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gemeenteraad
Dagorde met samenvattingen Zitting van 2 juli 2019

1 2019_GR_00237 Notulen gemeenteraad 4 juni 2019: goedkeuring

De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting van 4 juni 2019 goed. 

OPENBARE ZITTING

Sector stadsontwikkeling
Dienst omgeving

2 2019_GR_00236 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018078876: zaak van 
de wegen - Lierseweg 317 - goedkeuring 

De heer Cardoen, handelend in naam van Artim, wil een project met zowel stedenbouwkundige handelingen 
als de exploitatie van een ingedeelde inrichting realiseren. Hiervoor wordt een grondafstand voorgesteld door 
de bouwheer om de rooilijn voor te stellen, zodat het verkeer kan manoeuvreren. De gemeenteraad moet 
daarom een besluit nemen over de zaak van de wegen over het rooilijnontwerp.

3 2019_GR_00239 Belasting op tweede verblijven: goedkeuring

De stad heeft een belastingsreglement voor tweede verblijven met einddatum 31 december 2019.  Dit 
reglement moet verlengd worden in kader van het voeren van een woonbeleid.

De gemeenteraad keurt het belastingreglement op tweede verblijven goed.

4 2019_GR_00240 Belasting op de leegstaande gebouwen en woningen: goedkeuring

De stad heft een belasting op de leegstaande gebouwen en woningen.  Dit reglement vervalt op 31 december 
2019 en dient opnieuw voorgelegd te worden aan de gemeenteraad in het kader van het voeren van een 
woonbeleid.

De gemeenteraad keurt de belasting op leegstaande gebouwen en woningen goed.

5 2019_GR_00241 Gemeentereglement inzake het leegstandsregister van gebouwen en 
woningen: goedkeuring 

De stad heeft een reglement inzake het leegstandsregister van gebouwen en woningen.  Dit reglement is geldig 
tot 31 december 2019 en moet opnieuw ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad in het 
kader van het voeren van een woonbeleid.

De gemeenteraad keurt het reglement inzake het leegstandsregister van gebouwen en woningen goed.

6 2019_GR_00252 Goedkeuring voor participatie in de intergemeentelijke dienstverlening 
conformiteitsonderzoeken

De gemeenteraad beslist om te participeren aan de intergemeentelijke dienstverlening 
conformiteitsonderzoeken van IOK/Kempens Woonplatform. 
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7 2019_GR_00253 Goedkeuring voor participatie in de intergemeentelijke dienstverlening 
leegstand en verwaarlozing

De gemeenteraad beslist om te participeren in de intergemeentelijke dienstverlening leegstand en 
verwaarlozing van IOK/Kempens Woonplatform. 

Dienst patrimonium
8 2019_GR_00249 Woning en bouwgrond Markgravenstraat 42-44: akkoord aankoop

De woning op en met grond Markgravenstraat 42 en naastgelegen bouwgrond Markgravenstraat 44 staan te 
koop. Uit voorgaande studies van de stationsomgeving wordt een trage verbinding tussen station en de 
Markgravenstraat als essentieel beschouwd. De omgevingsaanleg van de naastgelegen ontwikkeling aan de 
Perronstraat werd er zo op voorzien dat deze verbinding gerealiseerd kan worden via de eigendommen die te 
koop staan. Aan de andere kant sluit de verbinding naadloos aan op de ontwikkeling van het Marie Van 
Heterenplein waardoor, na aankoop, een quasi directe trage link kan gelegd worden tussen Vestingstraat en 
Station.

De dienst patrimonium liet een schattingsverslag opmaken en bracht een bod uit ten bedrage van 255.000 
euro voor aankoop van de eigendommen. Dit bod werd aanvaard door de verkopers. Notariskantoor Schaeken 
& Vanhencxthoven maakte een eenzijdige verkoopbelofte die alle verkoopsmodaliteiten bevat, onder 
opschortende voorwaarde van het nog vereiste bodemonderzoek.

De gemeenteraad keurt de aankoop van de woning op en met grond Markgravenstraat 42 en naastgelegen 
bouwgrond Markgravenstraat 44 goed conform de voorwaarden opgenomen in de belofte en delegeert de 
bekrachtiging van de uiteindelijke verkoopakte aan het college van burgemeester en schepenen.

Technische dienst
9 2019_GR_00243 Onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen - 

dienstjaar 2019: goedkeuring lastvoorwaarden en vaststellen 
gunningswijze

De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het gemeentelijk wegennet ligt bij het stadsbestuur.

Aan de hand van meldingen van burgers, plaatsbezoeken en controles, maakt de technische dienst elk jaar een 
lijst op van straten waaraan onderhouds- en herstellingswerken moeten uitgevoerd worden. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de dringendheid van de werken en wordt er telkens afgewogen of een plaatselijke 
herstelling van het wegdek afdoende is, dan wel een volledige vernieuwing noodzakelijk is. De lijst wordt voor 
goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Op 27 mei 2019 besliste het college van burgemeester en schepenen om in 2019 onderhouds- en 
herstellingswerken te laten uitvoeren in Wijngaard, Herenthoutseweg, Zavelbosstraat, Kerkstraat, Sterrebos, 
Schravenhage, Bolwerkstraat, Watervoort, Ekelstraat, Velodroomstraat, Diamantstraat, Paradijsstraat, 
Vorselaarsebaan, Doornestraat, Hellekensstraat, Kapelstraat, Olmenlaan, Meivuurstraat, Hoevereveld, 
Kruisstraat en Augustijnenlaan.

De gemeenteraad keurt bestek W-083-2019 voor de onderhouds- en herstellingswerken aan asfalt- en 
betonwegen dienstjaar 2019 goed en beslist dat de opdracht moet toegewezen worden via een 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
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10 2019_GR_00246 Mobiliteitsstudie Zuiderkempen -  Engagementsverklaring in het kader 
van de provinciale bovengemeentelijke mobiliteitsvisie in de 
Zuiderkempen: goedkeuring 

Het provinciebestuur van Antwerpen engageert zich als bovenlokaal bestuur om de bovengemeentelijke 
mobiliteitsstudie Zuiderkempen uit te voeren, in overleg met alle betrokken actoren (gemeentelijk en 
bovenlokaal), kaderend in de provinciale en Vlaamse planningscontext en met respect voor de zienswijze van 
de betrokken gemeentebesturen, waarbij het subsidiariteitsbeginsel gerespecteerd wordt.

De uiteindelijke visie zal een beeld geven van de huidige en de gewenste toekomstige situatie van de verkeers- 
en vervoerstructuur voor alle mogelijke modi en is als het ware een regionaal mobiliteitsplan waarin onder 
meer een netwerkvisie over de wegen ontwikkeld is en die het functioneren van de verschillende wegen mee 
analyseert. Uiteraard houdt de uiteindelijke bovenlokale visie ook rekening met de samenhang die er bestaat 
tussen de verschillende mazen en deelruimten in de provincie Antwerpen.
Deze gewenste bovenlokale visie wordt vertaald in een actieplan met bijhorende beschrijving van de verdere 
aanpak om tot uitvoering van de visie te komen.

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van het eerste overleg over de mobiliteitsstudie Zuiderkempen 
en beslist dat stad Herentals deelneemt aan de mobiliteitsstudie Zuiderkempen en keurt de 
engagementsverklaring goed. 

11 2019_GR_00251 Kermissen in Herentals: Kermisreglement: goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om de kermissen in Herentals te herorganiseren en 
te hervormen zodat de kermissen terug het nodige elan krijgen.
Deze hervormingen zijn er gekomen in samenspraak met de kermisbonden.

Het huidige kermisreglement is daarom niet meer up-to-date en moet aangepast worden. 

De gemeenteraad keurt het gewijzigde kermisreglement goed. 

12 2019_GR_00254 Kermissen in Herentals: Belastingreglement op kermisactiviteiten: 
goedkeuring

Het kermisreglement werd gewijzigd. Hierin is opgenomen om het belastingreglement op kermisactiviteiten 
aan te passen.

De gemeenteraad keurt het gewijzigde belastingreglement op kermisactiviteiten goed. 

Sector burger en samenleving
Dienst communicatie en dienstverlening

13 2019_GR_00232 Politieverordening - Voorwaarden voor clubhuizen en samenscholing 
van motorclubs: goedkeuring

De gemeenteraad keurt een politieverordening goed met als doel motorbendes en straatbendes te weren uit 
de stad.

Deze verordening zal bij de eerstvolgende wijziging van de globale politiecodex worden geïntegreerd.

Sector ondersteunende diensten
Staf van de algemeen directeur
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14 2019_GR_00238 Thema-audit: gemeentelijke premies, subsidies en toelagen bij stad 
Herentals: kennisname van het eindrapport en akkoord actieplannen

Audit Vlaanderen voerde bij de stad Herentals een thema-audit 'Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen' 
uit.

De gemeenteraad neemt kennis van het eindrapport en gaat akkoord met de acties die de stad neemt om 
tegemoet te komen aan de aanbevelingen.

15 2019_GR_00245 Arrest Raad van State geldigheid verkiezingen: kennisname

Een aantal kandidaten van de gemeenteraadsverkiezingen heeft een bezwaar ingediend bij de Raad voor 
Verkiezingsbetwistingen tegen een aantal vermeende onregelmatigheden bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van 14 oktober 2019. In een arrest van 7 januari 2019 heeft de Raad voor verkiezingsbetwistingen het bezwaar 
ongegrond verklaard.

De verzoekende partijen hebben een beroep ingediend bij de Raad van State tegen het arrest van 7 januari 
2019. In een arrest van 7 juni 2019 heeft de Raad van State het beroep ongegrond verklaard.

De gemeenteraad neemt kennis van het arrest van 7 juni 2019 waarin de gemeenteraadsverkiezingen geldig 
verklaard worden.  

16 2019_GR_00247 Bestuursakkoord 2019-2024: goedkeuring 

Op 14 oktober 2018 is er een nieuw bestuur gekozen voor de stad Herentals. Op 25 januari heeft het nieuw 
bestuur de eed afgelegd. Voor elke nieuwe legislatuur wordt een bestuursakkoord opgemaakt. Een 
bestuursakkoord is een opsomming van plannen die het bestuur de volgende zes jaar wil uitvoeren.

De partijen CD&V en N-VA maakten hun ambities kenbaar en deelden deze ambities met de stadsdiensten, 
adviesraden, belangengroepen en burgers, zowel online als tijdens publieke vergaderingen en één-op-één 
gesprekken. Het doel van het bestuur was de burgers maximaal te betrekken en hen inspraak te geven in het 
toekomstig reilen en zeilen van de stad.

Het digitaal platform van CitizinLab verzamelde relevante ideëen en stemmingen op de verschillende 
prioriteiten die naar voor geschoven. In de raadscommissie van 13 maart 2019 werd het debat gevoerd met de 
raadsleden. En in drie dialoogavonden (24 en 29 april en 17 juni 2019) werd ruim inspraak gegeven aan de 
burgers en belangengroepen. Het laatste moment was tevens een feedbackmoment over wat het bestuur 
gedaan had met de input van de burgers. 

Het bestuur is dan ook een trots bestuursakkoord voor te stellen, niet van partijen, maar wél van, voor en door 
alle Herentalse, Noorderwijkse en Morkhovense burgers. 

De gemeenteraad keurt het bestuursakkoord 2019 - 2024 goed.


