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gemeenteraad
Dagorde met samenvattingen Zitting van 4 juni 2019

OPENBARE ZITTING

1 2019_GR_00186 Notulen gemeenteraad 7 mei 2019: goedkeuring

De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting van 7 mei 2019 goed. 

Sector stadsontwikkeling
Dienst omgeving

2 2019_GR_00214 Subsidieaanvraag Kempens Woonplatform Zuidwest: goedkeuring 

De gemeenteraad beslist om opnieuw deel te nemen aan het project Kempens Woonplatform Zuidwest.

De gemeenteraad keurt het voorliggend dossier met betrekking tot de subsidieaanvraag voor het project 
Kempens Woonplatform Zuidwest goed.

Dienst patrimonium
3 2019_GR_00210 Bedding afgeschaft deel Fermerijloop: akkoord onderhandse verkoop

Op 1 september 1994 keurde de bestendige deputatie de gedeeltelijke afschaffing van de Fermerijloop goed, 
waterloop n° 8.11 uit de atlas der waterlopen. Op 25 juni 2010 kreeg de stad van aanpalende bvba Facto 
Accountancy de vraag of het mogelijk is een deel van de afgeschafte bedding tussen Poederleeseweg en 
Nachtegaaldreef aan te kopen van de stad. Het schepencollege verklaarde zich op 12 oktober 2010 principieel 
akkoord, maar de verkoop sprong toch af.

Op 8 januari 2019 vraagt bvba Facto Accountancy om het dossier te heropenen, de afgeschafte bedding ligt 
immers tussen beide percelen in hun eigendom en belemmert de aaneenschakeling ervan. Er werd een 
opmetingsplan en schattingsverslag opgemaakt en het schepencollege besliste op 6 mei 2019 principieel 
akkoord te gaan om de bedding van 1a 15ca te verkopen aan Facto Accountancy tegen een totaalbedrag van 
8.280 euro (schattingsprijs +20%). 

De gemeenteraad keurt de onderhandse verkoop van een deel van de verlaten bedding van de Fermerijloop 
goed, tegen een totaalbedrag van 8.280 euro (schattingsprijs +20%), volgens de voorwaarden opgenomen in de 
akte.

4 2019_GR_00213 Verkaveling Kanaalstraat-Lierseweg: onderhandse verkoop deel 
afgeschafte buurtweg

 Op 5 september 2017 stelde de gemeenteraad de gedeeltelijke wijziging van de rooilijn van buurtweg nummer 
37 in Herentals definitief vast. Bij deze wijziging werd een gedeelte van het oorspronkelijke tracé behouden 
(668,91m²), een gedeelte nieuw geopend (1.448,95m²) en een gedeelte afgeschaft (163,14m²). 

Op 26 oktober 2017 besliste de bestendige deputatie de gewenste wijziging van buurtweg nummer 37 toe te 
staan onder voorwaarde van het bekomen van een (voorwaardelijk) gunstige verkavelingsvergunning én het 
bekomen van een financieel attest waaruit blijkt dat de nodige financiële waarborgen zijn overgemaakt, en dit 
binnen een periode van drie jaar. Op 26 november 2018 verleende het college van burgemeester en schepenen 
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een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, de nodige financiële waarborgen werden gesteld 
en het financieel attest werd afgeleverd.  

De aanpalende eigenaar wenst een gedeelte van 81,5 m² van het afgeschafte tracé onderhands aan te kopen 
tegen schattingsprijs, wat gerechtvaardigd is volgens de wet op de buurtwegen. Om deze overdracht te 
regelen, werd een meetplan, schattingsverslag en ontwerpakte opgemaakt.

De gemeenteraad keurt de onderhandse verkoop van een deel van het afgeschaft tracé van buurtweg 37 aan 
de Kanaalstraat, kadastraal gekend als Herentals 2e afdeling sectie D deel zonder nummer goed, tegen een 
totaalbedrag van 16.300 euro, volgens de voorwaarden opgenomen in de akte.

Technische dienst
5 2019_GR_00211 Werken op afroep: kleine wegherstellingen en infrastructuurwerken in 

functie van mobiliteit - W-080-2019:  goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze

In het kader van de opdracht ‘werken op afroep: infrastructuurwerken in functie van mobiliteit en wegherstel-
lingen’ werd het bestek W-080-2019 opgesteld. Met deze opdracht wil de stad een vaste aannemer aanstellen 
voor het uitvoeren van kleine wegherstellingen en kleine infrastructuurwerken in functie van duurzame 
mobiliteit. De uitgave voor deze opdracht wordt beperkt tot 143.999 euro, exclusief btw.

De gemeenteraad beslist de opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking en keurt het bestek goed.

6 2019_GR_00212 Werken op afroep: kleine rioleringswerken - W-081-2019: goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze

In het kader van de opdracht ‘werken op afroep: kleine rioleringswerken’ werd het bestek W-081-2019 
opgesteld. De stad wil een vaste aannemer aanstellen voor het uitvoeren van herstellingen aan het 
rioleringsnet. De uitgave voor deze opdracht wordt beperkt tot 143.999 euro, exclusief btw.

De gemeenteraad beslist de opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking en keurt het bestek goed.

Sector vrije tijd
Stedelijke academie voor muziek, woord en dans

7 2019_GR_00219 Academies - Nieuwe vestigingsplaatsen: goedkeuring overeenkomst 

De academies van Herentals beschikken over verschillende vestigingsplaatsen. Voor volgend schooljaar wensen 
de academies hun activiteiten uit te breiden naar Olen (AMWD), Poederlee en Lille (ABK). Voor de 
vestigingsplaatsen die gelegen zijn in de gemeenten buiten Herentals, moet een overeenkomst met 
betreffende gemeenten worden afgesloten.

De gemeenteraad keurt de vestiginglaatsen, de standaardovereenkomst en het voorgestelde tarief goed.

Sector burger en samenleving
Dienst participatie & preventie

8 2019_GR_00209 Gemeentelijke administratieve sancties: aanstelling 
gemeenschapswacht-vaststeller
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Om de sensibiliserende en preventieve opdrachten van onze gemeenschapswachten succesvol te maken, 
moeten zij kunnen beschikken over bevoegdheden in het kader van het gemeentelijk administratief 
sanctierecht. De aanstelling van een gemeenschapswacht-vaststeller is hier onderdeel van. 

De gemeenteraad stelt een gemeenschapswacht-vaststeller aan. 

9 2019_GR_00220 Overname AED-toestellen Rode Kruis

Het Rode Kruis van Herentals wil 3 AED-toestellen schenken aan de stad. Deze toestellen moeten openbaar in 
het centrum van Herentals geplaatst worden. 
De gemeenteraad aanvaardt de schenking van 3 AED-toestellen met een buitenkast van het Rode Kruis 
Herentals.

Sector ondersteunende diensten
Staf van de algemeen directeur

10 2019_GR_00158 IOK:  vervanging vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene 
vergadering, goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering 
van 27 juni 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 buitengewone algemene vergadering van 27 juni 2019.

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

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_00183 IOK Afvalbeheer:  vervanging vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
algemene vergadering, goedkeuring agenda buitengewone algemene 
vergadering van 27 juni 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 27 juni 
2019.

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

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_00181 IKA: goedkeuring agenda algemene vergadering van 17 juni 2019 en 
vaststelling mandaat

De stad is aangesloten bij het intergemeentelijke samenwerkingsverband IKA, de investeringsintercommunale 
voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse.

IKA nodigt de stad uit om deel te nemen aan de algemene vergadering van IKA op 17 juni 2019.
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De gemeenteraad keurt de agenda van deze vergadering goed en mandateert de afvaardiging van de gemeente 
om in overeenstemming met de genomen beslissing te stemmen.

13 2019_GR_00137 Pidpa: vervanging plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene 
vergadering, goedkeuring agenda algemene vergadering van 21 juni 
2019 en vaststelling mandaat

Voor de watervoorziening op haar grondgebied is de stad aangesloten bij de intercommunale Pidpa 
(Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen).

Pidpa nodigt het stadsbestuur uit op de buitengewone algemene vergadering van 21 juni 2019.

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

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

14 2019_GR_00180 Iveka: goedkeuring agenda algemene vergadering van 18 juni 2019 en 
vaststelling mandaat

Het stadsbestuur neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de 
opdrachthoudende vereniging Iveka, Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en 
het Antwerpse.

Iveka nodigt de stad uit om deel te nemen aan de algemene vergadering van Iveka op 18 juni 2019.

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

15 2019_GR_00207 Cipal dv: goedkeuring agenda algemene vergadering van 27 juni 2019 
en vaststelling mandaat

De stad is vennoot van de intercommunale Cipal (Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg). 
Cipal dv nodigt de stad uit om deel te nemen aan de algemene vergadering van Cipal dv op 27 juni 2019.

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

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

16 2019_GR_00206 Pontes: goedkeuring agenda algemene vergadering van 19 juni 2019 
en vaststelling mandaat

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

Pontes nodigt de stad uit op de algemene vergadering van 19 juni 2019.

De gemeenteraad keurt de agenda van deze vergadering goed en mandateert de afvaardiging van de gemeente 
om in overeenstemming met de genomen beslissing te stemmen.
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17 2019_GR_00182 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.

18 2019_GR_00155 Interne controle - jaarlijks rapport

Het decreet over het lokaal bestuur verplicht de algemeen directeur elk jaar te rapporteren over de 
organisatiebeheersing aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, het vast bureau en 
de raad voor maatschappelijk welzijn. De gemeenteraad keurde in dat verband op 3 februari 2015 het 
'Actieplan organisatiebeheersing' goed.

Vandaag neemt de gemeenteraad kennis van de stand van zaken van de uitvoering van dit actieplan tot en met 
31 december 2018.

Dienst financiën
19 2019_GR_00217 Budgetwijziging 2019-1: goedkeuring

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

20 2019_GR_00218 Budgetwijziging 2019-1 OCMW Herentals: goedkeuring

De gemeenteraad keurt de eerste budgetwijziging van het OCMW Herentals voor het dienstjaar 2019 goed.

21 2019_GR_00215 Overheidsopdracht voor het ophalen, frankeren en distribueren van 
postzendingen - dossier 2019-062 - goedkeuring van de deelname aan 
de aankoopcentrale van de stad Brugge

De stad en het OCMW versturen samen jaarlijks voor ongeveer 80.000 euro aan postzendingen. Momenteel 
maakt de stad hiervoor gebruik van de diensten van BPost. De officiële aanstelling via de VVSG werd op 4 
maart 2019 nog goedgekeurd. De stad Brugge organiseert binnenkort een nieuwe overheidsopdracht voor het 
ophalen, frankeren en distribueren van postzendingen. Ze treden hiervoor op als aankoopcentrale waaraan 
andere lokale besturen kunnen deelnemen. 

De gemeenteraad gaat akkoord met de toetreding tot de aankoopcentrale, georganiseerd door de stad Brugge, 
voor de overheidsopdracht 'ophalen, frankeren en distribueren van postzendingen voor een periode van 4 
jaar'.


