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gemeenteraad
Dagorde met samenvattingen Zitting van 11 februari 2020

OPENBARE ZITTING

1 2020_GR_00006 Kennisname ontslag van raadslid Tom Sluyts

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van de heer Tom Sluyts als raadslid. 

2 2020_GR_00010 Aanstelling en eedaflegging van mevrouw Annick De Grauwe als 
raadslid 

De heer Tom Sluyts nam ontslag als raadslid. 

De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven van mevrouw Annick De Grauwe goed en stelt haar aan als raadslid. 

3 2020_GR_00007 Kennisname ontslag van raadslid Axana Ceulemans 

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van mevrouw Axana Ceulemans als raadslid. 

4 2020_GR_00011 Aanstelling en eedaflegging van de heer Pieter Laureys  als raadslid 

Mevrouw Axana Ceulemans nam ontslag als raadslid. 

Mevrouw Jasmine Tegenbos is eerste opvolger maar wenst haar mandaat als raadslid niet op te nemen. 

De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven van de heer Pieter Laureys goed en stelt hem aan als raadslid. 

5 2020_GR_00005 Notulen gemeenteraad 17 december 2019: goedkeuring

De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting van 17 december goed. 

Sector stadsontwikkeling
Dienst omgeving

6 2020_GR_00023 Gemeentereglement inzake het leegstandsregister van gebouwen en 
woningen: goedkeuring

Herentals heeft momenteel een gemeentereglement inzake het leegstandsregister van gebouwen en woningen 
op het grondgebied van de stad Herentals. Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 
juli 2019.

Op 2 juli 2019 besliste de gemeenteraad ook om vanaf 1 januari 2020 te participeren in de intergemeentelijke 
dienstverlening van IOK voor de  vaststelling van leegstand en verwaarlozing, en de opmaak, de opbouw, het 
beheer en de actualisering van het gemeentelijk register leegstand toe te vertrouwen aan IOK.

Het huidige gemeentereglement inzake het leegstandsregister van gebouwen en woningen moet hierop 
aangepast worden, zodat de overdracht kan gebeuren. 
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Dienst patrimonium
7 2020_GR_00022 Site 't Hof: goedkeuring aankoop

In 1996 beslist de stad om de site 't Hof aan de Grote Markt, kadastraal gekend als 1e afdeling sectie F nummer 
230L met een grootte van 37a 54ca, in erfpacht te nemen met het oog op de vestiging van een betaalparking 
en een ontmoetingscentrum voor socio-culturele doeleinden van de vzw Dekenaat Zuiderkempen Regio 
Herentals voor 50 jaar, ingaande op 1 juli 1996 en eindigend op 30 juni 2046 tegen een jaarlijks indexeerbare 
vergoeding van 1.500.000 BEF. In 1998 werd zaal 't Hof volledig gerenoveerd.

Tussen 2009 en 2014 verwierf de stad heel wat gronden in het binnengebied tussen stadspark en 
Schaliken. Tussen 2014 en 2016 werd in opdracht van de stad een masterplan opgesteld van het 
binnengebied, met een ruimtelijke visie voor het stadspark en alle omliggende eigendommen, opgedeeld in 7 
ontwikkelingszones. Een van deze ontwikkelingszones betreft de ontwikkeling van de site Hofkwartier - Grote 
Markt, waarvan de site 't Hof deel uitmaakt. De site biedt plaats voor publieke functies (bv. een stadsfeestzaal, 
een stadskantoor, ...), eventueel in combinatie met appartementen en een ruime ondergrondse parking, 
aantakkend op de bestaande ondergrondse parking.

In 2018 werd, als eerste tussentijdse fase in afwachting van een verdere realisatie van het masterplan, het 
stadspark opgewaardeerd en een tijdelijke bovengrondse parking aangelegd in het binnengebied. Voor de 
verdere ontwikkeling van het masterplan vormt de site 't Hof een belangrijke ontbrekende schakel.

De stad startte begin 2019 de onderhandeling met de eigenaar en kwam uiteindelijk tot een akkoord om de 
site en het naastgelegen restperceel 227L aan te kopen tegen schattingsprijs, zijnde 2.156.000 euro. Hierbij 
wordt onder andere rekening gehouden met de mogelijkheden die voortvloeien uit het masterplan én met de 
courante waarde van de erfpachtvergoeding.

Notariskantoor Goossens & Verwerft maakte een aan- en verkoopbelofte op, waarin VZW Dekenaat 
Zuiderkempen tot 30 april 2020 belooft percelen 230L en 277L, samen 3.785 groot, te verkopen aan stad 
Herentals en de stad belooft de site aan te kopen onder opschortende voorwaarde van het bekomen van 
goedkeuring van de aankoopakte door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en schepenen verleent 
op 12 november 2019 principieel goedkeuring om de aankoop te doen conform de voorwaarden opgenomen in 
de voormelde aan- en verkoopbelofte.

In tussentijd maakte notaris An Verwerft een ontwerp van aankoopakte op, dat nu voorligt ter definitieve 
aanvaarding.

De gemeenteraad beslist om de site 't Hof aan de Grote Markt aan te kopen om redenen van algemeen 
belang van de vzw Dekenaat Zuiderkempen Regio Herentals tegen een bedrag van op 2.156.200 euro, conform 
de voorwaarden in de ontwerpakte.

Sector vrije tijd
Sectormanager  Sector Vrije Tijd

8 2020_GR_00016 Reglementen 2020 - 2025: reglement strategische ateliers

Op de gemeenteraad van 1 oktober 2019 keurde de gemeenteraad het installeren van drie strategische ateliers 
goed. Na deze beslissing ging de administratie aan de slag om een reglement uit te werken.Tijdens de 
ontwerpfase van het reglement voor de strategische ateliers, kwam er een officiële klacht van de cultuurraad 
binnen via de Cultuurpactcommissie. Sinds dat moment is de administratie in onderhandeling met de 
cultuurpactinspecteur om het reglement voor strategische ateliers vorm te geven.

De gemeenteraad keurt het reglement voor de nieuwe structurele adviesorganen goed. 
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9 2020_GR_00017 Aanstellen leden strategische ateliers

De gemeenteraad stelt de leden van de strategische ateliers aan.

Sector zorg
Lokaal dienstencentrum

10 2020_GR_00024 Oprichting vzw Eerstelijnszone Middenkempen en afvaardiging: 
goedkeuring 

Om gezondheid, zorg en welzijn op de eerste lijn beter te organiseren, zet de Vlaamse Overheid in op de 
vorming van eerstelijnszones. De gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en 
Vorselaar vormen Eerstelijnszone Middenkempen. De Vlaamse Overheid keurde het gebied goed, waarna een 
Voorlopige Zorgraad, die bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende partners, werd opgestart. De 
Voorlopige Zorgraad ging van start met de voorbereiding van de inhoudelijke invulling van de Eerstelijnszone 
Middenkempen en met de voorbereiding van het subsidiedossier voor de Vlaamse Overheid.

De Voorlopige Zorgraad heeft hiervoor ontwerpstatuten opgesteld. Onderstaand besluit bevat de beslissing om 
als stad Herentals de vzw mee op te richten en daarnaast de afvaardiging in de vzw.

De gemeenteraad beslist om:

 de vzw Eerstelijnszone Middenkempen mee op te richten als stichtend lid
 de statuten van de vzw Eerstelijnszone Middenkempen goed te keuren
 machtiging te verlenen aan de voorzitter van de gemeenteraad en algemeen directeur om de statuten 

te ondertekenen voor oprichting van de vzw Eerstelijnszone Middenkempen

De gemeenteraad duidt een afgevaardigde aan voor vzw Eerstelijnszone Middenkempen. 

Sector burger en samenleving
Dienst communicatie en dienstverlening

11 2020_GR_00025 Reglementen 2020-2025: Participatiereglement -  intrekking van 
gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2019 en goedkeuring van 
het gewijzigde reglement 

Het decreet lokaal bestuur geeft aan gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn de opdracht 
om inwoners zoveel mogelijk bij het beleid te betrekken. Elke gemeente kan de nodige initiatieven opzetten 
om de participatie met de inwoners te bevorderen. Hiervoor moet de gemeente een reglement voorzien. Het 
decreet lokaal bestuur geeft enkel nog harde grenzen m.b.t. de volksraadpleging (3.000 inwoners voor een 
gemeente van minder dan 30.000 inwoners). Voor wat betreft andere betrokkenheid kan het lokaal bestuur 
zelf de nodige initiatieven nemen. 

Het participatiereglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019. Voor het indienen 
van verzoekschriften, voorstellen en vragen van burgers, werd de drempel van 3.000 inwoners voorgesteld. 

De administratie heeft zich hiervoor gebaseerd op het advies van VVSG om "de oude regeling uit het 
gemeentedecreet over te nemen". Deze regeling was echter voorzien voor volksraadpleging en niet voor het 
indienen van verzoekschriften. Voor het indienen van verzoekschriften hanteerde het oude gemeentedecreet 
de drempel van 300 handtekeningen. Deze regeling is ook ingeschreven in het Herentalse huishoudelijke 
reglement van de gemeenteraad (artikel 42). Er is een administratieve vergissing gebeurd.

De administratie stelt dan ook voor 3.000 te vervangen door 300 en zo het participatiereglement en het 
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad in overeenstemming te brengen. Het gaat hierbij steeds om 
inwoners van de stad die minimaal 16 jaar oud zijn.
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De gemeenteraad trekt het besluit van 17 december 2019 in en keurt het gewijzigde participatiereglement 
goed. 

Dienst participatie & preventie
12 2020_GR_00014 Subsidies 2020 -2025: Subsidiereglement voor de aankoop van een 

AED-toestel en/of buitenkast: goedkeuring

In het kader van Herentals Hartveilig, wil de stad bijdragen tot een verhoogde beschikbaarheid van AED-
toestellen in Herentals. De stad wil een financiële tegemoetkoming toekennen voor de aankoop van een AED-
toestel en/of voor de aankoop van een buitenkast waardoor ook de reeds aangekochte AED-toestellen 
permanent beschikbaar kunnen gesteld worden. 

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor de aankoop van AED-toestellen goed.

Sector ondersteunende diensten
Staf van de algemeen directeur

13 2020_GR_00008 Raad van Bestuur AGB Sport en Recreatie Herentals: vervanging 
bestuurder

Mevrouw Axana Ceulemans neemt ontslag als raadslid. Zij zetelt in de raad van bestuur van het AGB Sport en 
Recreatie Herentals en moet dus vervangen worden. 

De N-VA-fractie draagt de heer Pieter Laureys voor om te zetelen in de raad van bestuur. De gemeenteraad 
stemt geheim over de aanduiding van Pieter Laureys in de raad van bestuur van het AGB Sport en Recreatie 
Herentals. 

14 2020_GR_00002 EVA vzw Handelshart Herentals: vervanging plaatsvervangend 
vertegenwoordigers algemene vergadering en plaatsvervangend 
bestuurder

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

Op 1 oktober 2019 duidde de gemeenteraad de heer Tom Sluyts en mevrouw Axana Ceulemans aan als 
plaatsvervangend vertegenwoordigers in de algemene vergadering van EVA vzw Handelshart Herentals voor 
deelname aan de algemene vergadering voor de volledige lokale bestuursperiode 2019-2024. Tom Sluyts werd 
ook voorgedragen als plaatsvervangend bestuurder vanuit de oppositie in de raad van bestuur. 

Op 10 december 2019 neemt de heer Tom Sluyts ontslag als gemeenteraadslid. 

Op 15 januari 2020 neemt mevrouw Axana Ceulemans ontslag als gemeenteraadslid.

De gemeenteraad duidt daarom twee nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordigers aan in de algemene 
vergadering en draagt een plaatsvervangend bestuurder voor voor de raad van bestuur van EVA vzw 
Handelshart Herentals ter vervanging van de heer Tom Sluyts en mevrouw Axana Ceulemans voor de 
resterende duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

15 2020_GR_00009 AZ Sint-Elisabeth Herentals vzw: vervanging vertegenwoordiger 
algemene vergadering

Het stadsbestuur is vennoot in het AZ Sint-Elisabeth Herentals vzw.
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Op 12 maart 2019 duidde de gemeenteraad mevrouw Axana Ceulemans aan als vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van AZ Sint-Elisabeth Herentals vzw voor deelname aan de algemene vergadering voor 
de volledige lokale bestuursperiode 2019-2024.

Op 15 januari 2020 neemt mevrouw Axana Ceulemans ontslag als gemeenteraadslid.

De gemeenteraad duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan in de algemene vergadering van AZ Sint-Elisabeth 
Herentals ter vervanging van mevrouw Axana Ceulemans voor de resterende duur van de lokale 
bestuursperiode 2019-2024.

16 2020_GR_00013 Aanstelling van de heer Jennis Wagemans als politieraadslid 

Op 25 januari 2019 duidde de gemeenteraad de politieraadsleden aan. Raadslid Axana Ceulemans werd 
verkozen als effectief lid, er werd geen opvolger aangeduid. 

Raadslid Axana Ceulemans neemt ontslag als raadslid en dus als politieraadslid. 

N-VA heeft een nieuwe voordrachtakte ingediend en draagt raadslid Jennis Wagemans voor als effectief lid in 
de politieraad. 

De gemeenteraad neemt kennis van de voordrachtsakte van N-VA en duidt Jennis Wagemans aan als effectief 
lid in de politieraad. 

17 2020_GR_00003 Plaatsing en gebruik tijdelijke vaste camera's: advies

Om aanhoudende vormen van overlast te bestrijden, heeft politiezone Neteland in 2018 vijf mobiele camera's 
aangekocht. Op 3 juli 2018 heeft de gemeenteraad een positief advies verleend om de camera's op een aantal 
locaties in Herentals te gebruiken.

Recent heeft de politiezone een aanvullende lijst met risicoplaatsen voor overlast gemaakt. De zone zou de 
camera's ook willen inzetten op plaatsen en evenementen waar veel volk aanwezig is. De korpschef van de 
zone heeft hiervoor op 6 december 2019 een positief advies verleend. 

De gemeenteraad verleent een positief advies in overeenstemming met het advies van de korpschef.

18 2020_GR_00001 Kempens Karakter: goedkeuring ontwerp statutenwijziging

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 keurt het ontwerp van statutenwijziging van Kempens Karakter goed.

19 2020_GR_00021 AVG/ GDPR - Jaarlijks rapport van het college van burgemeester en 
schepenen in verband met delegatie voor het sluiten van 
verwerkingsovereenkomsten

Op 27 november 2018 keurde de gemeenteraad het gebruik van het sjabloon van de VVSG voor het afsluiten 
van verwerkingsovereenkomsten goed. De gemeenteraad delegeerde de bevoegdheid voor het afsluiten van 
verwerkingsovereenkomsten in het kader van de AVG aan het college van burgemeester en schepenen op 
voorwaarde dat de verwerkingsovereenkomst gebaseerd is op het sjabloon van de VVSG.
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De gemeenteraad neemt kennis van het jaarlijks rapport van het college in verband met deze 
delegatiebevoegdheid.

Dienst financiën
20 2020_GR_00019 Voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de 

voorgenomen verbintenissen, rapport periode januari - december 
2019: kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van de financieel directeur van 31 december 2019 over de 
voorafgaande controles die zij in het laatste jaar 2019 uitvoerde inzake voorgenomen verbintenissen die 
onderworpen zijn aan de visumplicht.

21 2020_GR_00020 Gemeentelijke saneringsbijdrage: kennisname tarieven 2020

De gemeenteraad neemt kennis van de gemeentelijke bijdragen afvoer voor 2020.


