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gemeenteraad
Dagorde met samenvattingen Zitting van 7 mei 2019

OPENBARE ZITTING

1 2019_GR_00134 Notulen gemeenteraad 26 maart 2019: goedkeuring

De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting van 26 maart 2019 goed. 

Sector stadsontwikkeling
Dienst omgeving

2 2019_GR_00139 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018129718: zaak van 
de wegen - Broekhoven

Mevrouw De Groot wil, met de volmacht van de eigenaars van het terrein, een verkaveling 
van 2 kavels voor vrijstaande bebouwing (eengezinswoningen) realiseren. Hiervoor wordt een 
grondafstand voorgesteld door de verkavelaar om de rooilijn voor te stellen, op 6 m uit de as 
van de weg. De gemeenteraad moet daarom een besluit nemen over de zaak van de wegen 
over het rooilijnontwerp.

De gemeenteraad keurt de zaak van de wegen goed en bepaalt de bijhorende voorwaarden en 
lasten.

3 2019_GR_00143 Omgevingsvergunningsaanvraag nummer OMV_2018063184 voor 
Streepstraat z/n: zaak van de wegen

De gemeenteraad wordt verzocht om een besluit te nemen over de zaak van de wegen. De aanvraag betreft 
het verkavelen van een grond in 2 loten voor halfopen bebouwing. De gronden waarop de aanvraag betrekking 
heeft, zijn gelegen te Streepstraat, 2200 Herentals, meer bepaald in Morkhoven en hebben als kadastrale 
omschrijving 4de afdeling, sectie A, percelen 293L3, 293D4 en 293W2. Het perceel 293W2 is gelegen binnen de 
rooilijn en moet bijgevolg overgedragen worden aan het openbaar domein door middel van een gratis 
grondafstand ten aanzien van stad Herentals. De grond die wordt afgestaan, is momenteel ingericht als een 
oprit met klinkerverharding. Het stuk grond moet ingericht worden als een groene berm zonder verharding, in 
afwachting van de toekomstige bebouwing. De gemeenteraad wordt gevraagd uitspraak te doen over de zaak 
van de wegen en de eventuele lasten en voorwaarden die hiermee verbonden zijn. 

De gemeenteraad keurt de zaak van de wegen goed en stelt de voorwaarden en lasten vast.

4 2019_GR_00156 Samenwerkingsovereenkomst met VOC - goedkeuring

Opvangcentrum voor Vogels en Wilde dieren Neteland vzw (VOC) is een Vlaams opvangcentrum voor vogels en 
wilde dieren. VOC is erkend door de Vlaamse overheid en werkt samen met verschillende organisaties.

De taak van VOC bestaat erin om op deskundige wijze dieren in nood op te vangen, te verzorgen en na 
revalidatie terug vrij te laten in de natuur. Het VOC beschikt over de nodige expertise en capaciteit om de 
gemeenten te ondersteunen in de opvang en verzorging van wilde dieren op hun grondgebied.
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Het VOC draait bijna volledig op vrijwilligers. Om dit te kunnen blijven waarmaken, vraagt het aan de stad 
Herentals een structurele bijdrage in zijn werkingsmiddelen. De besteding van het budget wordt verantwoord 
in een samenwerkingsovereenkomst.

Sector ondersteunende diensten
Staf van de algemeen directeur

5 2019_GR_00141 Dadingsovereenkomst perceel Rankenstraat: goedkeuring dading

De heer Copmans en mevrouw Dul hebben in 2007 een stuk grond gekocht in de Rankenstraat. Bij een 
voorgenomen verkoop van het perceel in september 2015 bleek dat de grond geregistreerd was als een perceel 
met risico op verontreiniging van de bodem als gevolg van vroegere stortactiviteiten. Deze mogelijke 
verontreiniging werd niet vermeld in de stedenbouwkundige inlichtingen die de stad had gegeven bij de 
aankoop van het perceel.

De heer Copmans en mevrouw Dul achten de stad aansprakelijk voor de schade die ze geleden hebben door 
het verschil in stedenbouwkundige inlichtingen die door de stad gegeven werden in 2007 en in 2015. Naar 
aanleiding van het geschil dat is ontstaan over de aansprakelijkheid voor het verlenen van verschillende 
stedenbouwkundige inlichtingen, hebben de stad, verzekeraar Ethias en de heer Copmans en mevrouw Dul na 
overleg een dading gesloten.

De dading houdt in dat Ethias een som geld betaalt aan de heer Copmans en mevrouw Dul en dat hierdoor het 
bestaande geschil tussen beide partijen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de stad wordt beëindigd.

De gemeenteraad keurt de dading goed.

6 2019_GR_00146 Oprichting Handelshart Herentals vzw: kennisname 
beoordelingsverslag en goedkeuring oprichting en statuten

De stad wil de bestaande overleg- en samenwerkingstructuur met de handelaars en horeca-uitbaters 
vervangen door een model waarin de handelaars medezeggenschap hebben. Dit kan door een vzw op te 
richten waarbij de handelaars participeren in de bestuursorganen. Deze vzw heeft een beleidstaak van de stad 
als doel. De vzw voldoet daarmee aan de kenmerken van een extern verzelfstandigd agentschap volgens het 
Decreet Lokaal Bestuur en moet daarom volgens in overeenstemming met deze wettelijke bepalingen worden 
opgericht.  

Het college van burgemeester en schepenen heeft een beoordelingsverslag voor de oprichting van een vzw als 
extern verzelfstandigd agentschap goedgekeurd. 

De gemeenteraad neemt kennis van het beoordelingsverslag en keurt de oprichting en de statuten van de vzw 
Handelshart Herentals goed.

7 2019_GR_00135 IOK: goedkeuring agenda algemene vergadering van 21 mei 2019 en 
vaststelling mandaat

De stad is vennoot van IOK (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen). IOK nodigt de stad 
uit om deel te nemen aan de algemene vergadering van 21 mei 2019.

De gemeenteraad keurt de agenda goed en mandateert de afvaardiging van de stad om te stemmen in 
overeenstemming met de genomen beslissing. 
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8 2019_GR_00136 IOK Afvalbeheer: goedkeuring agenda algemene vergadering van 21 
mei 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 algemene vergadering van 21 mei 2019.

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

9 2019_GR_00138 Aanstelling van de gemeentelijke omgevingsambtenaren 

Iedere gemeente wijst bij gemeenteraadsbeslissing minimaal één gemeentelijke omgevingsambtenaar (GOA) 
aan. De gemeente kan daarvoor een beroep doen op eigen personeel of op personeel van een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband. De gemeente zorgt ervoor dat de aangestelde ambtenaar of 
ambtenaren gezamenlijk voldoende kennis van zowel de ruimtelijke ordening als het milieu in zich verenigen. 
De gemeentelijke omgevingsambtenaar oefent de taken, vermeld in het decreet, onafhankelijk en neutraal uit. 
Hij mag geen nadeel ondervinden van de uitoefening hiervan.

Eén taak wordt rechtstreeks aan de GOA toegewezen. De GOA maakt een verslag op voor elke beslissing als het 
college de bevoegde overheid is. Het verslag omvat een toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden 
en een voorstel van antwoord op de ingediende bezwaren en opmerkingen in het openbaar onderzoek. Het 
verslag van de GOA maakt deel uit van het vergunningsdossier. 

De gemeenteraad stelt de gemeentelijk omgevingsambtenaren aan. 

10 2019_GR_00140 Bureau GAS: goedkeuring jaarrekening 2018

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

De gemeenteraad keurt de rekening van Bureau GAS voor het werkingsjaar 2018 goed.

11 2019_GR_00133 Kennisname ontslag van een politieraadslid en aanduiding nieuwe 
kandidaat

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van de heer Nick Kraft als politieraadslid. 

De gemeenteraad neemt kennis van de voordracht en aanduiding van de heer Rutger Moons als 
politieraadslid. 

12 2019_GR_00160 Uittreding Sportregio Kempen

Sinds de uitstap van de provincie Antwerpen in 2016 werd ook de financiële ondersteuning van de provincie 
afgeschaft en was er ook geen coördinator meer voor Sportregio Kempen. Dit was vóór 2016 net de 
meerwaarde van de samenwerking binnen Sportregio Kempen. Door het ontbreken van de 
coördinatie moesten de gemeenten sindsdien de taken verdelen en zelf op zich te nemen.

De gemeente is van oordeel dat de schaal voor samenwerking op vlak van sport best gelijkgeschakeld wordt 
met de samenwerking op vlak van vrije tijd in het algemeen. Door de oprichting van de projectvereniging 
Neteland werd gekozen voor deze optimale schaalgrootte voor heel wat beleidsinitiatieven, zeker inzake vrije 
tijd ... en dus ook voor sport.  
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Binnen de vijf gemeenten van Neteland (Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar) zal gezocht 
worden naar een optimale samenwerking om aan de huidige noden van sportbeleid tegemoet te komen.

De gemeenteraad beslist uit het samenwerkingsverband Sportregio Kempen IV te stappen met ingang van 1 
januari 2020 en verder intergemeentelijk samen te werken rond sport met de gemeenten uit projectvereniging 
het Neteland, op voorwaarde dat de huidige dienstverlening en bovenlokale subsidies kunnen gegarandeerd 
worden, zoals bijvoorbeeld G-sport en SNS-pas.

Dienst personeel en organisatie
13 2019_GR_00157 Gedeeltelijke detachering van de consulent noodplanning naar de 

gemeente Grobbendonk

De gemeenteraad sluit een arbeidsovereenkomst af met de gemeente Grobbendonk over de gedeeltelijke 
detachering van de noodplanningsambtenaar.

Dienst financiën
14 2019_GR_00151 Jaarrekening 2018: goedkeuring 

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2018 van de stad Herentals goed.

15 2019_GR_00153 Jaarrekening 2018 OCMW Herentals: goedkeuring

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2018 van het OCMW Herentals goed.

16 2019_GR_00152 Jaarrekening 2018 AGB Herentals: goedkeuring

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2018 van het AGB Herentals goed.

17 2019_GR_00150 Jaarrekening 2018 AGB Sport en Recreatie Herentals: goedkeuring

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2018 van het AGB Sport en Recreatie Herentals goed.

18 2019_GR_00149 Leveren en implementeren van een software voor inname openbaar 
domein, evenementenaanvragen en uitleenmateriaal - dossier 2019-
014 - goedkeuring van de raming, de lastvoorwaarden en 
gunningswijze - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 
gezamenlijke aanbesteding door gemeenten politiezone Neteland  

De vijf gemeentebesturen van regio (politiezone) Neteland zoeken een applicatie om alle aanvragen van de 
inname van het openbaar domein, de goedkeuring van evenementen en de verhuur van uitleenmateriaal te 
vereenvoudigen. De aangeboden oplossing moet flexibel zijn en vanuit de leverancier continu evolueren met 
gewijzigde wetgeving en nieuwe tendensen.

De gemeenteraad keurt de raming, lastvoorwaarden en gunningswijze voor de overheidsopdracht 'Leveren en 
implementeren van een software voor inname openbaar domein, evenementenaanvragen en uitleenmateriaal' 
goed. 

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed voor de gezamenlijke aanbesteding door 
gemeenten politiezone Neteland voor deze opdracht.
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19 2019_GR_00142 Aanstellen van een externe firma voor de volledige organisatie en 
verzorging van recepties (2019 - 2023) - dossier 2019-045 - 
goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze 

Het college van burgemeester besliste op 25 februari 2019 om een kader vast te stellen rond het aanbieden 
van een receptie, drank of catering. Het college besliste om drie omkaderingsvormen te ondersteunen. Eén 
ervan betreft het aanbesteden van een contract van drie jaar bij een evenementenorganisator of cateraar voor 
het inrichten van recepties.

De gemeenteraad keurt de raming en lastvoorwaarden goed voor de overheidsopdracht voor het aanstellen 
van een externe firma voor de volledige organisatie en verzorging van recepties.

De opdracht wordt gegund voor een periode van één jaar met mogelijkheid om deze drie keer te verlengen 
met eenzelfde periode.

20 2019_GR_00145 Kerkfabrieken - rekeningen 2018

De gemeenteraad verleent gunstig advies over de rekeningen 2018 van de kerkfabrieken van Herentals.


