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gemeenteraad
Dagorde met samenvattingen Zitting van 12 februari 2019

OPENBARE ZITTING

Sector stadsontwikkeling
Dienst patrimonium

1 2019_GR_00043 Omgevingsvergunning OMG2018-058: aanvaarding kosteloze 
grondafstand

Op 25 juni 2018 verleende het college van burgemeester en schepenen een 
voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning in open bebouwing en het afbreken 
van een bestaande woning aan de Kapelstraat 2.

Het college van burgemeester en schepenen legde als voorwaarde op dat de private grond binnen de rooilijn 
gratis moet worden overgedragen aan de stad, conform de voorwaarden opgenomen in de belofte van gratis 
grondafstand . Notaris Vonnicq Vermeulen heeft hiervoor een ontwerpakte opgemaakt. De 
gemeenteraad aanvaardt de grondverwerving voor algemeen nut.

2 2019_GR_00045 Gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 32 (Herentals) - nr. 21 
(Noorderwijk), Herenthoutseweg - bepalend voorstel

HEAT 21 nv 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 bestaande buurtweg 
heeft sinds de aanleg van de autosnelweg 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.

Aangezien de aanpalende percelen van het gedeelte af te schaffen buurtweg eigendom zijn van dezelfde 
eigenaar en de buurtweg de te ontwikkelen site doorkruist, vereist eender welke kwalitatieve herontwikkeling 
van de bedrijventerreinen de voorafgaandelijke afschaffing van voormeld gedeelte van de buurtweg.

Het voornemen tot gedeeltelijke afschaffing van de buurtweg nr. 32 (Herentals) – buurtweg nr. 21 
(Noorderwijk) is onderworpen geweest aan een openbaar onderzoek van 17 december 2018 tot en met 15 
januari 2019.  Er werd 1 opmerking ingediend door Pidpa.

De gemeenteraad stelt de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 32 (Herentals) - buurtweg nr. 21 
(Noorderwijk) definitief vast en maakt het dossier over aan de deputatie van de provincie Antwerpen.

3 2019_GR_00049 Omgevingsvergunning OMG2018-184: aanvaarding kosteloze 
grondafstand

Op 24 december 2018 verleende het college van burgemeester en schepenen een 
voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het verkavelen van een grond in twee kavels aan de 
Schommestraat.

Het college van burgemeester en schepenen legde als voorwaarde op dat de private grond binnen de rooilijn 
gratis moet worden overgedragen aan de stad, conform de voorwaarden opgenomen in de belofte van gratis 
grondafstand . Notaris Wim Vanberghen heeft hiervoor een ontwerpakte opgemaakt. De 
gemeenteraad aanvaardt de grondverwerving voor algemeen nut.
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Sector ondersteunende diensten
Staf van de algemeen directeur

4 2019_GR_00050 Benoeming leden raad van bestuur AGB Herentals

Door de vernieuwing van de gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 moeten 
gemeentelijke vertegenwoordigers benoemd worden om te zetelen in de raad van bestuur van het AGB 
Herentals.

De raad van bestuur bestaat uit elf leden. Ten hoogste twee derde van de leden is van hetzelfde geslacht. Bij de 
aanduiding van de leden van de raad van bestuur krijgt in principe elke fractie één zetel. Als de verkiezing op 
deze manier ertoe zou leiden dat de fracties vertegenwoordigd in het college geen meerderheid zouden 
hebben, wat het geval is, vervalt deze verdeling. Om de rechten van de meerderheid te garanderen, gebeurt dit 
met gewogen stemrecht binnen alle fracties. Elke fractie krijgt dan zoveel stemmen als ze zetels heeft in de 
gemeenteraad, dus 29 in totaal. Hierdoor heeft de meerderheid 15 stemmen waardoor ze zeker is van zes 
zetels. Tot slot worden de overige vijf zetels verdeeld via het systeem imperiali.

De gemeenteraad benoemt de leden van de raad van bestuur voor het AGB Herentals.

5 2019_GR_00052 Benoeming leden raad van bestuur AGB Sport en Recreatie Herentals

Door de vernieuwing van de gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 moeten 
gemeentelijke vertegenwoordigers benoemd worden om te zetelen in de raad van bestuur van het AGB Sport 
en Recreatie Herentals.

De raad van bestuur bestaat uit elf leden. Ten hoogste twee derde van de leden is van hetzelfde geslacht. Bij de 
aanduiding van de leden van de raad van bestuur krijgt in principe elke fractie één zetel. Als de verkiezing op 
deze manier ertoe zou leiden dat de fracties vertegenwoordigd in het college geen meerderheid zouden 
hebben, wat het geval is, vervalt deze verdeling. Om de rechten van de meerderheid te garanderen, gebeurt dit 
met gewogen stemrecht binnen alle fracties. Elke fractie krijgt dan zoveel stemmen als ze zetels heeft in de 
gemeenteraad, dus 29 in totaal. Hierdoor heeft de meerderheid 15 stemmen waardoor ze zeker is van zes 
zetels. Tot slot worden de overige vijf zetels verdeeld via het systeem imperiali.

De gemeenteraad benoemt de leden van de raad van bestuur voor het AGB Sport en Recreatie Herentals.

6 2019_GR_00053 Bouw sporthal Noorderwijk: goedkeuring memorandum van 
overeenstemming

De stad heeft nood aan sportinfrastructuur in Noorderwijk om aan de lokale sportbehoeften te kunnen 
voldoen. De stad zou deze sporthal willen realiseren op de terreinen van golfclub Witbos in Noorderwijk. 

In het licht van het onderzoek naar de ontwikkeling van de sporthal op de terreinen van de golfclub worden 
een aantal afspraken gemaakt tussen de stad en golfclub Witbos, die in een memorandum van 
overeenstemming zijn opgenomen.

De gemeenteraad keurt het memorandum van overeenstemming goed.

Dienst financiën
7 2019_GR_00047 Dringende renovatie van de gebruikerslift in de bibliotheek - dossier 

2019-017 - goedkeuring van de opstart van de overheidsopdracht en 
de wijze van gunnen

De liften in de bibliotheek blokkeren regelmatig. Een grondige renovatie van de gebruikerslift is dringend nodig.
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De gemeenteraad gaat akkoord met de opstart van de overheidsopdracht en keurt de aanbestedingprocedure 
voor de dringende renovatie van de lift in de bibliotheek en de gunningswijze goed.


