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gemeenteraad
Dagorde met samenvattingen Zitting van 1 oktober 2019

OPENBARE ZITTING

1 2019_GR_00295 Notulen gemeenteraad 3 september 2019: goedkeuring

De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting van 3 september 2019 goed. 

Sector stadsontwikkeling
Dienst omgeving

2 2019_GR_00305 Omgevingsvergunningsaanvraag nummer OMV_2019037232 voor St.-
Jobsstraat 49-51-53: zaak van de wegen

De gemeenteraad moet een besluit nemen over de zaak van de wegen. De aanvraag betreft het bouwen van 
een appartementsgebied met drie appartementen en het verbouwen van een ééngezinswoning tot een 
appartement met twee woongelegenheden. De gronden waarop de aanvraag betrekking heeft, zijn gelegen in 
de St.-Jobsstraat 49-51-53, 2200 Herentals, en hebben als kadastrale omschrijving 2de afdeling, sectie C, 
percelen 23T, 23C3, 23H2, 23M2 en 23N2. 
Het perceel 23T is gedeeltelijk gelegen binnen de rooilijn en moet bijgevolg gedeeltelijk overgedragen worden 
aan het openbaar domein door middel van een gratis grondafstand ten aanzien van stad Herentals. De grond 
die wordt afgestaan, zal ingericht worden als een oprit grasdallen in afwachting van de toekomstige heraanleg 
van de weg. 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.

3 2019_GR_00244 Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro): 
goedkeuring samenstelling

Bij de start van elke nieuwe legislatuur wordt de samenstelling van de decretaal bepaalde gemeentelijke 
commissie voor ruimtelijke ordening, Gecoro, vernieuwd.

De gemeenteraad benoemt de voorzitter, de leden en de secretaris van de Gecoro. 

Technische dienst
4 2019_GR_00301 EVA vzw Handelshart Herentals: aanduiding vertegenwoordigers

De gemeenteraad keurde op  4 juni 2019 de oprichting van de EVA vzw Handelshart Herentals en de statuten 
van de vzw goed. 

De gemeenteraad duidt effectieve en plaatsvervangende leden aan voor de algemene vergadering van EVA vzw 
Handelshart Herentals.
De gemeenteraad duidt effectieve en plaatsvervangende politiek mandatarissen aan voor het bestuursorgaan.
De gemeenteraad duidt effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers uit de administratie aan voor het 
bestuursorgaan. 
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5 2019_GR_00302 Herbestemming van het voormalig Belgacom-gebouw tot 
Kunstencampus, stadsarchief, ruimtes voor het verenigingsleven en de 
ICT-dienst voor de stad Herentals en hoofdcommissariaat voor de 
politiezone Neteland - W-079-2019 : goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze

De opdracht omvat de herbestemming van het voormalig Belgacom-gebouw tot Kunstencampus, stadsarchief, 
ruimtes voor het verenigingsleven en de ICT-dienst voor de stad Herentals en hoofdcommissariaat voor de 
politiezone Neteland.

Studiebureau TV Frederic Vandoninck Wouter Willems architecten - VK engineering (FVWW) heeft het 
aanbestedingsdossier opgemaakt. 

De gemeenteraad beslist de opdracht te gunnen via de openbare procedure.

De raming bedraagt 11.599.240 euro exclusief btw of 12.809.843 euro inclusief btw. Deze raming overschrijdt 
de limieten van de Europese bekendmaking. De opdracht zal Europees bekendgemaakt worden.

6 2019_GR_00303 Uitbating recyclagepark: ter beschikking stellen van containers, 
transport en verwerking van geselecteerd afval - 2019-094: 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

De overeenkomst voor de uitbating van het recyclagepark, namelijk het ter beschikking stellen van containers, 
het transport en het verwerken van het geselecteerde afval loopt af op 31 december 2019. 
De gemeenteraad moet de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor deze opdracht goedkeuren. 

De opdracht omvat het ter beschikking stellen van containers, transport en verwerking van geselecteerd afval. 
Het betreft het in huur geven van containers aan de stad Herentals voor het inzamelen van afval, het vervoer 
van de volle containers vanaf het recyclagepark Hemeldonk naar een vergunde inrichting voor het ledigen en 
verwerken van afval en het terugbrengen van de lege containers naar het recyclagepark. De opdracht is 
opgedeeld in verschillende percelen. 

De overeenkomsten lopen over een periode van 1 jaar, maar zullen bij algemene tevredenheid jaarlijks 
stilzwijgend verlengd worden tot maximum een periode van 3 jaar.

De gemeenteraad beslist de opdracht te gunnen via de openbare procedure en keurt bestek nr. 2019-094 en 
de raming voor de opdracht 'uitbating recyclagepark: ter beschikking stellen van containers, transport en 
verwerking van geselecteerd afval' goed. 

Sector vrije tijd
Dienst sport, jeugd en internationale samenwerking

7 2019_GR_00306 Ontbinding interlokale vereniging Sportregio Kempen

De stad Herentals is samen met de gemeenten Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herenthout, Hulshout, Nijlen, 
Olen, Vorselaar en Westerlo deelnemer van de interlokale vereniging Sportregio Kempen. De participerende 
gemeenten wensen hun sportbeleid op een andere wijze vorm te geven. De gemeenten Grobbendonk, 
Herenthout, Vorselaar, Olen en Herentals participeren in het participatieproject 'Neteland'.

De gemeenteraad beslist tot ontbinding van de interlokale vereniging Sportregio Kempen vanaf 1 januari 2020.

Sectormanager  Sector Vrije Tijd
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8 2019_GR_00296 Hervorming adviesraden: kennisname nota Transitie adviesstructuur, 
opheffing bestaande adviesraden en installatie nieuwe structurele 
adviesstructuren

Op basis van de nota van Vormingplus Kempen en na een participatietraject, stelt de administratie in overleg 
met het bestuur een toekomstige adviesstructuur voor die vanaf 2020 zal worden geïmplementeerd en alle 
huidige adviesraden vervangt.
De gemeenteraad neemt kennis van de nota van Vormingplus Kempen.
De gemeenteraad beslist om de bestaande huidige adviesraden op te heffen en drie nieuwe structurele 
adviesstructuren te installeren. 

Sector ondersteunende diensten
Staf van de algemeen directeur

9 2019_GR_00268 Pidpa: goedkeuring verlenging Pidpa, bevestiging deelnemerschap aan 
Pidpa, goedkeuring statutenwijziging en vaststelling mandaat 
buitengewone algemene vergadering van 18 oktober 2019

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 18 oktober 2019.

De gemeenteraad keurt de verlenging van Pidpa goed, bevestigt haar deelnemerschap aan Pidpa, keurt het 
voorgelegd ontwerp voor statutenwijziging goed en mandateert de afvaardiging van de stad om in 
overeenstemming met de genomen beslissing te stemmen.

10 2019_GR_00299 IOK:  goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 5 
november 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 5 november 2019.

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_00300 IOK Afvalbeheer:  goedkeuring agenda buitengewone algemene 
vergadering van 5 november 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 5 november 
2019.

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_00297 Agentschap Binnenlands Bestuur: antwoord aan de klager - 
kennisname 

Er werd een klacht ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) over geluidsoverlast door 
zomerbar Baobab Beach Club.
ABB bracht de stad op 3 juli 2019 op de hoogte van de klacht en vroeg het hele dossier op.
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Er werden vijf klachten ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) tegen het belastingreglement 
tweede verblijven, goedgekeurd op de gemeenteraad van 2 juli 2019.
ABB bracht de stad op 24 juli 2019  en op 31 juli 2019 op de hoogte van slechts twee klachten en vroeg het hele 
dossier op.

De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van het Agentschap Binnenlads Bestuur in verband met een 
klacht over geluidsoverlast zomerbar Baobab Beach Club. 

De gemeenteraad neemt kennis van de vijf antwoorden van het Agentschap Binnenlands Bestuur in verband 
met een klacht tegen de gemeenteraadsbeslissing van 2 juli 2019 in verband met de goedkeuring van het 
belastingreglement tweede verblijven. 


