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Gewijzigde vergadermodaliteiten van de bestuursorganen

De gemeenteraad besliste op 6 oktober 2020 om de vergadering van de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn vanaf 1 oktober 2020 digitaal, hybride en met audio-visuele livestream, en deze van
de commissie enkel digitaal te organiseren.
Niet alleen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn maar ook de commissie worden vanaf
november visueel en live gestreamd.
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Notulen gemeenteraad 6 oktober 2020: goedkeuring

De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting van 6 oktober 2020 goed.

Sector stadsontwikkeling
Stedelijke werkplaats
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Recyclagepark: overdracht van beheer aan IOK Afvalbeheer vanaf 1
januari 2021 en goedkeuring overeenkomst

Het stadsbestuur van Herentals stelt voor om, gelijktijdig met de harmonisatie van de afvaltarieven voor huisaan-huis-ophaling, ook de overdracht te realiseren van het recyclagepark op Hemeldonk 11 naar IOK
Afvalbeheer. Deze overdracht vindt plaats omdat zich momenteel een personeelsmatige opportuniteit
voordoet enerzijds en omdat met de overdracht een meer professionele en toekomstbestendige
dienstverlening kan geleverd worden anderzijds. De financiële kostprijs blijft gelijk voor het stadsbestuur, maar
hiervoor krijgt de Herentalsenaar meer terug: 6 uur extra openingstijd, op termijn toegang tot recyclageparken
van IOK Afvalbeheer in andere steden en gemeenten (onder andere Herenthout en Olen voor inwoners die op
de grens met deze gemeenten wonen), toegang van de Herentalse bedrijven voor de verwerking van hun afval
aan dezelfde prijs en personeel dat in een netwerk van regionale parken actief is.

Dienst patrimonium
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Verkaveling V2016-008: aanvaarding kosteloze grondafstand

Op 8 mei 2017 verleende het college van burgemeester en schepenen een voorwaardelijke
verkavelingsvergunning aan Hervab nv voor een verkaveling van 2 loten voor vrijstaande eengezinswoningen
op het kadastraal perceel Herentals 1ste afdeling sectie E nummer 212Y. Als last werd opgelegd om een gratis
grondafstand te doen van de private grond die binnen de nieuwe rooilijn valt. Notaris Walter Vanhencxthoven
maakte een ontwerpakte op om deze overdracht te regelen.
De gemeenteraad keurt de gratis grondafstand goed.

Sector vrije tijd
Dienst cultuur en toerisme
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Ondersteuning 29 Bataljon Logistiek: goedkeuring

De gemeenteraad keurde eind 2019 een aantal reglementen goed die de algemene ondersteuning regelen voor
het gros van de verenigingen, burgers en organisaties. Met deze algemene ondersteuning worden
hoofdzakelijk subsidies, gebouwenverhuur of uitleenmaterialen bedoeld. In de reglementen hield de
gemeenteraad maximaal rekening met organisatiebrede gelijkheid, uniformiteit en vereenvoudiging. Tijdens de
oefening die de administratie deed om tot dit algemene ondersteuningskader te komen, werd duidelijk dat niet
alle gewenste ondersteuning of alle gewenste organisaties onder deze reglementen te vatten waren.
Het college van burgemeester en schepenen besliste om die reden om een aantal gebruikers op maat te
ondersteunen, gezien ze uit de boot vielen mocht zuiver het algemene ondersteuningskader worden toegepast.
29 Bataljon Logistiek behoort tot deze gebruikers.
De gemeenteraad beslist dat 29 Bataljon Logistiek Grobbendonk extra ondersteuning krijgt.

Sectormanager Sector Vrije Tijd
6
2020_GR_00212

Extra kandidaten strategische ateliers: goedkeuring

Op 11 februari 2020 keurde de gemeenteraad de ledenlijsten voor de strategische ateliers goed. Bij de
debatten rond de totstandkoming van het reglement werd afgesproken dat op eender welk moment zich extra
kandidaten voor een strategische atelier mogen aanmelden en dat deze extra kandidaten één keer per jaar
zouden worden voorgesteld voor goedkeuring door de gemeenteraad. De afgelopen maanden stelden 19
personen zich kandidaat.
De gemeenteraad keurt de extra kandidaten voor de strategische ateliers goed.

Dienst sport, jeugd en evenementen
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Pop-up winterbar: Bubble BQ: goedkeuring gebruiksovereenkomst Le
Paige
De stad ontving op 2 september 2020 een aanvraag van Production Pirates voor de organisatie van Bubble BQ.
Na het gigantische succes van Boat BQ aan de jachthaven in Herentals tekende Production Pirates een
winterconcept uit: een unieke 'winter dome dining experience' in de feërieke sfeer van kasteel Le Paige. Het
opzet is om exclusief een beperkt aantal kleine dining domes te plaatsen in de openluchtruimtes op het
kasteeldomein. Het barbecueconcept blijft hetzelfde, de bootjes worden vervangen door dining domes waarin
telkens maximaal zes personen kunnen plaatsnemen om te eten. Het betreft opnieuw een vernieuwende,
unieke en exclusieve dining experience voor de stad Herentals.
De huurprijs wijkt af van het bestaande retributiereglement. De gemeenteraad keurt de gebruiksovereenkomst
en de huurprijs goed.

Sector ondersteunende diensten
Staf van de algemeen directeur
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AVG/GDPR - afsluiten van protocollen voor de uitwisseling van
persoonsgegevens tussen schoolbesturen en andere instanties:
mandatering aan OVSG

Wanneer de stedelijke academies persoonsgegevens uitwisselen met andere Vlaamse instanties zoals het
ministerie van Onderwijs en Vorming, De Lijn, enzovoort dan is de stad als schoolbestuur wettelijk verplicht om
een protocol af te sluiten met die instantie. Dergelijke uitwisselingen gebeuren veelvuldig. Bijgevolg zou de
stad telkens moeten onderhandelen over het af te sluiten protocol voor steeds dezelfde of gelijkaardige
uitwisselingen. Om deze planlast te reduceren, heeft de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten vzw
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(OVSG) in samenwerking met de andere onderwijsverstrekkers en de Vlaamse toezichtcommissie (VTC) een
vereenvoudigde procedure met algemene protocollen uitgewerkt. De gemeenteraad beslist daarom:
 zich akkoord te verklaren met het principe van de mandatering aan de OVSG
 de OVSG te machtigen om te onderhandelen over algemene protocollen voor de stedelijke academie
voor beeldende kunsten en voor de stedelijke academie voor muziek, woord en dans
 de Data Protection Officer (DPO) van de OVSG te machtigen om verplichte adviezen te verlenen
 de algemeen directeur van de OVSG te machtigen om protocollen in naam en voor rekening van de
stad Herentals als schoolbestuur te ondertekenen.
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Aanstelling van een gemeentelijke omgevingsambtenaar specialisme
milieu

Iedere gemeente wijst bij gemeenteraadsbeslissing minimaal één gemeentelijke omgevingsambtenaar (GOA)
aan. Er moet een nieuwe GOA, specialisme milieu aangesteld worden.
De gemeenteaad stelt de GOA, specialisme milieu, aan.
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IOK: goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 18
december 2020, goedkeuring statutenwijziging 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 18 december 2020.
Aan de gemeenteraad wordt een voorstel van de raad van bestuur van IOK van 18 september 2020 voorgelegd
om tot participatie in Welzijnszorg Kempen over te gaan. Om deze participatie mogelijk te maken wordt ook
een voorstel van statutenwijzing voorgelegd.
De gemeenteraad keurt de agenda goed en mandateert de afvaardiging van de stad om te stemmen in
overeenstemming met de genomen beslissing.
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IOK Afvalbeheer: goedkeuring agenda buitengewone algemene
vergadering van 18 december 2020 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 18
december 2020.
De gemeenteraad keurt de agenda goed en mandateert de afvaardiging van de stad om te stemmen in
overeenstemming met de genomen beslissing.
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Pidpa: goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van
18 december 2020 en vaststelling mandaat

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 december 2020.
De gemeenteraad keurt de agenda goed en mandateert de afvaardiging van de gemeente om in
overeenstemming met de genomen beslissing te stemmen.
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Cipal dv: goedkeuring agenda algemene vergadering van 10 december
2020 en vaststelling mandaat

De stad Herentals neemt deel aan de dienstverlenende vereniging Cipal.
Cipal nodigt de stad uit om deel te nemen aan de algemene vergadering van Cipal op 10 december 2020.
De gemeenteraad keurt de agenda van deze vergadering goed en mandateert de afvaardiging van de stad om
te stemmen in overeenstemming met de genomen beslissing.
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IKA: goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 18
december 2020 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 algemene vergadering op 18 december 2020.
De gemeenteraad keurt de agenda van deze vergadering goed en mandateert de afvaardiging van de stad om
in overeenstemming met de genomen beslissing te stemmen.
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Hulpverleningszone Kempen: vaststelling verdeelsleutel dotaties
gemeenten hulpverleningszone 2021-2026

De hulpverleningszones worden gefinancierd door dotaties van de deelnemende gemeenten. De gemeenten
moet hiervoor een verdeelsleutel goedkeuren. Op 6 oktober 2015 heeft de gemeenteraad de verdeelsleutel
voor de periode 2016-2019 goedgekeurd. Nadien werd een verdeelsleutel voor het jaar 2020 goedgekeurd.
In onderling overleg zijn de gemeenten een nieuwe verdeelsleutel voor de periode 2021-2026
overeengekomen.
De gemeenteraad keurt de nieuwe verdeelsleutel voor de gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszones
goed voor de periode 2021-2026.

Dienst financiën
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Retributies 2020 - 2025: wijziging retributiereglement voor parkeren
en bewonerskaarten: goedkeuring

Herentals heeft een retributiereglement voor parkeren en bewonerskaarten. De uitbreiding van het gratis
Herentals kwartiertje naar een gratis Herentals uur werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 2 juni 2020 en
1 september 2020. Deze vrijstelling eindigt op 10 november 2020. Door de heropflakkering van COVID-19
blijven de coronamaatregelen onvoorspelbaar. De vrijstelling van een parkeersessie korter dan 15 minuten
wordt verlengd voor onbepaalde duur naar 60 minuten. Voor de aanpassing van het volledig reglement is enkel
de gemeenteraad bevoegd.
De gemeenteraad keurt de verlenging van het retributiereglement voor parkeren en bewonerskaarten goed.
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Retributies 2021-2025: Retributiereglement voor het aannemen van
afvalstoffen op het recyclagepark: goedkeuring opheffing en
vervanging
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Herentals heeft een retributiereglement voor het aannemen van afvalstoffen op het recyclagepark. In
afwachting van een nieuw voorstel van reglement van IOK Afvalbeheer werd op 5 november 2019 het oude
reglement hernomen tot en met 31 december 2025.
Het stadsbestuur vroeg IOK Afvalbeheer een voorstel uit te werken voor de overdracht van het beheer van het
recyclagepark. Dit dossier wordt samen behandeld met de harmonisatie van de afvaltarieven. Daarom moet de
gemeenteraad een aangepast retributiereglement voor het aannemen van afvalstoffen op het recyclagepark
goedkeuren.
De gemeenteraad heft het huidig retributiereglement voor het aannemen van afvalstoffen 2020-2025 met
ingang van 1 januari 2021 op en keurt het nieuwe retributiereglement op de inzameling en verwerking van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark en de verkoop van
producten 2021-2025 goed vanaf 1 januari 2021.
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Belastingen 2021-2025: Belastingreglement voor het inzamelen en
verwerken van huishoudelijke afvalstoffen via het Diftar-systeem:
goedkeuring opheffing en vervanging

Herentals heeft een belastingreglement voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen via
het DIFTAR-systeem. In afwachting van een nieuw voorstel van reglement van IOK Afvalbeheer werd op 5
november 2019 het oude reglement hernomen tot en met 31 december 2025. IOK Afvalbeheer heeft
ondertussen, na veelvuldig overleg, een nieuw voorstel gedaan. Hierbij staat de harmonisering van de
afvaltarieven in de Kempen centraal (bijlage presentatie IOK Afvalbeheer ).
De gemeenteraad heft het huidig belastingreglement voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke
afvalstoffen via het DIFTAR-systeem op en keurt het nieuwe belastingreglement goed.

Toegevoegde Punten GR
Toegevoegde Punten
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Sportportaal Herentals

Raadsleden hebben het recht om punten toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad.
Raadslid Peter Verpoorten heeft een agendapunt toegevoegd.
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