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gemeenteraad
Dagorde met samenvattingen Zitting van 3 september 2019

OPENBARE ZITTING

1 2019_GR_00264 Kennisname ontslag van raadslid Victor Vervloesem

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van de heer Victor Vervloesem als raadslid. 

2 2019_GR_00266 Aanstelling en eedaflegging van de heer Tom Olyslaegers als raadslid 

De heer Victor Vervloesem nam ontslag als raadslid. 

De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven van de heer Tom Olyslaegers goed en stelt hem aan als raadslid. 

3 2019_GR_00265 Notulen gemeenteraad 2 juli 2019: goedkeuring

De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting van 2 juli 2019 goed. 

Sector stadsontwikkeling
Dienst omgeving

4 2019_GR_00270 Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2019080287: zaak van 
de wegen – Greesstraat 21

De heer Bernard Fonck, handelend in naam van J & J, wil een project met zowel 
stedenbouwkundige handelingen als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit 
realiseren. Hiervoor wordt een grondafstand voorgesteld door de bouwheer samen met het 
verleggen en herinrichten van de bestaande weg en een nieuwe rooilijn aan de noordzijde, 
zodat de bedrijfsgebouwen ontsloten kunnen worden. De gemeenteraad moet daarom een 
besluit nemen over de zaak van de wegen.

Dienst patrimonium
5 2019_GR_00277 Fietsostrade Herentals-Balen: goedkeuring bezettingsovereenkomst 

met Infrabel

De provincie Antwerpen en de stad Herentals wensen een fiets-o-strade langs de spoorlijn Herentals-Balen (lijn 
15) te realiseren.

De gemeentraad keurt de overeenkomst/ toelating tot precaire bezetting van een goed van het openbaar 
domein van infrabel als fietsostrade Herentals-Balen goed. 

6 2019_GR_00271 Studieopdracht fietsinfrastructuur - 2018-090: Molenstraat - akkoord 
aankoop woning Molenstraat 53

De stad bekijkt momenteel de heraanleg van de fietspaden in de Molenstraat. Om over het volledige tracé tot 
aanliggende fietspaden te komen, wat verkeerskundig de meest wenselijke en veilige optie is, vormt de woning 
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Molenstraat 53 een obstakel. Het bestuur wil verder inzetten op het ideale scenario van de aanliggende 
fietspaden en liet een schattingsverslag opmaken met het oog op de aankoop van de woning. 

Na onderhandelingen verleenden de eigenaars de stad een optie tot 1 december 2019 om hun woning aan te 
kopen tegen een totaalbedrag van 279.380 euro, waarbij de stad het genot kan bezitten op 1 juli 2020. Het 
schepencollege verleende op 19 augustus principiële goedkeuring om de woning aan te kopen tegen deze 
voorwaarden. Notaris Bieke Heyns maakte een ontwerpakte op, die nu voorligt ter definitieve goedkeuring.

7 2019_GR_00281 Stedenbouwkundige vergunning SV2008-075: aanvaarding kosteloze 
grondafstand

Op 2 feburari 2009 verleende het college van burgemeester en schepenen een 
voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een woning en appartementengeheel 
met ondergrondse parking tussen de Markgravenstraat en de Bolwerkstraat (nu Marie Van Heterenplein).

De gemeenteraad legde als last op dat de private grond binnen de goedgekeurde rooilijn gratis moet worden 
overgedragen aan de stad. Notariskantoor Schaeken & Vanhencxthoven heeft hiervoor een 
ontwerpakte opgemaakt. De gemeenteraad aanvaardt de grondverwerving voor algemeen nut.

Sector vrije tijd
Stedelijke academie voor beeldende kunst

8 2019_GR_00250 Stedelijke Academies: nieuwe vestigingen in Gierle en Wechelderzande 
-  goedkeuring 

De academies van Herentals beschikken over verschillende vestigingsplaatsen. Voor volgend schooljaar willen 
de academies hun activiteiten uitbreiden naar Gierle en Wechelderzande. 

De gemeenteraad keurt de vestigingsplaatsen in Gierle en Wechelderzande goed.

De gemeenteraad beslist om de bevoegdheid tot oprichting of schrapping van een nieuwe vestiging voor de 
stedelijke academies te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen, zodat vlugger kan 
overgegaan worden tot oprichting of schrapping van vestigingen.

Sector burger en samenleving
Dienst communicatie en dienstverlening

9 2019_GR_00280 Toekenning nieuwe straatnaam aan verkaveling Kanaalstraat: 
principiële goedkeuring

Voor het bouwproject De Heern wordt er een plein aangelegd tussen de woonblokken ter hoogte van de 
huidige Kanaalstraat aan de noordkant van de Ringlaan.

De gemeenteraad gaat principieel akkoord om dat stuk Kanaalstraat een eigen straatnaam toe te kennen. Er 
komen drie voorstellen in aanmerking, de gemeenteraad stemt over de drie voorstellen. 

Volgens de procedure keurt de gemeenteraad de straatnaam principieel goed. Na deze principiële goedkeuring 
volgt een openbaar onderzoek van 27 september 2019 tot en met 27 oktober 2019. Dit zal gepubliceerd 
worden in de stadskrant van oktober 2019 en op de website.

Dienst participatie & preventie
10 2019_GR_00276 Federale financiering functie gemeenschapswacht: voorstel financiële 

afrekening 2018
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In uitvoering van de zesde staatshervorming is er een nieuwe federale financiering voor 
gemeenschapswachten. De financiële toelage wordt toegekend aan de gemeenten als bijkomende 
tussenkomst in de loonkosten die voortvloeien uit de prestaties uitgevoerd door de gemeenschapswachten in 
het kader van de strategische veiligheids- en preventieplannen (SVPP). Ter dekking van de reële lasten van de 
tewerkstellingskosten kan de gemeente een jaarlijkse maximale toelage van 17.200 euro per voltijds equivalent 
ontvangen. Dit komt neer op een jaarlijkse tussenkomst van 22.704 euro.

De gemeenteraad neemt kennis van het afrekeningsvoorstel aan de FOD Binnenlandse zaken voor de 
bijkomende financiering van de gemeenschapswachten voor het werkjaar 2018 en verklaart zich hiermee 
akkoord.

Sector ondersteunende diensten
Staf van de algemeen directeur

11 2019_GR_00248 Beheersovereenkomst AGB Sport en Recreatie Herentals: goedkeuring

De gemeenteraad heeft op 7 september 2004 autonoom gemeentebedrijf 'AGB Sport en Recreatie Herentals' 
opgericht. Het decreet lokaal bestuur bevat een aantal nieuwe regels over autonome gemeentebedrijven. De 
beheersovereenkomst van AGB Herentals moet aan de nieuwe regels worden aangepast.

De gemeenteraad keurt de beheersovereenkomst goed.

12 2019_GR_00269 Beheersovereenkomst AGB Herentals: goedkeuring

De gemeenteraad heeft op 7 september 2004 autonoom gemeentebedrijf 'AGB Herentals' opgericht. Het 
decreet lokaal bestuur bevat een aantal nieuwe regels over autonome gemeentebedrijven. De 
beheersovereenkomst van AGB Herentals moet aan de nieuwe regels worden aangepast.

De gemeenteraad keurt de beheersovereenkomst AGB Herentals goed.

13 2019_GR_00147 Wijziging statuten AGB Sport en Recreatie Herentals: goedkeuring

Op 1 januari 2019 is het decreet lokaal bestuur in werking getreden. Het bevat enkele nieuwe regels voor 
autonome gemeentebedrijven. De statuten van de autonome gemeentebedrijven moeten aan de nieuwe 
regels worden aangepast. 

De gemeenteraad keurt de nieuwe statuten goed.

14 2019_GR_00148 Wijziging statuten AGB Herentals: goedkeuring

Op 1 januari 2019 is het decreet lokaal bestuur in werking getreden. Het bevat enkele nieuwe regels voor 
autonome gemeentebedrijven. De statuten van de autonome gemeentebedrijven moeten aan de nieuwe 
regels worden aangepast. 

De gemeenteraad keurt de nieuwe statuten goed.

15 2019_GR_00279 Raad van Bestuur AGB Herentals: vervanging bestuurder

De heer Victor Vervloesem neemt ontslag als raadslid. De heer Victor Vervloesem zetelt in de raad van bestuur 
van AGB Herentals en moet dus vervangen worden. 
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De sp.a-fractie draagt de heer Tom Olyslaegers voor om te zetelen in de raad van bestuur. De gemeenteraad 
stemt geheim over de aanduiding van de heer Tom Olyslaegers in de raad van bestuur van AGB Herentals. 

16 2019_GR_00267 Projectvereniging Neteland: vervanging bestuurder met raadgevende 
stem en plaatsvervangend bestuurder met stemrecht

De stad Herentals is lid van projectvereniging Neteland. 

De gemeenteraad heeft op 12 maart 2019 de heer Jan Bertels voorgedragen als kandidaat-bestuurder met 
raadgevende stem en mevrouw Yoleen Van Camp als plaatsvervangend kandidaat-bestuurder met stemrecht 
om te zetelen in de raad van bestuur van de projectvereniging Neteland voor de volledige duur van de lokale 
bestuursperiode 2019 - 2024. 

Artikels 405 en 436 van het decreet over het lokaal bestuur bepalen dat er een onverenigbaarheid bestaat 
tussen het mandaat van bestuurder van een projectvereniging en het mandaat in een wetgevende vergadering, 
zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en de gemeenschappen. Omdat de heer Jan Bertels en 
mevrouw Yoleen Van Camp beiden federaal parlementslid zijn, kunnen zij dus niet rechtsgeldig zetelen in de 
raad van bestuur van de projectvereniging Neteland en moeten zij vervangen worden.

De gemeenteraad duidt een nieuwe bestuurder aan met raadgevende stem in vervanging van de heer Jan 
Bertels om te zetelen in de raad van bestuur van projectvereniging Neteland voor de resterende duur van de 
lokale bestuursperiode 2019-2024.

De gemeenteraad duidt een nieuwe plaatsvervangend bestuurder aan met stemrecht in vervanging van 
mevrouw Yoleen Van Camp om te zetelen in de raad van bestuur van projectvereniging Neteland voor de 
resterende duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024. 

17 2019_GR_00278 Projectvereniging Kempens Karakter: vervanging plaatsvervangend 
bestuurder met raadgevende stem

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 plaatsvervangend bestuurder met raadgevende stem vervangen.

18 2019_GR_00275 Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 en 
meerpartijen-engagement Kempen 2030: ondertekening

Het burgemeestersconvenant is een initiatief van de Europese Commissie waarin lokale en regionale 
overheden deelnemen door vrijwillig te beloven acties te ondernemen om tegen 2030 de EU-doelstellingen te 
halen om 40 % minder broeikasgassen uit te stoten. De ondertekenaars beloven een gezamenlijke aanpak te 
implementeren die de klimaatverandering moet tegengaan en maatregelen te treffen om met de effecten 
ervan om te gaan. De ondertekenaars verbinden zich ertoe om binnen de twee jaar na de bekrachtiging van 
hun ondertekening door de gemeenteraad, een energie- en klimaatactieplan op te maken met de voornaamste 
acties die ze willen uitvoeren. 

De gemeenteraad ondertekent het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie, alsook het meerpartijen-
engagement Kempen2030 en neemt hierbij kennis van de bijhorende engagementen die beide 
ondertekeningen met zich mee brengen.
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Dienst financiën
19 2019_GR_00274 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid:  overeenkomst - kennisname 

De stad geeft jaarlijks een toelage aan inwoners die recht hebben op de verhoogde 
tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor de 
verwerking van hun huishoudelijk afval via de Diftar-inzameling van het restafval.

De personen die aan de voorwaarden voldoen om de gemeentelijke toelagen te krijgen, zijn 
gekend bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, hierna KSZ genoemd. Om de 
gegevens van de KSZ te verkrijgen, moet de stad een overeenkomst met de KSZ afsluiten.

De stad had een overeenkomst met KSZ van 2014 tot 2018. Daarom moet een nieuwe 
overeenkomst opgemaakt worden.

De gemeenteraad beslist voor het jaar 2019 de overeenkomst nummer 19/53 af te sluiten met 
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.


