 

Recreatie Herentals de leningsovereenkomst AGB Sport en Recreatie Herentals transactiekredieten 

investeringsenveloppe 2018 goed. 

Op 27 november 2018 keurde de raad van bestuur van het AGB Sport en Recreatie Herentals de 

leningsovereenkomst AGB Sport en Recreatie Herentals transactiekredieten investeringsenveloppe 

2019 goed en legde deze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. 

Vandaag keurt ook de gemeenteraad de leningsovereenkomst voor 2019 goed. 

Juridische grond 

 Gemeentedecreet 

Argumentatie 

Ter financiering van de investeringen geeft de stad Herentals een renteloze lening aan het AGB Sport 

en Recreatie Herentals met een aflossingsduur gelijk aan de afschrijvingsduur van de activa. 

Besluit 

 

De gemeenteraad keurt de leningsovereenkomst AGB Sport en Recreatie Herentals transactiekredieten 

investeringsenveloppe 2019 goed als volgt: 

Leningsovereenkomst AGB Sport en Recreatie Herentals transactiekredieten investeringsenveloppe  

2019 

Tussen 
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• de stad Herentals, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie 

optreden de heer Jan Bertels, burgemeester, en de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur, 

hierna genoemd “Uitlener”, 

enerzijds, 

en 

• het autonoom gemeentebedrijf ‘AGB Sport en Recreatie Herentals’, afgekort AGB Sport en 

Recreatie Herentals, autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid, opgericht bij 

gemeenteraadsbesluit van 7 september 2004 en goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse minister 

van binnenlands bestuur, stedenbeleid, wonen en inburgering van 8 december 2004, met zetel in 

2200 Herentals, Augustijnenlaan 30, vertegenwoordigd door de raad van bestuur, voor wie 

optreedt Jan Bertels, voorzitter, hierna genoemd “Lener”, anderzijds, hierna samen genoemd “de 

partijen” wordt een leningsovereenkomst gesloten met volgende voorwaarden: 

Artikel 1 – Voorwerp 

De Uitlener verleent een lening aan de Lener, die de lening aanvaardt, gelijk aan de hoofdsom, met de 

duurtijd en volgens de regeling en de voorwaarden, zoals die hierna worden bepaald. 

Artikel 2 – Hoofdsom 

De Lener erkent aan de Uitlener de som van 195.356,56 euro verschuldigd te zijn. Dit bedrag wordt 

evenwel aangepast aan het effectief opgenomen bedrag. 

Artikel 3 – Doel van de lening 

De lening zal uitsluitend worden aangewend voor de financiering van de transactiekredieten van de 

investeringsenveloppe 2019 en de verwachte overgedragen transactiekredieten van de 

investeringsenveloppen 2018 naar 2019. 

Het bedrag van de lening wordt aan de Lener terbeschikking gesteld door opnamen via de 

rekeningcourant tussen de Uitlener en de Lener. 

Elke aanwending van het ontleende bedrag in strijd met deze overeenkomst heeft van rechtswege de 

onmiddellijke opeisbaarheid van het openstaande bedrag voor gevolg. 

Artikel 4 – Duurtijd 

Deze lening is toegestaan voor een termijn tot 31 december 2032. 

Tussen partijen is uitdrukkelijk overeengekomen dat al de bepalingen van de huidige overeenkomst na 

de vervaltijd van toepassing zullen blijven ingeval de terugbetaling, om het even welke reden, niet op 

de vastgestelde datum zou geschieden, en dit zonder alsdan afbreuk te doen aan de opeisbaarheid. 

Artikel 5 - Vaststelling renteloosheid 

Er is door de Lener geen enkele rente verschuldigd gedurende de volledige periode dat de lening 

loopt. 

Artikel 6 – Terugbetaling 

De Lener verbindt zich er toe om het ontleende bedrag als volgt terug te betalen: 
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Hoofdsom 195 356,56           

Aantal jaren 5 / 10 / 15           

Rentevoet 0%           

Jaarnummer Vervaldag Aflossing Intrest 
 

Kapitaal 
Uitstaand 

saldo 

1 31/12/2019 18 807,38  0 18 807,38 176 549,18 

2 31/12/2020 18 807,38  0 18 807,38 157 741,80 

3 31/12/2021 18 807,38  0 18 807,38 138 934,42 

4 31/12/2022 18 807,38  0 18 807,38 120 127,04 

5 31/12/2023 18 807,38  0 18 807,38 101 319,66 

6 31/12/2024 12 453,69  0 12 453,69 88 865,97 

7 31/12/2025 12 453,69  0 12 453,69 76 412,28 

8 31/12/2026 12 453,69  0 12 453,69 63 958,59 

9 31/12/2027 12 453,69  0 12 453,69 51 504,90 

10 31/12/2028 12 453,69  0 12 453,69 39 051,21 

11 31/12/2029 7 810,25  0 7 810,25 31 240,96 

12 31/12/2030 7 810,25  0 7 810,25 23 430,71 

13 31/12/2031 7 810,25  0 7 810,25 15 620,46 

14 31/12/2032 7 810,25  0 7 810,25 7 810,21 

15 31/12/2033 7 810,21  0 7 810,21 0,00 

Afhankelijk van het bedrag dat effectief door de Lener wordt opgenomen, wordt de definitieve 

aflossingstabel opgesteld. De eerste vervaldag is 31 december van het jaar van ingebruikname van 

het actief. 

De terugbetaling gebeurt in eerste instantie door middel van schuldvergelijking met de prijssubsidies 

die door de Uitlener aan de Lener verschuldigd zijn. De Lener machtigt de Uitlener om het passende 

bedrag op de prijssubsidies in te houden en te boeken als schuld aan de Lener. Deze inhoudingen 

worden gelijk gespreid over de vier kwartalen (behoudens akkoord van het directiecomité met een 

afwijking op de gelijke spreiding over de kwartalen). 

Indien de prijssubsidies, die door de Uitlener aan de Lener worden toegekend, niet volstaan om de 

terugbetalingen te voldoen, is het saldo op de vervaldag betaalbaar op rekening BE79 0910 0008 

7733 van de Uitlener. 

Artikel 7 - Boete bij te late terugbetaling 

Over te laat terugbetaalde bedragen is door de Lener bij wijze van boete rente verschuldigd tegen het 

op dat ogenblik geldende Euribor rentepercentage (minimaal 0,00%), verhoogd met 100 basispunten, 

en zulks ten belope van het aantal maanden laattijdigheid waarbij iedere begonnen maand als een 

volledige maand zal worden aangerekend. De Uitlener is bevoegd onmiddellijke betaling daarvan te 

verlangen. 

Ingeval van niet betaling binnen de vijftien (15) dagen na aanmaning bij ter post aangetekende brief 

wordt het volledige bedrag der lening onmiddellijk opeisbaar en zal het gehele nog verschuldigde 

bedrag vermeerderd worden met de rente zoals in vorige alinea berekend. 
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Art. 8 – Opeisbaarheid 

Alle uit hoofde van de lening verschuldigde bedragen kunnen met onmiddellijke ingang worden 

opgeëist, en de lening geldt bij opeising als opgezegd indien: 

• de Lener in strijd handelt met deze overeenkomst en het verzuim niet is te herstellen; 

• de Lener in strijd handelt met deze overeenkomst en de Lener niet alsnog nagekomen heeft 

binnen 30 dagen na sommatie per aangetekend schrijven of een langere termijn in de 

sommatie genoemd, zich in regel te stellen. 

Bij niet-naleving door de Lener van haar verplichting(en) heeft de Uitlener het recht onverminderd alle 

persoonlijk vorderingen en dwangmaatregelen in het algemeen verhaal uit te oefenen op al de 

goederen van de Lener zowel roerende als onroerende. Alle kosten van beslag, inbegrepen van 

bewarend beslag, zijn ten laste van de Lener. 

Art. 9 - Wijzigingen 

Deze leningsovereenkomst bevat de integrale overeenkomst tussen de Uitlener en de Lener en 

vervangt alle andere mondelinge - of schriftelijke overeenkomsten tussen de Partijen. Deze 

overeenkomst kan enkel schriftelijk en via uitdrukkelijk akkoord tussen de Partijen worden gewijzigd. 

Art. 10 - Niet-overdraagbaarheid 

Behoudens in gevallen, vermeld in onderhavige overeenkomst, kan deze overeenkomst, noch enige 

rechten daarin, geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan derde partijen. 

Art. 11 - Toepasselijk recht 

Deze Leningsovereenkomst renteloze lening is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de hoven en 

rechtbanken van de woonplaats van de Uitlener zijn bevoegd. 

Art. 12 – Splitsbaarheid 

De nietigheid van één der artikelen van deze overeenkomst of een deel daarvan, tast de geldigheid 

van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aan, noch van de overeenkomst in haar 

geheel. Hun afdwingbaarheid blijft onverminderd tot wat wettelijk toegelaten is. 

Ingeval van ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van de overeenkomst zullen 

partijen ter goeder trouw onderhandelen teneinde deze te vervangen door een bepaling die zoveel 

mogelijk hetzelfde effect teweegbrengt als de ongeldige of onafdwingbare bepaling. 

Evenzo zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde een voor iedere partij aanvaardbare 

oplossing te vinden indien zich een situatie voordoet, die niet voorzien is in de overeenkomst. 

 Aldus opgemaakt en ondertekend te Herentals op […] in twee originele exemplaren, waarvan elke 

partij erkent er één te hebben ontvangen. 

Stemmen voor: Bertels, Bergen, Hendrickx, Baeten, Vervoort, Lathouwers, Spruyt, Van Olmen, Ryken,  

Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Moons, Deckers, Verraedt, Cleymans, Laureys Koen,  

Vanooteghem, Tegenbos, Laureys Pieter, Verpoorten, Snauwaert en Verellen  

Onthouding: Marcipont, Sterckx, Van Thielen en Laverge 
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13 2018_GR_00052 Aanpassing statuten AGB Herentals: goedkeuring 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

De gemeenteraad van de stad Herentals heeft het autonoom gemeentebedrijf AGB Herentals 

opgericht op 7 september 2004. Op dat ogenblik werden de oprichting, de statuten, de 

beheersovereenkomst en de overeenkomst inzake onroerende financieringshuur goedgekeurd. 

Sinds haar oprichting heeft het AGB Herentals altijd aangiften in de rechtspersonenbelasting 

ontvangen van de FOD Financiën, Algemene administratie van de Fiscaliteit, Ondernemings- en 

Inkomstenfiscaliteit. Voor het aanslagjaar 2009 (inkomsten 2008) werd de aangifte op 16 november 

2009 opgesteld en ingestuurd. 

Op 8 april 2010 heeft de FOD Financiën, Administratie van de Ondernemings- en  

Inkomstenfiscaliteit, Rechtspersonenbelasting, Controle Turnhout 2 een vraag om bijkomende 

inlichtingen gestuurd. Deze inlichtingen werden op 26 april 2010 opgestuurd. 

De FOD Financiën, Administratie van de Ondernemings- en Inkomstenfiscaliteit, 

Rechtspersonenbelasting, Controle Turnhout 2 was van oordeel dat het AGB Herentals niet onder het 

regime van de rechtspersonenbelasting thuishoorde, maar wel onder het regime van de 

vennootschapsbelasting moest belast worden. Er werd een aangifteformulier in de 

vennootschapsbelasting bezorgd. Deze aangifte moest uiterlijk 30 juni 2010 ingediend worden. 

Op 25 augustus 2010 heeft het AGB Herentals het aanslagbiljet in de vennootschapsbelasting 

ontvangen. De fiscus vordert uiterlijk op 22 oktober 2010 een som van 36.671,34 euro. Het AGB 

Herentals was voordien geen rechtspersonenbelasting verschuldigd. 

In reactie op dit aanslagbiljet in de vennootschapsbelasting heeft het AGB Herentals aan 

advocatenkantoor Tiberghien opdracht gegeven een bezwaarschrift in te dienen. Op 7 december 2010 

heeft het AGB Herentals in hetzelfde kader eveneens de statuten en de beheersovereenkomst met de 

stad Herentals aangepast. 

Ingevolge het bezwaarschrift dat advocatenkantoor Tiberghien tegen deze aanslag indiende, nam de 

fiscale administratie op 4 augustus 2011 een directoriale beslissing. Deze bepaalt dat het AGB 

Herentals wel degelijk onderworpen is aan de vennootschapsbelasting en daardoor gebruik kan maken 

van de notionele intrestaftrek. 

Het gewijzigde standpunt van de fiscus maakt een jaarlijkse aanpassing van de statuten noodzakelijk. 

De stad Herentals past de statuten van het AGB Herentals aan op voorstel van de raad van bestuur. 

De financiële dienst heeft initieel adviezen ingewonnen bij: 

• Bruno Peeters, advocaat Tiberghien Antwerp  Steven Michiels, advocaat GD & A advocaten 

• Peter Freyne, zaakvoerder bij het accountancykantoor Afidac bvba dat gedurende het eerste 

en het tweede boekjaar de boekhouding voor het AGB Herentals voerde 

• Guy Franken, revisor bij het kantoor Nielandt, Franken en C° bvba en aangesteld als revisor 

voor het AGB Herentals 

• David Vanholsbeeck, stafmedewerker team werking en organisatie bij de VVSG voor de 

gemeentelijke verzelfstandiging 

• Frank Van Goethem, administratief en financieel directeur van het AG SOB Gent 

• Cynthia Van der Linden, bestuurder-directeur klanten en interne werking bij AG GAPA 

• Irene Xhallet, medewerkster financiën AG Vespa 

• Tijl Garey, financieel directeur AGB Dienstenbedrijf Ninove  Chris Vercammen, financieel 

beheerder Heist-op-den-Berg 
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• Leo Brouns en Eric Van de Moer, medewerkers Agentschap voor Binnenlands Bestuur, 

administratief toezicht financiën Antwerpen 

Juridische grond 

• Nieuwe gemeentewet 

• Decreet van 28 april 1993 over de regeling, voor het Vlaamse gewest, van het administratief 

toezicht op de gemeenten 

• Brief van 20 april 2007 van minister Marino Keulen aan de Vereniging van Vlaamse Steden en 

Gemeenten (VVSG) waarin hij stelt dat gedeeltelijke aanpassingen van de statuten aan het 

gemeentedecreet gebeuren op basis van de oude wetgeving 

• Gemeente- en hersteldecreet en latere wijzigingen, artikels 232-234 

• Wetboek op de inkomstenbelastingen 1992 

• De beslissingen nr. 700.102 van 29 januari 2008 en nr. 800.208 van 19 januari 2010 van de 

dienst voorafgaande beslissingen (DVB) 

• Statuten van het AGB Herentals 

• Beheersovereenkomst afgesloten tussen de stad Herentals en het AGB Herentals op 7 

september 2004 en aangepast op 7 november 2006, op 7 december 2010 en op 20 december 

2011 

• De lease-overeenkomst afgesloten tussen de stad Herentals en het AGB Herentals op 7 

september 2004 

Argumentatie 

Artikel 234 van het gemeentedecreet bepaalt dat wijzigingen in de statuten worden aangebracht bij 

beslissing van de gemeenteraad, op voorstel of na advies van de raad van bestuur van het autonoom 

gemeentebedrijf in kwestie. 

De huidige statutenwijziging is enkel ingegeven vanuit fiscale contraintes die het gevolg zijn van de 

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

onderwerpt in plaats van aan de rechtspersonenbelasting zoals sinds de oprichting het geval was. 

Dit betekent dat het AGB Herentals gebruik kan maken van de notionele intrestaftrek. Hiertoe moet de 

toelage die het AGB Herentals krijgt van de stad Herentals geboekt worden als een volstorten van 

deelnemingen en niet langer als een werkingstoelage. 

Uitsluitend om deze redenen wordt de eerste alinea in het artikel 23. pro fisco – kapitaal aangepast als 

volgt: 

“Het kapitaal van het bedrijf stemt overeen met de netto-inbrengwaarde van de door de gemeente 

Herentals overgedragen vermogensbestanddelen en bedraagt 1.899.347,59 euro.” 

Besluit 

 
Op voorstel van de raad van bestuur van het AGB Herentals keurt de gemeenteraad de statuten van 

het AGB Herentals in volgende gecoördineerde, aangepaste versie unaniem goed. 

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF “AGB HERENTALS” 

STATUTEN 

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1: naam, juridische basis en duur 

AGB Herentals is een autonoom gemeentebedrijf, een publiekrechtelijke rechtspersoon opgericht op 

basis van de Nieuwe Gemeentewet bij besluit van de gemeenteraad van de stad Herentals (hierna “de 

stad”) van 7 september 2004. Het wordt hieronder “het AGB” genoemd. 

Het AGB wordt opgericht voor onbepaalde duur. 
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Artikel 2: maatschappelijke zetel (en exploitatiezetels) 

De maatschappelijke zetel van het AGB is gevestigd te Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals. 

Artikel 3: maatschappelijk doel en taken 

Het AGB heeft als maatschappelijk doel het beheer, de rendabilisering en de valorisering van het 

patrimonium van de stad Herentals. 

In de beheersovereenkomst die werd afgesloten tussen de stad en het AGB worden de wijze waarop 

het AGB zijn taken moet vervullen en de doelstellingen verder geconcretiseerd. 

Het AGB is verantwoordelijk voor de externe aspecten van zijn activiteiten in de meest ruime zin van 

het woord. Binnen de grenzen van het hiervoor omschreven maatschappelijk doel, onderhoudt het 

AGB contacten, pleegt het overleg, voert het onderhandelingen, regelt het de samenwerking, maakt 

het afspraken en sluit het overeenkomsten met natuurlijke personen en met andere rechtspersonen. 

Het AGB onderhandelt met alle bevoegde instanties op de verschillende beleidsniveaus over 

investeringen, financiële tussenkomsten en alle andere aangelegenheden die zijn doelstellingen raken. 

Het kan met deze instanties overeenkomsten sluiten op voorwaarde dat deze niet in strijd zijn met zijn 

doel of met de beheersovereenkomst afgesloten met de stad. 

HOOFDSTUK II - ORGANEN 

Afdeling 1 - Algemeen 

Artikel 4: structuur 

Het bedrijf wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité. 

Afdeling 2 - Raad van bestuur 

Artikel 5: samenstelling 

§1 Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt elf. Ten hoogste twee derde van de leden is 

van hetzelfde geslacht. 

§2 De benoeming van de leden van de raad van bestuur gebeurt door de gemeenteraad in openbare 

zitting en bij geheime stemming. Hierbij heeft elke fractie het recht minstens één lid voor te dragen 

(“gewaarborgde vertegenwoordiging”). Indien deze gewaarborgde vertegenwoordiging van elke 

fractie afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in het college 

van burgemeester en schepenen om minstens de helft van de leden van de raad van bestuur voor te 

dragen, wordt er gewerkt met gewogen stemrecht binnen de groep van door de fracties voorgedragen 

bestuurders. 

Indien niet aan de vereiste uit de vorige paragraaf, tweede zin, wordt voldaan dat ten hoogste twee 

derde van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht is, geldt deze vereiste voor de 

door de fracties voorgedragen leden. Indien dan nog niet aan de vereiste uit de vorige paragraaf, 

tweede zin, wordt voldaan, geldt deze vereiste zowel voor de meerderheidsfracties als voor de 

oppositiefracties. Levert ook dit niet het verplichte resultaat op, dan duidt de grootste fractie onder de 

meerderheidsfracties iemand van het minst vertegenwoordigde geslacht aan, indien de vereiste niet 

werd voldaan door deze fracties, en/of duidt de grootste fractie onder de oppositiefracties iemand van 

het minst vertegenwoordigde geslacht aan, indien aan de vereiste niet werd voldaan door deze 

fracties. 

§3 De leden van de raad van bestuur worden als volgt aangeduid: Eerst krijgt elke fractie één zetel. 

Daarna worden de overige zetels via het systeem imperiali verdeeld. 
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Artikel 6: Einde van het mandaat 

Het mandaat van lid van de raad van bestuur is hernieuwbaar. De leden van de raad van bestuur 

kunnen te allen tijde door de gemeenteraad worden ontslagen bij gemotiveerde beslissing en na 

eerbiediging van de hoorplicht. 

Na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt tot volledige vernieuwing van de raad van 

bestuur overgegaan. In dat geval blijven de leden van de raad van bestuur in functie tot de nieuwe 

gemeenteraad tot hun vervanging is overgegaan. 

Een lid van de raad van bestuur kan zijn mandaat opzeggen door schriftelijke kennisgeving aan de 

voorzitter van de gemeenteraad. Het ontslag is definitief na de ontvangst van de kennisgeving door de 

voorzitter van de gemeenteraad. Het lid van de raad van bestuur blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn 

opvolger is geïnstalleerd op de eerstvolgende gemeenteraad, behoudens wanneer het ontslag het 

gevolg is van een onverenigbaarheid. 

Artikel 7: voorzitterschap 

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter die deel moet uitmaken 

van het college van burgemeester en schepenen van de stad en die de vergaderingen van de raad van 

bestuur voorzit. 

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter, of 

bij gebrek daaraan, de oudste bestuurder. 

Artikel 8: bijeenroeping 

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur, telkens als de 

belangen van het AGB het vereisen en minstens vier maal per jaar. 

De raad van bestuur beraadslaagt op de maatschappelijke zetel van het AGB of, indien de 

omstandigheden dit vereisen, op een andere plaats die wordt bepaald door de voorzitter. De 

vergaderingen zijn niet openbaar. 

De uitnodigingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden schriftelijk 

verzonden. De uitnodiging is vergezeld van alle bijhorende documenten. 

Artikel 9: beraadslaging, stemming en notulen 

§1 De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van 

zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt, kan een nieuwe 

raad bijeengeroepen worden met dezelfde agenda. Die zal geldig beraadslagen en beslissen ongeacht 

het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. 

Iedere bestuurder kan aan een andere bestuurder een schriftelijke volmacht geven om hem op een 

welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht 

dragen. 

Over dringende punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts geldig 

beraadslagen indien twee derde van de aanwezige bestuurders hiermee akkoord gaat. 

§ 2 Elke bestuurder heeft één stem. 

Een beslissing is slechts geldig genomen wanneer zij genomen wordt met de volstrekte meerderheid 

van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Onthoudingen en ongeldige 

stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. 

De stemmingen gebeuren bij handopsteking, behalve bij benoemingen en voordrachten of bij 

personeelszaken, waar de stemmingen geheim zijn. 
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In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend; bij geheime 

stemming evenwel wordt de beslissing dan verworpen. 

§ 3 De raad van bestuur duidt een secretaris aan die instaat voor het secretariaat van de raad van 

bestuur. De secretaris hoeft geen lid te zijn van de raad van bestuur. De beraadslagingen en de 

beslissingen van de raad van bestuur worden door de secretaris genotuleerd overeenkomstig artikel 

181 §1 Gemeentedecreet (waarbij ‘gemeenteraad’ wordt gelezen als ‘raad van bestuur’). 

De notulen worden door de secretaris en de voorzitter ondertekend. De notulen van de vergaderingen 

worden ten laatste meegestuurd met de uitnodiging voor de volgende vergadering, waar ze ter 

goedkeuring worden voorgelegd. 

Deze goedgekeurde notulen worden, samen met alle documenten waarnaar in de notulen verwezen 

wordt, ter inzage neergelegd op het secretariaat van de stad. Op verzoek van een gemeenteraadslid 

worden ze elektronisch ter beschikking gesteld. 

Artikel 10: bevoegdheden 

§ 1       De raad van bestuur van het AGB: 

• is inzake aangelegenheden van het AGB bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk bij decreet 

of in de beheersovereenkomst is voorbehouden aan de gemeenteraad, behoudens de 

hieronder vermelde delegaties; 

• is gemachtigd alle nuttige of noodzakelijke handelingen te verrichten om de doelstellingen van 

het AGB te verwezenlijken. 

§ 2    Meer specifiek heeft de raad van bestuur onder meer volgende bevoegdheden. De raad: 

• vertrouwt het dagelijks bestuur, de vertegenwoordiging m.b.t. dat dagelijks bestuur en de 

uitvoering van zijn beslissingen toe aan het hiertoe opgerichte orgaan van dagelijks bestuur, 

en oefent de controle op dit orgaan uit. De raad vermeldt hierbij desgevallend de mogelijkheid 

van subdelegatie aan personeelsleden van het AGB; 

• benoemt het lid of de leden van het orgaan van dagelijks bestuur; 

• beslist tot het instellen van rechtsvorderingen en vertegenwoordigt het AGB in rechte als eiser 

of als verweerder, en buiten rechte; 

• vertegenwoordigt het AGB bij de onderhandelingen met het college van burgemeester en 

schepenen van de stad over de beheersovereenkomst; 

• sluit met de stad en met derden samenwerkings- of andere overeenkomsten; 

• stelt wijzigingen in de statuten voor of adviseert hierover aan de gemeenteraad; 

• brengt verslag uit over de activiteiten van het bedrijf, conform de modaliteiten vastgelegd in 

de beheersovereenkomst, telkens wanneer de gemeenteraad hierom verzoekt; 

• sluit de contracten met een waarde van meer dan het bedrag bepaald in de 

beheersovereenkomst; 

• gunt de overheidsopdrachten met een waarde van meer dan het bedrag bepaald in de 

beheersovereenkomst; 

• berekent en stelt de tarieven en tariefstructuren voor geleverde prestaties van het AGB vast, 

binnen de in de beheersovereenkomst bepaalde grondregels inzake tarifering; 

• stelt het meerjarenplan en het budget van het AGB vast en legt ze ter goedkeuring aan de 

gemeenteraad voor; 

• spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening en formuleert hierbij eventuele 

adviezen over aansprakelijkheid. De raad kan in beroep gaan tegen de niet-goedkeuring van 

de jaarrekening door de gemeenteraad; 

• sluit de huurovereenkomsten van meer dan 9 jaar, m.i.v. erfpachten; 

• gaat hypotheken op onroerende goederen aan waarvan het AGB eigenaar is; 

• heft, na betaling, alle hypothecaire of preferente inschrijvingen op; 

• stemt in met of aanvaardt elke vorm van subrogatie en borgstelling;  kan voor zijn eigen 

werking een huishoudelijk reglement opstellen. 
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§ 3       De raad van bestuur is bevoegd inzake personeelsaangelegenheden, meer bepaald: 

• de vaststelling van de afwijkingen op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel 

voor het personeel van het AGB, voor bestaande betrekkingen; 

• de bepaling van de rechtspositieregeling voor de betrekkingen die niet bestaan binnen de 

stad; 

• de aanwerving en het ontslag van het personeel; 

• de vaststelling van het arbeidsreglement en de algemene voorwaarden van de 

arbeidsovereenkomsten bij contractuele aanwervingen; 

• het aangaan van overeenkomsten met de stad over de terbeschikkingstelling van de door de 

stad tewerkgestelde personeelsleden, evenals de voorwaarden van een dergelijke 

terbeschikkingstelling. 

Artikel 11: delegatie 

De raad van bestuur delegeert de uitoefening van het dagelijks bestuur, de vertegenwoordiging met 

betrekking tot dat bestuur en de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad van 

bestuur aan het directiecomité. 

Artikel 12: vertegenwoordiging 

Het AGB wordt ten overstaan van derden geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van 

bestuur of door twee leden van de raad van bestuur samen. 

Wanneer het belang van het bedrijf zulks vereist, beslist de voorzitter of zijn vervanger over het 

instellen van rechtsvorderingen en over het treffen van bewarende maatregelen, zowel in rechte als 

daarbuiten. Deze maatregelen worden bekrachtigd op de eerstvolgende raad van bestuur. 

Tenzij de raad van bestuur een bijzondere lastgeving verstrekt, en behoudens een andere regeling in 

het huishoudelijk reglement, worden de akten en alle andere stukken of briefwisseling ondertekend 

door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee leden van de raad van bestuur samen. 

Artikel 13: vergoedingen 

De leden van de raad van bestuur oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. 

Afdeling 3 - Directiecomité 

Artikel 14: samenstelling 

Het aantal leden van het directiecomité bedraagt vijf. 

Ze worden door de raad van bestuur benoemd bij geheime stemming. 

Artikel 15: duur en einde van het mandaat 

De duurtijd van het mandaat van lid van het directiecomité loopt gelijk met de duur van de legislatuur. 

Het mandaat is hernieuwbaar. De leden van het directiecomité kunnen te allen tijde door de raad van 

bestuur worden ontslagen bij gemotiveerde beslissing en na eerbiediging van de hoorplicht. 

Na de volledige vernieuwing van de raad van bestuur die volgt op de installatie van de gemeenteraad, 

wordt tot volledige vernieuwing van het directiecomité overgegaan. In dat geval blijven de leden van 

het directiecomité in functie tot de nieuwe raad van bestuur tot hun vervanging is overgegaan. 

Een lid van het directiecomité kan zijn mandaat opzeggen door schriftelijke kennisgeving aan de 

voorzitter van de raad van bestuur. Het ontslag is definitief na de ontvangst van de kennisgeving door 

de voorzitter van de raad van bestuur. Het lid van het directiecomité blijft zijn mandaat uitoefenen tot 

zijn opvolger is geïnstalleerd op de eerstvolgende raad van bestuur, behoudens wanneer het ontslag 

het gevolg is van een onverenigbaarheid. 
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Artikel 16: voorzitterschap 

Het directiecomité kiest uit zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter die de vergaderingen van 

het directiecomité voorzit. 

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt het directiecomité voorgezeten door de ondervoorzitter, of bij 

gebrek daaraan, door het oudste lid van het directiecomité. 

Artikel 17: bijeenroeping 

Het directiecomité wordt bijeengeroepen door de voorzitter van het directiecomité telkens als de 

belangen van het AGB het vereisen. 

Het directiecomité beraadslaagt op de maatschappelijke zetel van het AGB of, indien de 

omstandigheden dit vereisen, op een andere plaats die wordt bepaald door de voorzitter. De 

vergaderingen zijn niet openbaar. 

De uitnodigingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden schriftelijk 

verzonden. De uitnodiging is vergezeld van alle bijhorende documenten. 

Artikel 18: beraadslaging, stemming en notulen 

§1 Het directiecomité kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn 

leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

§ 2 Elk lid van het directiecomité heeft één stem. 

Een beslissing is slechts geldig genomen wanneer zij genomen wordt met de volstrekte meerderheid 

van de stemmen van de aanwezige leden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet bij de 

uitgebrachte stemmen geteld. 

In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend; bij geheime 

stemming evenwel wordt de beslissing dan verworpen. 

§ 3 Het directiecomité duidt een secretaris aan die instaat voor het secretariaat van het directiecomité. 

De secretaris hoeft geen lid te zijn van het directiecomité. De beraadslagingen en de beslissingen van 

het directiecomité worden door de secretaris genotuleerd overeenkomstig artikel 181 §1 

Gemeentedecreet (waarbij ‘de gemeenteraad’ wordt gelezen als ‘het directiecomité). 

De notulen worden door de secretaris en de voorzitter ondertekend. De notulen van de vergaderingen 

worden ten laatste meegestuurd met de uitnodiging voor de volgende vergadering, waar ze ter 

goedkeuring worden voorgelegd. 

Deze goedgekeurde notulen worden, samen met alle documenten waarnaar in de notulen verwezen 

wordt, ter inzage neergelegd op het secretariaat van de stad en opgestuurd aan de leden van de raad 

van bestuur van het AGB. Op verzoek van een gemeenteraadslid worden ze elektronisch ter 

beschikking gesteld. 

Artikel 19: bevoegdheden 

§ 1 Het directiecomité van het AGB is belast met het dagelijks bestuur, met de vertegenwoordiging 

met betrekking tot dat bestuur en met de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad 

van bestuur. 

Het directiecomité is verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur. Het verschaft de raad van 

bestuur informatie over zijn beslissingen en licht hem in over al zijn handelingen. 

§ 2 Het directiecomité is daarenboven bevoegd voor alle materies die door de raad van bestuur 

worden gedelegeerd. 
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Artikel 20: subdelegatie 

Het directiecomité kan de uitoefening van bepaalde bevoegdheden aan personeelsleden van het AGB 

delegeren. 

Artikel 21: vertegenwoordiging 

Het AGB wordt, binnen de bevoegdheden van het directiecomité, ten overstaan van derden geldig 

vertegenwoordigd door de voorzitter van het directiecomité of door twee leden van het directiecomité 

samen. 

Tenzij het directiecomité een bijzondere lastgeving verstrekt, en behoudens een andere regeling in het 

huishoudelijk reglement, worden de akten en alle andere stukken of briefwisseling ondertekend door 

de voorzitter van het directiecomité of door twee leden van het directiecomité samen. 

Artikel 22: vergoedingen 

De leden van het directiecomité oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. 

HOOFDSTUK III - FINANCIËN EN CONTROLE 

Afdeling 1 - Financiën 

Artikel 23: pro fisco - kapitaal 

Het kapitaal van het bedrijf stemt overeen met de netto-inbrengwaarde van de door de gemeente 

Herentals overgedragen vermogensbestanddelen en bedraagt 1.899.347,59 euro. 

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening van het bedrijf kan het kapitaal noch geheel, noch 

gedeeltelijk worden vervreemd, uitgekeerd of overgedragen. Een vermindering van het kapitaal is 

alleen mogelijk om exploitatieverliezen, minderwaarden of (duurzame) waardeverminderingen te 

compenseren. 

Artikel 24: resultaatsbestemming 

Met inachtname van de terzake gesloten beleidsovereenkomsten en nadat een bedrag van ten minste 

vijf (5) procent van de nettowinst (zijnde de winst van het boekjaar na aanzuivering van de 

overgedragen verliezen) is ingehouden voor de vorming van een reservefonds, een verplichting die 

ophoudt wanneer het reservefonds een tiende van het sub 23. genoemd volstort kapitaal heeft 

bereikt, beslist de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat. 

Afdeling 2 - Financiële controle 

Artikel 25: commissaris(en) 

De gemeenteraad benoemt één bedrijfsrevisor als commissaris van het AGB. 

Artikel 26: duur van de mandaten 

De commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. 

HOOFDSTUK IV - VEREFFENING EN ONTBINDING 

Artikel 27: ontbinding en vereffening 

De gemeenteraad kan, na advies te hebben ingewonnen bij de raad van bestuur, steeds beslissen om 

tot ontbinding en vereffening van een autonoom gemeentebedrijf over te gaan. In de beslissing tot 

ontbinding wijst de gemeenteraad de vereffenaars aan. Alle andere organen vervallen op het ogenblik 

van de ontbinding. 
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Het personeel in statutair dienstverband van het ontbonden autonoom gemeentebedrijf wordt 

overgenomen door de stad. 

De stad waarborgt de rechten die het autonoom gemeentebedrijf op het ogenblik van ontbinding voor 

het overgenomen personeel had vastgesteld, m.i.v. de pensioenrechten. De rechten en verplichtingen 

van het ontbonden autonoom gemeentebedrijf worden overgenomen door de stad, inclusief de 

overname van de contractuele personeelsleden. 

De gemeenteraad kan in het ontbindingsbesluit de personeelsleden, die daarmee moeten instemmen, 

en de rechten en verplichtingen aanwijzen die overgenomen worden door de overnemer of de 

overnemers van de activiteiten van het gemeentebedrijf.” 

14 2018_GR_00051 Aanpassing prijssubsidiereglement AGB Sport en 
Recreatie Herentals 2019: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

Op 7 september 2004 heeft de gemeenteraad van de stad Herentals de oprichting en de statuten van 

het autonoom gemeentebedrijf AGB Sport en Recreatie Herentals goedgekeurd. 

In de huidige omstandigheden heeft het AGB Sport en Recreatie Herentals, om economisch leefbaar te 

zijn, prijssubsidies nodig van de stad Herentals als vergoeding voor het recht op toegang tot 

zwembaden- en recreatiedomein Netepark en sporthallen De Vossenberg te Herentals. De 

voorwaarden voor de toekenning van de prijssubsidies worden in een prijssubsidie-reglement 

vastgelegd. 

Op 19 december 2017 keurde de raad van beheer van het AGB Sport en Recreatie Herentals het 

prijssubsidiereglement AGB Sport en Recreatie Herentals 2018 goed en legde deze ter goedkeuring 

voor aan de gemeenteraad. Op 6 november 2018 keurde de gemeenteraad een aanpassing van het 

prijssubsidiereglement tot en met 31 december 2018 goed. 

Vandaag keurt de gemeenteraad het prijssubsidiereglement voor 2019 goed. 

Juridische grond 

 Gemeentedecreet 

Argumentatie 

Omdat de exploitatieontvangsten ontoereikend zijn om de exploitatiekosten te dekken, subsidieert de 

stad Herentals de werking bij wijze van prijssubsidies. Op basis van een simulatie van de 

exploitatieresultaten wordt een factor voor het berekenen van de prijssubsidies bepaald. 

Besluit 

 

De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement AGB Sport en Recreatie Herentals unaniem goed 

als volgt: 

Reglement: Prijssubsidiereglement AGB Sport en Recreatie 2019 

Op basis van het budget 2019 heeft het AGB Sport en Recreatie Herentals vastgesteld dat voor het 

kalenderjaar 2019 de inkomsten voor het zwembad- en recreatiedomein Netepark en het 

sportcomplex Vossenberg 1.464.931 euro exclusief btw moeten bedragen om economisch rendabel te 

zijn. 
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Om economisch rendabel te zijn, wil het AGB Sport en Recreatie Herentals vanaf 1 januari 2019 de 

voorziene toegangsprijzen (inclusief 6 % btw) voor recht op toegang tot zwembaden- en 

recreatiedomein Netepark en sporthallen De Vossenberg vermenigvuldigen met een factor 1,60. 

De stad Herentals erkent dat het AGB Sport en Recreatie Herentals, op basis van deze ramingen, de 

voorziene toegangsprijzen (inclusief 6% btw) voor recht op toegang tot de sportinfrastructuur 

(sporthal en zwembad) moet vermenigvuldigen met een factor 1,60 om economisch rendabel te zijn. 

Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van de vrijetijdsinfrastructuur wenst de stad 

Herentals dat er tijdens het kalenderjaar 2019 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten aanzien 

van gebruikers van de vrijetijdsinfrastructuur. De stad Herentals wenst immers de toegangsgelden te 

beperken opdat de vrijetijdsinfrastructuur toegankelijk is voor iedereen. De stad Herentals verbindt er 

zich toe om voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 deze beperkte 

toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies. 

De waarde van de prijssubsidie toegekend door de stad Herentals voor recht op toegang tot de 

sportinfrastructuur (sporthal en zwembad) bedraagt de prijs (inclusief 6% btw) die de bezoeker voor 

recht op toegang betaalt, vermenigvuldigd met een factor 0,60. 

De gesubsidieerde toegangsgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden in het 

kader van een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het AGB Sport en Recreatie 

Herentals. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is, zal de stad Herentals deze 

steeds documenteren. 

Het AGB Sport en Recreatie Herentals moet op de 5de werkdag van elke kwartaal de stad Herentals 

een overzicht bezorgen van het aantal gebruikers waaraan recht op toegang is verleend tijdens het 

voorbije kwartaal tot de vrijetijdsinfrastructuur. Dit overzicht moet ook het bedrag aan te betalen 

prijssubsidies bevatten. De afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking van 

een debet nota die het AGB Sport en Recreatie Herentals uitreikt aan de stad Herentals. De stad 

Herentals moet deze debetnota betalen aan het AGB Sport en Recreatie Herentals binnen de 30 

werkdagen na ontvangst. 

Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 2020 zal worden onderhandeld tussen de stad 

Herentals en het AGB Sport en Recreatie Herentals voor 30 januari 2020. 

15 2018_GR_00065 Leveren op afroep van drukwerk voor de dienst cultuur 
en toerisme - dossier 2018-099 - goedkeuring van de  
lastvoorwaarden en de wijze van gunning 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

De huidige overeenkomst voor het leveren op afroep van drukwerk voor cultuurcentrum 't Schaliken 

loopt tegen het einde van dit jaar af. Er moet dus een nieuwe overheidsopdracht uitgeschreven 

worden. De bedoeling is om deze keer ook het drukwerk voor de dienst toerisme mee op te nemen in 

de overeenkomst. De raming voor deze gezamenlijke opdracht bedraagt 30.000,00 euro exclusief btw 

per jaar. 

De dienst financiën - overheidsopdrachten heeft in overleg met de consulent cultuur een bestek met 

ref. 2018-099 aangemaakt voor deze opdracht. De gunning van de opdracht zal gebeuren voor een 

periode van 1 jaar (seizoen) en kan 3 keer stilzwijgend verlengd worden voor eenzelfde periode. De 

maximale looptijd van de overeenkomst bedraagt dus 4 jaar. De totale raming van de opdracht voor 

deze periode bedraagt 120.000,00 euro exclusief btw. 
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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 bestuurshandelingen, 

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 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 

concessies, en latere wijzigingen 

• Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de 

goed te keuren uitgave exclusief btw bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet) en artikel 

57 en artikel 43 

• Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten, en latere wijzigingen 

• Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1° 

Argumentatie 

In het kader van de opdracht 'leveren op afroep van drukwerk voor de dienst cultuur en toerisme 

(2019-2022)' heeft de dienst financiën - overheidsopdrachten in overleg met de consulent cultuur een 

bestek met ref. 2018-099 opgesteld. De gunning van de opdracht zal gebeuren voor een periode van 

1 jaar (seizoen) en kan 3 keer stilzwijgend verlengd worden voor eenzelfde periode. De maximale 

looptijd van de overeenkomst bedraagt dus 4 jaar. De totale raming van de opdracht voor deze 

periode bedraagt 120.000,00 euro exclusief btw. 

De raming exclusief btw bereikt de limiet van 144.000,00 euro voor het gebruik van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking niet. Er wordt voorgesteld de 

opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact 

benodigde hoeveelheden. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de lastvoorwaarden en de wijze van gunnen goed te 

keuren. 

Besluit 

 

De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 2018-099 en de raming voor de opdracht 'Leveren op 

afroep van drukwerk voor de dienst cultuur en toerisme (2019-2022)' 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 opdracht wordt gegund voor een periode van 1 jaar en kan 3 keer stilzwijgend verlengd worden 

voor eenzelfde periode. De maximale looptijd van de overeenkomst bedraagt dus 4 jaar. De raming 

voor de volledige looptijd bedraagt 120.000,00 euro exclusief btw of 127.200,00 euro inclusief btw. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking. 

De gemeenteraad keurt deze beslissing unaniem goed.  

Bijlagen 
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 Bestek_Model3P_v001.doc 

 

16 2018_GR_00054 Pidpa: intekening op het aan de stad Herentals 
toekomende pro rata deel van de 10.000 provinciale 
aandelen 
GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

De stad Herentals is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa. De provincie Antwerpen 

is in het bezit van 10.000 aandelen A (aandelen van het compartiment A = watervoorziening), met 

een nominale waarde van 2,50 euro per aandeel. 

Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 voorziet in de uittreding van de provincie Antwerpen uit Pidpa. 

De provincie Antwerpen heeft besloten conform de statutaire bepalingen de totaliteit van zijn 

aandelen A tot overdracht  aan de deelnemers aan te bieden. Hierbij worden de provinciale aandelen 

tegen nominale waarde van 2,50 euro per aandeel aan de gemeentelijke deelnemers aangeboden. De 

stad kan intekenen op een pro rata deel van die 10.000 aandelen A, waardoor de stad haar positie als 

deelnemer van Pidpa kan versterken.  

Het aantal aandelen A waarop de stad kan intekenen, is statutair bepaald en gebaseerd op het 

officiële bevolkingscijfer van 31 december 2014. De stad kan eventueel intekenen op een hoger aantal 

aandelen A ingeval één (of meer) gemeentelijke deelnemer(s) haar (hun) recht op het inschrijven op 

aandelen A niet zou(den) uitoefenen. 

De statuten bepalen dat de gemeentelijke deelnemers binnen een termijn van 60 werkdagen moeten 

aangeven of zij intekenen op het hen toekomende deel van de aangeboden aandelen.  

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om in te tekenen op het aan de gemeente toekomende deel 

van deze 10.000 provinciale aandelen. 

Juridische grond 

• Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikel 

44 en 59 

• Statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2007, inzonderheid artikelen 19 tot en met 26 en artikel 42  

Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 

• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

Argumentatie 

De stad kan met het intekenen op het haar toekomend pro rata deel van die 10.000 aandelen A, haar 

positie als deelnemer van Pidpa versterken.  

Binnen de maand na de kennisgeving van het definitieve verdelingsplan moet een prijs van 2,50 euro 

per aandeel aan de overdrager worden betaald. De juiste bedragen zijn pas bekend na het opmaken 

van het definitieve verdelingsplan. In het budget 2019 zijn de nodige kredieten hiervoor voorzien. 

Besluit 

 

De stad Herentals tekent in op het aan de gemeente toekomende 'pro rata' deel van de aangeboden 

10.000 provinciale aandelen  A, namelijk 226 en zal de volstorting ervan doen na beslissing van de 

raad van bestuur over de toebedeling van het aantal aandelen per gemeente. 
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Voor het geval één of meer gemeentelijke deelnemers niet zouden intekenen op een pro rata deel van 

de aangeboden 10.000 provinciale aandelen A, wordt tevens ingetekend op het 'pro rata' deel van de 

aandelen A waarop niet wordt ingeschreven door die andere gemeente(n) en zal de volstorting ervan 

eveneens gebeuren na beslissing van de raad van bestuur over de toebedeling van het aantal 

aandelen per gemeente. 

Het college van burgemeester en schepenen bezorgt een afschrift van deze beslissing aan Pidpa, 

Desguinlei 246, 2018 Antwerpen. 

Stemmen voor: Bertels, Bergen, Hendrickx, Baeten, Vervoort, Lathouwers, Spruyt, Van Olmen, Ryken,  

Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Moons, Deckers, Verraedt, Cleymans, Laureys Koen,  

Vanooteghem, Tegenbos, Laureys Pieter, Verpoorten, Snauwaert, Verellen en Laverge 

Onthouding: Marcipont, Sterckx en Van Thielen 

 

17 2018_GR_00048 Gemeentelijke dotatie aan de Lokale Politie Neteland:  

dienstjaar 2019 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

De politiezone Neteland heeft op 24 september 2018 een mail gestuurd naar de stad Herentals om het 

bedrag van de gemeentelijke dotatie budget 2019 mee te delen. 

Juridische grond 

• Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 

op twee niveaus, artikel 40, derde en zesde lid en artikel 71, eerste lid 

• KB van 7 april 2005 over de regels van de berekening en de verdeling van de gemeentelijke 

dotaties in een meergemeentepolitiezone 

• Omzendbrief BA-2003/07 van 18 juli 2003 van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap 

om de gemeentelijke dotatie aan de politiezone in een afzonderlijk raadsbesluit vast te stellen 

vooraleer de zone en de gemeente zelf een beslissing nemen over hun begroting 

• De politieraad keurde de begroting 2019 van de Lokale Politie Neteland op 10 oktober 2018 

goed. 

Argumentatie 

De gemeentelijke dotatie aan een meergemeentepolitiezone moet door elke gemeente van de zone 

vastgesteld worden in een afzonderlijk raadsbesluit. 

Besluit 

 

De gemeenteraad beslist een bedrag van 3.430.905 euro in het budget 2019 in te schrijven als 

gemeentelijke dotatie aan de politiezone Neteland. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de opdracht dit besluit uit te voeren. Dit besluit is 

onderworpen aan het decreet van 28 april 1993 over de organisatie van het toezicht op de 

gemeentebesturen. 

Stemmen voor: Bertels, Bergen, Hendrickx, Baeten, Vervoort, Lathouwers, Spruyt, Van Olmen, Ryken,  

Michielsen, Michiels, Van den Broeck, De Cat, Moons, Deckers, Verraedt, Cleymans, Laureys Koen,  

Vanooteghem, Tegenbos, Laureys Pieter, Verpoorten, Snauwaert, Van Thielen, Laverge en Verellen 

Onthouding: Marcipont, Sterckx 
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18 2018_GR_00049 Gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone  

Kempen: dienstjaar 2019 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

Het stedelijke brandweerkorps maakt sinds 1 januari 2015 officieel deel uit van de hulpverleningszone 

Kempen. Voor het budget 2015 van de zone werd een verdeelsleutel vastgelegd op basis van de 

bedragen die voor 2015 ingeschreven werden in de respectievelijke budgetten van de gemeenten. 

Voor 2016 zou een nieuwe verdeelsleutel onderhandeld worden. 

Voor de opmaak en berekening van de verdeelsleutel werd een werkgroep opgericht. De werkgroep 

heeft een voorstel uitgewerkt dat werd besproken op een vergadering met de burgemeesters op 

donderdag 18 juni 2015. Tegelijk werd besloten een motiveringsnota op te stellen en te sturen naar 

de betrokken schepencolleges. 

Op 4 juli 2015 en 5 september 2015 heeft de zoneraad het voorstel van verdeelsleutel voor 20162019 

goedgekeurd. 

Op 6 oktober 2015 heeft de gemeenteraad de verdeelsleutel voor 2016-2019 goedgekeurd. 

De begroting 2019 van de hulpverleningszone Kempen moet nog op een zoneraad ter goedkeuring 

worden voorgelegd. 

Juridische grond 

 Wet van 15 mei 2007, artikel 68 over de civiele veiligheid 

Argumentatie 

De gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Kempen moet door elke gemeente van de zone 

vastgesteld worden in een afzonderlijk raadsbesluit. 

Besluit 

 

De gemeenteraad beslist unaniem een bedrag van 1.016.170 euro in het budget 2019 in te schrijven 

als gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Kempen. 

19 2018_GR_00062 Kerkfabrieken: budget 2019 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

De Centrale Kerkraad heeft de budgetten 2019 van de verschillende kerkfabrieken ingediend op 6 

november 2018. 

Juridische grond 

• Decreet 6 juli 2012 tot wijziging van de diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 

betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten 

• Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 over het algemeen reglement op de 

boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale kerkbesturen 

van de erkende erediensten, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 14 december 

2012 



39/52 

Argumentatie 

De Centrale Kerkraad (CK) moet de budgetten van de kerkfabrieken gecoördineerd indienen bij het 

gemeentebestuur. Voorafgaand moet advies gevraagd worden bij het Bisdom. 

De gemeenteraad neemt binnen een termijn van 50 dagen na ontvangst van de budgetten een 

beslissing. Blijft de gemeentelijke toelage in het budget binnen de grenzen van het bedrag 

opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, dan neemt de gemeenteraad kennis. Is de 

gemeentelijke toelage in het budget hoger dan het bedrag dat in het goedgekeurde meerjarenplan 

was opgenomen, dan kan de gemeenteraad het budget aanpassen om overeenstemming met het 

meerjarenplan te bekomen, behalve wat betreft de kosten die betrekking hebben op het vieren van de 

eredienst. 

De gemeentelijke bijdragen voor de kerkfabrieken Onze-Lieve-Vrouw, Sint-Waldetrudis, Sint-Jan de 

Doper, Sint-Antonius van Padua en Sint-Bavo blijven binnen de grenzen van de meerjarenplannen 

2014-2019 (2020). 

De gemeentelijke bijdrage voor de kerkfabriek Sint-Niklaas is verhoogd, de gemeenteraad keurt het 

budget goed. 

 Budget 2019  

   Exploitatietoelage Investeringstoelage  

Onze-Lieve-Vrouw  0,00   0,00   

Sint-Waldetrudis   0,00   0,00   

Sint-Jan de Doper   15.554,97   7.500,00   

Sint-Antonius van Padua  26.156,20   0,00   

Sint-Niklaas   15.439,03   0,00   

Sint-Bavo   27.759,21     0,00   

 

Besluit 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetten 2019 van de kerkfabrieken Sint-Antonius, Sint-

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

Kerkraad. 

De gemeenteraad keurt het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Niklaas zoals ingediend door de 

Centrale Kerkraad, unaniem goed. 

Bijlagen 

 

• Budget2019-Onze-Lieve-Vrouw_Herentals.pdf 

• Budget2019-Sint_Antonius_van_Padua.pdf 

• Budget2019-Sint_Bavo.pdf 

• Budget2019-Sint_Waldetrudis.pdf 

• Budget2019-St.-Jan_de_Doper.pdf 

• Budget2019-St.-Niklaas.pdf 

• Budgetopmaak2019-meerjarenplanning_kerkfabrieken.pdf   

 

 

 

 



40/52 

 

20  Mobiele camera’s  

 

Raadslid Daniel Marcipont heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad: 

“Mobiele camera’s 

Enkele maanden geleden werden door onze politiezone 5 camera’s aangekocht om het aanhoudende 

probleem van zwerfvuil, sluikstorten, overlast en vandalisme te kunnen aanpakken. Ik neem aan dat deze 

camera’s tot op heden niet de ganse tijd in de doos zijn blijven zitten en dat ze maximaal werden ingezet.  

Op de gemeenteraad van 3 juli jongstleden werd (helaas) door de gemeenteraad van Herentals bepaald 

dat deze camera’s slechts kunnen worden ingezet op een aantal welbepaalde plaatsen, meer  bepaald de 

Molenvest, de Gareelmakersstraat, de Ekelstraat, de Zaatweg, de Augustijnenlaan, het stadspark en de 

stationsomgeving.  Mijn amendementen die ik terzake heb ingediend gehad, om deze toch wel zeer 

beperkte inzetmogelijkheden te verruimen tot het ganse grondgebied van onze stad of toch minstens tot 

het volledige stadscentrum, werden door de meerderheid van SP.A en CD&V, aangevuld met de Groen!-

fractie verworpen. Hiermee geven deze partijen zeer duidelijk aan stelling in te nemen dat deze camera’s 

énkel en alleen daar mogen worden gebruikt, en niet op een andere plaats.  Zwerfvuil, sluikstorten, 

overlast en vandalisme op de zovele andere plaatsen deert hen dus duidelijk niet. Daarom viel het echter 

des te meer op dat in de communicatie die eind augustus werd verspreid met geen woord werd gerept 

over deze beperking die ze zelf hebben opgelegd.  In tegendeel, de indruk werd gewekt dat deze 

(logischerwijze) overal kan worden ingezet.  De reacties van de bevolking op in de straat en op facebook 

liegen er ook niet om: “eindelijk”, “zet ze ook eens op plek A of B”,…  Werd deze beperking bewust 

verzwegen? Graag had ik een overzicht gekregen van waar de camera’s al actief geweest zijn, met welk 

oogmerk ze werden ingezet, en gedurende welke periodes. 

Welke resultaten kunnen van de afgelopen 3 maanden worden voorgelegd?’’ 

 

Burgemeester Jan Bertels antwoordt.  

De gemeenteraad keurde deze aankoop goed op 14 maart. Dit is ook op het politiecollege besproken, de 

finale bestelling gebeurde pas op 31 augustus omdat er tot dan verschillende cameratypes getest werden. 

Die cameratypes werden getest op het type lens en al of niet infrarood, waarna ze op 31 augustus besteld 

werden. Op 6 september 2018 werden ze geleverd. Conform de wetgeving moeten bij de camera’s of bij 

de opstelling hiervan ook pictogrammen geplaatst worden, die werden pas geleverd op 14 november 

omdat de eerste leverancier de correcte pictogrammen niet kon leveren, ondermeer door taalfouten. We 

hebben dan met de politiezone een andere leverancier moeten aanstellen. Nu kunnen de camera’s 

rechtsgeldig gebruikt worden en ze hangen nu effectief ook. Door het probleem met de rechtsgeldigheid 

hebben we dus moeten wachten om ze beginnen te gebruiken. De politie (de inspecteur die zich hier 

specifiek mee bezig houdt) heeft de nodige afspraken gemaakt met de buurtagenten en de technische 

dienst betreffende het onderhoud en het plaatsen ervan en er werd een opleiding gegeven aan de mensen 

die ermee moeten werken. Deze camera’s zijn opgenomen in een stuurbord waar de hotspots ingezet 

zijn. Op basis van deze lijst van hotspots kunnen de camera’s rechtsgeldig ingezet worden. De camera’s 

werden op de Vorselaarsebaan ingezet bij het EK wielrennen. Ze hebben gehangen in de Ekelstraat. Er is 

een circulatieplan opgesteld waar de camera’s moeten hangen. Op de vraag of ze ook effect hebben, 

moet ik ja antwoorden. Gisteren is er bijvoorbeeld een camera verplaatst in Vorselaar, ik zeg natuurlijk 

niet waar. Maar er was effect, men spreekt dan over score 1, de wijk laat dan weten dat er iemand een 

overtreding heeft begaan. Ik ga nu niet zeggen waar ze hangen, maar je kent de hotspots. De camera 

maakt dan een toer en de GAS-vaststeller weet waar en wanneer de camera’s hangen, waar er problemen 

zijn met sluikstorten. In verband met uw insinuatie dat zwerfvuil ons niet zou deren en er niet op alle 

plaatsen zou ingezet worden, moet ik antwoorden dat er een probleem is met de wetgeving op camera’s. 

Daarvoor hebben wij hotspots opgegeven die voldoen aan de wettelijke criteria en waar er bekend is dat 

er regelmatig zwerfvuil is. Ik heb deze criteria al eerder toegelicht. Dat is de stand van zaken. 

 

Raadslid Daniel Marcipont: Ik viel achterover dat die camera’s slechts 14 dagen in gebruik zijn. 

 

Burgemeester Jan Bertels: We hebben ze wel gebruikt als afschrikkingsmiddel bij bijvoorbeeld het EK, 

maar de vaststellingen konden niet gebruikt worden om te verbaliseren. 
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Raadslid Daniel Marcipont: Andere steden slagen er wel in om het volledige grondgebied te dekken met 

camera’s. Hier kan het dus niet, tenzij er hier op de gemeenteraad straten bijgevoegd worden aan het 

circulatieplan. 

 

21  Verkeerssituatie Worst van Wellens – Rotonde Mc 

Donald’s 

 

Raadslid Daniël Marcipont heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:  

Verkeerssituatie Worst van Wellens – Rotonde Mc Donalds.  

Met regelmaat van een klok heb ik dit punt ter sprake gebracht op deze gemeenteraad. Ondertussen zijn 

we aan het 10e jaar toe en is er nog steeds geen oplossing. De uitvoering van het masterplan 

stationsomgeving laat, zoals ondertussen wel algemeen geweten is, op zich wachten. Hoewel begin vorig 

jaar enkele winden vanuit het Brusselse ons vernieuwde moed gaven, is het, voor mij althans, stil gebleven 

wat betreft enige vooruitgang in dit dossier. Kan mij een stand van zaken gegeven worden? Zijn de 

verdere studies ondertussen hervat en werd dit dossier opgenomen in de investeringsplannen van onze 

partners? Ik heb in het verleden ook voorstellen gebracht om de ondertunneling alvast niet af te wachten 

en de mogelijkheden te onderzoeken door middel van kleinere ingrepen de lange files te beperken. Een 

van die zeer kleine ingrepen is het schilderen van afslagstroken om het verkeer richting Lichtaart niet 

nodeloos mee in de file te laten staan. Hiertoe zou er ondertussen studiewerk gebeurd zijn door AWV en 

zou er een telling geweest zijn van o.a. het aantal overstekende fietsers. Er moet immer voldoende 

verkeersveiligheid blijven bestaan voor deze zwakke weggebruikers. Wat hebben deze tellingen en studies 

opgeleverd? Zijn er ook nog andere mogelijkheden onderzocht om te komen tot een betere doorstroming? 

Verder doen er zich de laatste maanden ook veel problemen voor aan de “Rotonde van Mc Donalds”, op 

de kruising van de Ringlaan met de Augustijnenlaan en Koepoortstraat. Deze opstropping op onze 

Ringlaan zal het verkeer dat zich een weg zoekt door het centrum van Herentals er niet op doen afnemen. 

Werd er al naar een oplossing gezocht voor dit probleem? 

 

Burgemeester Jan Bertels antwoordt.  

We gaan het antwoord in 2 delen opsplitsen. Ik zal het eerste deel met betrekking tot de stationsomgeving 

beantwoorden en schepen Michielsen zal aanvullen voor de andere onderdelen. Aan het masterplan 

stationsomgeving en het belang ervan ga ik niet veel woorden meer vuil maken. Ik denk dat dat belang 

voor iedereen al jaren duidelijk is. Er is al sterk op aangedrongen vanuit de stad en door alle Kempense 

burgemeesters. Er is de studie van de cel mobiliteit Middenkempen, allerlei voorbeelden die daar het 

belang van een doorstroming en het belang van een masterplan stationsomgeving en Poederleeseweg en 

Lichtaartseweg in de verf zetten. En dat we daar vragende partij zijn, is absoluut zo en zal hopelijk ook 

zo blijven. Na veel druk van stad Herentals en alle instanties die ik al vernoemd heb - ik wik mijn woorden 

en druk me heel voorzichtig uit - is er opnieuw een studie opgestart door Infrabel. Op een vergadering 

waarop onze stad aanwezig was, werden de ruwe schetsen getoond en besproken. Die schetsen moeten 

nog verder afgestemd worden met Agentschap wegen en verkeer en met de provincie omdat er ook fiets-

o-strades worden gecreëerd in de buurt en met de stad Herentals. We hebben nog geen gedetailleerde 

plannen. Ik vermoed dat die schetsen nog even ruw blijven. De afstemming met die andere partners moet 

nog gebeuren. Als stad volgen wij dit van nabij op, wij zitten de andere partners achter hun veren maar 

wij houden tot onze spijt de stuurknuppel niet vast. We hebben nog altijd de kredieten in de 

meerjarenplanning staan om de studies te doen, maar wij staan hier niet aan het roer. Dus ik hoop dat 

die verfijning en de afstemming er snel zal zijn en dat de schetsen vertaald worden in concrete plannen. 

Maar daar zijn we nog niet. Wat die wind vanuit Brussel betreft, ik kan mij voorstellen naar welke wind je 

verwijst en ik kan alleen maar zeggen dat die wind, wind is. Er zijn veel winden gemaakt tijdens de 

verkiezingscampagne en deze is er één van want noch in het meerjarenplan van de NMBS, noch in het 

huidige investeringsplan van de NMBS staan er kredieten ingeschreven voor Herentals. En in het 

meerjarenplan van het Agentschap wegen en verkeer van minister Weyts, in dit geval van Vlaanderen, 

staat er ook niets meer ingeschreven voor dit probleem. Dus als stad zijn wij alleen maar vragende partij 

dat deze kredieten zo spoedig mogelijk worden ingeschreven. Maar ze staan er nu niet, dus de wind is 

voorlopig wind. 
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Schepen Jan Michielsen antwoordt: Daniël, wat betreft de rotonde van Wellens en naar aanleiding van 

uw vraag hebben wij zoals beloofd een brief gestuurd naar Agentschap wegen en verkeer. Zij zijn er ook 

op ingegaan om de situatie te onderzoeken. Trouwens, vorig jaar op 17 september, is dat ook op het 

college geweest en u kon dat ook raadplegen. Er zijn niet alleen tellingen gebeurd, er is een heel 

onderzoek en simulatie gebeurd naar dat voorstel. De tellingen leerden ons dat er per dag gemiddeld 323 

fietsers de oversteek maken op die plaats. Dat is veel en u wijst er ook terecht naar in uw vraagstelling, 

dat dat op een veilige manier moet gebeuren. Na al het studiewerk en simulaties blijkt dat als we het 

verkeer naar 1 rijstrook moeten brengen, de file zich zou verplaatsen naar de Lichtaartseweg. We zouden 

ook, wat ons duidelijk gemaakt is door het Agentschap wegen en verkeer, de fietsoversteek daar moeten 

afschaffen. Maar gezien het grote aantal gebruikers van die oversteek,  hebben we besloten om dat niet 

te doen. Op dezelfde vergadering van Agentschap wegen en verkeer heb ik toen ook gevraagd naar de 

algemene doorstroming en heb ik gevraagd om de borden te zetten om het ritsen te verduidelijken. 

Ondertussen zijn die geplaatst. U heeft ze waarschijnlijk al wel zien staan. Ze hebben mij toen op die 

vergadering ook verteld dat het niet de gewoonte was, maar dat ze de borden toch per uitzondering in 

Herentals gingen plaatsen. Dat is het resultaat. 

 

Raadslid Daniël Marcipont: U heeft nog niet geantwoord op de vraag over het probleem van de rotonde 

Augustijnenlaan? 

 

Schepen Jan Michielsen: Dat is tot dusver nog niet specifiek onderzocht, enkel de algemene doorstroming 

zoals ik net zei, met het plaatsen van de borden om het ritsen te bevorderen. 

 

22  Vredegerecht Herentals  

 

 

Raadslid Peter Verpoorten heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad: 

‘’Vredegerecht Herentals 

Op 27.03.2017 ondertekenden de fractieleiders van alle partijen in onze raad een gezamenlijke brief aan 

minister van Justitie Geens, waarin wij ons verzet tegen de sluiting van het Vredegerecht van Herentals 

kenbaar maakten. Wij nodigden hem uit tot een gesprek hierover. 

Zoals u zal weten, collega’s, stond in het ontwerp van deze brief de volgende passage: 

Het argument dat Vredegerecht in Westerlo eigendom van FOD Justitie zou zijn, en de kost een 

doorslaggevend element zou zijn, is nieuw voor ons. Nooit is dit gesignaleerd als een probleem 

voor de zetel te Herentals. 

Nooit is de vraag gesteld aan de Stad Herentals of er alternatieven waren voor de huidige 

huisvesting aan de Belgiëlaan. De Stad Herentals gaat er prat op steeds open te staan voor dialoog 

met overheidsdiensten en bedrijven die in onze stad gevestigd zijn, en oplossing te zoeken voor 

elk mogelijk probleem dat deze signaleren. 

Echter zien wij niet goed in, waarom de huidige zetel aan de Belgiëlaan niet behouden kan blijven. 

is, Volgens het BPA “Belgiëlaan” kan dit gebouw immers enkel een publieke functie vervullen. Dit 

betekent dat de mogelijkheden voor een nieuwe invulling na een verhuis van het vredegerecht 

beperkt zijn. 

Echter is deze passage geschrapt op vraag van de meerderheid omdat ‘het aanbieden van een gebouw 

voorbarig zou zijn’, en we hiermee zouden wachten tot we met de minister aan tafel zaten. De minister 

heeft echter nooit op onze vraag tot overleg willen ingaan, omdat het Vredegerecht van de Zuiderkempen 

tegen elke logica in naar Westerlo moest gaan. De wet is dan ook zonder meer in de kamer voorgelegd, 

en zo gestemd, ondanks het verzet van Groen. Ik heb dan ook tegen deze volstrekt onbegrijpelijke 

beslissing een beroep tot vernietiging ingesteld bij het Grondwettelijk Hof, een procedure die thans nog 

lopende is. Uit deze procedure blijkt dat het enige argument voor Westerlo, het gebouw van het 

Vredegerecht is. Het is dan ook heel zuur om in de memorie van de Ministerraad te lezen: 

47. Wat het statuut en staat van het gebouw betreft, stelt de verzoekende partij (p. 7 van het 

verzoekschrift) dat de wetgever nooit onderzocht zou hebben of de stad Herentals bereid is om 
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kosteloos een geschikt gebouw ter beschikking te stellen. Los van het feit dat dit een 

hypothetische stellingname is, die op geen enkele wijze gestaafd of onderbouwd wordt (…) 

Het is dan ook gepast als Stad om hier duidelijk standpunt over in te nemen. Herentals is de enige logische 

plaats voor het Vredegerecht van de Zuiderkempen, en wij leggen dan ons ook niet neer bij machinaties 

om ons dit te ontnemen. Voorstel van beslissing: De Stad Herentals schrijft namens de Gemeenteraad de 

volgende brief aan de minister van Justitie: 

Geachte heer Minister 
Wij verwijzen naar uw  hervormingsplan van de vredegerechten waarin zonder enige logische en 
afdoende verantwoording werd beslist dat het vredegerecht van Herentals zal sluiten en verhuist 
naar Westerlo. 
Wij hebben onze argumentatie ter zake reeds uiteengezet in onze brief van 27.03.2017. Wij 

vroegen in deze brief een dringende herziening van het hervormingsplan, en eindelijk de opening 

van een dialoog die reeds lange tijd geleden had moeten opgestart zijn. 

Wij nemen er akte van dat u dit gesprek steeds uit de weg bent gegaan. 

Zoals u weet heeft ons raadslid Peter Verpoorten een beroep tot gedeeltelijke vernietiging 

ingesteld bij het Grondwettelijk Hof tegen de Wet van 25.12.2017 tot wijziging van diverse 

bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen, procedure gekend onder rolnummer 

6962, die thans nog lopende is. 

Uit deze procedure blijkt nogmaals dat het enige argument voor Westerlo, het gebouw van het 

Vredegerecht is. 

Het is in het licht van onze brief van 27.03.2017 onbegrijpelijk om in de memorie van de 

Ministerraad te lezen: 

47. Wat het statuut en staat van het gebouw betreft, stelt de verzoekende partij (p. 7 

van het verzoekschrift) dat de wetgever nooit onderzocht zou hebben of de stad Herentals 

bereid is om kosteloos een geschikt gebouw te beschikking te stellen. Los van het feit dat 

dit een hypothetische stellingname is, die op geen enkele wijze gestaafd of onderbouwd 

wordt (…) 

Wij hebben u uitgenodigd tot een gesprek om de problematiek van de huisvesting van het 

Vredegerecht van  de Zuiderkempen te bespreken. Nooit is dit gesignaleerd als een probleem 

voor de zetel te Herentals. 

Nooit is de vraag gesteld aan de Stad Herentals of er alternatieven waren voor de huidige 

huisvesting aan de Belgiëlaan. De Stad Herentals gaat er prat op steeds open te staan voor dialoog 

met overheidsdiensten en bedrijven die in onze stad gevestigd zijn, en een oplossing te zoeken 

voor elk mogelijk probleem dat deze signaleren. 

De Stad Herentals is nog steeds bereid tot deze dialoog, om te bekijken of zij door het mogelijk 

kosteloos aan uw diensten ter beschikking stellen van een gebouw uit het stedelijk patrimonium, 

een gepaste huisvesting voor de zetel van het Vredegerecht kan voorzien. 

Wij vragen dus – opnieuw - om een dringende herziening van het hervormingsplan, en het 

opstarten van gesprekken met de Stad om de zetel van het Vredegerecht in Herentals te 

behouden.’’ 

 

Raadslid Rob Lathouwers antwoordt.  

Voorzitter, mag ik erop antwoorden? 

 

Burgemeester Jan Bertels: De fractieleiders zijn aangesproken, als ik het goed begrepen heb. 

 

Raadslid Rob Lathouwers: Dank u voorzitter. We zijn als sp.a-fractie even zeer begaan met het behoud 

van het vredegerecht in Herentals. Ik verwijs ook naar de argumenten zoals die zijn aangehaald in de 

brief van 27 maart 2017, ondertekend door de fractieleiders van alle partijen, met betrekking tot het 

aantal inwoners, de bevolkingsdichtheid, het aantal dossiers, de ruimtelijke planning, de mobiliteit en de 

bereikbaarheid. Ook is het belangrijk dat Herentals in deze, als klein stedelijk gebied aangewezen is door 

de Vlaamse overheid, een centrumfunctie vervult naar de omliggende gemeenten toe. Het is dan ook 

spijtig dat minister Geens niet eens de moeite heeft getoond om met de stad Herentals aan tafel te gaan 
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zitten om hieromtrent in dialoog te gaan. We vinden als sp.a dan ook dat het gepast is dat Herentals als 

stad al het nodige moet trachten te doen om het vredegerecht in Herentals trachten te houden en zijn 

graag bereid vanuit de gemeenteraad deze nieuwe brief te ondertekenen, hopelijk opnieuw met alle 

fractieleiders. Het behoud van het vredegerecht is voor ons, ik herhaal, zeer belangrijk. 

 

Burgemeester Jan Bertels. Nog fractieleiders of fractieleidsters? 

 

Raadslid Patrik De Cat: Het staat buiten kijf dat voor de CD&V-fractie ook het behoud van het 

vredegerecht in Herentals primordiaal is en wij zullen dus ook het initiatief van raadslid Peter Verpoorten 

ondersteunen en die brief mee ondertekenen. 

 

Raadslid Pieter Laureys: Ja, ik sluit mij daar bij aan maar ik hoop ook wel even te bemerken dat de 

toevoeging die Peter doet, namelijk het woord ‘mogelijk’, dat wij dat wel toejuichen, zodanig dat wij ons 

niet moeten vastpinnen op het ter beschikking stellen van een gebouw tegen nulprijs. Dus dat woord 

‘mogelijk’ is voor ons wel belangrijk. Dus wij zullen het ook steunen. 

 

Raadslid Els Sterckx: Ik steun mee het voorstel. 

 

Raadslid Daniël Marcipont: Ik moet van Peter zeggen dat hij dat goed gedaan heeft. Wij kunnen ons daar 

uiteraard ook mee in vinden. Ik denk dat de brief die we een aantal maanden geleden getekend hebben, 

dat die veel zegt en dat we ons inderdaad niet mogen laten vastpinnen op de woorden ‘gratis ter 

beschikking stellen’. Dat de mogelijkheid bestaat, dat we dat uiteraard willen onderzoeken, maar ik denk 

dat uiteraard de uitkomst belangrijk moet zijn en dat we uiteindelijk proberen om het vredegerecht hier 

in Herentals te moeten houden. 

 

Raadslid Guy Verellen: Voorzitter, collega’s, een dikke pluim voor Peter want Herentals heeft een 

vredegerecht nodig, zo simpel is het. 

 

Burgemeester Jan Bertels: Daar zijn we het bijna allemaal mee eens. Ik kijk nog even naar Dirk. 

 

Raadslid Dirk Van Thielen: Ik ga voor stemmen. 

 

Burgemeester Jan Bertels. Het is maar dat we het weten, want als ik het goed begrijp, is het dan een 

unanieme beslissing van de gemeenteraad, waarbij de fractieleiders of -leidsters ondertekenen. Ik neem 

aan dat het de wens is, dat we het terug vanuit de gemeenteraad versturen. Dan zal de algemeen 

directeur ervoor zorgen dat het voorstel van beslissing zoals het hier voor ons ligt, als dat goedgekeurd 

wordt, zal vertaald worden in briefvorm en jullie uitnodigen om die brief te ondertekenen en vanuit de 

administratie te versturen naar de betrokken minister. Is dat de afgesproken werkwijze? Is dit voor 

iedereen goed? Maar we moeten nog stemmen over het voorstel van beslissing zoals het werd voorgelegd 

door Peter met de 2 wijzigingen: een oplossing en mogelijk kosteloos. Kunnen we daar over stemmen?  

 

Het voorstel van raadslid Peter Verpoorten wordt unaniem goedgekeurd.  

 

23  Stedelijk actieplan dierenwelzijn – 

begrotingstechnische aspecten  

 

Raadslid Peter Verpoorten heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:  

Stedelijk actieplan Dierenwelzijn – begrotingstechnische aspecten 

Herentals wil een zo diervriendelijk mogelijke gemeente zijn, en het is gepast daartoe, bij het goedkeuren 

van begroting voor het werkingsjaar 2019, de volgende begrotingstechnische beslissingen te nemen: 

1. De burgers van de Stad Herentals doen reeds vele jaren voor de opvang van zieke en gekwetste wilde 

dieren een beroep op het VOC Neteland, gevestigd te Herenthout.  
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Het is dan ook gepast dat de Stad met dit VOC een overeenkomst afsluit om de samenwerking tussen 

Stad en VOC te regelen, en een financiële ondersteuning voor het VOC te voorzien. 

2. De Stad Herentals heeft reeds lang een project voor de sterilisatie van zwerfkatten.  

Echter dekt de voorziene subsidie niet de noden van het project, zodat de vraag naar interventies groter 

is dan het budget kan trekken. Dit is niet de bedoeling, omdat het probleem zo niet onder controle is te 

krijgen. 

Wij voorzien dan ook een verhoging van het budget voor de eerste budgetwijziging van 2019. 

3. Daar waar het VOC zich inzet voor aan reactieve aanpak van zieke, gekwetste en verzwakte dieren, is 

ook preventie heel belangrijk. Daarom zijn ook maatregelen ter ondersteuning van de biodiversiteit en 

populaties van wilde dieren nodig. 

De stad voorziet in samenspraak met Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt nestgelegenheid voor 

vogels en vleermuizen in en op openbare gebouwen en bomen op het openbare terrein.  

In de winter zal de stad op het openbare terrein op een aantal plaatsen voederplekken voorzien voor 

vogels. De stad zal een actie opzetten om de burgers te sensibiliseren om hetzelfde te doen. 

Voorstel van besluit 

Art. 1. De Stad ondertekent de samenwerkingsovereenkomst met het VOC Neteland voor de periode 

2019-2024 (bijlage 1). 

De gemeenteraad verzoekt om het voorziene jaarlijkse budget van € 5.000,00 in te schrijven bij de eerste 

budgetwijziging 2019. 

Art. 2. De stad besliste tot een doorgedreven diervriendelijke sterilisatiecampagne voor zwerfkatten. 

De gemeenteraad verzoekt om het voorziene jaarlijkse budget van € 6.000,00 in te schrijven bij de eerste 

budgetwijziging 2019. 

Art. 3. De Stad zal een overlegwerkgroep met Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt organiseren 

om plannen op te maken voor nestgelegenheid voor vogels en vleermuizen in en op openbare gebouwen 

en bomen op het openbare terrein.  

De gemeenteraad verzoekt hiertoe om het voorziene jaarlijkse budget van € 2.000,00 in te schrijven bij 

de eerste budgetwijziging 2019. 

In de winter zal de stad op het openbare terrein op een aantal plaatsen voederplekken voorzien voor 

vogels. De stad zal een actie opzetten om de burgers te sensibiliseren om hetzelfde te doen. 

De gemeenteraad verzoekt hiertoe om het voorziene jaarlijkse budget van € 1.000,00 in te schrijven bij 

de eerste budgetwijziging 2019. 

 

Burgemeester Jan Bertels antwoordt.  

Dat is ook de reden dat het een toegevoegd punt is, het heeft niets te maken met budget 2019 maar het 

is een, al dan niet in opdracht van de gemeenteraad, budgetwijziging 1, als die er komt, in 2019. 

 

Raadslid Rob Lathouwers: Collega’s, als sp.a-fractie willen wij ons aansluiten aan de wijze woorden van 

collega Peter Verpoorten. Ook wij zijn dierenwelzijn zeer genegen, het was onze fractie, die bij monde 

van toenmalig gemeenteraadslid Liese Bergen, meermaals op de nagel van het zwerfkattenproject sloeg. 

Het zwerfkattenproject werd op poten gezet maar algauw bleek dat het budget ontoereikend was. In 

2017 kwam er een verhoging van dit budget van 3.000 naar 4.000 euro, maar aangezien de noden zeer 

groot zijn, bleek ook dit budget niet voldoende. 6.000 euro inschrijven lijkt ons een billijke oplossing, 

zeker als ze gepaard gaat met een informatiecampagne om huiskatten te steriliseren. Ook het voorstel 

van het VOC lijkt ons billijk. Dit opvangcentrum helpt ons regelmatig met het ophalen, verzorgen en 

vrijlaten van wilde dieren die zich in onze stad bevinden. Bij de discussie over het budget van 2017 wilde 

sp.a dan ook graag middelen voor het opvangcentrum voorzien. Helaas hebben wij hier geen resultaat 

van gezien. We blijven minnaars van dit idee en hopen dat de volgende schepen van milieu dit project 

wel belangrijk genoeg vindt. En ook het derde idee kan op onze steun rekenen. Voorkomen is immers 

beter dan genezen. Het was overigens ons gemeenteraadslid Erik Vervoort, die in het verleden tijdens 

de gemeenteraad van 6 juni 2017 stappen ondernam om een kleine kolonie oeverzwaluwen die hun 

intrek hadden genomen in een tijdelijk opgeslagen zandberg op de terreinen van de stedelijke 

opslagplaats Wuytsbergen, op een goede manier te behandelen. 

 

Raadslid Pieter Laureys: Ik wens te zeggen dat wij het absoluut eens zijn met het principe dat Peter hier 

naar voor brengt. Wij hebben immers ook al gelijkaardige voorstellen gedaan op de gemeenteraad van 
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september 2017 en in juni 2015. Het is wel een beetje vreemd om net nu te horen van de fractie van de 

meerderheid van sp.a dat zij dit nu wel willen steunen terwijl dat ons voorstel in september 2017 is 

weggestemd. Zeer bizar… 

 

Burgemeester Jan Bertels: Ik zal u eens uitleggen hoe een coalitie werkt. 

 

Raadslid Pieter Laureys: Voor ons is en blijft dierenwelzijn een zeer belangrijk thema, maar vermits wij 

ons niet willen vastpinnen op de voorgestelde bedragen zullen wij ons onthouden op dit punt. 

 

Raadslid Guy Verellen: Ik zou volmondig Peter zijn voorstel willen steunen, maar vooral extra aandacht 

voor het VOC in Herenthout. Dat is een Neteland materie, en als we dan kijken naar 5.000 euro, per 

Herentalsenaar komen we amper, als ik goed gerekend heb Muriël, op 17 cent per Herentalsenaar. Ik 

stel voor om dat maal 5 te doen, zodanig dat we aan 1 euro per Herentalsenaar komen. Dat is intens 

belangrijk, die mensen doen fantastisch werk. 

 

Raadslid Patrik De Cat: Vanuit de CD&V fractie willen wij ons ook niet vastpinnen op de bedragen die in 

het voorstel van Peter staan en dit dus niet goedkeuren of steunen maar volgende keer bekijken met een 

ander bedrag. 

 

Raadslid Daniël Marcipont: Als fractie kunnen wij ons volledig vinden in het voorstel tot aanpassing van 

die bedragen zoals gevraagd door Peter. Ik vind het jammer dat uiteindelijk 2 grote partijen in deze 

gemeenteraad die ook volgende legislatuur de meerderheid zullen uitmaken en uiteindelijk nu een beetje 

hun kak intrekken door dit punt niet mee te stemmen. Het mag niet de bedoeling zijn van deze 

gemeenteraad om beslissingen te nemen die een weerslag hebben op de komende legislatuur. Dat is ook 

niet hetgeen waarvoor ik wil pleiten. Maar aangezien het uiteindelijk om een heel klein miniem bedrag 

gaat wat hier wordt gevraagd, denk ik dat het uiteindelijk geen enkel probleem mag zijn om dit hier goed 

te keuren. En dan kan ik alleen maar betreuren dat de twee grote partijen in deze gemeenteraad hun 

kak inhouden. 

 

Raadslid Dirk Van Thielen: Ik zal ook nog iets zeggen. Als lid van VOC stem ik dat voorstel van Peter 

goed! 

 

Raadslid Kathleen Laverge: Ik sta helemaal achter wat er voorgesteld wordt en wat betreft het vastpinnen 

op die bedragen. Het lijkt me heel normaal dat dat bekeken en geëvalueerd wordt op termijn en dat men 

zich dan nog altijd kan beraden of het nu meer of minder moet zijn. Maar als je op zijn minst voor 

dergelijke bedragen al een kleine zekerheid kan inbouwen dan ben je weeral een stap verder voor deze 

projecten die toch absoluut aandacht, en zeker, steun verdienen. Dus, u vastpinnen op bedragen is iets 

illusoir. 

 

Burgemeester Jan Bertels: Goed, heeft iedereen zijn opmerkingen gegeven? Dan moeten we stemmen 

omtrent het voorstel van besluit. 

 

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

24  Oproep inschrijving voor het verkrijgen van 

impulssubsidies: stand van zaken  
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Raadslid Kathleen Laverge heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:  

‘’De oproep tot inschrijving voor het verkrijgen van impulssubsidies voor projecten die sociale en reguliere 

economie dichter bij elkaar brengen.  

- Is de stad van plan daarop in te gaan?  

- Is er zicht op projecten, gezien de korte deadline tot 8 december?’’ 

 

Schepen Anne-Mie Hendrickx antwoordt.  

Kathleen, zoals u weet, heeft het bestuur in het verleden getracht om zeker een sociaal beleid te voeren 

rond sociale tewerkstelling. Zowel de stad, maar in eerste plaats het OCMW heeft getracht zo veel mogelijk 

subsidie binnen te halen voor projecten ‘sociale economie’. Maar, zoals u ook weet, heeft de overheid de 

laatste jaren de subsidiëring voor zulke projecten sterk beknopt. Voor het project dat nu gelanceerd was, 

hebben wij zowel bij het OCMW als bij de stad bevraging gedaan. Beide diensten hebben ons laten weten 

dat eigenlijk de periode waarin zij nu een project zouden kunnen indienen veel te kort was. Ze hadden 

amper drie weken tijd om een voorstel in te dienen en dat was nu voor beide instanties te kort. 

 

Burgemeester Jan Bertels: Het is inderdaad voornamelijk het OCMW dat sociale economie projecten trekt. 

U weet waarschijnlijk dat OCMW Herentals ook een regierol opneemt voor sociale economie binnen het 

samenwerkingsverband van ISOM met de zeven omliggende gemeenten. Daar heeft het OCMW ooit een 

subsidie voor aangevraagd en heeft die subsidie ook gekregen. In dat kader vervullen wij die regierol en 

proberen wij dus allerlei subsidiekanalen aan te boren. Dit is dus onder meer bekeken onder het project 

sociale koerier. Project sociale koerier is een project dat in Herentals wordt ondersteund door de Groep 

Talent. De Groep Talent staat eigenlijk voor een aantal sociale economie bedrijven of initiatieven die 

samenwerken en die hebben bekeken of ze kunnen meedoen aan deze sociale impulsoproep. Het was 

kort dag was en ze hebben gezien dat ze op deze termijn geen voldragen project kunnen indienen dat 

voldoende kans maakt. Vanuit zowel de regierol van OCMW binnen ISOM als de groep talent, onder meer 

met het project sociale koerier, wordt er gekeken naar alle mogelijke kanalen om de sociale economie 

binnen die groep te versterken en / of verder uit te bouwen. 

 

Raadslid Kathleen Laverge: Goed, ik weet inderdaad, daarom wilde ik deze vraag ook stellen, dat het kort 

dag is. Ik hoop alleen dat het inzicht daarmee groeit dat het absoluut noodzakelijk is om een voortdurende 

interactie te onderhouden met alle actoren in dat sociale economie circuit en dat overleg zeer breed te 

houden zodanig dat je dus altijd wel met ideeën kan komen, want ik dacht dat de projecten kunnen 

verdedigd worden wat later in december. Het is kort dag, ik begrijp het, en ik weet dat er inderdaad wel 

trekkers zijn en dat er inderdaad gezocht wordt naar mogelijke projecten. Ik hoop dat daar heel hard 

verder aan gewerkt wordt en dat men in het vervolg altijd klaar staat met insteken voor projecten die 

kunnen gelanceerd worden. Ik vind persoonlijk ook wel dat ze iets meer tijd mogen geven om de projecten 

in te dienen, want het is inderdaad kort dag. Ik stond er zelf wat versteld van. Maar ik dacht, misschien 

ligt er wel wat op de plank en zijn ze met iets bezig, dus dat weet ik dan nu. 

 

Burgemeester Jan Bertels: Ze zijn met iets bezig. De regierol voorziet dat effectief en het project sociaal 

koerier is daar mee bezig. 

 

 

 

 

25  Aanpassingen aan goedgekeurde notulen 

schepencollege 

 

Raadslid Hubert Vanooteghem heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:  

‘’Aanpassingen aan goedgekeurde notulen schepencollege. 

Op de gemeenteraad van oktober 2018 werd een felle discussie gehouden over een achteraf aanpassing 
aan de goedgekeurde notulen van het schepencollege. De bewering dat de aanpassing gebeurde op een 
onwettige wijze werd niet aanvaard en er werd gesuggereerd klacht in te dienen. We hebben geen klacht 
ingediend maar het feit voorgelegd aan het Agentschap Binnenlands Bestuur via volgende mail: “Het 
gebeurt soms dat in de goedgekeurde notulen van het schepencollege, die aan alle raadsleden worden 
bezorgd ongeveer 3 weken na de vergadering van het schepencollege, bij de besluiten een fout staat 
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(bv. verkeerde datum). Als dit aan het bestuur gemeld wordt dan worden de notulen gewoon aangepast 
zonder dat de gemeenteraadsleden (noch de leden van het schepencollege) hierover ingelicht worden. 
Volgens mij kan dit niet.  De aan de gemeenteraadsleden toegestuurde notulen, en de daarin staande 
besluiten, zijn volgens het gemeentedecreet de enige met rechtsgeldigheid.” Wij ontvingen op 5 
november volgend antwoord van het ABB over onze interpretatie van het gemeentedecreet: “Eenmaal 
de notulen van het schepencollege zijn goedgekeurd en ondertekend, zijn deze notulen authentieke 
akten.  De notulen moeten worden geacht met de werkelijkheid overeen te stemmen en kunnen niet, 
behoudens door de procedure van betichting van valsheid in geschrifte, door beweringen van leden van 
het schepencollege of raadsleden worden tegengesproken. Indien achteraf wordt vastgesteld dat reeds 
goedgekeurde notulen een materiële fout bevatten, moet het college van burgemeester en schepenen 
dan ook een nieuwe beslissing nemen waarin de materiële vergissing wordt vastgesteld en de beslissing 
correct wordt weergegeven.  Deze nieuwe beslissing wordt aan de raadsleden bezorgd. 
Volgens dit antwoord en volgens ons is dus de wijziging aan de notulen van het schepencollege van 30 
april 2018 niet correct verlopen.  Het feit dat de gewijzigde notulen van de vergadering van 30 april 2018 
alsnog op 5 oktober 2018 aan alle gemeenteraadsleden werden opgestuurd verandert niets wezenlijks 
aan de zaak. 
 
Besluit 
In de toekomst worden eventuele (materiële) fouten in de goedgekeurde besluiten van het 
schepencollege op een correcte wijze rechtgezet: 

- Het punt wordt opnieuw op de agenda van het schepencollege geplaatst. 
- De vergissing wordt vastgesteld en het correcte besluit wordt genomen. 
- Na goedkeuring van de notulen komt de beslissing automatisch bij de gemeenteraadsleden 

terecht.’’ 
 

Burgemeester Jan Bertels antwoordt.  

Wij moeten geen discussie voeren met ABB, want zij zeggen juist hetzelfde als wat ik twee 

gemeenteraden geleden heb gezegd. Ik ga het heel kort samenvatten. Jij mag uw repliek doen, maar uw 

vraagstelling is niet juist. Vorige keer hebben we dat proberen uit te leggen, de adjunct algemeen 

directeur, toen secretaris heeft het u ook uitgelegd. Maar we slagen daar niet zo goed in. ABB zegt, en 

terecht want dat staat ook in de wetgeving, notulen zijn authentieke akten. De notulen waren correct 

zoals ze ondertekend waren en de uittreksels waren correct. We hebben u deze toen allemaal laten inzien. 

De brieven die we gestuurd hebben naar Herentals Fietst Feest waren correct. Er is een fout gebeurd, 

daar heeft de toenmalig secretaris zich al voor verontschuldigd. Er is een fout gebeurd in het doorsturen 

van de digitale notulen. De digitale notulen die naar jullie werden doorgestuurd, waren foutief. Dat is ook 

al gezegd en dat heeft de secretaris u ook laten zien. Maar de authentieke notulen waren correct, de 

uittreksels waren correct. Maar de digitale notulen - waarschijnlijk door de tijdsdruk van het verlengde 

weekend maar dat heeft geen belang - waren foutief. Wat ABB bedoelt, als er materiële vergissingen 

gebeuren in de authentieke notulen of de uittreksels dan moet dat op deze manier gebeuren, maar dat 

doen wij al zo. Je kan gaan kijken in de notulenboeken, soms staan daar in de kant aanpassingen met 

een collegebeslissing. Als je beweert dat iemand de notulen zou aanpassen of opzettelijk een fout maakt 

dan moet je een klacht indienen tegen valsheid in geschriften. Dat heb ik u vorige keer ook al gezegd. 

We moeten niet discussiëren met ABB, want de authentieke notulen en de uittreksels waren correct. En 

voor de foutief doorgestuurde digitale notulen heeft de toenmalig secretaris zich al voldoende 

geëxcuseerd. 

 

Raadslid Hubert Vanooteghem: Het ABB heeft het niet over notulenboeken, dat is blijkbaar minder 

belangrijk. Het ABB heeft het over notulen die opgestuurd zijn aan alle gemeenteraadsleden. Er zijn 

ondertussen nog materiële fouten gebeurd sinds die datum en die notulen zijn gewoon aangepast. En in 

het laatste geval is de gemeenteraad hiervoor verantwoordelijk gesteld.  

Burgemeester Jan Bertels: De notulisten deden dat in het verleden en zullen dat ook in de toekomst 

doen, juist zoals bij andere besturen. Digitaal doorsturen, bespaart tijd waardoor er meer kan nagelezen 

worden. In de toekomst zullen er ook nog menselijke fouten gebeuren. 
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Raadslid Hubert Vanooteghem: Ik kan alleen maar zeggen dat de aanpassingen niet normaal zijn 

verlopen, de verkeerde info heeft tot in oktober op de webstek gestaan. Maar jullie geven dus het 

engagement om het in de toekomst ook juist te blijven doen, dan moet er niet gestemd worden. 

  

26  Elektronische dossiers voor gemeenteraadsleden  

 
Raadslid Hubert Vanooteghem heeft volgend punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad: 

‘’Elektronische dossiers voor gemeenteraadsleden. 
Het huishoudelijk reglement bepaalt : 
“Vanaf 1 januari 2014 wordt het dossier elektronisch ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden 
die hierom vragen.” Dit gebeurt redelijk stipt en betekent voor een gemeenteraadslid een grote tijdswinst. 
Gelukkig worden de meeste dossierstukken (> 80%) in pdf formaat doorgestuurd. Maar we constateren 
dat veel documenten nog worden opgestuurd in formaten die vereisen dat bepaalde software op de 
computer van het gemeenteraadslid is geïnstalleerd. 
 Formaat xls(x) en doc(x) vereisen in principe de installatie van Microsoft Office. 

 Formaat jpeg vereist de installatie van fotoverwerkingssoftware. 
De installatie van microsoft office is niet gratis; het kost minimaal 69 €/jaar. Ook fotoverwerkingssoftware 
is dikwijls betalend (het populaire Adobe Photoshop programma kost ongeveer 140 €/jaar) De raadsleden 
krijgen geen financiële vergoeding voor aanschaf van software. 
Het is wel mogelijk om de bewuste documenten te lezen met gratis software (open office, paint,…) maar 
die moet dan ook opgezocht en geïnstalleerd worden. Nochtans is er gratis performante software 
beschikbaar via de Adobe Acrobat reader. (pdf formaat) Alle vermelde formaten kunnen eenvoudig 
omgezet worden naar doorzoekbaar pdf formaat dat via een standaard gratis programma kan gelezen 
worden. Pdf is de standaard geworden voor documenten die via mail of via webstek ter beschikking 
worden gesteld. Pdf is universeel bruikbaar voor elk bestandstype, de lay-out is voor iedereen dezelfde 
(want die kan wel verschillen tussen softwarepakketten) en vooral een pdf bestand is niet eenvoudig te 
wijzigen of aan te passen zodat al dan niet bewuste wijzigingen aan een document voor verdere 
verspreiding zijn uitgesloten. (De stad of het bestuur is door gebruik van pdf dus zeker dat er geen 
aangepaste versies van een document door derden in omloop komen.) Eventueel kunnen de documenten 
die in andere formaten beschikbaar zijn in het bronformaat worden meegestuurd, maar het pdf formaat 
is er altijd bij. 
Besluit 
De administratie stuurt voortaan alle dossierstukken door in doorzoekbaar pdf formaat.’’ 

 

Burgemeester Jan Bertels antwoordt. 

Hubert, ik vertolk nu even het standpunt van de administratie, van het secretariaat, want zij worden daar 

eventueel mee geconfronteerd. Ik ben blij dat je ook zegt dat de meeste, enfin, dat er al veel digitaal 

wordt doorgestuurd, en 80 % hiervan in PDF formaat. Er bestaan inderdaad tools om MS-Word, Excel, 

Powerpoint en weet ik veel welke andere documenten om te zetten in PDF formaat. Maar, en nu komen 

er 2 maars. Ten eerste vraagt dit veel mankracht / vrouwkracht van het secretariaat en ten tweede is er 

nog een praktisch probleem en dat kan eventueel opgelost worden in de toekomst, maar dat zal u dan 

budgettair mee moeten bekijken. Met de huidige scanner op het kopieerapparaat kunnen ze geen 

doorzoekbare scans maken. Die module zit daar niet in. Praktisch kunnen ze het nu niet. Wij kunnen ze 

nu niet doorzoekbaar inscannen. Ik zeg letterlijk wat ze tegen mij gezegd hebben en de algemeen 

directeur kan dat bevestigen. Niet alles wat nu aangeleverd wordt, kunnen ze inscannen als doorzoekbare 

PDF’s. Dus daar zit je met twee materiële beperkingen; één materiële beperking inzake personeel 

momenteel, dat is oplosbaar, en tweede materiële beperking inzake de huidige beschikbare materialen 

voor het secretariaat, ook oplosbaar maar ik stel voor dat als u dat perse wil, dat men dat mee neemt in 

het nieuwe huishoudelijk reglement dat bij het begin van volgende legislatuur toch zal opgemaakt 

worden, neem ik aan. Dat heb ik toch begrepen. Maar materieel en pragmatisch kunnen ze het niet aan 

vanaf nu. 

 

Raadslid Hubert Vanooteghem: Ik ga akkoord met het punt waar u zegt als we kopies moeten maken op 

een kopieermachine kunnen we geen doorzoekbare PDF’s maken maar dat gebeurt zeer zelden. Maar als 

je doc versies of ppt files of xls files doorstuurt zijn die beschikbaar in office en is het heel simpel om met 
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één commando ‘opslaan als’ in Microsoft office een PDF versie van het document te maken. Dat vraagt 

praktisch geen tijd, je kan dat zelfs doen vanuit Explorer, je kan dan met de rechter muisknop het 

commando geven ‘omzetten naar PDF’. 

 

Burgemeester Jan Bertels: Maar ik ga me niet moeien, Hubert, vanuit het secretariaat, en het secretariaat 

valt onder de bevoegdheid van de algemeen directeur, zeggen ze dat ze daar nu niet de man / 

vrouwkracht voor hebben. Ik ga dat niet beoordelen. Ik geef gewoon mee wat zij hier vermeld hebben. 

 

Raadslid Hubert Vanooteghem: Dat verbaast mij een beetje, omdat dat heel simpel is, als je over Microsoft 

office beschikt. 

 

Raadslid Dirk Van Thielen: Ik wil nog één ding recht zetten. Hubert, u zegt dat PDF zeer veilig is en 

dergelijke, dat je dat niet kan wijzigen. Dat is niet waar, elke PDF kan je wijzigen, zoveel als u wil. Dat is 

geen veilig document. Enkel als u het digitaal handtekent dan gaat u het niet meer kunnen wijzigen. 

Maar alle andere PDF’s zijn gewoon wijzigbaar. 

 

Raadslid Bart Michiels: Het is gewoon de motivering van Hubert die niet klopt. Als je verwijst naar Adobe 

Acrobat, net zo goede andere PDF viewers zijn even gemakkelijk te installeren als Open Office en Libre 

Office die wel office documenten kunnen lezen. Dus of je nu Adobe Acrobat Reader moet installeren of 

Open Office of Libre Office of een andere PDF viewer, dat is net hetzelfde. 

 

Raadslid Hubert Vanooteghem: Als je een PDF viewer moet installeren… 

 

Raadslid Bart Michiels: Uw argumentatie klopt niet. Om een JPEG te openen heb je totaal geen fotoshop 

nodig. 

 

Raadslid Hubert Vanooteghem: Je hebt een fotobewerkingssoftware nodig. 

 

Raadslid Bart Michiels: Neen, dat kan ook in Open Office. Ik zal het u heel graag uitleggen. Het is dezelfde 

moeite die je doet. Adobe is een commerciële firma, er zijn voldoende alternatieven die je kan gebruiken, 

dus ik begrijp uw vraag niet goed en daarom gaan we tegen stemmen. 

 

Burgemeester Jan Bertels: Hubert, als je de stemming aan houdt of kunt u het overhevelen naar het 

volgende huishoudelijke reglement dat er gaat komen in het voorjaar 2019. 

 

Raadslid Hubert Vanooteghem: Ik zal het doorzoekbare dan weg laten. Bij de laatste dossiers die we 

doorgestuurd hebben gekregen, zat er geen enkele tussen die niet in PDF was of in doc of in xls. 

 

Burgemeester Jan Bertels: Maar Hubert, ik ga geen oordeel doen, ik krijg alleen het signaal dat het 

materieel en personeelsmatig momenteel niet mogelijk is, dus wat mij betreft ga ik niet iets stemmen 

waardoor ik iets op leg aan de diensten wat ze nu niet aan kunnen. Dan moet men zich daarover 

uitspreken op het moment dat men het materieel en / of personeelsmatig heeft opgelost. 

U behoudt de stemming aan als ik het begrijp? Goed, dan gaan we stemmen omtrent het voorstel van 

besluit van Hubert met betrekking: de administratie stuurt voortaan alle dossierstukken door in 

doorzoekbaar PDF formaat. 

 

Raadslid Hubert Vanooteghem: En ik zou daaraan willen toevoegen; bij die dossiers krijg je vaak ook veel 

documenten van Pidpa of IOK die ook niet in orde zijn. Eigenlijk moet de administratie vragen aan die 

instanties om hun stukken ook in PDF formaat door te sturen. 

 

Burgemeester Jan Bertels: Moet ik nog een zin toevoegen aan uw voorstel van besluit? 

 

Raadslid Hubert Vanooteghem: Neen, ik wil dat maar opmerken. Dat zou voor de administratie veel werk 

wegnemen. 
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Burgemeester Jan Bertels: Hubert, we zijn aan uw voorstel van beslissing. U bent terug bezig met de 

motivering. Dus ik heb het goed begrepen: de administratie stuurt voortaan alle dossierstukken door in 

PDF formaat. 

 

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

27  Brandveiligheid patrimonium  

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

‘’Ik heb het al een aantal keer aangehaald in de gemeenteraad: de brandveiligheid van ons patrimonium 

(en het patrimonium waarvoor we een renteloze lening gegeven hebben (scouts, gidsen) loopt een risico 

om ten gevolge van brand volledig te verdwijnen. Er zijn rookmelders op de markt die bij detectie van 

brand geen geluidssignaal geven maar meteen een verwittiging sturen naar bijvoorbeeld een smartphone. 

Eventueel kunnen dergelijke melders aangesloten worden op een meldcentrale. Snel reageren is immers 

de boodschap. 

- Hoe zit het enerzijds met de brandveiligheid in ons eigen patrimonium? 

- Is ons patrimonium aangesloten op een meldcentrale?  

- Kan dergelijke rookmelder opgelegd worden in de vergunning van de verenigingen waaraan we 

een renteloze lening geven?’’ 

 

Burgemeester Jan Bertels antwoordt.  

Rutger, ik ga proberen om in drie punten te antwoorden. Eerst omtrent de jeugdlokalen, de 

jeugdverenigingen. Je weet dat we vanuit de stad verschillende activiteiten ondernemen naar 

jeugdverenigingen toe, met betrekking tot het in orde zijn inzake brandveiligheid. Daar hebben we 

verschillende subsidiereglementen voor en ondersteuningen. En met betrekking tot de subsidie voor de 

nieuwbouw van de jeugdlokalen waar je specifiek om vraagt, het scoutslokaal van de Wijngaard, daar 

zijn rookmelders aanwezig. Die zijn mee geplaatst door brandweerlieden. Daar zijn rookmelders aanwezig 

want wij vereisen - dat zit ook in de reglementering - dat verenigingen na afronding van de werken in het 

bezit zijn van een geldig brandweerverslag. Zij moeten een kopie aan de stad bezorgen.  De brandweer 

legt bij jeugdverenigingen quasi altijd brand en/of rookmelders op in hun verslag. Zij moeten kunnen 

voorleggen dat ze een geldig verslag hebben en ook een geldige keuring van de nutsvoorzieningen, onder 

meer de eventuele brandmelders. De subsidie voor de jeugdinfrastructuur en aanpassingswerken ken je. 

Wat de jeugdverenigingen betreft, zij moeten daar aan voldoen. Dat staat niet expliciet zo in het 

reglement, maar wel in het brandweerverslag dat iets ruimer is, waar die brand- en rookmelders inzitten. 

Punt 2 met betrekking tot rookmelders en verwittiging naar smartphone, dat is een beetje dubbel. Vanuit 

de dienst facility geeft men mij het antwoord dat het kan maar men opteert er toch voor om ook een 

geluidsignaal te hebben. Zeker als er mensen aanwezig kunnen zijn in het gebouw. Anders gaat er een 

brandalarm af en wordt er een melding verstuurd naar een smartphone en weten de mensen die zich in 

het gebouw bevinden niet dat er een gevaar is. Je kan niet elke persoon koppelen aan een meldsysteem. 

Dus ja, je kan het koppelen, en ja , het gebeurt ook voor een aantal zaken, maar men stelt voor om het 

één niet los te koppelen van het andere, dus ook geluid te hebben en ook soms smartphones. Met 

betrekking tot het eigen patrimonium van de stad is er nog werk aan de winkel. In die zin dat er wel een 

firma is aangesteld, MDP, die voor ons hele patrimonium de brandblussers, de sprinklers en de 

brandhaspels onderhoudt en nakijkt. Zij moeten dat jaarlijks onderhouden. Elke bouw heeft ook, en hier 

komt het dan, een eigen systeem van rookmelders, die ook jaarlijks worden nagekeken door MDP. In de 

bibliotheek hebben we onlangs nog een investering gedaan in verband met een nieuwe brandcentrale en 

rookmelders. Er zijn ook een aantal gebouwen die onderhouden worden door Veolia, bijvoorbeeld het 

Netepark. Die zijn dan ook verplicht om die controle jaarlijks te doen. Maar er is dus geen overkoepelende 

brandcentrale voor alle gebouwen van de stad. Dat is er dus niet. Wij hebben gebouwen met een eigen 

systeem en een eigen doormeldingssysteem. Dat gaat van medewerkers die verwittigd worden, 
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bijvoorbeeld in de stedelijke werkplaats, daar worden medewerkers verwittigd op basis van de 

smartphone die ze hebben van de stad. Anderzijds zijn er gebouwen die verbonden zijn met een 

meldkamer, bijvoorbeeld het Netepark. Maar er is nog geen éénvormigheid, als het dat is wat je bedoelt. 

Dat is nog een ‘work in progress’. Je weet dat er al wat studies over gedaan zijn met betrekking tot het 

gebouwenbeheer van de stad en ook het OCMW in de toekomst. 

 

Raadslid Rutger Moons: Ik denk dat ik mijn vraag niet goed gesteld heb want die rookmelders die de 

brandweer oplegt bij de jeugd, dat zijn er inderdaad die een signaal geven als er iemand ter plaatse is. 

Bij mij is het vooral, als er brand is en er is niemand, dan krijgt niemand van de scouts die melding van 

de brand en dan kan het zijn dat heel het gebouw afbrandt. Niemand is dan op de hoogte van de brand, 

het risico dat wij hebben, is dat wij de renteloze lening gegeven hebben. 

 

Burgemeester Jan Bertels: De renteloze lening is gedekt door iets anders. Maar nu, op risico van een oud-

scoutleider die ik gebeld heb, hij beweert - het is een zoon van een brandweerman - dat er rookmelders 

zijn en die ook een signaal geven naar buiten. 

 

Raadslid Rutger Moons: Het is daarmee dat ik het zou verplichten als ze De Buecken beginnen bouwen. 

Dat je dan kan zeggen… 

 

 

Burgemeester Jan Bertels: Ik denk dat dat in het brandweerverslag staat, maar dat moeten we even 

nakijken met de jeugddienst. 

 

Schepen Bieke Baeten: Ik heb het tijdens een vorige gemeenteraad ook al gezegd dat er subsidies kunnen 

aangevraagd worden voor brandveiligheid. Dat is tijdens de jeugdraad al herhaaldelijk aangegeven, als 

ze brandveilige maatregelen willen treffen, dat ze beroep kunnen doen op subsidies vanuit de stad. 

 

Raadslid Rutger Moons: Dat is dan wel vrijblijvend. 

 

Schepen Bieke Baeten: Ja, dat is waar. 
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