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gemeenteraad
Dagorde met samenvattingen Zitting van 3 december 2019

OPENBARE ZITTING

1 2019_GR_00441 Notulen gemeenteraad 5 november  2019: goedkeuring

De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting van 5 november 2019 goed. 

Sector stadsontwikkeling
Dienst omgeving

2 2019_GR_00395 Belastingen 2020-2025: Belastingreglement voor het opruimen van 
sluikstorten: goedkeuring

Herentals heeft een belastingreglement rond het opruimen van sluikstorten. Dit reglement geldt tot 31 
december 2019 en moet opnieuw gestemd worden.

Het belastingreglement is voldoende duidelijk maar er wordt een tarief toegevoegd van 0,30 euro per kg 
gestort vuil, het tarief voor grofvuil en huisvuil. Voor het opruimen van sluikstorten moet de stad personeel en 
materieel inzetten. Dit brengt kosten met zich mee. Het is dan ook billijk hiervoor een specifieke belasting aan 
te rekenen aan de vervuiler.

De gemeenteraad keurt het belastingreglement voor het opruimen van sluikstorten goed.

Technische dienst
3 2019_GR_00407 Subsidies 2020-2025: Subsidiereglement premiestelsels 

kernwinkelgebied: goedkeuring

Herentals heeft een subsidiereglement premiestelsels kernwinkelgebied. Dit reglement geldt tot 31 december 
2019 en moet opnieuw gestemd worden. Deze subsidie heeft als doelstelling de stedelijke aantrekkingskracht 
te verhogen en zo de uitstraling en kwaliteit van leegstaande handelspanden in het kernwinkelgebied, etalages 
van leegstaande handelspanden en leegstaande woningen boven handelspanden uit het kernwinkelgebied en 
het openbaar domein te verbeteren. De stad verleent een subsidie voor de renovatie van de voorgevel van een 
leegstaand pand, de renovatie van een etalage van een leegstaand handelspand en voor aanpassingswerken 
voor wonen boven een winkel mogelijk te maken.

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement premiestelsels kernwinkelgebied goed.

4 2019_GR_00428 Retributies 2020-2025: Retributiereglement voor ambulante handel: 
goedkeuring 

Herentals heeft een retributiereglement op ambulante handel. Dit reglement geldt tot 31 december 2019 en 
moet opnieuw gestemd worden. Herentals zet in op kernversterkende en imagoversterkende maatregelen. 
Ambulante handel moet dus versterkend zijn naar het economische weefsel en de dorpskernen van 
Noorderwijk en Morkhoven en tevens buurtversterkend werken. Alleen locaties die verkeersveilig, economisch 
complementair en imagoversterkend zijn, zullen nog in aanmerking komen voor ambulante handel. Volgende 
wijzigingen worden doorgevoerd: een aantal locaties komen niet langer in aanmerking als locatie voor 
ambulante handel vanwege hun aard en de verkeersveiligheid. Er worden dagtarieven aangerekend wanneer 



2/12

er voor eenzelfde standplaats meer dan één maal per week een inname is. Op bijkomende locaties centraal in 
Molekens, Wijngaard en Diependaal kan in de toekomst ambulante handel toegelaten worden.

De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor ambulante handel goed.

5 2019_GR_00394 Belastingen 2020-2025: Belastingreglement voor terrassen en andere 
uitstallingen op de openbare weg: goedkeuring

Herentals heeft een belastingreglement voor terrassen en andere uitstallingen op de openbare weg. Dit 
reglement geldt tot 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. Het plaatsen van terrassen en 
uitstallingen van koopwaren en voorwerpen, gebeurt door een inname van de openbare weg en brengt een 
last mee voor de gebruikers van het voetpad. Er moet steeds een vrije doorgang van minstens 1,5 m breedte 
op het voetpad gegarandeerd blijven. De plaatsing van een terras betekent een uitbreiding van een 
handelszaak. Het is billijk hiervoor een specifieke belasting te heffen. Het huidige reglement wordt 
geactualiseerd en aangepast aan het nieuwe sjabloon. Het tarief voor automaten wordt verhoogd en er wordt 
een vrijstelling voorzien bij investering van een kwalitatief terras dat past binnen het terrassenbeleidsplan van 
Herentals.

De gemeenteraad keurt het belastingreglement voor terrassen en andere uitstallingen op de openbare weg 
goed.

6 2019_GR_00419 Mobiliteit: samenstelling projectstuurgroep ter begeleiding van 
infrastructuurprojecten: goedkeuring

In uitvoering van het decreet Basisbereikbaarheid keurde de Vlaamse regering op 6 september 2019 het besluit 
projectmethodologie en projectstuurgroep goed dat de regels bepaalt voor de projectmethodologie die zal 
worden gehanteerd voor de opmaak en evaluatie van projecten in uitvoering van het mobiliteitsbeleid en de 
basisbereikbaarheid, en over de organisatorische omkadering die daarbij wordt voorzien. 

Het voorliggende besluit op de gemeenteraad moet enerzijds kennisnemen van het decreet 
basisbereikbaarheid dat op 22 juni 2019 in werking trad en het bijbehorende besluit projectmethodologie en 
projectstuurgroep dat op 14 oktober 2019 gepubliceerd werd in het Belgisch staatsblad. Het besluit geeft een 
concretere invulling van de werking van de projectstuurgroepen die de werking van Gemeentelijke 
Begeleidingscommissies (GBC) en Regionale Mobiliteitscommissies (RMC) vervangt. Deze GBC en RMC vonden 
plaats ter begeleiding van allerhande infrastructuurprojecten en voor de opmaak van mobiliteitsplannen. 

Het voorliggend besluit dient anderzijds om de samenstelling van de projectstuurgroep, bij projecten waarbij 
de stad Herentals intitiatiefnemer is en het voorzitterschap van de projectstuurgroep heeft, vast te leggen zoals 
dit ook is vastgelegd bij gemeenteraadsbesluit van 4 juni 2013 wat betreft de GBC (gemeentelijke 
begeleidingscommissie). De bedoeling is zoals voorheen dat van elke fractie in de gemeenteraad een 
vertegenwoordiger wordt uitgenodigd op de projectstuurgroepen waarbij stad Herentals initiatiefnemer is. 

De gemeenteraad keurt het voorstel in verband met de samenstelling van de projectstuurgroep ter begeleiding 
van infrastructuurprojecten goed.

7 2019_GR_00422 Samenwerkingsovereenkomst studieopdracht ondertunneling 
Poederleeseweg-Lichtaartseweg en de afschaffing overwegen 
Bosbergen en Wijngaard: goedkeuring 

In het masterplan stationsomgeving is de ondertunneling van de Poederleeseweg een eerste maal aan bod 
gekomen. Toen is er gesteld dat eerst de ondertunneling van de Poederleeseweg in orde gemaakt moest 
worden voordat de ondertunneling van de Belgiëlaan/Olympiadelaan werd gerealiseerd. Anders zou de tunnel 
Belgiëlaan te veel verkeer aanzuigen en doorheen het centrum van Herentals sturen. In 2013 werd de startnota 
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van het masterplan afgeklopt, maar daarna werd er niet meer aan verder gewerkt richting een projectnota. 
Ondertussen was de stad wel vragende partij om hier verder aan te werken. In 2018 werd de mobiliteitsstudie 
Middenkempen goedgekeurd door verschillende partners (9 gemeenten, AWV, Infrabel, provincie Antwerpen, 
De Lijn, ... ) waarbij het ondertunnelen van de Poederleeseweg een prioritair actiepunt was, waarbij AWV en 
Infrabel de trekkers zouden zijn.

Ondertussen maakte Infrabel ook haar streefbeeldstudie voor het afschaffen van overwegen bekend. Ofwel 
moet er een ongelijkgrondse kruising worden gemaakt bij overwegen ofwel moet de kruising tussen spoorweg 
en rijbaan gewoon worden opgeheven. Zij passen deze visie nu systematisch toe in alle projecten, zie ook de 
ondertunneling Vossenberg in het project van verhogen spoorwegbrug boven het Albertkanaal. 

In 2019 werd de samenwerkingsovereenkomst ter uitvoering van de acties in de mobiliteitsstudie 
Middenkempen hernieuwd en goedgekeurd door alle partijen. 

Ter uitvoering van de actie ondertunneling van de Poederleeseweg en breder ter afschaffing van overwegen 
Poederleeseweg, Lichtaartseweg, Wijngaard en Bosbergen ligt er nu een samenwerkingsovereenkomst voor ter 
goedkeuring en ondertekening om de eerste stap te nemen, namelijk de opmaak van haalbaarheidsstudies en 
de opmaak van een startnota voor deze kruisingen/overwegen. Agenschap Wegen en Verkeer en Infrabel zijn 
de initiatiefnemende partijen. Stad Herentals, provincie Antwerpen en De Lijn zijn participerende partijen.  

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed.

Sector vrije tijd
Dienst sport, jeugd en internationale samenwerking

8 2019_GR_00436 Subsidies 2020-2025: Subsidiereglement voor G-werking: goedkeuring

Herentals heeft een subsidiereglement voor een kwaliteitsvolle werking voor personen met een handicap. Dit 
kan enkel ingeroepen worden door sportverenigingen en steunt enkel de opstart van een G-werking. Er wordt 
een nieuw reglement geschreven dat van toepassing is op elke erkende Herentalse vereniging. Zo stimuleert en 
ondersteunt de stad verenigingen om een kwaliteitsvolle G-werking te organiseren voor zowel de opstart van 
een G-werking, de duurzame G-werking en de aankoop van materialen die eigen zijn aan G-werking. Alle 
adviezen van de verschillende adviesraden werden doorgenomen en er werd zoveel mogelijk rekening 
gehouden met de opmerkingen die zijn gemaakt.

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor G-werking goed.

9 2019_GR_00432  Subsidies 2020 - 2025: Subsidiereglement voor de werking van 
erkende Herentalse verenigingen: goedkeuring

Herentals heeft verschillende subsidiereglementen die Herentalse verenigingen ondersteunen in de vorm van 
beleidssubsidies, impulssubsidies, … Deze reglementen zijn onduidelijk, moeilijk meetbaar/controleerbaar en 
zijn niet gelijk voor alle verenigingen. Het stadsbestuur wil de reguliere werking van de erkende Herentalse 
verenigingen blijven ondersteunen. Met het nieuwe reglement gaat de administratie uit van een eenvoudig en 
doordacht basissubsidiereglement waarbij verenigingen de vrijheid krijgen om hun werking op hun eigen 
manier te organiseren en de verantwoordelijkheid om de gekregen middelen nuttig te besteden.

Het nieuwe reglement gaat uit van een aantal belangrijke principes: organisatiebrede uniformiteit, 
duidelijkheid en transparantie, eenvoud en efficiëntie, zowel in voorwaarden, bewijslast als financiële 
berekening. Dank zij deze concrete en afgebakende voorwaarden vermindert de administratieve last voor de 
vereniging en administratie waardoor er vanuit het stadsbestuur meer ruimte vrijkomt om verenigingen eerder 
inhoudelijk te ondersteunen. Alle adviezen van de verschillende adviesraden werden doorgenomen en zoveel 
mogelijk rekening gehouden met de opmerkingen die zijn gemaakt.
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De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor de werking van erkende Herentalse verenigingen goed.

10 2019_GR_00408 Subsidies 2020 - 2025: Subsidiereglement voor jeugdkampen: 
goedkeuring

De stad heeft een subsidiereglement kampsubsidie. Dit reglement geldt tot 31 december 2019 en moet 
opnieuw gestemd worden.

De stad ondersteunt Herentalse verenigingen bij de organisatie van kampen voor kinderen en jongeren tot en 
met 30 jaar. De subsidie kan slechts één keer per werkjaar aangevraagd worden, maar verschillende kampen 
mogen gebundeld worden in hun aanvraag. Het kamp mag niet plaatsvinden op het grondgebied Herentals en 
bevat minstens 4 overnachtingen. Het reglement voorziet nu ook een subsidie voor het onderhoud en 
reparaties van tenten en voorziet een compensatie voor personen met een vrijetijdspas naar analogie met de 
werkingssubsidies.

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor jeugdkampen goed.

11 2019_GR_00427 Retributies 2020-2025: Retributiereglement voor deelname aan 
begeleide sportactiviteiten: goedkeuring

Herentals heeft een retributiereglement voor deelname aan begeleide zwemactiviteiten. Dit reglement geldt 
tot en met 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. Het reglement is voldoende duidelijk, maar 
maakt geen onderscheid in tarieven tussen inwoners van Herentals en inwoners buiten Herentals. Dit wordt 
aangepast ter voorbereiding van het aangaan van eventuele intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Er 
wordt een 10-beurtenkaart toegevoegd voor senioren voor deelname aan begeleide zwemactiviteiten. Tot slot 
dekt de naam van het reglement de lading niet meer. Er worden ook activiteiten georganiseerd in de sporthal. 
Het reglement krijgt een nieuwe benaming: deelname aan begeleide sportactiviteiten.

De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor deelname aan begeleide sportactiviteiten goed.

12 2019_GR_00425 Retributies 2020-2025: Retributiereglement voor het gebruik van 
sporthal Noorderwijk, sporthal Campus De Vesten, sporthal 
Morkhoven: goedkeuring

Herentals heeft een retributiereglement voor het gebruik van sporthallen andere dan De Vossenberg. Dit 
reglement moet opnieuw gestemd worden en aangepast aan het retributiereglement op het gebruik van 
sportcomplex De Vossenberg. Het reglement regelt de tarieven en voorwaarden die van toepassing zijn voor 
alle gebruikers/huurders. De leesbaarheid en duidelijkheid van het reglement worden verbeterd. De gebruikers 
worden conform alle reglementen van de sector vrije tijd aangepast. De term gebruiksduur wordt aangepast en 
de annulatieregeling werd gewijzigd.

De gemeenteraad keurt het retributiereglement op het gebruik van sporthal Noorderwijk, sporthal Campus De 
Vesten, sporthal Morkhoven goed.

13 2019_GR_00414 Reglementen 2020- 2025: Huurreglement evenementen inname van 
het openbaar domein: goedkeuring

In aansluiting op het nieuwe retributiereglement voor evenementen op het openbaar domein, is het ook nodig 
om een uniform reglement voor het gebruik van het openbaar domein op te stellen waarin een helder 
afsprakenkader tussen stad en organisator wordt vastgesteld.

De gemeenteraad keurt het huurreglement evenementen inname van het openbaar domein goed.
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14 2019_GR_00396 Retributies 2020-2025: Retributiereglement voor evenementen op het 
openbaar domein: goedkeuring

De stad heft van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een retributie op het gebruik van de openbare 
ruimte en de nutsvoorzieningen voor evenementen. Onderhavige retributie heeft enkel betrekking op de 
organisatie van evenementen op het openbaar domein en is een uitzonderingsregeling op de (algemene) 
retributie voor inname van het openbaar domein. De stad wil een klimaat creëren waarbij organisatoren 
worden aangemoedigd om evenementen te organiseren zodat de beleving in Herentals stijgt, de 
administratieve verwerking vereenvoudigt en de klantvriendelijkheid verhoogt. Het stadsbestuur richt een 
evenementenloket in waar organisatoren terecht kunnen voor informatie en alle documentatie.

De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor evenementen op het openbaar domein goed.

15 2019_GR_00421 Reglementen 2020-2025: Huishoudelijk reglement sportcomplex De 
Vossenberg: goedkeuring

Herentals heeft een huishoudelijk reglement voor het sportcomplex De Vossenberg. Dit reglement wordt 
herschreven en aangepast conform het nieuwe retributiereglement. Voor het gebruik van het sportcomplex 
zijn er afspraken en richtlijnen nodig tussen de stad en de gebruiker. De leesbaarheid en duidelijkheid van het 
reglement worden verbeterd. Enkele voorwaarden en artikels uit het vorige retributiereglement zijn geschrapt 
en deels opgenomen in dit reglement. De adviezen van de sportraad werden doorgenomen en zoveel mogelijk 
rekening mee gehouden.

De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement sportcomplex De Vossenberg goed.

16 2019_GR_00420 Retributies 2020-2025: Retributiereglement op het gebruik van 
sportcomplex De Vossenberg:  goedkeuring

Herentals heeft een retributiereglement voor het gebruik van sportcomplex De Vossenberg. Dit reglement 
eindigt op 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. Het reglement regelt de tarieven en 
voorwaarden die van toepassing zijn voor alle gebruikers/huurders. De leesbaarheid en duidelijkheid van het 
reglement worden verbeterd. De gebruikers worden conform alle reglementen van de sector vrije tijd 
aangepast. De annulatieregeling werd gewijzigd. Een regeling rond huur op feestdagen werd opgenomen en de 
tarieven van diverse zaaldelen werden evenredig doorgetrokken.

De gemeenteraad keurt het retributiereglement op het gebruik van sportcomplex De Vossenberg goed.

17 2019_GR_00431 Reglementen 2020-2025: Huishoudelijk reglement zwembaden en 
recreatiedomein Netepark: goedkeuring

Herentals heeft een huishoudelijk reglement voor de zwembaden en het recreatiedomein het Netepark. Dit 
reglement wordt herschreven en aangepast conform het nieuwe retributiereglement. Voor het gebruik van de 
zwembaden en het recreatiedomein zijn er afspraken en richtlijnen nodig. De leesbaarheid en duidelijkheid van 
het reglement worden verbeterd. Enkele voorwaarden en artikels uit het vorige retributiereglement zijn 
geschrapt en deels opgenomen in dit reglement. De adviezen van de sportraad werden doorgenomen, 
inhoudelijk had de sportraad geen bemerkingen.

De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement zwembaden en recreatiedomein Netepark goed.

18 2019_GR_00430 Reglementen 2020-2025: Retributiereglement zwembaden en 
recreatiedomein Netepark: goedkeuring
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Herentals heeft een retributiereglement voor het gebruik van zwembaden en recreatiedomein het Netepark. 
Dit reglement geldt tot en met 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. Het reglement regelt de 
tarieven en voorwaarden die van toepassing zijn voor alle gebruikers/huurders. De leesbaarheid en 
duidelijkheid van het reglement worden verbeterd. De categorieën van gebruikers worden conform alle 
reglement van de sector vrije tijd aangepast. De regeling voor het afhuren van zwembanen is aangepast. Ook 
de individuele tarieven zijn aangepast aan de benchmark. Een regeling voor het gratis gebruik van het droge 
gedeelte door Herentalsenaren is toegevoegd. De sportraad had inhoudelijk geen bemerkingen.

De gemeenteraad keurt het retributiereglement zwembaden en recreatiedomein Netepark goed.

19 2019_GR_00429 Reglementen 2020-2025: Reglement met betrekking tot de inrichting 
van de openbare markten: goedkeuring 

Herentals heeft momenteel een martkreglement voor de organisatie van wekelijkse markten. Dit reglement 
wordt aangepast naar duidelijkheid en leesbaarheid en moet opnieuw gestemd worden. De marktleiding 
hanteert het marktreglement in de uitvoering van hun taken. Voor het eerst wordt de installatie, organisatie en 
werking van het marktcomité verankerd in het reglement. De procedures werden aangepast aan de realiteit, de 
potentiële sanctie van schorsing van een abonnement wordt expliciet toegevoegd bij niet tijdig verlaten van de 
markt. Het marktcomité is tevreden met de inkorting van de septemberkermis, maar vraagt ook minder 
activiteiten van de handelaars/horeca op vrijdagnamiddag dan de huidige 3 toegestane activiteiten 
(lenteshopping, braderij en spiegelfeesten). De administratie stelt voor momenteel maximum 3 toegestane 
activiteiten in het reglement op te nemen, gezien het valabele plan-B dat ontwikkeld werd voor de 
marktkramers, en deze werking te evalueren halverwege de legislatuur. Dit reglement omvat ook een meer 
sluitende regeling voor goede doelen en aanwezigheid van politieke partijen. Tenslotte is er een 
uitdoofscenario ingeschreven voor verkoop van levende dieren. Er worden geen nieuwe standplaatsen 
voorzien voor de verkoop van levende dieren.

De gemeenteraad keurt het reglement met betrekking tot de inrichting van de openbare markten goed. 

20 2019_GR_00409 Retributies 2020-2025: Retributiereglement plaatsrecht openbare 
markt: goedkeuring 

Herentals heeft een retributiereglement plaatsrecht openbare markt. Dit reglement geldt tot 31 december 
2019 en moet opnieuw gestemd worden. Het bestuur streeft naar meer beleving op haar grondgebied en naar 
een versterking van het handelsgebeuren. Hiervoor richt het bestuur openbare markten in. De organisatie, het 
toezicht, afsluiting en reiniging van wegen, ….brengt financiële kosten met zich mee en het is noodzakelijk deze 
kosten te verhalen op de handelaars die deelnemen aan de openbare markt.

De gemeenteraad keurt het retributiereglement plaatsrecht openbare markt goed.

Dienst cultuur en toerisme
21 2019_GR_00412 Reglementen 2020-2025: reglement zaalverhuur socio-culturele 

polyvalente ruimtes: goedkeuring

Herentals heeft een huurreglement voor cultuurcentrum ’t Schaliken. Dit reglement wordt herschreven en 
aangepast conform het nieuwe retributiereglement. Voor de verhuur van de polyvalente socio-culturele 
infrastructuur van de stad Herentals zijn er afspraken en richtlijnen nodig tussen de stad en de gebruiker. Dit 
reglement geldt voor iedereen die een polyvalente socio-culturele infrastructuur van de stad Herentals wenst 
te huren voor activiteiten van sociaal-culturele aard. Privéfeesten worden niet toegelaten.

De gemeenteraad keurt het reglement zaalverhuur socio-culturele polyvalante ruimtes goed.
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22 2019_GR_00413 Retributies 2020-2025: retributiereglement zaalverhuur socio-culturele 
polyvalente ruimtes: goedkeuring

Herentals heeft een retributiereglement voor de huur van zalen in Herentals. Het reglement geldt tot 31 
december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. De categorieën van gebruikers werden geactualiseerd. Tal 
van voorwaarden en artikel uit het retributiereglement zijn geschrapt en deels opgenomen in het nieuwe 
huurreglement. Hierdoor wordt het voor gebruikers en belanghebbenden duidelijker wat de algemene 
voorwaarden zijn en hoeveel de kostprijs bedraagt. Op basis van benchmarking met vergelijkbare Vlaamse 
accomodatie werden de tarieven of geïndexeerd of aangepast aan de reële kost. 

De gemeenteraad keurt het retributiereglement zaalverhuur socio-culturele polyvalente ruimtes goed.

Sectormanager  Sector Vrije Tijd
23 2019_GR_00435 Reglementen 2020 -2025: Erkenningsreglement Herentalse 

verenigingen: goedkeuring 

Het bestuur en de administratie van de stad Herentals werkten aan een hernieuwd ondersteuningskader voor 
Herentalse verenigingen. Dit kader omvat een groot aantal reglementen rond huur, gebruik, subsidies, 
retributies of belastingen. Na kennisname door het college van burgemeester en schepenen, volgde een 
informatieavond aan de Herentalse verenigingen op dinsdag 10 september 2019. Kort erna vertrokken 
adviesvragen aan de Herentalse adviesraden voor vrije tijd. Alle adviezen werden doorgenomen en er werd 
zoveel mogelijk rekening gehouden met opmerkingen die zijn gemaakt.

De gemeenteraad keurt het erkenningsreglement Herentalse verenigingen goed.

Sector burger en samenleving
Dienst communicatie en dienstverlening

24 2019_GR_00399 Belastingen 2020-2025: Belastingreglement voor begravingen van niet-
inwoners: goedkeuring  en intrekking besluit van 5 november 2019

Herentals heeft een belastingreglement voor het begraven van niet-inwoners. Dit reglement geldt tot 31 
december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. 

De gemeenteraad keurde op 5 november 2019 het het belastingreglement goed op het begraven van niet-
inwoners goed.

Het reglement wordt aangepast aan de opmerking van de gemeenteraad dat dit reglement geen rekening 
houdt met personen in een instelling. Het reglement wordt opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad en het 
besluit van 5 november 2019 wordt ingetrokken. 

25 2019_GR_00402 Toekenning nieuwe straatnaam aan verkaveling Kanaalstraat: 
definitieve beslissing

De gemeenteraad beslist definitief in de toekenning van de straatnaam Mie Broosplein aan het stuk 
Kanaalstraat ten noorden van de Ringlaan.

Dienst participatie & preventie
26 2019_GR_00400 Intergemeentelijke preventiewerking rond gezondheidszorg: 

goedkeuring

In april 2019 keurde de Vlaamse regering een besluit goed waardoor lokale besturen gebruik kunnen maken 
van een structurele subsidie om hun werking rond preventieve gezondheid verder uit te bouwen en te 
versterken. De subsidie bedraagt 3.000 euro per gemeente, vermeerderd met een bedrag per 'gewogen' 
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inwoner waarbij personen met een recht op een verhoogde tegemoetkoming in het kader van het RIZIV dubbel 
worden geteld. Voor Herentals komt deze subsidie uit op 5.583,12 euro.

Op 20 mei 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen een intentieverklaring goed tot het starten 
van een lokale preventiewerking, samen met de partners binnen Neteland (Herentals, Olen, Vorselaar, 
Grobbendonk, Herenthout). 

LOGO Kempen en CGG Kempen hebben samen een voorstel uitgewerkt waarbij een preventieteam wordt 
samengesteld waarbij elk van beide organisaties zal zorgen voor de ondersteuning binnen hun specifieke 
expertise. Voor CGG is dit de preventie ten aanzien van drugs en alcohol en voor LOGO Kempen betreft dit de 
preventie op andere terreinen. Dit preventieteam zal enerzijds samen met een cluster van naburige besturen, 
zoals bv. de eerstelijnszones, een strategisch plan rond preventie opstellen. Daarnaast kan het preventieteam 
ook instaan voor de uitvoering van specifieke acties binnen dit plan. Het werkgeverschap van dit preventieteam 
zal opgenomen worden door CGG Kempen.

De gemeenteraad beslist de subsidies te aanvaarden en een cofinanciering te voorzien van 5.583,12 euro met 
het oog op een samenwerking in de Kempen rond preventieve gezondheidszorg waarbij LOGO Kempen en CGG 
Kempen een preventieteam uitbouwen waarop de stad een beroep kan doen.

De gemeenteraad beslist de cofinanciering door te storten aan LOGO Kempen, met het oog op een 
samenwerking in de Kempen rond preventieve gezondheidszorg waarbij LOGO Kempen en CGG Kempen een 
preventieteam uitbouwen waarop de stad een beroep kan doen.

Sector ondersteunende diensten
Staf van de algemeen directeur

27 2019_GR_00349 IKA: goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 19 
december 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 het stadsbestuur uit op de buitengewone algemene vergadering op 19 december 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.

28 2019_GR_00410 Cipal dv: goedkeuring agenda algemene vergadering van 12 december 
2019 en vaststelling mandaat

Het stadsbestuur neemt deel aan de dienstverlenende vereniging Cipal.

Cipal nodigt de stad uit om deel te nemen aan de algemene vergadering van Cipal op 12 december 2019.

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

29 2019_GR_00423 Pidpa: goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 
20 december 2019, voordracht kandidaat-lid adviescomité A en 
vaststelling mandaat

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



9/12

Pidpa nodigt het stadsbestuur uit op de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2019.

De gemeenteraad draagt een kandidaat-lid voor het adviescomité A van Pidpa voor de resterende duur van de 
lokale bestuursperiode 2019 - 2024.

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

30 2019_GR_00424 Pontes: goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 
18 december 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 buitengewone algemene vergadering van 18 decemer 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.

31 2019_GR_00433 IOK: goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 17 
december 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 17 december 2019.

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

32 2019_GR_00434 IOK Afvalbeheer: goedkeuring agenda buitengewone algemene 
vergadering van 17 december 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 17 
december 2019.

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

33 2019_GR_00426 Projectvereniging Neteland: Visietekst en ambitienota: goedkeuring 

Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar sloegen in 2017 in navolging van hun samenwerking 
op niveau van de politiezone de handen in elkaar. 
De gemeenteraad keurde in november 2017 de statuten van projectvereniging Neteland goed.
Deze nota heeft als ambitie de visie en missie van het Neteland samenwerkingsverband helder uit te werken en 
deze te koppelen aan een duidelijk geformuleerd ambitieniveau. 

De uitgewerkte visie en ambities worden door alle partners en door de respectievelijke formele organen 
goedgekeurd.
De gemeenteraad keurt de visietekst en ambitienota Neteland goed. 

Archief
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34 2019_GR_00418 Reglementen 2020 -2025: Archiefreglement voor stad en OCMW 
Herentals: goedkeuring 

Het archiefreglement voor stad en OCMW Herentals beschrijft de wijze waarop het stadsbestuur Herentals en 
het OCMW Herentals, voortaan stad en OCMW Herentals, de opgelegde rechten en plichten met betrekking tot 
het archief- en het informatiebeheer in de organisatie integreren en hoe ze de eigen informatiehuishouding 
organiseren. Bij de opmaak van dit reglement werden daarom de relevante bepalingen uit de vigerende wet- 
en regelgeving geïntegreerd.

De gemeenteraad keurt het archiefreglement voor stad en OCMW Herentals goed. 

35 2019_GR_00416 Reglementen 2020 - 2025: Bruikleenreglement stadsarchief - 
Reglement voor het ontlenen van archieven en collecties cultureel 
erfgoed: goedkeuring  

Om de ontlening van de archieven en collecties cultureel erfgoed van stad Herentals zo vlot mogelijk maar met 
respect voor de inhoudelijke en materiële integriteit van de desbetreffende stukken te doen verlopen, zijn er 
duidelijke afspraken nodig.

Het bruikleenreglement regelt het kader voor ontlening van stukken uit de archieven en collecties cultureel 
erfgoed die bewaard en beheerd worden door stad Herentals, ongeacht het doeleinde.

De gemeenteraad keurt het bruikleenreglement stadsarchief goed. 

36 2019_GR_00417 Reglementen 2020 -2025: Leeszaalreglement stadsarchief - Reglement 
voor het raadplegen van archieven en collecties cultureel erfgoed: 
goedkeuring 

Om de raadpleging van de archieven en collecties cultureel erfgoed van stad Herentals zo vlot mogelijk maar 
met respect voor de inhoudelijke en materiële integriteit van de desbetreffende stukken te doen verlopen, zijn 
er duidelijke afspraken nodig.

Het archiefreglement voor stad en OCMW Herentals, goedgekeurd op de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn van 3 december 2019 en in werking getreden op 1 januari 2020, schrijft daarom de 
opmaak van een reglement voor om de raadpleging van archieven en collecties cultureel erfgoed die bewaard 
en beheerd worden door stad en OCMW Herentals te regelen.

Dienst financiën
37 2019_GR_00393 Retributies 2020-2025: Retributiereglement voor geleverde goederen 

en administratieve prestaties: goedkeuring 

Herentals heeft een retributiereglement op administratieve prestaties. Dit reglement geldt tot 31 december 
2019 en moet opnieuw gestemd worden.

Het reglement is voldoende duidelijk maar vanaf 2020 worden alle administratieve prestaties en verkoop van 
goederen gebundeld in één reglement. Daarom worden de goederen voor het verwerken van afvalstoffen die 
te koop zijn aan het stadsloket mee opgenomen in dit reglement en krijgt het een nieuwe benaming: retributie 
op geleverde goederen en administratieve prestaties. Het reglement wordt aangepast aan het nieuwe sjabloon 
.

Wijzigingen:
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 Het tarief voor een stedenbouwkundig uittreksel werd toegevoegd aan het reglement voor 
omgevingsvergunningen en is uit dit reglement verwijderd.

 Het tarief voor het afleveren van een bewonerskaart werd toegevoegd aan het reglement parkeren en 
is uit dit reglement verwijderd.

 Het tarief voor de feestbus werd uit het reglement verwijderd omdat dit niet meer van toepassing is 
(gaat rechtstreeks via 'De Lijn').

 De tarieven voor goederen voor het verwerken van afvalstoffen worden mee opgenomen in dit 
reglement en de kadocheques.

De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor geleverde goederen en administratieve prestaties goed.

38 2019_GR_00144 Belastingen 2020-2025: Belastingreglement op voor het publiek 
toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen en commerciële 
dienstverleners: goedkeuring

Het stadsbestuur van Herentals neemt diverse initiatieven om ondernemersschap aan te moedigen, 
handelaars, horeca-eigenaars, ondernemers of dienstverleners met een commerciële vestiging op haar 
grondgebied te ondersteunen, investeringen te doen en een veerkrachtig kernwinkelbeleid te realiseren. 

Voor de financiering van promotieacties, initiatieven, investeringen en evenementen georganiseerd in functie 
van de promotie van het handelsgebeuren in de stad Herentals, wordt een belasting geheven. Om er voor te 
zorgen dat er grotere budgetten vrij gemaakt worden om gezamenlijke acties te realiseren, wordt er een nieuw 
belastingreglement opgemaakt.

De gemeenteraad keurt het belastingreglement op voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële 
vestigingen en commerciële dienstverleners goed.

39 2019_GR_00415 Handelshart Herentals Cadeaucheques - kennisname afspraken 
overgangsperiode en procedure inning en uitbetaling Handelshart 
Herentals Cadeaucheques

De gemeenteraad keurde op 4 juni 2019 de oprichting van de statuten van Handelshart Herentals vzw goed. 
Voor de overname en het beheren van de Helemaal Herentals Cheques werd een procedure uigewerkt.

De gemeenteraad neemt kennis van deze procedure.

40 2019_GR_00405 Kerkfabriek Sint-Niklaas: budgetwijziging 2019: goedkeuring

De kerkfabriek Sint-Niklaas dient een budgetwijziging in. Na de verwerking van de budgetwijziging verhoogt de 
gemeentelijke bijdrage met 5.000 euro. De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2019 van de kerkfabriek 
Sint-Niklaas goed.

41 2019_GR_00404 Kerkfabriek Sint-Bavo: budgetwijziging 2019: kennisname

De kerkfabriek Sint-Bavo dient een budgetwijziging in zonder impact op de gemeentelijke toelage. De 
gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2019 van de kerkfabriek Sint-Bavo.

42 2019_GR_00397 Leveren van allerhande hardware voor de dienst informatica - 
goedkeuring om beroep te doen op de dienstverlenende vereniging 
Cipal als opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst 
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'Aankoop van ICT Infrastructuur' – goedkeuring van het bijhorend 
Bestek nr. CSMRTINFRA19

Cipal dv heeft een raamovereenkomst afgesloten voor de aankoop van ICT infrastructuur (hardware). De stad 
kan hier vrijblijvend beroep op doen voor toekomstige aankopen, zonder enige afnameplicht.

De gemeenteraad keurt de deelname aan deze raamovereenkomst en het bijhorend bestek goed. 

43 2019_GR_00398 Leveren van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en 
ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware voor de dienst 
informatica - goedkeuring om beroep te doen op de dienstverlenende 
vereniging Cipal als opdrachtencentrale voor afname van de 
desbetreffende raamovereenkomst  – goedkeuring van het bijhorend 
Bestek nr. CSMNRTSOFT19

Cipal dv heeft een raamovereenkomst afgesloten voor de aankoop licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en 
ondersteuningsprogramma’s met betrekking tot standaardsoftware. De stad kan hier vrijblijvend beroep op 
doen voor toekomstige aankopen, zonder enige afnameplicht.

De gemeenteraad keurt de deelname aan deze raamovereenkomst en het bijhorend bestek worden goed. 

44 2019_GR_00440 Budgetwijziging 2019-2: goedkeuring

De gemeenteraad keurt de tweede budgetwijziging voor het dienstjaar 2019 van de stad herentals goed.

45 2019_GR_00439 Budgetwijziging 2019-2 OCMW Herentals: goedkeuring

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

46 2019_GR_00438 Budgetwijziging 2019 AGB Sport en Recreatie Herentals: goedkeuring

De gemeenteraad keurt de budgetwijziging voor het dienstjaar 2019 van het AGB Sport en Recreatie Herentals 
goed.


