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gemeenteraad
Dagorde met samenvattingen Zitting van 12 maart 2019

OPENBARE ZITTING

1 2019_GR_00087 Notulen gemeenteraad 12 februari 2019: goedkeuring

De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting van 12 feruari 2019 goed. 

2 2019_GR_00063 Huishoudelijk reglement: goedkeuring

De gemeenteraad stelt bij aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast waarin aanvullende 
regels worden bepaald over de werking van de gemeenteraad. Het Decreet Lokaal Bestuur bevat enkele lichte 
wijzigingen met betrekking tot de inhoud van het huishoudelijk reglement.

De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement goed.

Sector stadsontwikkeling
Dienst omgeving

3 2019_GR_00109 Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro): 
aanduiding maatschappelijke geledingen

Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) 
opnieuw samengesteld.

De gemeenteraad duidt de maatschappelijke geledingen aan waaruit één of meer vertegenwoordigers worden 
voorgedragen om te zetelen als lid van de Gecoro.

Dienst patrimonium
4 2019_GR_00090 Omgevingsvergunning OMG2018-184: aanvaarding kosteloze 

grondafstand

Op 16 april 2018 verleende het college van burgemeester en schepenen een 
voorwaardelijke verkavelingsvergunning reguliere procedure voor het verkavelen van 1 lot voor een vrijstaande 
eengezinswoning aan de Goorstraat.

De gemeenteraad legde als last 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 akte opgemaakt. De gemeenteraad aanvaardt de grondverwerving 
voor algemeen nut.

Technische dienst
5 2019_GR_00077 Hernieuwing samenwerkingsovereenkomst mobiliteitsstudie 

Middenkempen

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 11 december 2012 om aan het provinciebestuur te 
vragen om voor de Middenkempen, het gebied tussen de E313 en de E34 - vanaf Ranst tot aan de Noord- en 
Zuid-as (N19 Turnhout-Geel), een mobiliteitsstudie uit te voeren.
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De provincie Antwerpen verklaarde zich in de startvergadering van 18 mei 2015 bereid om deze 
bovengemeentelijke mobiliteitsstudie uit te voeren in samenwerking met de gemeenten Herentals, 
Grobbendonk, Vorselaar, Lille, Kasterlee, Geel, Olen, Zandhoven en Ranst.

Op 30 juni 2016 sloot de gemeenteraad met het provinciebestuur van Antwerpen een 
samenwerkingsovereenkomst af voor de opmaak van de studie.

Op 6 maart 2018 keurde de gemeenteraad het eindrapport en bijbehorende actieplan van mobiliteitsstudie 
Middenkempen unaniem goed.

In 2018 heeft het college een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd voor de uitwerking van acties van de 
studie Middenkempen. 

De provincie Antwerpen vraagt om deze samenwerkingsovereenkomst te hernieuwen. 

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van de mobiliteitsstudie 
Middenkempen goed. 

De gemeenteraad beslist dat de schepen van mobiliteit en de expert mobiliteit de stad Herentals 
vertegenwoordigen in de stuurgroep van de mobiliteitsstudie Middenkempen. 

Sector vrije tijd
Dienst sport, jeugd en internationale samenwerking

6 2019_GR_00067 Sportregio Kempen IV: aanstelling afgevaardigde en plaatsvervangend 
afgevaardigde van de stad

De stad Herentals participeert sinds 10 februari 1987 aan de werking van Sportregio Kempen IV, een 
samenwerking op sportief vlak tussen de provincie Antwerpen en de gemeenten Grobbendonk, Heist-op-den-
Berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Nijlen, Olen, Vorselaar en Westerlo. 

Sinds 2015 participeert de provincie Antwerpen niet meer in de Sportregio Kempen IV. De samenwerking met 
de verschillende gemeenten werd verdergezet onder een andere organisatievorm.

Het beheerscomité van Sportregio Kempen IV bestaat uit stemgerechtigde en niet stemgerechtigde leden. Elke 
participerende gemeente vaardigt één stemgerechtigde af om te zetelen in het beheerscomité. Deze wordt 
aangeduid door de gemeenteraden van de leden van de interlokale vereniging. De stemgerechtigden worden 
aangewezen onder de burgemeester, de schepenen en de gemeenteraadsleden. De plaatsvervangend 
stemgerechtigde moet eveneens de burgemeester, een schepen of een gemeenteraadslid zijn. De 
plaatsvervangend stemgerechtigde vervangt de stemgerechtigde die tijdelijk belet is. De leden van de 
werkgroep van de Sportregio Kempen IV maken deel uit van het beheerscomité, maar zijn enkel aanwezig ter 
ondersteuning van de vergadering van het beheerscomité.

De leden van het beheerscomité oefenen hun mandaat uit voor een periode van een bestuurslegislatuur, dus 
tot 2024.

De gemeenteraad duidt het stemgerechtigde lid en de plaatsvervangend stemgerechtigde aan.

Dienst cultuur en toerisme
7 2019_GR_00113 Jury voor culturele initiatieven: aanduiding vertegenwoordigers

Het stadsbestuur van Herentals wil Herentalse socio-culturele verenigingen, organisaties en instellingen 
stimuleren zich in te zetten voor het culturele leven in Herentals. Op 11 maart 2014 keurde de gemeenteraad 
de laatste versie van het subsidiereglement voor culturele initiatieven goed.
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De gemeenteraad neemt kennis van de aanduiding van de voorzitter van de jury voor culturele initiatieven, de 
heer Jan Michielsen, schepen van cultuur.

De gemeenteraad duidt drie leden aan die zetelen in de jury voor culturele initiatieven. 

Sector burger en samenleving
Dienst communicatie en dienstverlening

8 2019_GR_00056 Verkiezingen 26 mei 2019: reglement op het aanplakken van 
verkiezingsaffiches en het organiseren van gemotoriseerde optochten: 
goedkeuring

Op 26 mei vinden de verkiezingen plaats van het Europese, het federale en het Vlaamse parlement. In de 
aanloop naar de verkiezingen maken de politieke partijen propaganda.

Op 4 februari 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen het reglement op het aanplakken van 
verkiezingsaffiches en het organiseren van gemotoriseerde optochten principieel goed.

De gemeenteraad keurt het reglement definitief goed. 

Sector ondersteunende diensten
Staf van de algemeen directeur

9 2019_GR_00065 Pidpa: aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de 
algemene vergadering, bevestigen gezamenlijke voordracht kandidaat-
bestuurders, aanduiden individuele vertegenwoordiger in de raad van 
bestuur, voordragen kandidaat-bestuurder met raadgevende stem en 
plaatsvervanger, goedkeuring agenda buitengewone algemene 
vergadering van 25 maart 2019 en vaststelling mandaat

Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa.

Pidpa nodigt de stad uit om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Pidpa op 25 maart 
2019.

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan voor het bijwonen van de 
(buitengewone) algemene vergadering van Pidpa voor de volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019-
2024.

De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel van de samenstelling van de nieuwe raad van bestuur van 
Pidpa, draagt alle leden op de gezamenlijke lijst voor als kandidaat-bestuurders en duidt een individuele 
vertegenwoodiger aan uit de lijst voor de volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019 -2024.

De gemeenteraad draagt een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem en een plaatsvervanger aan om te 
zetelen in de raad van bestuur van Pidpa voor de volledige duur van de lokale bestuursperiode.

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

10 2019_GR_00071 IOK:  aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger, bevestigen 
gezamenlijke voordracht kandidaat-bestuurders en aanduiden 
individuele vertegenwoordiger,  goedkeuring agenda buitengewone 
algemene vergadering van 19 maart 2019 en vaststelling mandaat
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De stad is vennoot van IOK (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen). IOK nodigt de stad 
uit om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2019.

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan voor het bijwonen van de 
(buitengewone) algemene vergadering van IOK voor de volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019-
2024.

De gemeenteraad bevestigt de gezamenlijke voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders zodat de algemene 
vergadering kan overgaan tot benoeming van de raad van bestuur en duidt uit de lijst een individuele 
vertegenwoordiger aan.

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

11 2019_GR_00072 IOK Afvalbeheer:  aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger, 
bevestigen gezamenlijke voordracht kandidaat-bestuurders en 
aanduiden individuele vertegenwoordiger,  goedkeuring agenda 
buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2019 en 
vaststelling mandaat

De stad is vennoot van IOK Afvalbeheer (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen). IOK 
Afvalbeheer nodigt de stad uit om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van 19 maart 
2019.

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan voor het bijwonen van de 
(buitengewone) algemene vergadering van IOK Afvalbeheer voor de volledige duur van de lokale 
bestuursperiode 2019-2024.

De gemeenteraad bevestigt de gezamenlijke voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders zodat de algemene 
vergadering kan overgaan tot benoeming van de raad van bestuur en duidt uit de lijst een individuele 
vertegenwoordiger aan.

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

12 2019_GR_00055 Beheerscomité van de Gemeenschappelijke interne dienst  voor 
Preventie en Bescherming op het Werk: aanduiding vertegenwoordiger 
beheerscomité

Stad Herentals is lid van het beheerscomité van de Gemeenschappelijke interne dienst voor Preventie en 
Bescherming op het Werk van IOK. 

De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan in het beheerscomité van de Gemeenschappelijke 
interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van IOK. 

13 2019_GR_00074 Pontes: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de 
algemene vergadering, bevestigen gezamenlijke voordracht kandidaat-
bestuurders, aanduiden individuele vertegenwoordiger in de raad van 
bestuur, voordragen kandidaat-bestuurder met raadgevende stem en 
plaatsvervanger, goedkeuring agenda buitengewone algemene 
vergadering 27 maart 2019 en vaststelling mandaat
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Het stadsbestuur van Herentals neemt deel aan de intergemeentelijke vereniging Pontes, die als publieke en 
onafhankelijke partner in de uitvaartsector, crematies en afscheidsmomenten verzorgt.

Pontes nodigt de stad uit om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Pontes op 27 
maart 2019.

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan voor het bijwonen van de 
(buitengewone) algemene vergadering van Pontes voor de volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019-
2024.

De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel van de samenstelling van de nieuwe raad van bestuur van 
Pontes, draagt alle leden op de gezamenlijke lijst voor als kandidaat-bestuurders en duidt een individuele 
vertegenwoodiger aan uit de lijst voor de volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

De gemeenteraad draagt een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem en een plaatsvervanger voor om te 
zetelen in de raad van bestuur van Pontes voor de volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

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

14 2019_GR_00076 Iveka:  aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de 
algemene vergadering, voordragen kandidaat-bestuurder Regionaal 
Bestuurscomité,  goedkeuring agenda buitengewone algemene 
vergadering van 20 maart 2019 en vaststelling mandaat

Voor de energievoorziening op haar grondgebied is de stad aangesloten bij Iveka (Intercommunale Vereniging 
voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse).

Iveka nodigt de stad uit om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019.

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan voor het bijwonen van de 
(buitengewone) algemene vergadering van Iveka voor de volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019-
2024.

De gemeenteraad draagt een kandidaat-bestuurder voor om te zetelen in het Regionaal Bestuurscomité voor 
de volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

De gemeenteraad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Iveka van 20 maart 2019 
goed en draagt zijn vertegenwoordiger op om overeenkomstig deze beslissing te stemmen.

15 2019_GR_00048 Cipal dv: aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, bevestigen gezamenlijke voordracht kandidaat-
bestuurders, aanduiden individuele vertegenwoordiger in de raad van 
bestuur, voordracht kandidaat-bestuurder met raadgevende stem en 
plaatsvervanger, goedkeuring agenda buitengewone algemene 
vergadering 22 maart 2019 en vaststelling mandaat

Het stadsbestuur neemt deel aan de dienstverlenende vereniging Cipal.

Cipal nodigt de stad uit om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Cipal op 22 maart 
2019.
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De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger aan voor het 
bijwonen van de (buitengewone) algemene vergadering van Cipal voor de volledige duur van de lokale 
bestuursperiode 2019-2024.

De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel van de samenstelling van de nieuwe raad van bestuur van 
Cipal, draagt alle leden op de gezamenlijke lijst voor als kandidaat-bestuurders en duidt een individuele 
vertegenwoodiger aan uit de lijst voor de volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

De gemeenteraad draagt een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem en een plaatsvervanger aan om te 
zetelen in de raad van bestuur van Cipal voor de volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

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

16 2019_GR_00046 IKA:  aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger, voordragen 
kandidaat-bestuurder met raadgevende stem en plaatsvervanger, 
goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 19 
maart 2019 en vaststelling mandaat

Het stadsbestuur van Herentals is lid van het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de Kempen en het 
Antwerpse (IKA).

IKA nodigt de stad uit om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IKA op 19 maart 
2019.

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan voor het bijwonen van de 
(buitengewone) algemene vergadering van IKA voor de volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019-
2024.

De gemeenteraad draagt een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor en een plaatsvervanger voor 
de volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

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

17 2019_GR_00066 nv SO De Woonbrug: aanduiding vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering, 
voordracht kandidaat-bestuurders en voordracht kandidaat-lid en 
kandidaat-voorzitter directiecomité, goedkeuring agenda 
buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2019 en 
vaststelling mandaat

Het stadsbestuur is vennoot in de bouwmaatschappij nv De Woonbrug. 

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger aan voor het 
bijwonen van de (buitengewone) algemene vergadering van nv SO De Woonbrug voor de volledige duur van de 
lokale bestuursperiode 2019-2024.

De gemeenteraad draagt 2 kandidaat-bestuurders voor om te zetelen in de raad van bestuur van nv SO De 
Woonbrug voor de volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

De gemeenteraad draagt 1 lid voor om te zetelen in het directiecomité van nv SO De Woonbrug voor de 
volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.
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nv SO De Woonbrug nodigt het stadsbestuur uit om deel te nemen aan de buitengewone algemene 
vergadering van De Woonbrug op 19 maart 2019.

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

18 2019_GR_00078 Geelse huisvesting cvba: aanduiden vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger en voordracht kandidaat-bestuurders

Stad Herentals is aandeelhouder bij de coöperatieve vennootschap Geelse Huisvesting.

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan voor deelname aan de algemene 
vergadering van de Geelse Huisvesting voor de volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

De gemeenteraad draagt een nieuwe kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van Geelse Huisvesting 
voor.

19 2019_GR_00079 Kleine Landeigendom Zuiderkempen cvba: aanduiden 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger en voordracht kandidaat-
bestuurder

Stad Herentals is aandeelhouder van Kleine Landeigendom Zuiderkempen cvba.

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan voor deelname aan de algemene 
vergadering van Kleine Landeigendom Zuiderkempen cvba voor de volledige duur van de lokale 
bestuursperiode 2019-2024.

De gemeenteraad draagt een kandidaat-bestuurder voor om te zetelen in de raad van bestuur van Kleine 
Landeigendom Zuiderkempen cvba.

20 2019_GR_00080 Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen 
cvba (Onesto): aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
algemene vergadering

Stad Herentals is aandeelhouder van de sociale kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen 
cvba.

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan voor deelname aan de algemene 
vergadering voor de volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

21 2019_GR_00081 Kempens Woonkrediet: aanduiden vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger algemene vergadering

Stad Herentals is aandeelhouder van Kempens Woonkrediet (voormalig Kempische Heerd).

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan voor deelname aan de algemene 
vergadering voor de volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

22 2019_GR_00073 AZ Sint-Elisabeth Herentals vzw: aanduiden vertegenwoordigers 
algemene vergadering en voordracht kandidaat-bestuurders

Het stadsbestuur is vennoot in het AZ Sint-Elisabeth Herentals vzw. 
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De gemeenteraad draagt 3 kandidaat-bestuurders voor om te zetelen in de raad van bestuur van AZ Sint-
Elisabeth Herentals vzw waarvan 2 leden van de gemeenteraad en één deskundige die geen lid is van de 
gemeenteraad. De kandidaat-bestuurders worden voorgedragen voor de volledige duur van de lokale 
bestuursperiode 2019-2024.

De gemeenteraad duidt vijf vertegenwoordigers aan voor deelname aan voor de algemene vergadering van AZ 
Sint-Elisabeth Herentals vzw, 3 vertegenwoordigers namens de meerderheid en 2 vertegenwoordigers namens 
de oppositie. Deze vertegenwoordigers worden aangeduid voor de volledige duur van de lokale 
bestuursperiode 2019-2024.

23 2019_GR_00099 Forum Lokale Werkgelegenheid: aanduiding vertegenwoordiger 

Met de vernieuwing van de gemeenteraad als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2019 
moet de gemeenteraad een nieuwe vertegenwoordiger aanduiden.

De gemeenteraad duidt een nieuwe gemeentelijke vertegenwoordiger in het Forum Lokale Werkgelegenheid 
aan voor de volledige lokale bestuursperiode van 2019-2024. 

24 2019_GR_00075 De Kringwinkel Zuiderkempen vzw: aanduiden vertegenwoordiger  en 
plaatsvervanger algemene vergadering  en voordracht kandidaat-
bestuurder

Stad Herentals is aangesloten bij de vzw De Kringwinkel Zuiderkempen vzw.

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan voor het bijwonen van de 
algemene vergadering voor de volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024 en draagt een 
kandidaat-bestuurder voor om te zetelen in de raad van bestuur van De Kringwinkel Zuiderkempen vzw.

25 2019_GR_00086 Milieu en Werk vzw: aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
en voordracht kandidaat-bestuurder

Stad Herentals is aangesloten bij de vzw Milieu en Werk.

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan voor het bijwonen van de 
algemene vergadering voor de volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024 en draagt een 
kandidaat-bestuurder voor om te zetelen in de raad van bestuur van Milieu en Werk vzw.

26 2019_GR_00091 Boskat vzw: voordracht kandidaat-bestuurder

Stad Herentals is aangesloten bij de vzw Boskat.

De gemeenteraad draagt een kandidaat-bestuurder voor om te zetelen in de raad van bestuur voor de 
volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

27 2019_GR_00092 Bospad vzw: voordracht kandidaat-bestuurder

Stad Herentals is aangesloten bij de vzw Bospad.

De gemeenteraad draagt een kandidaat-bestuurder voor om te zetelen in de raad van bestuur voor de 
volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.
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28 2019_GR_00068 Vzw OpWeg:  voordracht kandidaat-bestuurder

Het stadsbestuur neemt deel aan de raad van bestuur van vzw OpWeg. 

De gemeenteraad draagt een kandidaat-bestuurder voor om te zetelen in de raad van bestuur van vzw OpWeg 
voor de volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

29 2019_GR_00089 Den Brand vzw: voordracht kandidaat-bestuurder met adviesrecht

Stad Herentals kan een bestuurder voordragen bij vzw Den Brand.

De gemeenteraad draagt een kandidaat-bestuurder voor om te zetelen in de raad van bestuur van vzw Den 
Brand voor de volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

30 2019_GR_00082 Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten vzw: aanduiden 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering, 
voordracht kandidaat-bestuurder

Stad Herentals is aangesloten bij de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten vzw.

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan voor deelname aan de algemene 
vergadering voor de volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019 - 2024.

De gemeenteraad kan eveneens een kandidaat-bestuurder voordragen.

31 2019_GR_00083 Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse 
Gemeenschap vzw: aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
algemene vergadering

Stad Herentals is aangesloten bij de vzw Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse 
Gemeenschap (OVSG).

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan voor deelname aan de algemene 
vergadering voor de volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

32 2019_GR_00085 vzw ERSV provincie Antwerpen: aanduiden vertegenwoordiger 
algemene vergadering

Stad Herentals is lid van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband provincie Antwerpen (ERSV).

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger aan voor deelname aan de algemene vergadering voor de 
volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

33 2019_GR_00069 Vzw Streekplatform Kempen: aanduiden vertegenwoordiger algemene 
vergadering

Het stadsbestuur is lid van vzw Streekplatform Kempen sinds 1 maart 2016.

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger aan voor deelname aan in de algemene vergadering voor de 
volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

34 2019_GR_00088 Werkgroep Fonds Herentalse Jeugdlokalen: aanduiden leden
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De gemeenteraad stelt de werkgroep Fonds Herentalse Jeugdlokalen opnieuw samen. 

35 2019_GR_00093 Theaterspektakel vzw: aanduiden vertegenwoordigers algemene 
vergadering en voordracht kandidaat-bestuurders

De gemeenteraad duidt 9 nieuwe vertegenwoordigers van de gemeente aan om te zetelen in de algemene 
vergadering van de vzw Theaterspektakel.

De gemeenteraad draagt 2 kandidaat-bestuurders voor, een uit elke meerderheidspartij, om te zetelen in de 
raad van bestuur voor de volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

36 2019_GR_00094 Bekkenbestuur Netebekken: aanduiden vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger

Voor het integraal waterbeleid is Vlaanderen opgedeeld in 11 bekkens. Stad Herentals maakt deel uit van het 
Netebekken.

Bij de start van een nieuwe legislatuur moet de gemeenteraad een vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
aanduiden voor deelname aan de vergaderingen van het bekkenbestuur voor de volledige duur van de lokale 
bestuursperiode 2019-2024.

37 2019_GR_00096 Opvolgingscommissie Kleine Nete: aanduiden vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger

Om de coördinatie van de gewestelijke planningsinitiatieven en projecten in de vallei van de Kleine Nete en Aa 
tussen Kasterlee en Lier te operationaliseren werd een overkoepelende opvolgingscommissie Kleine Nete 
opgericht met onder meer vertegenwoordiging van de lokale besturen.

Bij de start van een nieuwe legislatuur moet de gemeenteraad een vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
aanduiden voor deelname aan de algemene vergadering van de opvolgingscommissie Kleine Nete voor de 
volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

38 2019_GR_00070 Regionaal landschap Kleine en Grote Nete:  aanduiding 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger,  voordracht kandidaat-
bestuurder raad van bestuur

Stad Herentals is lid van vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete.

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger aan voor het 
bijwonen van de (buitengewone)  algemene vergadering van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en 
draagt een kandidaat-bestuurder voor om te zetelen in de raad van bestuur voor de volledige duur van de 
lokale bestuursperiode 2019-2024.

39 2019_GR_00104 Bosgroep Kempen Noord vzw: aanduiden vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger algemene vergadering

Stad Herentals is aangesloten bij Bosgroep Kempen Noord vzw sinds 18 juni 2016, na een fusie tussen de 
Bosgroep Kempische Heuvelrug en Bosgroep Noorderkempen. Stad Herentals is vertegenwoordigd in de 
algemene vergadering. De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger aan in de algemene vergadering voor 
de volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024. 
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40 2019_GR_00102 Bosgroep Zuiderkempen vzw: aanduiden vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger algemene vergadering

Stad Herentals is aangesloten bij Bosgroep Zuiderkempen vzw sinds 2010. Het stadsbestuur hernieuwde de 
samenwerkingsovereenkomst met een gemeenteraadsbeslissing van 6 oktober 2015. Stad Herentals is 
vertegenwoordigd in de algemene vergadering. De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger aan in de 
algemene vergadering voor de volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024. 

41 2019_GR_00100 Logo Kempen vzw: aanduiden vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering 

Logo Kempen coördineert een regionaal gezondheidsnetwerk waarbij lokale besturen, onderwijs, 
zorgorganisaties, partners, terreinwerkers en gezondheidsprofessionals samen werken aan de uitvoering van 
het Vlaams preventief gezondheidsbeleid en de gezondheidsdoelstellingen. De focus ligt op ziektepreventie en 
gezondheidspromotie.

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger aan voor deelname aan de algemene vergadering van de vzw 
Logo Kempen.

42 2019_GR_00084 De Lijn - Vlaamse Vervoermaatschappij: aanduiden vertegenwoordiger 
en plaatsvervanger algemene vergadering

Stad Herentals is vennoot van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn.

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan voor deelname aan de algemene 
vergadering voor de volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

43 2019_GR_00097 Vervoerregioraad Kempen: aanduiden vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger vervoerregioraad

Eind 2015 keurde de Vlaamse regering de krijtlijnen van de ingrijpende hervorming naar basisbereikbaarheid 
goed. De gouverneurs kregen de opdracht van de Vlaamse regering om de lokale besturen de consulteren. De 
Vlaamse regering besliste op 21 december 2018 over het ontwerp van decreet betreffende de 
basisbereikbaarheid. Herentals behoort tot vervoerregio Kempen (vervoerregio 5). Op 14 februari 2019 
ontvingen we van IOK de vraag om aan te geven wie de vertegenwoordiger wordt van de stad in de 
vervoerregioraad. IOK stelt voor dat het lidmaatschap in de vervoerregioraad wordt opgenomen door de 
verschillende schepenen van mobiliteit van de betreffende besturen. 

44 2019_GR_00103 Projectvereniging Kempens Karakter: voordracht kandidaat-
bestuurders en plaatsvervangend kandidaat-bestuurders

Kempens Karakter is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 12 gemeenten in de vorm van een 
projectvereniging. Momenteel zijn er drie deelwerkingen: cultureel erfgoed (erfgoedcel), toerisme en 
onroerend erfgoed (intergemeentelijk onroerenderfgoeddienst, kortweg IOED). De stad Herentals participeert 
in elk van deze deelwerkingen.

De gemeenteraad moet een kandidaat-bestuurder met stemrecht en een kandidaat-bestuurder met 
raadgevende stem en hun plaatsvervangers voordragen.

45 2019_GR_00106 Projectvereniging Neteland: voordracht kandidaat-bestuurder met 
stemrecht en raadgevende stem en plaatsvervangers

De stad Herentals lid van projectverening Neteland. 



12/13

De raad van bestuur van projectvereniging Neteland bestaat uit kandidaat-bestuurders met stemrecht en 
kandidaat-bestuurders met raadgevende stem. 

De gemeenteraad moet een kandidaat-bestuurder met stemrecht, een kandidaat-bestuurder met raadgevende 
stem en hun plaatsvervangers voordragen.

46 2019_GR_00105 Interlokale vereniging Middenkempen: voordracht kandidaat-
bestuurder

Met de Interlokale vereniging Middenkempen willen de deelnemende gemeenten en OCMW’s investeren in de 
sociale en welzijnsactiviteiten in de Middenkempen. De vereniging werd opgericht door gemeenteraadsbesluit 
van 1 maart 2016. 

Het beheerscomité van de vereniging moet iedere legislatuur vernieuwd worden.

De gemeenteraad draagt een kandidaat-bestuurder voor om te zetelen in het beheerscomité van de Interlokale 
Vereniging Middenkempen voor de volledige duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

Dienst personeel en organisatie
47 2019_GR_00095 Samenwerking stad/OCMW - delegatie van de bevoegdheden

Op 1 januari 2019 trad het decreet lokaal bestuur in werking, waarin de bevoegdheden van de gemeenteraad 
zijn opgenomen. De regels van het New Public Management worden hierbij gevolgd: de gemeenteraad is 
sturend op grote strategische besluitvorming en het college van burgemeester en schepenen is 
beleidsbepalend bij zaken van operationeel strategisch belang met financiële impact. De nieuwe legislatuur is 
het goede moment om de bestuurlijke en administratieve verhoudingen en verantwoordelijkheden op het 
gebied van HR scherp te stellen. In het kader hiervan blijft de gemeenteraad volgens artikel 41 van het decreet 
lokaal bestuur verantwoordelijk voor het aanstellen en ontslaan van de algemeen, financieel en adjunct-
algemeen directeur en de ombudsman en heeft de raad ook de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van 
deze werknemers. De gemeenteraad blijft verder verantwoordelijk om samenwerkingsovereenkomsten te 
sluiten met een of meer overheden voor de gezamenlijke werving en selectie van personeel en 
gemeenschappelijke wervingsreserves aan te leggen.

In de geest van het decreet lokaal bestuur en het New Public Management beslist de gemeenteraad daarnaast 
om tal van zaken, die beleidsbepalend zijn bij zaken van operationeel strategisch belang met financiële impact, 
te delegeren naar het college van burgemeester en schepenen. Het gaat over de vervanging van de algemeen 
en financieel directeur bij hun afwezigheid en het aanduiden van een waarnemer. Daarnaast delegeert de 
gemeenteraad ook de goedkeuring van het wetgevende kader aan het college: rechtspositieregeling, 
arbeidsreglement met deontologische code, terbeschikkingstelling en algemene 
samenwerkingsovereenkomsten rond terbeschikkingstelling en detachering. Op het gebied van HR-beleid 
delegeert de gemeenteraad de goedkeuring van het organogram en de bijhorende personeelsformatie, de 
vaststelling van generieke en algemene functiebeschrijvingen, voorwaarden en het competentiewoordenboek 
aan het college van burgemeester en schepenen. Tenslotte wordt het college van burgemeester en schepenen 
ook verantwoordelijk voor de omschrijving van het begrip dagelijks personeelsbeheer, dat een 
verantwoordelijkheid is van de algemeen directeur, en voor het aangaan van dadingen met werknemers naar 
aanleiding van de beëindiging van het dienstverband. 

De gemeenteraad keurt de delegatie van de bevoegdheden goed.

Dienst financiën
48 2019_GR_00107 Retributies 2019-2025: retributie werkingskosten stedelijke academies
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De administratie evalueerde de inhoud van het reglement van 5 juli 2016 positief. Het reglement moet echter 
geactualiseerd worden omwille van zijn einddatum, de nieuwe decretale context en de indexering van de 
tarieven. 

De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor de Herentalse academies goed.

49 2019_GR_00110 Gemeentelijke saneringsbijdrage: kennisname tarieven 2019

De gemeenteraad neemt kennis van de gemeentelijke bijdragen afvoer voor 2019.


