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gemeenteraad
Dagorde met samenvattingen Zitting van 17 december 2019

OPENBARE ZITTING

1 2019_GR_00470 Notulen gemeenteraad 3 december 2019: goedkeuring

De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting van 3 december goed. 

Sector stadsontwikkeling
Dienst patrimonium

2 2019_GR_00460 Site Henrad: verkoop deel afgeschafte buurtweg aan aangelanden 

Op 12 februari 2019 stelt de gemeenteraad de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 32 (Herentals) - 
buurtweg nr. 21 (Noorderwijk), volgens het plan van 7 september 2018 opgemaakt door landmeter-expert Paul 
Verhaert, definitief vast. Op 18 april 2019 beslist de bestendige deputatie dat de buurtweg gedeeltelijk kan 
worden afgeschaft volgens voormeld plan. Op 12 juli 2019 meldt de bestendige deputatie dat er geen beroep 
werd ingediend, waardoor het besluit in voege treedt.

Door deze afschaffing verliest een lot van 790 m² van het openbaar domein van de stad het statuut van 
buurtweg, waardoor het in het privaat patrimonium van de stad terechtkomt. Volgens artikel 29 van de wet op 
de buurtwegen hebben de aangelanden gedurende 6 maanden na de buurtwegwijziging, dus tot 12 januari 
2020, het recht om het afgeschafte tracé van de buurtweg onderhands aan te kopen van de stad tegen 
schattingsprijs.

Enige aangelande Heat 21 wenst gebruik te maken van dit recht. De waarde van het afgeschafte buurtwegtracé 
wordt vastgesteld op 81.150 euro, zijnde het midden tussen twee officiële schattingen. Notariskantoor 
Goossens & Verwerft maakte een ontwerpakte op, die nu voorligt ter definitieve aanvaarding.

3 2019_GR_00458 Fietspad Herentals-Olen-Westerlo: kosteloze grondoverdracht 
gedeelte fietspad op grondgebied Herentals van Provincie Antwerpen

De provincie Antwerpen is eigenaar van het fietspad Herentals-Olen-Westerlo, aangelegd in 1999 op de 
bedding van de voormalige militaire spoorweg. Op grondgebied Herentals gaat het om een eigendom van 2 ha 
7 a 36 ca fietspad en berm, aftakking van de fietsostrade Aarschot-Herentals die loopt van aan de kruising met 
Waterpoel in Noorderwijk richting voormalig militair domein Teunenberg.

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 28 februari 2013 principieel akkoord te gaan met de 
overname van een deel van het fietspad op de voormalige militaire spoorwegbedding Herentals-Olen-
Westerlo, op ons grondgebied. Vanaf de overname zal de stad instaan voor het onderhoud van dit fietspad. De 
afdeling vastgoedtransacties maakte een ontwerpakte op, die voorligt ter goedkeuring. 

De gemeenteraad keurt de gratis grondverwerving voor openbaar nut goed van het gedeelte fietspad 
Herentals-Olen-Westerlo op grondgebied van Herentals, met een totale grootte van 2 ha 7 a 36 ca, van 
provincie Antwerpen. 

Sector burger en samenleving
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Dienst communicatie en dienstverlening
4 2019_GR_00467 Reglementen 2020-2025: Participatiereglement: goedkeuring

De gemeenteraad voert een beleid op het vlak van de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van de 
doelgroepen, met inbegrip van een regeling over het recht van de inwoners om voorstellen en vragen op de 
agenda van de gemeenteraad te zetten. Het bestuursakkoord wil burgers maximaal betrekken bij het bestuur 
en hen inspraak geven in het reilen en zeilen van de stad. Het bestuur wil burgers prikkelen om zelf initiatief te 
nemen in buurten, verenigingen of zorgdiensten. 

De gemeenteraad keurt het participatiereglement goed. 

5 2019_GR_00468 Reglementen 2020-2025: Klachten- en meldingenreglement: 
goedkeuring 

Het klachtenreglement is van kracht sinds 2 oktober 2007. Na twaalf jaar is het tijd om het reglement te 
evalueren en bij te sturen. Door de integratie van stad en OCMW is het wenselijk om over een gezamenlijk 
klachtenreglement te beschikken, de AGB's inbegrepen. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor de 
erkende zorgvoorzieningen van het OCMW (woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf, groep van 
assistentiewoningen en lokaal dienstencentrum) die ingevolge het kwaliteitsdecreet over een eigen 
klachtenreglement beschikken dat opgenomen is in de opgelegde kwaliteitshandboeken. 

De gemeenteraad keurt het klachten- en meldingenreglement goed. 

Dienst participatie & preventie
6 2019_GR_00477 Reglementen 2020-2025: Huishoudelijk reglement woonwagenwerk: 

goedkeuring 

In de periode van 2007-2008 legde het stadsbestuur voor niet-rondtrekkende woonwagenbewoners twee 
residentiële terreinen aan. Voor het algemeen beheer van de terreinen werd een reglement opgemaakt. De 
algemene politiecodex is van toepassing. Het Herentalse reglement werd in zijn geheel aangepast aan het 
Vlaams modelreglement. Het reglement woonwagenterreinen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 3 
december 2013, eindigt op 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden.

De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement woonwagenwerk goed.

Sector ondersteunende diensten
Staf van de algemeen directeur

7 2019_GR_00456 Organisatiebeheersing - goedkeuring van het algemeen kader van het 
organisatiebeheersingssysteem

Artikel 219 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het organisatiebeheersingssysteem wordt 
vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam. Het bepaalt verder dat 
het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem en de elementen daarin die raken aan de rol en de 
bevoegdheden van de gemeenteraad onderworpen zijn aan de goedkeuring van de gemeenteraad.

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de algemeen directeur en keurt het algemeen kader van 
het organisatiebeheersingssysteem goed. 

Archief
8 2019_GR_00455 Aanvaarding handgiften
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Het stadsarchief Herentals ontvangt geregeld handgiften van privaatrechtelijke archiefdocumenten en 
documentatie met erfgoedwaarde. De gemeenteraad moet over het aanvaarden van deze handgiften 
besluiten. 

De gemeenteraad beslist de handgiften die zijn ontvangen op het stadsarchief in de periode december 2018 tot 
en met november 2019 te aanvaarden. 

Dienst financiën
9 2019_GR_00442 Kerkfabrieken: meerjarenplannen 2020-2025: goedkeuring 

Op 18 maart 2019 en 24 juni 2019 heeft de stad met de centrale kerkraad overlegd over de meerjarenplannen 
2020-2025 en de budgetten 2020 van de verschillende kerkfabrieken van de stad Herentals.

De meerjarenplannen van de verschillende kerkfabrieken zijn conform de afspraken van het overleg 
opgemaakt.

De gemeenteraad keurt de meerjarenplannen 2020-2025 van de kerkfabrieken Sint-Antonius van Padua, Sint-
Bavo, Sint-Jan de Doper, Sint-Niklaas, Onze-Lieve-Vrouw Herentals en Sint-Waldetrudis, zoals ingediend door 
de Centrale Kerkraad goed.

10 2019_GR_00443 Kerkfabrieken: budgetten 2020: aktename 

De gemeentelijke bijdragen voor de kerkfabrieken blijven binnen de grenzen van de meerjarenplannen 2020-
2025 van de verschillende kerkfabrieken van de stad Herentals.

De gemeenteraad neemt akte van de budgetten 2020 van de kerkfabrieken Sint-Antonius van Padua, Sint-Bavo, 
Sint-Jan de Doper, Sint-Niklaas, Onze-Lieve-Vrouw Herentals en Sint-Waldetrudis, zoals ingediend door de 
Centrale Kerkraad.

11 2019_GR_00411 Gemeentelijke dotatie aan de Lokale Politie Neteland: dienstjaar 2020

De stad Herentals schrijft een bedrag van 3.479.035 euro in als gemeentelijke dotatie aan de politiezone 
Neteland voor 2020 in het meerjarenplan 2020-2025.

12 2019_GR_00457 Gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Kempen: dienstjaar 
2020

De stad Herentals schrijft een bedrag van 1.036.509 euro in als gemeentelijke dotatie aan de 
hulpverleningszone Kempen voor 2020 in het meerjarenplan 2020-2025.

13 2019_GR_00459 Aanpassing statuten AGB Herentals: goedkeuring

De gemeenteraad past de statuten van het AGB Herentals aan op voorstel van de raad van bestuur in functie 
van de gewijzigde mening van de fiscale administratie die het AGB Herentals aan de vennootschapsbelasting 
onderwerpt in plaats van aan de rechtspersonenbelasting zoals sinds de oprichting het geval was.

14 2019_GR_00461 Leningsovereenkomst 2020 AGB Sport en Recreatie Herentals: 
goedkeuring

De gemeenteraad keurt de leningsovereenkomst AGB Sport en Recreatie Herentals transactiekredieten 
investeringsenveloppe 2020 goed.
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15 2019_GR_00464 Meerjarenplan 2020-2025 stad Herentals: vaststelling

De gemeenteraad stelt het deel van het meerjarenplan 2020-2025 voor de stad Herentals vast.

16 2019_GR_00465 Meerjarenplan 2020-2025 stad en OCMW Herentals: goedkeuring

De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 voor de stad en OCMW Herentals goed.

17 2019_GR_00463 Meerjarenplan 2020-2025 AGB Sport en Recreatie Herentals: 
goedkeuring

De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Sport en Recreatie goed.

18 2019_GR_00462 Meerjarenplan 2020-2025 AGB Herentals: goedkeuring

De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Herentals goed.

19 2019_GR_00469 Retributies 2020-2025: Retributiereglement voor administratie- en 
aanmaningskosten van openstaande fiscale en niet-fiscale 
schuldvorderingen: goedkeuring

Herentals heeft een algemeen reglement aanrekening kosten voor aanmaningen en verwijlintresten op 
retributiereglementen, huurcontracten en onkostennota's. Het is verantwoord om administratie- en/of 
aanmaningskosten aan te rekenen aan de laattijdige betaler. De tarieven van het vorige reglement worden 
geïndexeerd. Het reglement wordt, zoals vele besturen al doen, een retributiereglement en er is een 
schrapping van de nalatigheidsintresten en een uitbreiding voor fiscale schuldvorderingen. Het is niet billijk dat 
de stad en onrechtstreeks andere belastingplichtigen meebetalen voor de kosten van de laattijdige betaler. 

De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor administratie- en aanmaningskosten van openstaande 
fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen goed.

20 2019_GR_00474 Aanpassing prijssubsidiereglement AGB Sport en Recreatie Herentals 
2020: goedkeuring

De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement AGB Sport en Recreatie Herentals 2020 goed.

21 2019_GR_00475 Belastingen 2020-2025: Opcentiemen onroerende voorheffing: 
goedkeuring

Herentals heeft een belastingreglement voor het vaststellen van de opcentiemen voor de onroerende 
voorheffing. Dit reglement geldt tot 31 december 20109 en moet opnieuw gestemd worden. De gemeenteraad 
keurt het belastingreglement opcentiemen onroerende voorheffing goed.

22 2019_GR_00476 Belastingen 2020-2025: Opcentiemen personenbelasting: goedkeuring

Herentals heeft een belastingreglement voor het vastellen van de opcentiemen voor personenbelasting. Dit 
reglement geldt tot 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. De gemeenteraad keurt het 
belastingreglement opcentiemen personenbelasting goed.

Toegevoegde Punten GR
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Toegevoegde Punten
23 2019_GR_00471 Stand van zaken overleg met Natuurpunt in verband met 

ondersteuning egels en andere kwetsbare diersoorten 

Raadsleden hebben het recht om punten toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad. 

Raadslid Peter Verpoorten heeft een agendapunt toegevoegd. 

24 2019_GR_00472 Euro 2020 op groot scherm 

Raadsleden hebben het recht om punten toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad. 

Raadslid Peter Verpoorten heeft een agendapunt toegevoegd. 

25 2019_GR_00473 Onderzoek luchtkwaliteit 

Raadsleden hebben het recht om punten toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad. 

Raadslid Peter Verpoorten heeft een agendapunt toegevoegd. 


