GEMEENTERAAD VAN 28 JANUARI 2013
Aanwezig:
Roger Gabriëls, burgemeester
Ann Willems, voorzitter
Josée Poelmans, ocmw-voorzitter
Patrick Heremans, Herman Dom, Maurice Helsen, Tine Witvrouwen, schepenen
Machteld Ledegen, Jan Van Dyck, Hugo Cambré, Leo Van Herck, Ingrid Verheyen, Stijn
Raeymaekers, Johan Van Herck, Wim Van Thielen, Gert van Dyck, Eddy Horemans, Ben
Verhaegen, Lies Daneels, Christine Peeters, raadsleden
Annick Van Leemput, secretaris
De voorzitter opent de vergadering.
IN OPENBARE VERGADERING
1
Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting 2 januari 2013
De voorzitter merkt op dat bij de aanwezigen mevrouw Josée Poelmans en de heer Stijn
Raeymaekers ontbreken, terwijl de heer Leo Van Herck twee maal vermeld staat.
De heer Ben Verhaegen, raadslid, merkt op dat bij punt 3 de nummering van de rangorde niet
klopt.
Het verslag wordt in die zin aangepast, waarna het verslag van de vergadering van de
gemeenteraad van 2 januari 2013 wordt goedgekeurd.
2

Kennisname van het ontslag van mevrouw Josée Poelmans als
gemeenteraadslid
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van onze raad van 2 januari 2013 houdende installatie en eedaflegging
van de gemeenteraadsleden;
Overwegende dat mevrouw Josée Poelmans in voornoemde vergadering de eed aflegde als
gemeenteraadslid;
Gelet op het schrijven d.d. 14 januari 2013 van mevrouw Poelmans waarbij zij haar ontslag als
gemeenteraadslid indient;
Besluit:
Enig artikel. Akte wordt genomen van het ontslag als gemeenteraadslid, ingediend door
mevrouw Josée Poelmans.
3
Aanstelling en eedaflegging van de heer Wim Van Thielen als gemeenteraadslid
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de beslissing van onze raad van heden houdende aktename van het ontslag van
mevrouw Josée Poelmans als gemeenteraadslid;
Overwegende dat derhalve een mandaat van raadslid vacant is;
Overwegende dat mevrouw Poelmans ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen d.d.
14 oktober 2012 op de kandidatenlijst nr. 7 / CD&V verkozen werd;
Gelet op het besluit van onze raad van 2 januari 2013 houdende kennisname van de
geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012;
Overwegende dat mevrouw Lies Daneels als eerste opvolger verkozen werd op de lijst CD&V,
zijnde de lijst waarop ontslagnemend raadslid, mevrouw Josée Poelmans, werd verkozen;
Gelet op de installatie van mevrouw Lies Daneels als gemeenteraadslid d.d. 2 januari 2013 als
opvolger voor de heer Arthur Baeten, eveneens verkozen op de lijst CD&V, die vóór de
installatievergadering afstand deed van zijn mandaat;
Overwegende dat de heer Wim Van Thielen als tweede opvolger verkozen werd op de lijst
CD&V, zijnde de lijst waarop ontslagnemend raadslid, mevrouw Josée Poelmans, werd
verkozen;
Gelet op de door de heer Van Thielen voorgebrachte geloofsbrief, waaruit blijkt dat hij voldoet
aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet bevindt in één van de gevallen van
onverenigbaarheid voor het mandaat van gemeenteraadslid;

Overwegende dat de heer Van Thielen door de voorzitter van de gemeenteraad wordt
uitgenodigd om de eed af te leggen als gemeenteraadslid;
Overwegende dat de heer Van Thielen in handen van mevrouw Ann Willems, voorzitter van de
gemeenteraad, volgende eed aflegt: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te
komen.”;
Besluit:
Artikel 1. De geloofsbrief van de heer Wim Van Thielen wordt goedgekeurd.
Artikel 2. Kennis wordt genomen van de eedaflegging als gemeenteraadslid door de heer Wim
Van Thielen, waardoor hij wordt aangesteld als gemeenteraadslid.
Artikel 3. In de rangorde van de gemeenteraadsleden neemt de heer Van Thielen de plaats in
tussen de heer Johan Van Herck en de heer Patrick Heremans.
4

Goedkeuring huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

De fractie Eenheid vraagt de letterlijke opname in het verslag van volgende tekst, die werd
overhandigd voor het afsluiten van dit agendapunt:
“Wij hebben een probleem met artikel 38 dat een dubbel presentiegeld invoert voor de
Voorzitter.
Het is voor het eerst in de geschiedenis van onze gemeente dat de burgemeester er voor
kiest, om de gemeenteraad niet meer zelf voor te zitten.
Wat zijn de voordelen volgens de meerderheid? Wat is de motivering van de
meerderheid?
De huidige regeling zorgt alleszins voor een extra-betaald mandaat binnen de
meerderheidspartij GBL, met een bijkomende kost voor de gemeente.
Tijdens de vorige legislatuur werd daarentegen uitdrukkelijk in het reglement opgenomen
dat het Voorzitterschap kosteloos/zonder bijkomende vergoeding zou worden
waargenomen.
Nu wordt er ten koste van de gemeente én de belastingbetaler in Herenthout, voor een
GBL-mandataris plots een extra betaald mandaat gecreëerd, welk de gemeente (zonder
indexaanpassingen) de komende 6 jaren geruim 7.300,00 € zal kosten…
Tegen deze plotse en absolute onnodige “graaicultuur” in, wordt dan wel zonder blozen in
de pers verklaard door de burgemeester: “Als voormalig aannemer wil ik de gemeente
runnen zoals mijn zaak destijds: met de hand op de knip." en “zuinig besturen” wordt bij
de belangrijkste prioriteiten van het nieuwe bestuur genoemd.
Het tegenovergestelde blijkt reeds bij de eerste beleidskeuzes waar...
De nieuwe meerderheid GBL-CD&V kiest er dus voor om hoewel ze de mandaten nu over
meer personen kunnen verdelen – nu met 6 mensen in het Schepencollege i.p.v. 5
vroeger – toch nog taken van zich af te schuiven, en daarvoor vanuit de gemeentekas
extra/dubbel te laten betalen…
Deze nieuwe ploeg gaat daarmee ook regelrecht in tegen het advies van de secretaris, de
financieel beheerder en alle diensthoofden binnen de gemeente.
Immers vanuit de vergadering van het MAT (managementteam) dd. 17.09.2012
werd door de secretaris, de financieel beheerder en alle diensthoofden de uitdrukkelijke
aanbeveling gedaan aan de nieuwe coalitie, om – gezien de besparingen en de financiële
toestand van de gemeente - te opteren voor de mogelijkheid van een schepen minder.
Deze meerderheid GBL - CD&V gaat daarentegen onverminderd zelfs voor een schepen
meer én daar bovenop zelfs de invoering van een dubbel betaalde GBL mandataris in
hoofde van de Voorzitster…!
EENHEID stelt verder vast dat naast de (verplichte) aanpassingen ingevolge de wijzigingen in
het Gemeentedecreet, en het eerder genoemde dubbele presentiegeld van de GBL-mandataris,
er nagenoeg geen wijzigingen werden doorgevoerd.
Zo concreet niet in de artikelen 11 & 12.
Dit is enigszins verbazend aangezien bij de stemming anno 2007 (gemeenteraad 12.02)
door de gemeenteraadsleden Helsen, Poelmans & Van Thielen (CD&V) werd
tegengestemd tegen dit reglement, o.a. concreet omdat geen vragenhalfuurtje werd
voorzien voor de burger.
Hoewel het vragenhalfuurtje de afgelopen maanden het voorwerp was van heel wat
politieke propaganda is dit thans opnieuw niet ingelast.

Zijn de gemeenteraadsleden van CD&V nu plots niet meer voor, of is dit het gevolg van
hun minderheidspositie binnen de huidige meerderheid?
Kan thans – of op een volgende zitting – toch zulk een vragenhalfuurtje worden ingelast?
Zoals ook voor de verkiezingen aangekondigd is Eenheid voor de invoering van een
vragenhalfuurtje, hetgeen de inspraak en betrokkenheid van de burger immers nog
bijkomend kan versterken.
Artikel 5 § 4: is onze gemeente/burgemeester hier thans al klaar voor?
Artikel 6 § 3: is onze gemeente hier thans al klaar voor?
Artikel 7: de eerste paragraaf lijkt taalkundig fout te zijn.
Artikel 35: vermelding hoe elk lid heeft gestemd. Dus individueel per raadslid?
Artikel 37:
Er is een koppeling voorzien aan de evolutie van het indexcijfer (artikel 37) – 138,01
basisindex.
 Welke index is dit? Gezondheid – consumptieprijzen of andere?
 Wanneer is er een indexaanpassing voorzien? Maandelijks – Jaarlijks?
 Waarom nu onmiddellijk geen (duidelijkere) actualisatie, met een nieuwe basisindex?
Wat m.b.t. de bereikbaarheid van de Voorzitter, loopt dit verder en steeds via de
gemeentesecretaris? Worden de gemeenteraadsleden telkens op de hoogte gebracht van
een eventuele afwezigheid van de gemeenteraadsvoorzitter?”
De fractie N-VA vraagt de letterlijke opname in het verslag van volgende tekst, die werd
overhandigd voor het afsluiten van dit agendapunt:
“Voorzitter, ik zou u vooreerst willen vragen: ik heb gelezen in het huishoudelijk reglement dat
ik slechts twee keer mag tussenkomen per onderwerp, maar ik heb bij een aantal verschillende
artikelen in het huishoudelijk reglement vragen. Zal ik één voor één opsommen, of in blok al
mijn opmerkingen en vragen tegelijk geven ?
 Artikel 21 stelt dat de voorzitter of zijn plaatsvervanger de vergaderingen van de
gemeenteraad voorzit. Over wie die plaatsvervanger concreet is, is echter noch hier
noch op de installatievergadering concreet iets gemeld. Wij vragen ons dan ook af of dit
een vast persoon zal zijn, of dat de voorzitter ad hoc een plaatsvervanger zal aanduiden
indien zij verhinderd is. Concreet, zal dit dan de burgemeester zijn, of een ander lid van
het college, of een ander gemeenteraadslid?
Daarenboven vragen wij ons immers af of deze plaatsvervanger ook het dubbel
presentiegeld zal ontvangen waarvan melding in het voorgestelde artikel 38. De
concrete formulering is in dat geval namelijk van belang. Zal dan namelijk, als een lid
van het college of de burgemeester zelf deze vergadering voorzit, het dubbele van hun
normale presentiegeld betaald worden (dus twee maal nul euro, wat ons logisch lijkt),
of zal dan ook het dubbele van het normale presentiegeld van een gemeenteraadslid
toegekend worden?
 In artikel 30 wordt voorgesteld een paragraaf toe te voegen, met name de paragraaf
“De vraag tot … te rekken.” Hoewel wij met deze paragraaf op zich hoegenaamd geen
problemen hebben, lijkt het ons dat de toevoeging op deze manier wel problemen
oplevert, gezien de paragraaf erna start met de bewoording ‘in dat geval’.
Waar die laatste paragraaf van artikel 30 normaal regelt hoe gestemd moet worden in
het geval een raadslid aparte behandeling van één of meerdere artikelen van het
budget vraagt, zou deze paragraaf met deze toevoeging gaan regelen wat er gebeurt in
de uitzonderingssituatie dat een raadslid dat doet zonder inhoudelijke inbreng enkel om
de bespreking te rekken. Bovendien is dan de gewone situatie niet meer geregeld.
Wij stellen dus voor de bewoording aan te passen, door ofwel de constructie ‘in dat
geval’ te vervangen door ‘in het geval dat een raadslid de aparte behandeling van één
of meerdere artikelen van het budget vraagt’, ofwel om de nieuwe paragraaf te
verplaatsen naar het einde van het artikel.
 Wij hebben ondertussen toch een behoorlijk aantal gemeenteraden bijgewoond, en
hebben hier nog nooit een stemming zien geschieden op de manier zoals zij officieel
beschreven en geregeld staat in artikel 32. Wij hebben hier telkens stemming bij
handopsteking gezien, en vragen ons dan ook af waarom deze stemtechniek niet
officieel gemaakt wordt. Concreet vragen wij dus ofwel dit artikel aan te passen naar
een stemming bij handopsteking, ofwel om dit artikel ook daadwerkelijk uit te voeren,
wat ons enkel nog langere gemeenteraden gaat opleveren.



Bij artikel 38 tenslotte, hebben wij ook nog enkele vragen. U heeft zelf op de vorige
gemeenteraad, voorzitter, te kennen gegeven dat u het van ons wou horen als wij
commentaar of feedback hadden op het feit dat er voor het eerst in onze gemeente
gewerkt wordt met een voorzitter die geen burgemeester is. Wel, wij vragen ons dan
ook af waarom deze beslissing genomen is. Wij kunnen ons dat namelijk voorstellen in
twee situaties. Ten eerste wanneer het gaat om een grote gemeente of stad, waarvan
de burgemeester het te druk heeft met de uitoefening van zijn ambt om het
voorzitterschap van de gemeenteraad er dan nog bij te nemen. Dat is hier echter
duidelijk niet het geval. Maar zelfs moest dat zo zijn, durfden wij nog aan die reden
twijfelen, als we zien dat de burgemeester van de grootste stad van het land ook zelf
zijn eigen gemeenteraad voorzit. Ten tweede kunnen wij ons die keuze indenken als het
een onderdeel is van een politiek compromis tussen twee ongeveer even grote partijen,
waarbij dan een partij de burgemeester en de andere de voorzitter levert. Maar ook dat
is hier niet het geval. Wij vragen ons dan ook af, voorzitter, waarom deze beslissing
genomen is om een voorzitter buiten het college aan te stellen, zeker in het kader van
het dubbel presentiegeld dat in dit artikel wordt voorgesteld. Dat levert namelijk,
bekeken over de hele legislatuur, een minimumfactuur op van een dikke 7.300 euro
bruto. Dat is nu natuurlijk niet meteen een gigantisch bedrag, maar toch ook niet te
verwaarlozen, zeker in de tijden van budgettaire discipline waarin we verkeren.”

Naar aanleiding van de tussenkomsten van de diverse fracties, die een samenvatting zijn van
voormelde teksten, ontspint zich nog volgende discussie en worden navolgende toelichtingen
gegeven.
De fractie Eenheid is het niet eens met het verlenen van een dubbel presentiegeld aan de
voorzitter van de gemeenteraad. Dit creëert een bijkomende post, maar ook een bijkomende
kost. Bovendien druist dit in tegen het advies van het Managementteam om het deze
legislatuur met een schepen minder te doen uit besparingsoverwegingen, terwijl schepen
Poelmans tijdens de laatste OCMW-raad nog heeft verklaard dat het bestuur meer rekening wil
gaan houden met het managementteam als eerste adviesorgaan.
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, vraagt zich bovendien af waarom er een voorzitter van
de gemeenteraad werd aangeduid die niet de burgemeester is.
De heer Roger Gabriëls, burgemeester, wijst erop dat in de meerderheid van de gemeenten
een gemeenteraadsvoorzitter uit de gemeenteraadsleden werd aangeduid. Zulks wordt ook
van hogerhand geadviseerd.
Mevrouw Ann Willems, raadslid-voorzitter, wijst erop dat dit de objectiviteit dient. Er werd
geoordeeld dat op deze manier de burgemeester en de schepenen zich meer kunnen wijden
aan de onderwerpen die ze moeten verdedigen terwijl iemand anders de goede gang van
zaken in de gemeenteraad bewaakt.
Raadslid Raeymaekers vindt dit echter in tegenstrijd met een zuinig bestuur.
De fractie Eenheid heeft vastgesteld dat het huishoudelijk reglement onder meer diende
aangepast te worden omdat het Gemeentedecreet werd gewijzigd. Hoewel echter CD&V in
2007 tegen het reglement heeft gestemd omdat er geen vragenhalfuurtje voor de burgers
werd ingelast, vinden we dit nog steeds niet terug in het huishoudelijk reglement.
De heer Maurice Helsen, schepen, verwijst hierop naar het spreekwoord dat het alleen gekken
zijn die nooit van mening veranderen. Hij erkent dat CD&V in 2007 dat inderdaad zo gesteld
heeft. Na 6 jaar oppositie echter, heeft de CD&V-fractie vastgesteld dat er voldoende
democratische partijen rond de gemeenteraadstafel zitten die voldoende tussen de mensen
staan om de signalen vanuit de bevolking te kunnen opvangen. Suggesties vanuit de bevolking
kunnen voldoende tot bij de gemeenteraad komen via de vertegenwoordigende raadsleden. De
praktijk heeft dus geleerd dat dit geen noodzaak is. Daarom heeft de fractie er niet op
aangedrongen om dit in het huishoudelijk reglement op te nemen.
Raadslid Raeymaekers herinnert aan de belofte van CD&V in de verkiezingsstrijd dat de burger
meer inspraak moet krijgen.
Schepen Helsen werpt hier tegen op dat inspraak niet noodzakelijk verbonden moet worden
aan een vragenhalfuurtje in de gemeenteraad. De raadsleden zijn altijd aanspreekbaar, voor
iedereen.

De heer Ben Verhaegen, raadslid, steunt de vragen van de andere oppositiepartijen omtrent
het huishoudelijk reglement. Wat betreft de aanstelling van een gemeenteraadsvoorzitter,
spreekt hij de hoop uit dat ook de burgemeester de raad steeds met de nodige objectiviteit
heeft voorgezeten.
Raadslid Verhaegen wenst te vernemen wie de plaatsvervanger van de voorzitter is en of deze
ook een dubbel presentiegeld krijgt.
Voorzitter Willems antwoordt hierop dat de voorzitter telkens bij afwezigheid een vervanger
kan aanduiden. Indien geen voorzitter wordt aangeduid, is dit automatisch het raadslid met de
meeste anciënniteit. De secretaris zal steeds tijdig op de hoogte gebracht worden van de
vervanging van de voorzitter. Indien de vervanger van de voorzitter een lid is van het College
van burgemeester en schepenen, ontvangt deze geen dubbel presentiegeld.
Raadslid Raeymaekers vraagt of de gemeente klaar is om te voldoen aan de bepalingen van
artikel 5 §4 en 6 §3 van het huishoudelijk reglement. Dit wordt bevestigend beantwoord.
Tenslotte vraagt raadslid Raeymaekers een ijkpunt aan te geven betreffende de indexering van
de presentiegelden. Er wordt toegelicht dat dit de indexatie van de lonen van het personeel
volgt.
De heer Jan Van Dyck, raadslid, onthoudt uit de discussie dat CD&V de laatste maanden enorm
is bijgedraaid en dat er geenszins bespaard wordt op de wedden van de schepenen.
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 40
dat bepaalt dat de gemeenteraad bij aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk
reglement dient vast te stellen en tevens bepaalt welke inhoud dit reglement minstens dient te
bevatten;
Gelet op het voorgebracht ontwerp van huishoudelijk reglement;
Gelet op de plaatselijke toestand en geplogendheden;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met 12 stemmen voor (GBL en CD&V) en 7 stemmen tegen (Eenheid, N-VA en
S.A.M.E.N.):
Enig artikel. Een huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt vastgesteld als volgt:
Hoofdstuk 1: Bijeenroeping van de gemeenteraad
Artikel 1:
De gemeenteraad vergadert tenminste tien keer per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn
bevoegdheid behoren, het vereisen.
Artikel 2:
§ 1. De voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad.
De voorzitter is evenwel verplicht de gemeenteraad bijeen te roepen op verzoek van:
- een derde van de zittinghebbende leden (in casu 7)
-

het College van burgemeester en schepenen

-

een vijfde van de zittinghebbende leden als zes weken na de datum van de vorige
gemeenteraad nog geen bijeenroeping is gebeurd. De periode van zes weken wordt
geschorst van 11 juli tot en met 15 augustus.

§ 2. De voorzitter van de gemeenteraad stelt de agenda op. De agenda bevat in ieder geval de
punten die door het College van burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden
meegedeeld.
§ 3. Indien de voorzitter verplicht wordt de gemeenteraad bijeen te roepen zoals voorzien in §
1, dient de bijeenroeping te gebeuren op de aangewezen dag en uur en met de voorgestelde
agenda.
Het aangewezen tijdstip mag niet vallen op een zondag of een feestdag, op een zaterdag na 12
uur of tussen 22 uur en 8 uur, behoudens wanneer dringende omstandigheden dit vereisen.
De voorgestelde agenda mag uitsluitend materies bevatten die tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoren.

§ 4. De aanvraag tot bijeenroeping dient schriftelijk te gebeuren, gericht aan de
gemeentesecretaris, en moet duidelijk de agendapunten vermelden, vergezeld van een
verklarende nota of toelichting en een ontwerp van beslissing. De secretaris bezorgt de
voorstellen aan de voorzitter van de gemeenteraad.
Artikel 3:
§ 1. De oproeping wordt bij het raadslid aan huis bezorgd tenminste acht dagen vóór de dag
van de vergadering. In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze termijn worden
afgeweken.
De bezorging gebeurt per drager of per post.
Met ‘dagen’ worden kalenderdagen bedoeld.
§ 2. De in § 1 bepaalde termijn wordt tot twee volledige dagen teruggebracht indien artikel 16
§ 2 van dit reglement wordt toegepast.
De in § 1 bepaalde termijn wordt tot veertien volledige dagen uitgebreid indien het de
bespreking van het meerjarenplan of het budget betreft.
§ 3. De oproepingsbrief vermeldt de plaats, de dag en het tijdstip, alsook de agenda van de
openbare en van de besloten vergadering. De agendapunten dienen voldoende duidelijk
omschreven te zijn. Bij elk agendapunt wordt een beknopte toelichting gegeven en wordt een
ontwerp van beslissing toegevoegd.
§ 4. Samen met de oproeping voor de vergadering, ontvangen de raadsleden de notulen van
de vorige vergadering, uitgezonderd in spoedeisende gevallen.
Artikel 4:
§ 1. Gemeenteraadsleden kunnen punten aan de agenda van de gemeenteraad toevoegen.
Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichtende nota, aan de
gemeentesecretaris, uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering van de gemeenteraad bij voorkeur
tijdens de kantooruren van de gemeentelijke administratie.
Van deze mogelijkheid kan geen gebruik worden gemaakt door een lid van het College van
burgemeester en schepenen.
§ 2. De gemeentesecretaris deelt de aanvullende agendapunten, zoals vastgesteld door de
voorzitter van de gemeenteraad, samen met de bijbehorende voorstellen en de toelichtende
nota’s, onverwijld mee aan de gemeenteraadsleden.
Hoofdstuk 2: Betrokkenheid van de raadsleden en het publiek
Afdeling 1: Informatie voor het publiek
Artikel 5:
§ 1. Plaats, dag en uur van de raadsvergadering en de agenda worden openbaar bekend
gemaakt door aanplakking aan het gemeentehuis.
Voor de aanplakking gelden dezelfde termijnen als die welke bepaald zijn voor de
bijeenroeping van de gemeenteraad.
Als agendapunten aan de agenda worden toegevoegd, zullen deze uiterlijk 24 uur na
vaststelling van de aangepaste agenda, bekend gemaakt worden overeenkomstig het eerste lid
van dit artikel.
De agenda met toelichtende nota wordt tevens bezorgd aan alle lokale, aan de gemeente
bekende, perscorrespondenten.
§ 2. Binnen een termijn van twintig dagen na de gemeenteraadszitting wordt een lijst met een
beknopte omschrijving van de beslissingen van de gemeenteraad openbaar gemaakt door
aanplakking aan het gemeentehuis.
§ 3. De gemeente maakt, aan ieder natuurlijk persoon en iedere rechtspersoon of groepering
die erom verzoekt, de agenda en de besluiten van de gemeenteraad openbaar door er inzage
in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen
overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
§ 4. De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad worden door de burgemeester
bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze
werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden.
Afdeling 2: Informatie voor de raadsleden
Artikel 6:
§ 1. Voor elk agendapunt worden de dossiers, inzonderheid de verklarende nota’s, de feitelijke
gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende de op
de agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping, op het
gemeentesecretariaat tijdens de kantooruren ter beschikking gehouden van de raadsleden.
Deze kunnen er vóór de vergadering kennis van nemen.

§ 2. De documenten betreffende het meerjarenplan, het budget en de wijzigingen ervan,
alsook de jaarrekening, worden aan de raadsleden aan huis bezorgd.
§ 3. Indien een gemeenteraadslid hierom verzoekt, zal een dossier dat betrekking heeft op een
agendapunt van de gemeenteraad, hem elektronisch ter beschikking gesteld worden.
§ 4. Aan de raadsleden moet, op hun verzoek en na afspraak, door de gemeentesecretaris of
de door hem aangewezen ambtenaren technische toelichting worden verstrekt over de in
voorgaande leden bedoelde dossiers.
Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter
verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van
de procedure.
Artikel 7:
Uiterlijk op dezelfde dag als de vergadering van het College van burgemeester en schepenen
volgend op de vergadering van het College van burgemeester en schepenen waarop de notulen
werden goedgekeurd, worden de notulen verstuurd aan de gemeenteraadsleden.
De notulen worden ter beschikking gesteld op papier of via e-mail, overeenkomstig de wens
van het raadslid, die zijn keuze schriftelijk bekend maakt bij het begin van de legislatuur.
Indien het raadslid zijn keuze in de loop van de legislatuur wenst te wijzigen, dient dit
schriftelijk te gebeuren.
Artikel 8:
§ 1. De raadsleden hebben recht op inzage in alle dossiers, stukken en akten die het bestuur
van de gemeente betreffen.
§ 2. De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen (via informaticabestand of
papieren informatiedrager) van de akten en stukken betreffende het bestuur van de gemeente.
De raadsleden doen hun aanvraag tot het afleveren van een afschrift aan het College van
burgemeester en schepenen.
De gemotiveerde beslissing van het College tot weigering van de aflevering van een afschrift,
moet uiterlijk 15 werkdagen na ontvangst van de aanvraag aan het betrokken raadslid worden
meegedeeld.
Artikel 9:
De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke inrichtingen te bezoeken tijdens
de openings- of werkuren.
Tijdens het bezoek van een gemeentelijke inrichting moeten de raadsleden passief optreden.
Zij moeten zich ervan weerhouden de werking van de instellingen (bv. in klaslokalen) te
verstoren.
Artikel 10:
§ 1. De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het College van burgemeester en
schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.
§ 2. Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk
geantwoord.
§ 3. Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden
mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden, die niet op de agenda van de
gemeenteraad voorkomen.
Op deze mondelinge vragen wordt in principe tijdens de volgende zitting geantwoord, tenzij
het bevraagde lid verkiest de vraag onmiddellijk te beantwoorden.
Deze vragen mogen niet bedoeld zijn om de persoonlijke intenties van de leden van het
College te kennen, noch mogen ze verplichten tot het doorvoeren van kostelijke studies,
opzoekingen, het opmaken van dure statistische gegevensbestanden of het houden van
enquêtes.
De procedure van de mondelinge vragen is beperkt tot de vraagstelling en het eventuele
onmiddellijke antwoord van een lid van het College van burgemeester en schepenen. In geen
geval wordt een uitvoerig debat over de gestelde vraag gevoerd in de raad. Hiertoe is vereist
dat het onderwerp als agendapunt is vermeld.
Afdeling 3: Verzoekschriften van de burger
Artikel 11:
§ 1. Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door één of meer personen ondertekend,
schriftelijk bij de gemeenteraad in te dienen.
§ 2. De verzoekschriften worden aan de gemeenteraad gericht.
Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten.

Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk blijken; tevens dient het een
duidelijke toelichting te bevatten.
§ 3. Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de
gemeente behoort, zijn onontvankelijk.
Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd indien:
- de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
-

een loutere mening vertolkt wordt en het geen concreet verzoek betreft;

-

de vraag anoniem, zonder vermelding van naam, voornaam en adres werd ingediend;

-

het taalgebruik beledigend is.

De beoordeling hiervan komt toe aan de voorzitter van de gemeenteraad.
Artikel 12:
§ 1. De voorzitter van de gemeenteraad plaatst het verzoekschrift op de agenda van de
eerstvolgende gemeenteraad indien het verzoekschrift minstens 14 dagen voor de vergadering
werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan wordt het tijdens de volgende
vergadering behandeld.
§ 2. De gemeenteraad kan de ingediende verzoekschriften naar het College van burgemeester
en schepenen of naar een adviesorgaan verwijzen met verzoek om over de inhoud ervan uitleg
te verstrekken.
§ 3. De verzoeker of – indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is – de
eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door de gemeenteraad. In
dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich
te laten bijstaan door een persoon naar keuze.
§ 4. De gemeenteraad verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift,
een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen
ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.
Artikel 13:
De in deze afdeling beschreven procedure kan niet toegepast worden door een
gemeenteraadslid.
Van hen wordt verwacht dat zij de aan de gemeenteraadsleden toegekende
proceduremogelijkheden volgen.
Hoofdstuk 3: Fracties
Artikel 14:
§ 1. Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn,
vormen één fractie.
§ 2. In afwijling van § 1 kunnen de kandidaat-gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst
verkozen zijn twee fracties vormen, mits voldaan is aan de voorwaarden bepaald in artikel 38
§ 2 van het Gemeentedecreet.
§ 3. Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die verkozen zijn op lijsten die zich
uiterlijk op de installatievergadering onderling hebben verenigd, vormen één fractie. Tot
onderlinde vereniging van de lijsten kan slechts beslist worden als de meerderheid van de
verkozenen op elk van die lijsten daarmee instemt.
§ 4. De onderlinge vereniging tot één fractie of de vorming van twee fracties geldt tot de
eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad.
Hoofdstuk 4: Het verloop van de gemeenteraadszittingen
Afdeling 1: Quorum
Artikel 15:
Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden de aanwezigheidslijst. De
namen van de leden, die deze lijst tekenden, worden in de notulen vermeld.
Artikel 16:
§ 1. De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de
zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is. Indien een kwartier na het vastgestelde uur
niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast
dat de vergadering niet kan doorgaan.
§ 2. De raad kan echter, als hij éénmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden
aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze

beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda
voorkomen.
De termijn, bedoeld in artikelen 21 en 23 van het Gemeentedecreet, worden voor deze tweede
oproeping teruggebracht tot twee vrije dagen. In deze oproeping wordt vermeld dat het gaat
om een tweede oproeping. In de tweede oproeping wordt vermeld dat het om een tweede
oproeping gaat en worden de bepalingen van artikel 26 van het Gemeentedecreet opgenomen.
Artikel 17:
§ 1. Het is voor een gemeenteraadslid verboden deel te nemen aan de bespreking en de
stemming:
1° met behoud van de toepassing van artikel 11 § 2 van het decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 1, over
aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als
vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde
graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dit verbod strekt niet verder dan de
bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad als het gaat om de voordracht van
kandidaten, benoemingen, ontslagen, afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing van deze
bepaling worden personen die een verklaring van wettelijke samenwoning als vermeld in
artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek, hebben afgelegd, met echtgenoten gelijkgesteld;
2° over de vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening van een instantie waaraan hij
rekenschap verschuldigd is of waarvan hij tot het uitvoerend orgaan behoort.
§ 2. Deze bepaling is niet van toepassing op het gemeenteraadslid dat zich in bovenvermelde
omstandigheden bevindt louter op grond van het feit dat hij als vertegenwoordiger van de
gemeente is aangewezen in andere rechtspersonen.
§ 3. Als een gemeenteraadslid in de situatie verkeert zoals vermeld in § 1, moet dat punt op
de vergadering behandeld worden en kan de vergadering niet gesloten worden voor het punt
in kwestie is behandeld of voor beslist is om het punt uit te stellen.
Afdeling 2: Open of besloten vergadering
Artikel 18:
De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als:
1° het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk
punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering;
2° de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist
tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van
ernstige bezwaren tegen de openbaarheid.
De vergaderingen over het organogram, de personeelsformatie, de rechtspositieregeling, het
meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget, een budgetwijziging of de jaarrekening
zijn in elk geval openbaar.
Artikel 19:
De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in
tuchtzaken. Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in
besloten vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit
doel, worden onderbroken.
Als tijdens de besloten vergadering blijkt dat een punt in openbare vergadering moet worden
behandeld, wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad. In
geval van dringende noodzakelijkheid van het punt kan de besloten vergadering, enkel met dat
doel, worden onderbroken.
Artikel 20:
De gemeenteraadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de wet of het decreet de
besloten vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht.

Artikel 11 § 2 OCMW-decreet: “De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn worden
verkozen bij geheime stemming en in één enkele stemronde. De gemeenteraadsleden kunnen
hun stem geldig uitbrengen ten gunste van een bloed- of aanverwant.”
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Het gemeenteraadslid, alsmede alle andere personen vermeld in het eerste lid, kunnen
strafrechtelijk vervolgd worden wegens schending van het beroepsgeheim, overeenkomstig
artikel 458 van het Strafwetboek2.
Afdeling 3: Wijze van vergaderen
Artikel 21:
De voorzitter of zijn plaatsvervanger zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en
opent en sluit de vergaderingen.
Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn
om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.
Tijdens de raadszittingen geldt een rookverbod en zullen geen alcoholhoudende dranken
geschonken worden.
Artikel 22:
§ 1. Alle teksten die de werkzaamheden van de raad betreffen worden, op straffe van
nietigheid en onontvankelijkheid, uitsluitend in het Nederlands ingediend.
§ 2. Alle beraadslagingen, toelichtingen, meningen, … worden, op straffe van nietigheid,
uitsluitend in het Nederlands gehouden. Gebruik van een andere taal wordt beschouwd als een
verstoring van de orde.
Artikel 23:
§ 1. Op aangeven van de voorzitter vat de vergadering de behandeling van de punten die
vermeld staan op de agenda aan, in de daardoor bepaalde volgorde, tenzij de raad er anders
over beslist.
§ 2. Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht,
behalve in spoedeisende gevallen.
Tot spoedbehandeling kan enkel worden beslist door ten minste twee derde van de aanwezige
leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen
vermeld.
Artikel 24:
De raad kan beslissen tot het horen van deskundigen.
De voorzitter kan aan de gemeentesecretaris vragen om toelichtingen te geven.
Artikel 25:
§ 1. Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het woord wenst
te komen over het voorstel.
De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van
gelijktijdige aanvraag, naar de rangorde van de raadsleden.
§ 2. De raadsleden worden geacht hun tussenkomst tot een redelijke tijdspanne te beperken.
Geen enkel raadslid mag meer dan twee keer het woord nemen over hetzelfde onderwerp,
tenzij de voorzitter er anders over beslist.
Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar het
reglement of voor een terugroeping tot de orde.
Als een lid van de raad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan de
voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste
verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de
voorzitter ontnomen worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht
aan het woord te blijven, wordt geacht de orde te verstoren.
Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en
bekomen, en die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter.
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht
de orde te verstoren.

Artikel 458 Strafwetboek: “Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid,
apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep
kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het
geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie)
getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te
maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met
geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro. “
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Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het
agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking.
Artikel 26:
Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde
feiten.
Artikel 27:
§ 1. De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering. Van de
handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen.
§ 2. De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk
tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt,
uit de zaal doen verwijderen.
De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en hem verwijzen
naar de politierechtbank, die hem kan veroordelen tot een geldboete van één tot vijftien euro
of tot een gevangenisstraf van één tot drie dagen, behoudens andere vervolgingen als het feit
daartoe grond oplevert.
Artikel 28:
De voorzitter kan de vergadering van de gemeenteraad schorsen of sluiten indien het normale
verloop van de bespreking in het gedrang wordt gebracht.
Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen.
De leden van de raad en de toehoorders moeten in dit geval de zaal onmiddellijk verlaten.
Afdeling 4: Wijze van stemmen
Artikel 29:
§ 1. Voor elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover de
vergadering zich moet uitspreken.
§ 2. De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Onder volstrekte
meerderheid van stemmen wordt verstaan, meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen,
onthoudingen niet meegerekend.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Artikel 30:
De gemeenteraad stemt over het budget in het geheel en over de jaarrekeningen in hun
geheel.
Elk lid kan echter de afzonderlijke stemming eisen voor één of meer artikelen of reeksen van
artikelen die hij aanwijst indien het om het budget gaat, of over één of meer artikelen of
posten die hij aanwijst indien het om de jaarrekeningen gaat.
De vraag tot afzonderlijke stemming mag echter niet louter tot doel hebben om zonder enige
inhoudelijke bijdrage de behandeling van het agendapunt onnodig lang te rekken.
In dat geval mag over het geheel pas gestemd worden na de stemming over het artikel of de
artikelen, reeksen van artikelen of posten die aldus zijn aangewezen; de stemming over het
geheel heeft dan betrekking op de artikelen of posten waarover geen enkel lid afzonderlijk
wenst te stemmen en op de artikelen die reeds bij een afzonderlijke stemming zijn
aangenomen.
Artikel 31:
§ 1. Er zijn twee mogelijke wijzen van stemmen:
- de openbare stemming
-

de geheime stemming

§ 2. De leden van de gemeenteraad stemmen in principe openbaar, behalve in navolgende
gevallen:
- de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid of schepen
-

het aanwijzen van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de
vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere
rechtspersonen en feitelijke verenigingen

-

individuele personeelszaken.

Artikel 32:
Indien de stemming openbaar geschiedt, gebeurt deze mondeling.

De mondelinge stemming geschiedt door – in de volgorde zoals hierna bepaald – elk raadslid
ofwel ja of voor, ofwel neen of tegen ofwel onthouding te laten uitspreken.
Het raadslid – met inbegrip van de leden van het College van burgemeester en schepenen –
dat zich bevindt aan de linkerhand van de voorzitter, stemt het eerst. Vervolgens stemmen de
raadsleden in de volgorde van hun zitplaats in de raadszaal. De voorzitter stemt het laatst.
Artikel 33:
Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en wordt een rode
pen ter beschikking gesteld.
De raadsleden brengen hun stem uit door het aanbrengen met de ter beschikking gestelde pen
van een kruisje in het vakje van hun keuze. De onthouding gebeurt door het afgeven van een
blanco stembriefje.
Na het uitbrengen van hun stem vouwen de raadsleden het stembriefje in vier en deponeren
het in de stembus.
Voor de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de twee jongste
raadsleden. Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopneming na te gaan.
Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit
aantal niet overeen met het aantal raadsleden, die aan de stemming hebben deelgenomen,
dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen.
Artikel 34:
Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke
voordracht van kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan.
Als bij de benoeming, de contractuele aanstelling, de verkiezing of de voordracht van
kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt
opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.
Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben,
dan wordt de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten.
Personen worden benoemd, aangesteld, verkozen of voorgedragen bij volstrekte meerderheid
van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur.
Afdeling 5: Notulen
Artikel 35:
De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken
onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad
geen beslissing heeft genomen.
Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen en van het resultaat van de
stemmingen.
Behalve bij geheime stemming, kan een raadslid vragen om de rechtvaardiging van zijn
stemgedrag op te nemen in de notulen.
Behalve bij geheime stemming, vermelden de notulen hoe elk lid gestemd heeft. Van deze
laatste verplichting kan worden afgeweken voor beslissingen genomen met unanimiteit.
De notulen vermelden niet in extenso de diverse tussenkomsten van de raadsleden. Een
raadslid kan evenwel vragen om een zelf opgestelde samenvatting van zijn/haar interventie
aan de notulen toe te voegen. Deze samenvatting wordt aan de voorzitter bezorgd voor het
afsluiten van het agendapunt.
Artikel 36:
Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de
redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de
gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.
Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en
worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris ondertekend.
Afdeling 6: Presentiegeld
Artikel 37:
§ 1. Aan de raadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, wordt een
presentiegeld toegekend voor elke vergadering van de raad waarop zij aanwezig zijn.
§ 2. Het bedrag van het presentiegeld wordt vastgesteld op 122,26 euro (bruto). Dit bedrag
wordt gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer (basisindex = 138,01).
Artikel 38:
Aan de voorzitter van de gemeenteraad wordt dubbel presentiegeld toegekend.
Hoofdstuk 5: Kosten
Artikel 39:

De gemeenteraadsleden hebben recht op een vergoeding voor verplaatsingskosten voor zover
deze verplaatsingen in opdracht van de gemeente gebeuren.
De vergoeding wordt slechts uitgekeerd voor verplaatsingen voor opdrachten of activiteiten
waar de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen toe besluit of
goedkeuring aan verleent.
Deze vergoeding bedraagt:
- de integrale terugbetaling van de gemaakte kosten voor verplaatsing met het openbaar
vervoer mits voorlegging van het vervoersbewijs;
- een kilometervergoeding voor verplaatsing met eigen wagen die berekend wordt
overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 29 december 1965 en latere
wijzigingen, houdende algemene regeling inzake reiskosten gemaakt voor dienstreizen door
het gemeentepersoneel.
Er wordt geen terugbetaling gedaan voor kosten die reeds door andere instanties (privébedrijf,
intergemeentelijk samenwerkingsverband, overheidsdienst, …) aan het gemeenteraadslid
worden terugbetaald.
De terugbetaling wordt beperkt tot € 100,00 per kalenderjaar per gemeenteraadslid.
Artikel 40:
Gemeenteraadsleden kunnen terugbetaling vragen voor kosten van opleiding, die nuttig is voor
de functie, mits volgende voorwaarden:
- het volgen van de opleiding dient vooraf goedgekeurd te worden door het college van
burgemeester en schepenen;
- de gemaakte kosten dienen aan de hand van bewijsstukken verantwoord te worden;
- een attest van aanwezigheid dient voorgelegd te worden.
Hoofdstuk 6: Gemeenteraadscommissies
Artikel 41:
De gemeenteraad kan commissies oprichten die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden.
De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de
gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de
wijze waarop vorm wordt gegeven aan inspraak van de bevolking telkens als dat voor de
beleidsvoering wenselijk wordt geacht en dit over het beleidsthema dat de commissie tot
voorwerp heeft.
De oprichting van deze commissies en het aantal leden ervan wordt bij afzonderlijke
gemeenteraadsbeslissing vastgesteld.
Artikel 42:
Er wordt minstens een commissie opgericht die waakt over de afstemming van het
gemeentelijke beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
waarbij de gemeente betrokken is.
Artikel 43:
De mandaten in iedere gemeenteraadscommissie worden door de gemeenteraad evenredig
verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld, op basis van de
voordrachten die worden ingediend door de fracties.
De schepen, tot wiens bevoegdheid het beleidsdomein dat voorwerp is van de commissie
behoort, maakt van rechtswege deel uit van de commissie.
Het aantal fracties wordt bepaald overeenkomstig de beslissing terzake, genomen tijdens de
installatievergadering van de gemeenteraad.
Het aantal blijft ongewijzigd tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 44:
Elke commissie telt maximaal negen leden.
Een gemeenteraadslid kan slechts lid zijn van maximaal twee gemeenteraadscommissies.
Artikel 45:
Elke commissie wordt voorgezeten door een lid van de fracties die de meerderheid vormen in
de gemeenteraad. De burgemeester of de schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een
gemeenteraadscommissie.
De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.
Artikel 46:
De commissies worden door de voorzitter bijeengeroepen, minstens 2 maal per jaar, op eigen
initiatief of op verzoek van de schepen die het beleidsdomein dat het voorwerp van de
commissie is tot zijn bevoegdheid heeft.

De bijeenroeping van een gemeenteraadscommissie gebeurt schriftelijk en aan huis van de
leden, uiterlijk vijf werkdagen vóór de vergadering.
De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering en deelt de agenda mee.
Artikel 47:
De gemeenteraadscommissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige
leden.
De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zijn in principe openbaar. Onder dezelfde
voorwaarden
als
voor
de
gemeenteraad
zijn
de
vergaderingen
van
de
gemeenteraadscommissies niet openbaar.
Het is voor een gemeenteraadscommissielid verboden deel te nemen aan de bespreking en de
stemming over aangelegenheden waarbij zij belang hebben of waarvan zij niet met voldoende
zekerheid kunnen geacht worden afstand te kunnen nemen, zoals bepaald in artikel 27 van het
gemeentedecreet.
De leden van de gemeenteraadscommissies stemmen, zoals in de gemeenteraad, in het
openbaar. Onder dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad is de stemming geheim.
Artikel 48:
Op verzoek kan de gemeentesecretaris of een door hem aangeduid personeelslid van het
gemeentesecretariaat de vergaderingen van de commissies bijwonen.
Van elke vergadering van de commissie wordt een verslag opgemaakt.
Het verslag vermeldt minstens de besproken punten en het gevolg dat eraan werd gegeven.
Artikel 49:
Aan de leden van de gemeenteraadscommissie wordt geen presentiegeld toegekend.
5

Vaststellen van een deontologische code voor gemeenteraadsleden

De fractie Eenheid vraagt de letterlijke opname in het verslag van volgende tekst, die werd
overhandigd voor het afsluiten van dit agendapunt:
“Eenheid is uiteraard akkoord met het aannemen van een strikte deontologische code, en
hoopt ook dat hier strikt op wordt toegezien…
Echter voor ons blijven er enkele onduidelijkheden, en daarom verzoeken wij voorafgaand
toelichting bij de volgende artikelen:
Artikel 29: Wat wordt er bedoeld?
Artikel 31: Wat wordt er bedoeld met het dossier? Welke tussenkomsten worden er beoogd?
Termijn? Tot 110 dagen vooraleer er een beslissing is…? Klopt dit…?”
Naar aanleiding van deze tussenkomst, die een samenvatting is van voormelde tekst, ontspint
zich nog volgende discussie en worden navolgende toelichtingen gegeven.
Mevrouw Ann Willems, raadslid-voorzitter, licht toe dat artikel 29 doelt op tussenkomsten ten
bate van personen, niet zozeer tijdens de gemeenteraad.
Bij artikel 31 licht de heer Patrick Heremans, schepen, toe dat het hier gaat om een
maximumtermijn. Mogelijk is er onderzoek nodig en dan kunnen deze termijn nodig zijn.
Iedereen is gebaat bij een snelle oplossing, doch de zaak moet duidelijk zijn. Indien er geen
gemeenteraadscommissie is, kan de zaak voorgelegd worden aan de voltallige gemeenteraad.
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op artikel 41 van het Gemeentedecreet dat het aannemen van een deontologische code
door de gemeenteraad verplicht;
Gelet op artikel 56 van het Gemeentedecreet dat het aannemen van een deontologische code
door het college van burgemeester en schepenen verplicht;
Overwegende dat de deontologische code voor de leden van het college van burgemeester en
schepenen minstens de bepalingen van de deontologische code voor de gemeenteraadsleden
dient te bevatten;
Overwegende dat ook de leden van het college van burgemeester en schepenen tot de
gemeenteraad behoren; dat uniformiteit daarenboven aangewezen is;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:

Enig artikel. Een deontologische code voor de leden van de gemeenteraad – en daarmee ook
voor de leden van het college van burgemeester en schepenen – wordt aangenomen als volgt:
Afdeling 1: Algemeen
Artikel 1:
De deontologische code voor gemeenteraadsleden heeft tot doel de uitwassen van het politiek
dienstbetoon in te perken en aan de raadsleden duidelijke regels op te leggen over wat kan en
wat niet kan in de uitoefening van hun functie. De code geeft richtlijnen over de relatie tussen
burger en politicus en tussen politici onderling. Immers, luisterbereidheid, aanspreekbaarheid
en dienstbaarheid van raadsleden via rechtstreeks contact met de bevolking zijn waardevol en
noodzakelijk in een moderne democratie, inzonderheid naar de zwakkeren toe, evenwel voor
zover deze functies op een respectvolle manier worden uitgeoefend.
Artikel 2:
De deontologische code voor gemeenteraadsleden is het geheel van beginselen, gedragsregels
en gebruiken die de gemeenteraadsleden, hun medewerkers en elke derde persoon die in hun
opdracht handelt, als leidraad nemen bij het uitoefenen van hun functie.
Deze code is eveneens van toepassing op personen die door de gemeenteraad afgevaardigd
zijn in organen van andere instellingen.
Voor de goede orde wordt voor al deze groepen verder de term ‘(gemeente)raadslid’ gebruikt.
Artikel 3:
De gemeenteraadsleden moeten erover waken dat zij, ook buiten hun politieke activiteiten,
geen dienstverlenende activiteiten ontplooien die de eer of de waardigheid van het mandaat
kunnen schaden.
Afdeling 2: Algemene plichten en uitgangspunten
Artikel 4:
De raadsleden zullen voor de omschrijving van hun dienstverlenende activiteiten geen termen
gebruiken die verwarring zouden kunnen doen ontstaan met officieel door de overheden
ingestelde dienstverlening (zoals bijvoorbeeld niet de termen ‘ombudsman’, ‘ombudsvrouw’,
‘ombudsdienst’,
‘klachtendienst’,
‘klachtenmanagement’
of
andere
vergelijkbare
samenstellingen met ‘ombud’ en ‘klacht’).
Artikel 5:
Bij hun optreden in en buiten de gemeenteraad en in hun contacten met individuen, groepen
en instellingen geven de gemeenteraadsleden voorrang aan het algemeen belang boven
individuele belangen en zij vermijden elke vorm van belangenvermenging.
Artikel 6:
Elke vorm van rechtstreekse dienstverlening, informatiebemiddeling of doorverwijzing gebeurt
zonder enige materiële of geldelijke tegenprestatie van welke aard ook.
Artikel 7:
De gemeenteraadsleden moeten op dezelfde gewetensvolle manier ten dienste staan van alle
burgers die op hun dienstverlening een beroep doen, zonder onderscheid van geslacht, sociale
stand, nationaliteit, filosofische overtuiging, religie, taal, sexuele geaardheid, partijvoorkeur of
persoonlijke gevoelens jegens hen. Deze opsomming is niet limitatief.
Artikel 8:
Tussenkomsten bij gerechtelijke instanties om de juridische besluitvorming te beïnvloeden,
bijvoorbeeld om een proces-verbaal te laten seponeren, zijn verboden.
Artikel 9:
In de uitoefening van hun functie zullen de raadsleden zich te allen tijde onthouden van
opmerkingen die de privacy van de andere raadsleden raken.
Zij zullen elkaar enkel beoordelen op de wijze waarop de functie van openbaar mandataris
wordt uitgeoefend.
Artikel 10:
De raadsleden zijn zich bewust van hun beroepsgeheim en discretieplicht ten opzichte van
informatie die zij in de hoedanigheid van hun functie ontvangen en vergaren zoals o.a. de
verslagen van het college, briefwisseling, …
Afdeling 3: De rol van het raadslid
a) Over informatietussenkomsten
Artikel 11:
Het behoort tot de wezenlijke taken van het gemeenteraadslid om informatie te ontvangen en
te verstrekken en om door te verwijzen naar de bevoegde diensten of instanties.
Artikel 12:

Bestuurlijke en gerechtelijke informatie waarop de vraagsteller normaliter geen recht geeft, die
de goede werking van de administratie of het gerecht bedreigt of die de privacy van anderen in
het gedrang kan brengen, mag door de gemeenteraadsleden niet worden doorgespeeld.
Artikel 13:
De gemeenteraadsleden proberen, waar mogelijk, vraagstellers door te verwijzen naar de
bevoegde diensten van de administratie, het gerecht, … of naar particuliere en
overheidsdiensten die professioneel gespecialiseerd zijn in het oplossen van de opgeworpen
problemen.
Artikel 14:
Gemeenteraadsleden kunnen de burgers ondersteunen en begeleiden in hun relatie met de
administratie of met gerechtelijke instanties; zij kunnen de burgers helpen om, via de
geschikte kanalen en procedures, een aanvraag te richten tot de overheid, informatie te
verkrijgen over de stand van zaken van een dossier, daarover verdere uitleg en
verantwoording te vragen en voorafgaande vragen te stellen over de administratieve
behandeling van dossiers.
Artikel 15:
Binnen de grenzen van de wet en de bepalingen van het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad, zijn gemotiveerde tussenkomsten toegestaan. Zulke tussenkomsten kunnen
onder meer zijn: vragen naar concrete toelichting bij de regelgeving of bij een genomen
beslissing, vragen naar de stand van zaken van een dossier of naar de verantwoording voor
het niet-beantwoorden van een vraag van een burger, of de aandacht vestigen op specifieke
elementen in een dossier, bijvoorbeeld de sociale context van betrokkene.
b) Over bespoedigingstussenkomsten
Artikel 16:
Bij het behartigen van dossiers en het begeleiden van vraagstellers, respecteren de
gemeenteraadsleden de onafhankelijkheid van de ambtenaren en diensten, de objectiviteit van
de procedures en de termijnen die als normaal beschouwd worden voor de afhandeling van
soortgelijke dossiers.
Bespoedigingstussenkomsten, waarbij raadsleden een administratieve of gerechtelijke
procedure proberen te versnellen in dossiers die zonder tussenkomst weliswaar een langere
verwerkingsperiode, maar toch een gunstig gevolg zouden krijgen, zijn dus niet toegestaan.
Het bespoedigen van het dossier van de ene houdt immers automatisch het vertragen van de
behandeling van andere dossiers in, wat een vorm van favoritisme is.
Rechtmatige en gemotiveerde tussenkomsten, evenwel binnen het kader van de wet en de
geldende reglementering, zijn toegestaan.
Artikel 17:
Gemeenteraadsleden mogen wel, via de geschikte kanalen en de informatieprocedures van de
betrokken diensten, en zo niet, via de politieke beleidsverantwoordelijken, informatie inwinnen
over de stand van zaken in de behandeling van een dossier van hun dienstverleningsaanvrager
indien zij vermoeden dat de afhandeling manifest te traag verloopt.
c) Over begunstigingstussenkomsten
Artikel 18:
Begunstigingstussenkomsten waarbij de burgers een beroep doen op voorspraak van
gemeenteraadsleden, zijn verboden.
Tussenkomsten bij selectievoerende instanties, die tot doel hebben het bevorderen van kansen
op benoeming, aanstelling en bevordering bij de gemeentelijke diensten of andere
aanverwante instanties, zijn dus niet toegestaan.
Artikel 19:
De gemeenteraadsleden mogen wel informatie inwinnen of doorgeven omtrent de voorwaarden
en de organisatie van examens en bekwaamheidstests en de procedures voor benoemingen,
aanstellingen en bevorderingen.
Het is onder geen enkele voorwaarde toegestaan informatie aan de kandidaten mee te delen
over de inhoud van de tests, indien de raadsleden hiervan vanuit hun functie op één of andere
kennis zouden van krijgen.
d) Verbodsbepalingen
Artikel 20:
Elke poging tot bevoordeling, waarbij de burger door toedoen van een gemeenteraadslid iets
probeert te bereiken wat onrechtmatig of wettelijk niet toelaatbaar is, is verboden.
Artikel 21:

Het gemeenteraadslid zal eveneens nalaten bij de burger de indruk te wekken dat zijn
tussenkomst ervoor zou kunnen zorgen dat bepaalde onwettigheden of onrechtmatigheden
toch kunnen toegelaten worden.
Artikel 22:
Tussenkomsten van gemeenteraadsleden met de bedoeling de toewijzing of de uitvoering van
contractuele verbintenissen met de overheid te beïnvloeden, zijn verboden.
Afdeling 4: Schijndienstbetoon
Artikel 23:
Alle vormen van schijndienstbetoon, waarbij de gemeenteraadsleden bewust maar onterecht
de indruk wekken dat zij bij de goede afloop van een dossier daadwerkelijk tussenbeide zijn
gekomen, zonder dat de betrokken burger om een tussenkomst heeft gevraagd, zijn niet
toegestaan.
Artikel 24:
Wanneer een burger daar niet om heeft gevraagd, zal het raadslid hem niet aanschrijven om
hem, in plaats van of naast de officiële kennisgeving, op de hoogte te brengen van de
beslissing die genomen werd in een dossier.
Artikel 25:
Alle vormen van dienstbetoon, waarbij gemeenteraadsleden wel degelijk daadwerkelijk
optreden om de goede afloop van een dossier te waarborgen, maar zonder dat de betrokken
burger daarom heeft gevraagd, zijn niet toegestaan.
Afdeling 5: Bekendmaking van de dienstverlening
Artikel 26:
Rechtstreeks of onrechtstreeks publiciteit geven aan de dienstverlenende activiteiten van
gemeenteraadsleden wordt beperkt tot het bekendmaken van één of meer contactadressen,
met naam, mandaat en partij van de gemeenteraadsleden, en de spreekuren, het telefoon- en
faxnummer en het e-mailadres waarop zij te bereiken zijn.
Er wordt in die publiciteit geen melding gemaakt van de aard van de dienstverlening waarin zij
eventueel gespecialiseerd zijn en er wordt geen foto van hen in gepubliceerd.
Deze regels gelden niet voor:
- bladen van politieke partijen of eigen politieke publicaties
- publicaties uitgaande van het gemeentebestuur zelf.
Artikel 27:
Publiciteit voor dienstverlening is niet toegestaan op lokale en regionale radiozenders en op
televisiezenders.
Artikel 28:
De gemeenteraadsleden maken in hun verkiezingscampagnes en mailings die gericht zijn op
individuen, geen melding van de diensten die zij eventueel voor de betrokkenen hebben
verricht.
In geen geval mogen zij de indruk wekken dat zij om een stem vragen in ruil voor bewezen
diensten.
Zij mogen in hun verkiezingscampagnes die gericht zijn op het algemeen publiek, bijvoorbeeld
in huis-aan-huis-folders en advertenties, wel in algemene termen hun dienstvaardigheid,
luisterbereidheid en aanspreekbaarheid vermelden, maar behoeden zich ervoor hierin
verwijzingen op te nemen naar concrete gevallen waarin zij zijn tussengekomen.
Afdeling 6: Naleving, controle en sanctionering
Artikel 29:
De naleving van deze deontologische code veronderstelt openbaarheid als enige fundamenteel
structurele oplossing om ongeoorloofde tussenkomsten te verhinderen.
Artikel 30:
Indien hiertoe nood blijkt te bestaan, kan door de gemeenteraad een deontologische
commissie ingesteld worden die waakt over de naleving van de deontologische code.
De oprichting ervan gebeurt volgens de bepalingen, daartoe voorzien in het huishoudelijk
reglement van de gemeenteraad.
Alle fracties in de gemeenteraad maken deel uit van die deontologische commissie.
Artikel 31:
Alle tussenkomsten, zowel schriftelijke als mondelinge, van gemeenteraadsleden bij
behandelende magistraten, ambtenaren of hun diensthoofden, worden in het dossier
genoteerd.

De personen die geconfronteerd worden met een inmenging van een gemeenteraadslid of een
in deze code bedoeld persoon die zij in strijd achten met deze deontologische code, maken
hiervan binnen de dertig dagen melding aan de voorzitter van de gemeenteraad.
Kopie van de melding wordt onverwijld ter kennis gebracht van het betrokken raadslid.
Anonieme klachten zijn onontvankelijk.
De voorzitter van de gemeenteraad legt de in het tweede lid omschreven meldingen voor aan
de deontologische commissie van de gemeenteraad binnen de vijftig dagen na ontvangst. De
commissie onderzoekt die meldingen op hun gegrondheid. Daarbij moet het recht van
verdediging van het betrokken raadslid worden gevrijwaard. De commissie doet uitspraak
binnen de zestig dagen na ontvangst.
Artikel 32:
Als de commissie een inbreuk op de deontologische code vaststelt, dan kan zij publiekelijk een
blaam leggen op het betrokken raadslid.
Afdeling 7: Slotbepaling
Artikel 33:
Deze code treedt in werking op heden.
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Goedkeuring reglement houdende toekenning van een eretitel aan gewezen
schepenen van de gemeente

De fractie Eenheid vraagt de letterlijke opname in het verslag van volgende tekst, die werd
overhandigd voor het afsluiten van dit agendapunt:
“Eenheid vindt dit alles enigszins voorbij gestreefd, een goed bestuur kan zich juist
onderscheiden door nederigheid en ingetogenheid i.p.v. met zelfverheerlijking…
Zijn er momenteel trouwens geen belangrijkere initiatieven te nemen, i.f.v. het plannen van
een beleid?
Of kadert dit in de afwikkelingsperikelen van het al dan niet schepen blijven van een
ondertussen gepensioneerd GBL-schepen?
Dit is alleszins een eigenaardig initiatief voor een bestuur dat pretendeert dicht bij de mensen
wil staan…, stelt dat “iedereen inbegrepen” is maar tegelijkertijd haar voormalige “schepenen”
wil verheven zien…?
Artikel 7 lijkt ons overigens ook tegenstrijdig met een bestuur dat “oprecht” de zuinigheid
vooropstelt… Zuinig met gemeenschapsgeld, behalve voor de betiteling van de eigen rangen?
Voor Eenheid – met zelf schepenen onder haar rangen – hoeft dit allemaal zeker niet, en
getuigt het van een drang zelfverheerlijking van de huidige meerderheid.
Wat moeten we verwachten van artikel 7? Komt er dan misschien ook onmiddellijk een
standbeeld voor de voormalige schepenen, krijgen zij privileges…?
Artikel 3 § 2 tweede lid van het voorgestelde reglement neigt overigens naar absolute
willekeur, en wijkt af van het Decreet van 29 juni 2012, wat stelt:
Art. 24. Artikel 69 van hetzelfde decreet, wordt vervangen door wat volgt: "Art. 69. De
Vlaamse Regering kent de eretitels toe aan de burgemeester onder de voorwaarden die
ze bepaalt. De gemeenteraad kent de eretitels toe aan de schepenen onder de
voorwaarden die hij bepaalt.".
De gemeenteraad is bevoegd, maar het Schepencollege van de huidige meerderheid eigent
zich wel het initiatiefrecht toe, een initiatiefrecht dat gemeenteraad niet heeft?
De (decretale) bevoegdheid van de gemeenteraad wordt hiermee op verschillende punten
uitgehold… Dit reglement voorziet zelfs geen mogelijkheid van initiatiefrecht…
Artikel 3 §2, tweede lid van het voorgestelde reglement is overigens ook in strijd met artikel 6
§1 en holt het volledig uit… Hoe kan er nu een aanvraag ernstig/nuttig ter ‘effectieve
beoordeling’ worden voorgelegd, als het College zich een eigen/losstaand initiatiefrecht
aanmeet ?
Artikel 4 getuigt gelukkig wel van een minimale ernst voor gemeenschapsgeld: de toekenning
van de eretitel wordt (terecht) uitgesloten bij enige bezoldiging (door de gemeente/OCMW).
Immers in de notulen van het schepencollege van 14.01.2013 kon nog worden gelezen dat ex
GBL-schepen aan de gemeente reeds verzocht om hem een (bijkomend)pensioen toe te
kennen vanaf 1.02.2013.
Er werd door het College prompt een jaarlijks bedrag van 11.542,24 € toegekend… de
combinatie met een eretitel werd gelukkig uitgesloten.”

De fractie N-VA vraagt de letterlijke opname in het verslag van volgende tekst, die werd
overhandigd voor het afsluiten van dit agendapunt:
“Hier vinden wij de bepaling dat schepenen zelf een eretitel kunnen aanvragen toch licht
narcistisch. Een eretitel moet ons inziens iets zijn dat je verdient, en dat dus bijgevolg ook
wordt toegekend door iemand anders. Wij zouden dan ook willen voorstellen de bepaling dat
de eretitel kan aangevraagd worden door de betrokkene te schrappen, en enkel deze
mogelijkheid te laten bestaan voor de rechtsverkrijgers en het college van burgemeester en
schepenen.
Daarenboven stellen wij in de toelichting vast dat de bevoegdheid is toegekend aan de
gemeenteraad, maar dat in dit reglement wordt voorgesteld om dit te verplaatsen naar het
college van burgemeester en schepenen. Wij zouden dan ook liever de bevoegdheid voor de
behandeling van de dossiers binnen de gemeenteraad gehouden zien.”
Naar aanleiding van de tussenkomsten van de diverse fracties, die een samenvatting zijn van
voormelde teksten, ontspint zich nog volgende discussie en worden navolgende toelichtingen
gegeven.
De heer Ben Verhaegen, raadslid, vraagt om twee wijzigingen aan te brengen aan het
reglement:
- Schrappen van de bepaling dat iemand zelf een eretitel kan aanvragen
- Bevoegdheid tot het behandelen van dossier toekennen aan de gemeenteraad
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, vraagt zich af hoe dit moet gekaderd worden en of er
geen belangrijkere initiatieven zijn. Hij is ervan overtuigd dat er binnen de kortste keren
iemand zal kandideren om ereschepen te worden. Waar we CD&V horen zeggen dat ze tussen
de mensen staan, zien we hier het tegengestelde: er wordt iemand uitgepikt om te
verheerlijken.
Op vraag van raadslid Raeymaekers, stelt mevrouw Ann Willems, raadslid-voorzitter dat een
pensioen niet kan beschouwd worden als een bezoldiging. Zij wijst er ook op dat de
gemeenteraad de bevoegdheid behoudt om de toekenning van de titel te doen. Een eretitel is
louter een titel, waaraan geen kostprijs verbonden is voor de gemeente.
De heer Johan Van Herck, raadslid, vraagt of er nog een verklaring komt of een pensioen een
bezoldiging is of niet. Dit wordt bevestigend beantwoord.
(toevoeging na onderzoek)
De definitie van een bezoldiging is: ‘loon en vergoedingen die ambtenaren en
bestuurders krijgen voor hun werk’. Bij pensioen ontbreekt een essentieel element van deze
definitie, nl. het is geen tegenprestatie voor werk.
Raadslid Verhaegen pleit ervoor om in het reglement op te nemen wie de kosten van de
ceremonie zal betalen.
De heer Jan Van Dyck, raadslid, heeft geen problemen met het reglement zelf maar vindt dat
het initiatiefrecht ook bij een gemeenteraadslid moet kunnen liggen.
Het reglement wordt ter stemming gebracht zoals voorgesteld in de ontwerpnotulen.
Raadslid Jan Van Dyck verantwoordt zijn stemgedrag door te stellen dat hij in de overtuiging is
dat de interpretatie dat een pensioen een bezoldiging is, fout is.
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het Decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet, meer bepaald
artikel 24 dat artikel 69 van het Gemeentedecreet wijzigt;
Overwegende dat het nieuwe artikel 69 van het Gemeentedecreet de bevoegdheid tot het
toekennen van eretitels aan schepenen toekent aan de gemeenteraad, terwijl het toekennen
van de eretitel van burgemeester de bevoegdheid blijft van de Vlaamse overheid;

Overwegende dat het past de toekenning van de eretitel op objectieve basis te laten verlopen;
dat het bijgevolg aangewezen is hiervoor een reglement goed te keuren;
Gelet op het voorgebracht voorstel van reglement houdende toekenning van een eretitel aan
gewezen schepenen van de gemeente;
Overwegende dat het voorgebracht voorstel van reglement gestoeld is op de bepalingen uit de
vroegere regeling houdende toekenning van een eretitel aan gewezen uitvoerende
mandatarissen, zoals opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met 13 stemmen voor (GBL, CD&V en S.A.M.E.N.) en 6 stemmen tegen
(Eenheid en N-VA):
Enig artikel. Een reglement houdende toekenning van een eretitel aan gewezen schepenen
van de gemeente wordt goedgekeurd als volgt:
Artikel 1. Definitie
De eretitel is een onderscheiding tot beloning van een langdurige en eervolle loopbaan voor
een schepen van de gemeente.
Artikel 2.
De eretitel kan postuum worden verleend.
Artikel 3. Aanvraag
§ 1. De eretitel wordt niet automatisch verleend, doch dient aangevraagd te worden.
§ 2. De aanvraag kan gebeuren door de betrokkene of diens rechtsverkrijgers. De aanvraag
dient schriftelijk, gedateerd en ondertekend, gericht te worden aan het College van
burgemeester en schepenen.
De procedure kan eveneens opgestart worden door het College van burgemeester en
schepenen of door een gemeenteraadslid indien de betrokkene blijk heeft gegeven van
uitzonderlijke prestaties (bv. realisaties, tijdsduur van het ambt, …). In dit geval is de
schriftelijke instemming van de betrokkene vereist.
Artikel 4. Uitsluitingsgronden
§ 1. De eretitel mag niet gevoerd worden als de betrokkene nog enig politiek ambt uitvoert in
de gemeente aan wie de eretitel wordt gevraagd of het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn dat die gemeente bedient, noch wanneer hij door die gemeente of het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat die gemeente bedient bezoldigd wordt.
§ 2. De schepen van rechtswege heeft de keuze tussen de eretitel van ereschepen van
rechtswege of de eretitel van erevoorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn.
Beide eretitels kunnen niet samen gevoerd worden.
Artikel 5. Toekenningsvoorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de eretitel van schepen, dient de betrokkene te voldoen aan
volgende voorwaarden:
- Minstens 12 jaar gezeteld hebben in de gemeenteraad van de gemeente aan wie de
aanvraag wordt gericht, waarvan minstens 6 jaar als schepen;
Voor de berekening van die termijnen wordt rekening gehouden met de periode waarin
de deputatie de gemeenteraadsverkiezingen heeft vernietigd of opgeschort en met de
periode waarin de Raad voor Verkiezingsbetwistingen of de Controlecommissie voor
Verkiezingsuitgaven de gemeenteraadsverkiezingen heeft vernietigd, voor zover de
Raad van State deze beslissing heeft tenietgedaan, alsook met de periode waarin de
installatie niet kon plaatsvinden omwille van een ongegrond gebleken klacht.
- Van onberispelijk gedrag zijn;
Onder ‘onberispelijk gedrag’ wordt verstaan dat de betrokkene tijdens zijn
ambtsperiode, of na zijn ambtsperiode maar voor de toekenning van de eretitel, geen
zware tuchtstraf of een zware strafrechtelijke veroordeling mag opgelopen hebben,
noch dat andere erg onterende feitelijkheden hem ten laste kunnen worden gelegd,
voor zover deze straffen of feitelijkheden een goed en efficiënt bestuur van de
gemeente in het gedrang hebben gebracht.
Artikel 6. Procedure
§ 1. Het College van burgemeester en schepenen legt elke aanvraag ter beoordeling aan de
gemeenteraad voor.
§ 2. Alvorens de vraag aan de gemeenteraad ter beoordeling voor te leggen, onderzoekt het
College van burgemeester en schepenen of aan de toekenningsvoorwaarden is voldaan.

Het College van burgemeester en schepenen is hiervoor gemachtigd alle inlichtingen te vragen
en handelingen te stellen teneinde een dossier samen te stellen dat de gemeenteraad toelaat
met kennis van zaken over de aanvraag te beslissen.
Het dossier dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, bevat minstens:
- Een bewijs dat de persoon op wie de aanvraag betrekking heeft van onberispelijk
gedrag is.
Hiertoe is het College van burgemeester en schepenen gemachtigd een uittreksel op te
vragen uit het strafregister. Eveneens kan het College van burgemeester en schepenen
het advies inwinnen van de procureur-generaal bij het hof van beroep van het
rechtsgebied waarin de gemeente gelegen is teneinde te vernemen of er een
informatie- of andere onderzoeksprocedure of gerechtelijke vervolgingen ten laste van
de betrokkene hangende zijn.
- De beslissingen tot verkiezing als schepen van de betrokkene, in voorkomend geval
aangevuld met de aktenames van de eedaflegging als gemeenteraad.
Het College van burgemeester en schepenen is gemachtigd om bijkomende inlichtingen bij de
betrokkene op te vragen.
§ 3. De gemeenteraad beslist in openbare zitting en bij geheime stemming over het al dan niet
toekennen van de eretitel. De beslissing wordt genomen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen.
Artikel 7. Uitreiking
Na de toekenning van de eretitel door de gemeenteraad organiseert het College van
burgemeester en schepenen, in overleg met betrokkene, een ceremonie waarop de titel
plechtig wordt toegekend.
Artikel 8. Intrekking
De gemeenteraad is gerechtigd de door haar verleende eretitel in te trekken wanneer zou
blijken dat de verkrijger ervan geen onberispelijk gedrag meer vertoonde na het toekennen
van de ambtstitel.
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Vestiging van een belasting op de leegstand van gebouwen en woningen

De fractie Eenheid vraagt de letterlijke opname in het verslag van volgende tekst, die werd
overhandigd voor het afsluiten van dit agendapunt:
“Eenheid stelt vast dat er naast de (verplichte) aanpassingen ingevolge de wijzigingen in het
Decreet Gronden- en Pandenbeleid, er geen wijzigingen werden doorgevoerd.
Eenheid vraagt zich dan ook af, of meerderheidspartij CD&V, zelf wel voor dit reglement zal
stemmen…
Aan de berekeningsbasis van de belasting werd immers niets veranderd…
Nochtans precies daarom is er tijdens de voorbije 6 jaren steeds tegen gestemd…
Zo laatst nog op 27 september 2010 stemden de huidige meerderheidsleden Helsen, Poelmans
en Van Thielen tegen dit reglement.
Er werd toen uitdrukkelijk genotuleerd:
De heer Maurice Helsen, raadslid, herinnert aan de opmerking van zijn fractie bij een
soortgelijk agendapunt in een vorige zitting. De HVP-fractie gaat niet akkoord met de
criteria voor de berekening van de belasting. Als berekeningsbasis zien zij liever het
kadastraal inkomen van het pand in kwestie.
Zijn de gemeenteraadsleden van CD&V nu plots niet meer tegen?
Of is dit (opnieuw?) het gevolg van hun minderheidspositie binnen de meerderheid?
Is er een andere verklaring voor deze gewijzigde houding van CD&V, of was de ganse
argumentatie er in het verleden dan “zomaar”…?”
Naar aanleiding van deze tussenkomst, die een samenvatting is van voormelde tekst, ontspint
zich nog volgende discussie en worden navolgende toelichtingen gegeven.
De heer Maurice Helsen, schepen, bevestigt dat CD&V dit reglement mee zal steunen. Een
reglement is immers niet eeuwigdurend. Mochten er later redenen blijken te zijn om het
reglement aan te passen, dan kan dit alsnog gebeuren. Thans stellen we echter vast dat het
huidige reglement redelijk goed gefunctioneerd heeft. De schepen heeft er geen probleem mee
om deze vaststelling zo in de notulen te laten opnemen.

De heer Hugo Cambré, raadslid, vermoedt echter dat het voorstel tot aanpassing er niet zal
komen.
De heer Jan Van Dyck, raadslid, vraagt zich af wat bedoeld wordt met artikel 4, 2° c).
Mevrouw Ann Willems, raadslid-voorzitter, licht toe dat het hier bijvoorbeeld gaat om een
woongelegenheid binnen een meergezinswoning. Hieronder kan alles vallen wat niet gevat kan
worden onder a of b. Hier zijn we ook gebonden aan de maximumtarieven en aan de
formulering uit het decreet.
Raadslid Jan Van Dyck blijft echter van mening dat hierover verwarring kan ontstaan.
Het reglement wordt ter stemming gebracht zoals voorgesteld in de ontwerpnotulen.
Raadslid Jan Van Dyck motiveert zijn stemgedrag door te stellen dat dit reglement volgens
hem totaal niet sociaal is.
Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1996, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteitsnormen- en veiligheidsnormen
voor kamers en studentenkamers, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, zoals gewijzigd,
hierna Vlaamse Wooncode genoemd;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, zoals
gewijzigd;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd, hierna Gemeentedecreet
genoemd;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, zoals
gewijzigd, hierna DGPB genoemd, inzonderheid artikel 3.2.17 t.e.m. 3.2.26;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009 houdende nadere regels
betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse
regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting
van gebouwen en/of woningen, hierna Besluit leegstandsregister genoemd;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals gewijzigd, hierna VCRO genoemd;
Gelet op het door de gemeenteraad van 27 september 2010 vastgesteld reglement inzake het
leegstandsregister van gebouwen en woningen;
Overwegende dat de gemeente langdurige leegstand van woningen en gebouwen wenst te
voorkomen en bestrijden;
Overwegende dat de gemeente met dat oogmerk een leegstandsheffing kan invoeren;
Overwegende dat ten minste een equivalent van de inkomsten uit deze belasting bestemd
zullen worden voor de operationalisering van het gemeentelijk woonbeleid;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met 12 stemmen voor (GBL en CD&V), 2 stemmen tegen (S.A.M.E.N. en Ben
Verhaegen) en 5 onthoudingen (Eenheid en Christine Peeters):
Artikel 1. De beslissing van onze gemeenteraad van 27 september 2010 houdende
goedkeuring van een reglement inzake de vestiging van een belasting op de leegstand van
gebouwen en woningen wordt opgeheven en vervangen door onderhavig reglement met
ingang van 01 februari 2013.
Artikel 2. Een belasting op de leegstand van gebouwen en woningen wordt geheven
overeenkomstig volgend reglement:
“1. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Definities
§1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1° Eengezinswoning: elk bebouwd onroerend goed dat hoofdzakelijk bestemd is voor de
huisvesting van één gezin of één alleenstaande, waarin zich geen andere woningen bevinden;
2° Gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen
omvat, met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2, 1°, van het decreet van 19

april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en
verwaarlozing van bedrijfsruimten;
3° Kamer: woning waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken: WC, bad of
douche, kookgelegenheid, en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn
van de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel
uitmaakt;
4° Leegstaand gebouw: een gebouw waarvan meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte
niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een termijn van
ten minste 12 opeenvolgende maanden. Daarbij wordt geen rekening gehouden met woningen
die deel uitmaken van het gebouw. De functie van het gebouw is deze die overeenkomt met
een voor het gebouw of voor gedeelten daarvan afgeleverde of gedane stedenbouwkundige
vergunning, melding in de zin van de VCRO, milieuvergunning of melding in de zin van het
decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning. Bij een gebouw waarvoor geen
vergunning of melding voorhanden is, of waarvan de functie niet duidelijk uit een vergunning
of melding blijkt, wordt deze functie afgeleid uit het gewoonlijk gebruik van het gebouw
voorafgaand aan het vermoeden van leegstand, zoals dat blijkt uit aangiften, akten of
bescheiden.
Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een economische activiteit, vermeld in artikel
2, 2°, van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming
van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt niet beschouwd als leegstaand
zolang de oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van het gebouw
bewoont en dat gedeelte niet afsplitsbaar is. Een gedeelte is eerst afsplitsbaar indien het na
sloping van de overige gedeelten kan worden beschouwd als een afzonderlijke woning die
voldoet aan de bouwfysische vereisten.
In afwijking van het 1e lid wordt een nieuw gebouw als leegstaand beschouwd indien dat
gebouw binnen 7 jaar na de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning in laatste
administratieve aanleg niet aangewend wordt overeenkomstig het 1 e lid;
5° Leegstaande woning: een woning die gedurende een termijn van ten minste 12
opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met:
- hetzij de woonfunctie;
- hetzij elke andere door de Vlaamse Regering omschreven functie die een effectief en nietoccasioneel gebruik van de woning met zich meebrengt.
In afwijking van het 1 e lid wordt een nieuwe woning als leegstaand beschouwd indien de
woning binnen 7 jaar na de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning in laatste
administratieve aanleg niet aangewend wordt overeenkomstig het 1 e lid;
6° Studentenkamer: elke individuele kamer in een studenten- of studentengemeenschapshuis;
7° Woning: elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de
huisvesting van een gezin of alleenstaande;
8° Zakelijk gerechtigde: de houder van één van volgende zakelijke rechten:
a) de volle eigendom;
b) het recht van opstal of van erfpacht;
c) het vruchtgebruik.
§2. De overige definities van artikel 1.2 van het DGPB zijn eveneens van toepassing op dit
reglement.
2. LEEGSTANDSHEFFING
Artikel 2. Belastbare grondslag
§ 1. Met ingang van 1 februari 2013 en voor een periode, eindigend op 31 december 2016
wordt een jaarlijkse belasting gevestigd op de woningen en gebouwen die gedurende minstens
twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.
§ 2. Zolang het leegstaand gebouw of de leegstaande woning niet uit het leegstandsregister is
geschrapt, blijft de leegstandsheffing verschuldigd op het ogenblik van het verstrijken van elke
nieuwe periode van 12 maanden vanaf de datum van de 1e verjaardag.
Artikel 3. Belastingplichtige
§ 1. Belastingplichtig is diegene die op het ogenblik van het verschuldigd worden van de
leegstandsheffing zakelijk gerechtigde is van het leegstaande gebouw of de leegstaande
woning.
§ 2. Zo er meerdere belastingplichtigen zijn (o.a. mede-eigendom), zijn deze hoofdelijk
gehouden tot betaling van de verschuldigde belasting.

§ 3. Zolang het gebouw of de woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, is de zakelijk
gerechtigde, vermeld in §1, op het ogenblik dat een nieuwe termijn van 12 maanden
verstrijkt, de belastingplichtige voor de nieuwe belasting.
§ 4. In geval van overdracht van het zakelijk recht stelt de instrumenterende ambtenaar de
verkrijger van het nieuwe zakelijk recht er voorafgaandelijk van in kennis dat het goed is
opgenomen in het leegstandsregister.
De instrumenterende ambtenaar stelt de gemeentelijke administratie binnen de twee maanden
na het verlijden van de authentieke overdrachtsakte in kennis van de overdracht, de datum
ervan, en de identiteitsgegevens van de nieuwe eigenaar.
Artikel 4. Berekening van de belasting
§ 1. Het bedrag van de belasting wordt forfaitair vastgesteld op:
1° 1.500,00 € voor een leegstaand gebouw;
2° voor een leegstaande woning:
a) 1 500,00 € voor een eengezinswoning;
b) 250,00 € voor een kamer of studentenkamer;
c) 750,00 € voor elke andere woning dan deze vermeld onder a) en b).
§ 2. De belasting wordt vermenigvuldigd met 2 per bijkomende nieuwe termijn van twaalf
maanden dat het gebouw of de woning in het leegstandsregister staat.
§ 3. Bij de overdracht van het zakelijk recht van een gebouw of een woning geldt de datum
van de authentieke akte als aanvangspunt voor het berekenen van de termijnen van 12
maanden.
Artikel 5. Vrijstellingen
§ 1. Van de belasting zijn vrijgesteld:
1° de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft. Het bewijs van het
verblijf wordt geleverd door de erkende ouderenvoorziening waar de belastingschuldige
verblijft, met dien verstande dat deze vrijstelling geldt voor een periode van maximaal drie
jaar volgend op de datum van opname;
2° de belastingplichtige die voor een langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische
instelling of in een ziekenhuis. Het bewijs van het langdurig verblijf wordt geleverd door de
instelling of ziekenhuis waar de belastingschuldige verblijft;
3° de belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een
gerechtelijke beslissing, voor zover de belastingplichtige niet zelf de oorzaak is van de
gerechtelijke beslissing;
4° de belastingplichtige die sinds minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw
of de woning, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor het aanslagjaar
volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht;
§ 2. Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw of de woning:
1° gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd
onteigeningsplan;
2° geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning omdat een
voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld;
3° krachtens decreet beschermd is als monument, of opgenomen is op een bij besluit
vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument;
4° deel uitmaakt van een krachtens decreet beschermd stads- of dorpsgezicht of landschap, of
van een stads- of dorpsgezicht of landschap dat opgenomen is op een bij besluit vastgesteld
ontwerp van lijst tot bescherming als stads- of dorpsgezicht of landschap;
5° vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, met dien verstande dat deze
vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van drie jaar volgend op de datum van de
vernieling of beschadiging;
6° onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling in het kader
van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van een
gerechtelijke procedure, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een
periode van twee jaar volgend op de aanvang van de onmogelijkheid tot daadwerkelijk
gebruik;
7° gerenoveerd wordt blijkens een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning voor
stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts
geldt gedurende een termijn van drie jaar volgend op het uitvoerbaar worden van de
stedenbouwkundige vergunning;

8° het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst met het oog op renovatie-, verbeterings- of
aanpassingswerkzaamheden in de zin van artikel 18, § 2, van de Vlaamse Wooncode;
9° ingeschreven staat in het gemeentelijk register van 2e verblijven;
10° eigendom is van:
- een sociale huisvestingsmaatschappij, die door de VMSW erkend is;
- een andere sociale woonorganisatie;
- de gemeente, het OCMW of een intergemeentelijke vereniging;
op voorwaarde dat hiervoor een gegronde reden wordt gegeven.
Indien de belastingplichtige de leegstand laat aanhouden omwille van een vreemde oorzaak
die de belastingplichtige niet kan worden toegerekend, wordt eveneens een vrijstelling
verleend;
§ 3. Uitsluitend de in het reglement opgesomde vrijstellingen worden toegepast.
§ 4. De zakelijk gerechtigde die gebruik wenst te maken van een vrijstelling dient hiertoe zelf
een aanvraag, vergezeld van de nodige bewijsstukken, per beveiligde zending te richten aan
de gemeentelijke administratieve eenheid.
De gemeentelijke administratieve eenheid onderzoekt de aanvraag tot vrijstelling en neemt
een beslissing binnen een termijn van 2 maanden na de ontvangst van de aanvraag.
De gemeentelijke administratieve eenheid brengt de verzoeker op de hoogte van de beslissing
met een beveiligde zending.
Artikel 6. Inkohiering
De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 7. Betaling van de belasting
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Artikel 8. Bezwaar tegen de aanslag
§ 1. De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het College van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn.
Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven, binnen vijftien
dagen na de indiening ervan.
§ 2. Het bezwaarschrift wordt behandeld in overeenstemming met het decreet van 30 mei
2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
3. SLOTBEPALINGEN
Artikel 9. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de
belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4 ,6
tot en met 9bis van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek
van toepassing voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 10. Onderhavig reglement treedt in voege op 1 februari 2013 en wordt bekend
gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet.
Artikel 11. Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid en aan het Agentschap
Wonen Vlaanderen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 54 te 2018 Antwerpen toegezonden.”
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Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en vaststellen leveranciers Leveren, plaatsen en installeren Laserlink-verbinding tussen OCMW en
gemeente

De fractie Eenheid vraagt de letterlijke opname in het verslag van volgende tekst, die werd
overhandigd voor het afsluiten van dit agendapunt:
“Het betreft een financieel niet-geringe investering.
Dit gebouw werd recent aangekocht omdat het een goede combinatie/oplossing kon zijn voor
de (tijdelijke) huisvesting van het OCMW enerzijds, en daarna eventueel voor de huisvesting
van verenigingen.

De huidige investering, en de keuze voor de duurste optie, zou (logischerwijze) kaderen in het
feit dat de meerderheid voorziet dat het OCMW toch voor langere tijd in het gebouw zou willen
onderbrengen…?
Deze duurdere investering (meer dan 8 % van de aankoop van het gebouw) hangt immers
samen met de locatie. Klopt dit?
Wat zijn de termijn- en beleidsplannen?”
De fractie N-VA vraagt de letterlijke opname in het verslag van volgende tekst, die werd
overhandigd voor het afsluiten van dit agendapunt:
“Hierover hebben wij uitgebreid gecommuniceerd met de administratie om na te gaan of de
voorgestelde oplossing inderdaad de beste is, gezien deze ons initieel toch behoorlijk duur lijkt.
Wij hebben begrip voor de technische vereisten die aan de verbinding worden gesteld, en
hebben ook gemerkt dat alternatieven vrij goed zijn onderzocht. Toch stellen wij ons nog
vragen bij de eisen aan de bandbreedte die worden gesteld, namelijk een tien maal hogere
bandbreedte dan de link die nu bestaat tussen het gemeentehuis en het OCMW. We hebben
begrepen dat de huidige verbinding op piekmomenten ontoereikend is, maar dan lijkt mij een
plotse verhoging naar een tien maal zo performante verbinding nog steeds vrij hoog.
Daarenboven wordt een WIFI-link, die beschreven wordt met 300 Mbps ofte drie maal zo
performant als de huidige link, afgedaan als niet performant genoeg voor de toekomstige
noden.
Tenslotte is ook als alternatief een site-to-site VPN onderzocht, dat is een virtueel netwerk
over een internetverbinding. Uit het antwoord van de administratie bleek dat hiervoor enkel
prijs is aangevraagd bij Telenet, terwijl de huidige verbindingen op het gemeentehuis door
Belgacom worden geleverd. Bovendien is het niet alleen mogelijk om een VPN via een provider
te regelen, maar zijn er tal van andere aanbieders van VPN-services, waaronder zelfs gratis
alternatieven. Ik kan mij natuurlijk voorstellen dat deze gratis alternatieven niet performant
genoeg zijn en aan een aantal technische vereisten niet voldoen, ik wil alleen zeggen dat mijns
inziens dit alternatief niet noodzakelijk ver genoeg is onderzocht. Bovendien wordt een VPN
afgeschreven omwille van een maandelijkse kost waardoor de voorgestelde laserlink op termijn
goedkoper zou zijn, maar we lezen ook in het ontwerp dat er voorzien zal worden in een
onderhoudscontract waarvoor ook een terugkerende kost zal moeten worden voorzien.
Daarom hebben wij de levensduur van dit toestel en de raming voor de terugkerende kost ook
gevraagd, waarop bleek dat hiervoor € 125 per maand geraamd wordt. Daardoor, als we het
berekenen op tien jaar, de aangewezen levensduur, komt de laserlink in totaal op € 30.000
exclusief, de VPN op € 36.000 exclusief. Dat verschil lijkt ons mogelijk overbrugbaar als
meerdere mogelijke leveranciers zouden worden aangeschreven.
Daarenboven vernemen wij dat het mogelijk is dat het OCMW opnieuw verhuist binnen
afzienbare tijd, en dat het de bedoeling is dat zowel OCMW als gemeentehuis op eenzelfde
locatie komen. Dan is er ook geen verbinding meer nodig, en dus zou deze investering
weggegooid geld zijn. Een gehuurde verbinding biedt in dit geval voordeel, gezien ze gewoon
opgezegd
kan
worden.
We denken dus toch dat het VPN-alternatief niet voldoende onderzocht is. We stellen dan ook
voor dit alternatief eerst verder te onderzoeken, of in plaats van met een aanbesteding voor de
specifieke uitwerking van een laserlink, een offerte te vragen voor de verbinding, waarbij de
criteria als bandbreedte en gebruiksgemak kunnen worden aangegeven, maar waarbij de
precieze implementatie wordt opengelaten. We zullen tegenstemmen. “
Naar aanleiding van de tussenkomsten van de diverse fracties, die een samenvatting zijn van
voormelde teksten, ontspint zich nog volgende discussie en worden navolgende toelichtingen
gegeven.
De heer Ben Verhaegen, raadslid, stelt dat zijn fractie omtrent dit punt uitgebreid
gecommuniceerd heeft met de administratie, maar toch nog vragen heeft bij de gevraagde
bandbreedte. Zij hebben begrip voor het feit dat de huidige verbinding onvoldoende is, maar
vinden dat het VPN-alternatief niet voldoende werd onderzocht.
De heer Herman Dom, schepen, licht toe dat de huidige snelheid bij het OCMW bedroevend is.
Bovendien zijn er de komende jaren op het vlak van ICT wel wat moderniseringen op til, die
een hogere snelheid vereisen.

De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, vraagt of er al zicht is op wat de bedoeling met het
gebouw is op lange termijn.
De heer Jan Van Dyck, raadslid, sluit hierbij aan door op te merken dat er niet wordt
gesproken over de bibliotheek, het GOC en Huis Driane. Dit lijkt volgens hem op het oplossen
van één probleem terwijl we de andere laten bestaan. Hij heeft de indruk dat met een VPNverbinding alles kan opgelost worden en dat de huidige voorgestelde oplossing pure
verkwisting is.
Schepen Dom werpt hier echter tegen op dat, als we voor een VPN-verbinding kiezen voor al
deze locaties, ook de kostprijs met een veelvoud moet vermenigvuldigd worden.
De heer Hugo Cambré, raadslid, stelt twee elementen ter discussie:
- Waarom is er voor een VPN-verbinding enkel prijs gevraagd bij Telenet ?
- Waarom niet ineens voor alle locaties een oplossing zoeken ?
Hoewel de heer Roger Gabriëls, burgemeester, verzekert dat de ICT-deskundige alles heeft
onderzocht, verzoekt de oppositie het punt te verdagen tot er grondiger onderzoek is verricht.
Mevrouw Ann Willems, raadslid-voorzitter, legt het punt ongewijzigd ter stemming voor maar
zegt toe dat, alvorens het tot uitvoering te brengen, aan de ICT-deskundige opdracht zal
worden gegeven om grondiger onderzoek te doen. Indien hieruit zou blijken dat er een betere
oplossing voorhanden is, zal dit punt worden ingetrokken en een alternatief voorstel aan de
gemeenteraad worden voorgelegd.
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid de
artikelen 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels
248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 excl. btw niet overschreden);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit
van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren, plaatsen en installeren Laserlinkverbinding tussen OCMW en gemeente” een bijzonder bestek met nr. 2013-01-15/01 werd
opgesteld door de financiële dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 15.000,00 + € 3.150,00
(21% btw) = € 18.150,00;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in de begroting voor 2013 op
grootboeknummer GBB-CBS/0119-00/2210 5007;
Overwegende dat de financiering gebeurt met eigen middelen;
Gelet op het voorstel van de ICT-verantwoordelijke om volgende firma’s uit te nodigen om deel
te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- Schaubroeck NV, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth
- Nextel NV, Koralenhoeve 15, 2160 Wommelgem

- BKM Hasselt NV, Herckenrodesingel 37 bus A, 3500 Hasselt
Overwegende dat ook sprake is van een onderhoudscontract, dienen de kosten voor dit
onderhoudscontract jaarlijks voorzien te worden in de budgetten van de volgende jaren;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met 12 stemmen voor (GBL en CD&V) en 7 stemmen tegen (Eenheid, N-VA en
S.A.M.E.N.):
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2013-01-15/01 en
de raming voor de opdracht “Leveren, plaatsen en installeren Laserlink-verbinding tussen
OCMW en gemeente”, opgesteld door de Financiële dienst. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming bedraagt € 15.000,00 + € 3.150,00 (21% btw) =
€ 18.150,00.
Artikel
2.
Bovengenoemde
opdracht
wordt
gegund
bij
wijze
van
de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de begroting voor 2013 op
grootboeknummer GBB-CBS/0119-00/2210 5007.
Artikel 4. De kosten voor het onderhoudscontract zullen jaarlijks voorzien worden in de
budgetten van de volgende jaren tot wederopzeg door ons bestuur.
Artikel 5.
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
- Schaubroeck NV, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth
- Nextel NV, Koralenhoeve 15, 2160 Wommelgem
- BKM Hasselt NV, Herckenrodesingel 37 bus A, 3500 Hasselt
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Pidpa-HidroRio. Goedkeuring voorstel tot vastlegging kapitaalaflossing
achtergestelde lening

De fractie Eenheid vraagt de letterlijke opname in het verslag van volgende tekst, die werd
overhandigd voor het afsluiten van dit agendapunt:
“Dit lijkt Eenheid een ingrijpende wijziging.
Voor dat hierop kan wordt ingegaan, lijken/dienen door de meerderheid toch een aantal zaken
verzekerd en/of verder toegelicht te worden.
Men spreekt over het maximaal vrijwaren van de ontvangsten van de gemeente. Is er dan ook
na deze overeenkomst geen zekerheid meer voor de gemeente?
Was er in de voorgaande overeenkomst dd. 27.01.2006 dan geen vaststaand/minimaal bedrag
opgenomen dat de gemeente toekwam? Die zekerheid valt nu weg?
Wat met het verschil op het einde van de kapitaalaflossingen die nu wordt voorgesteld, en de
eerdere regeling ?
Worden de rechten van de gemeente nu (meer) beperkt in tijd, of blijft het hetzelfde?
Is er dan geen verschil tussen de thans voorliggende en de eerdere lening?
Geeft de lineaire benadering hetzelfde bedrag aan inkomsten als de huidige regeling?
Het gaat nog over een periode van 92 jaar die resteert, de thans voorgestelde lineaire
terugbetaling over die jaren, komt dat cijfermatig dan niet overeen met een intrest van slechts
1,086 %.
Men stelt nu in de overwegingen dat de lineaire aftrek minstens voor “de eerstvolgende” jaren
zou worden gehanteerd… Zijn wij dan als contractant/gemeente ter zake geheel afhankelijk
van het goeddunken van Pidpa-Hidrorio?
Er wordt thans een toevoeging van de “mogelijkheid” tot kapitaalaflossing voorzien (niet
vaststaand) en omgekeerd de weglating van het “minimale” intrestpercentage.
Is er voor de gemeente een mogelijkheid tot vervroegde opeisbaarheid van het kapitaal?
De overeenkomst voorziet een mogelijkheid dat er alsnog geen (volledige) kapitaalaflossing
gebeurd.
Hoeveel keer kan er worden beslist tot het niet volledig overmaken van het bedrag van de
voorziene kapitaalaflossing?
Geeft de gemeente hier geen zekerheden op, om weinig tot niets zekerheid terug te krijgen?”
Naar aanleiding van deze tussenkomst, die een samenvatting is van voormelde tekst, ontspint
zich nog volgende discussie en worden navolgende toelichtingen gegeven.

De heer Maurice Helsen, schepen, geeft toelichting bij dit agendapunt.
We moeten teruggaan in de tijd naar 2006 wanneer ons rioleringsstelsel werd overgedragen
aan Hidrorio. De vergoeding gebeurde destijds via een achtergestelde lening met rente en een
deel cash. De rente was afhankelijk van het resultaat van Hidrorio en bedroeg in de praktijk
steeds tussen 1,6% en 2%; er was een minimum bepaald. Door de roerende voorheffing die
nu moet ingehouden worden, zou de gemeente 21% minder inkomsten hebben. Dit was de
angst van de aangesloten gemeenten. Hidrorio heeft daarop voorgesteld om de achtergestelde
lening zonder kapitaalaflossing om te vormen naar een achtergestelde lening met
kapitaalaflossing. Hierdoor is het kapitaal niet meer tot het oneindige behouden. De
kapitaalaflossing is lineair voor de resterende duur van de oorspronkelijk overeengekomen 99
jaar, waarop geen roerende voorheffing verschuldigd is. Op het resterende kapitaal kan ook
nog een rente betaald worden door Hidrorio. Het is de bedoeling dat we jaarlijks 30.000 à
32.000 euro blijven krijgen voor de resterende 92 jaar.
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, wenst te vernemen of de garantie op een minimale
intrest ook geldt voor een minimale aflossing van het kapitaal.
Schepen Helsen zegt dat dit ons inderdaad gegarandeerd is geweest. Het percentage dat we
tot op heden kregen was licht variabel. Er is ons gegarandeerd dat we jaarlijks een inkomst
zouden hebben binnen deze vork.
Raadslid Raeymaekers leidt uit de uiteenzetting af dat PIDPA kan beslissen om gedurende een
bepaald jaar of meerdere jaren geen kapitaalaflossing te doen. Bovendien vindt hij het voor
een overheid maar een vreemde situatie om een constructie aan te nemen om geen
belastingen te moeten betalen.
Schepen Helsen wenst hier niet in de plaats te treden van PIDPA. Indien zij zouden beslissen
om in een bepaald jaar geen kapitaalaflossing te doen, blijft de schuldvordering behouden. De
mogelijkheid in de overeenkomst dat kan aangevuld worden met een rente, blijft bestaan.
Raadslid Raeymaekers wijst erop dat de betaling van de rente verplicht was terwijl de
kapitaalaflossing niet gegarandeerd is. Hij wenst te vernemen of de eerder bestaande garantie
ook na deze ingreep behouden blijft.
Schepen Helsen stelt dat, indien de kapitaalaflossing over zovele jaren wordt gespreid, er nog
voldoende ruimte blijft om de te verwachten inkomsten aan te vullen met rente.
Niettemin vindt raadslid Raeymaekers de ‘maximale’ vrijwaring van de inkomsten, die wordt
toegezegd, een schrale troost.
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het feit dat onze gemeente met ingang vanaf 1 januari 2006 is toegetreden tot
Pidpa-HidroRio (toevertrouwen door de gemeente aan Pidpa o.v. van de opdracht inzake de
activiteit van beheersing van afvalwater en hemelwater);
Gelet op de HidroRio-overeenkomst tussen onze gemeente en Pidpa, die werd ondertekend op
27 januari 2006, houdende de basismodaliteiten inzake de HidroRio-opdracht;
Gelet op het feit dat de duur van de HidroRio-overeenkomst tussen onze gemeente en Pidpa
werd vastgesteld op 99 jaar;
Gelet op art. 5.3. van de HidroRio-overeenkomst dat o.m. inhoudt dat de gemeente als
onderdeel van de vastgestelde 'Prijs' voor de inbreng van haar rioleringsinfrastructuur een
achtergestelde rentedragende schuldvordering heeft bekomen (ten belope van ca. 75% van de
waarde van de ingebrachte infrastructuur);
Gelet op het feit dat inzake die achtergestelde schuldvordering (soms ook achtergestelde
lening genoemd) in de overeenkomst enkel een rente maar geen kapitaalaflossing was
voorzien;
Gelet op het feit dat Pidpa werd geconfronteerd met een controle door de diensten van de FOD
Financiën en dat na een lange discussie toepassing werd gemaakt van de bepalingen van het
wetboek inkomstenbelastingen, waardoor roerende voorheffing (nu 21%) op de rente dient te
worden ingehouden;
Gelet op het feit dat Pidpa-HidroRio en de Leden van het Adviescomité B (HidroRio) meerdere
alternatieven hebben onderzocht en besproken teneinde te komen tot een regeling waardoor
de gebruikelijke periodieke ontvangsten van de gemeenten toekomstgericht maximaal zouden
gevrijwaard blijven;

Gelet op het feit dat nu een voorstel wordt gedaan aan alle HidroRio-gemeenten om de een
kapitaalaflossing vast te stellen inzake de achtergestelde lening;
Overwegende dat dit voorstel inhoudt dat de (‘winstdelende’ regeling van de) rentedragende
achtergestelde lening in se behouden blijft; dat evenwel de ‘eeuwigdurende’ achtergestelde
lening wordt omgevormd naar een achtergestelde lening met kapitaalaflossing; dat dit
concreet inhoudt dat, in de plaats van de huidige regeling, waarbij het bedrag van de
achtergestelde lening “eeuwigdurend” bij Pidpa blijft en een (resultaatgekoppelde) rente
opbrengt, een toekomstige regeling komt die tevens toelaat de achtergestelde lening af te
lossen; dat in de voorgestelde benadering Pidpa op de over te maken aflossingsbedragen geen
roerende voorheffing dient in te houden;
Overwegende dat via het aflossen van de achtergestelde lening, het kapitaal ervan in waarde
licht afneemt, in bedrijfseconomische overeenstemming met de afnemende netto boekwaarde
van de ingebrachte infrastructuur;
Overwegende dat door die kapitaalaflossing het te bestemmen resultaat iets hoger uitvalt dan
wanneer hetzelfde bedrag naar een rente-uitkering gaat, waardoor de mogelijkheid ontstaat
voor het verhoudingsgewijs opbouwen van de nodige reserves;
Overwegende dat het voorstel in concreto inhoudt:
- doel is de inkomsten die de gemeenten jaarlijks ontvangen van Pidpa-HidroRio maximaal te
blijven garanderen;
- de ‘achtergestelde lening zonder kapitaalaflossing’ wordt een ‘achtergestelde lening met
kapitaalaflossing’. Op de kapitaalaflossing dient Pidpa geen roerende voorheffing in te houden
en is de gemeente geen belastingen verschuldigd;
- de kapitaalaflossing gebeurt (minstens gedurende de eerstvolgende jaren) via een lineaire
benadering: gelijkmatige spreiding over de (resterende) duur van de overeenkomst gemeentePidpa. De initiële overeengekomen duur was 99 jaar;
- het blijft een rentedragende achtergestelde lening, zodat jaarlijks aan de gemeenten
bijkomend een rente kan worden uitgekeerd. Op dat bijkomende bedrag van de rente is door
Pidpa wel roerende voorheffing in te houden. Het bedrag van die in te houden roerende
voorheffing betreft - bij behoud van het huidige niveau van de betalingen aan de gemeente per gemeente normaal maar een beperkt bedrag van enkele honderden tot enkele duizenden
euro;
- of en hoeveel er wordt uitbetaald (aan kapitaalaflossing en aan rente) is afhankelijk van het
resultaat, de kaspositie en de investeringsvooruitzichten;
Overwegende dat dit voorstel een wijziging inhoudt van een onderdeel van artikel 5 van de
HidroRio-overeenkomsten tussen elke gemeente en HidroRio, nl.
* toevoeging van de mogelijkheid van kapitaalaflossing;
* weglating van het minimale intrestpercentage;
* bij een eventuele beslissing tot niet volledig overmaken van het bedrag van de voorziene
kapitaalaflossing, blijft het recht daarop behouden in hoofde van de gemeente. Dat
saldobedrag kan dan bijkomend overgemaakt worden wanneer een volgend jaar de resultaten
dat wel toelaten;
Overwegende dat het akkoord van de gemeenteraad dient te worden bekomen inzake dat
beperkt ‘addendum’ bij de HidroRio-overeenkomst;
Overwegende dat het voorgebrachte voorstel geen afbreuk doet aan de rechten van de
HidroRio-gemeenten, daar over het bedrag van de kapitaalaflossing alsook over het bedrag
van de rente op de achtergestelde lening telkens wordt beslist door de gemeentelijke
bestuurders, op advies van de gemeentelijke afgevaardigden die zetelen in het Adviescomité B
(HidroRio);
Overwegende dat het van belang is tijdig een beslissing te treffen, zodat het voorstel al kan
worden toegepast wat betreft het boekjaar 2012 (betalingen in 2013);
Overwegende dat het voorstel al gunstig geadviseerd werd door
het Adviescomité B
(HidroRio) en dat het Directiecomité van Pidpa op 14 januari 2013 heeft beslist tot voorlegging
ervan op 25 februari 2013 aan de Raad van Bestuur van Pidpa;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met 12 stemmen voor (GBL en CD&V), 5 stemmen tegen (Eenheid en
S.A.M.E.N.) en 2 onthoudingen (N-VA):
Artikel 1. Kennis wordt genomen van de feiten en overwegingen die geleid hebben tot een
voorstel om de achtergestelde rentedragende schuldvordering van onze gemeente op PidpaHidroRio aan te passen door het voorzien van een kapitaalaflossing.

Artikel 2. Goedkeuring wordt gehecht aan bijgevoegd ontwerp van addendum bij de HidroRioovereenkomst.
Artikel 3. Deze beslissing wordt getroffen onder de opschortende voorwaarde van
goedkeuring van dit voorstel en van het addendum door de Raad van Bestuur van Pidpa.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit
besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246
te 2018 Antwerpen.
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Goedkeuring gemeentelijk reglement sociaal wonen

De fractie Eenheid vraagt de letterlijke opname in het verslag van volgende tekst, die werd
overhandigd voor het afsluiten van dit agendapunt:
“Eenheid kan slechts herhalen wat door hen ook reeds op de gemeenteraad van 19.11.2012
werd gezegd.
Wij zijn voorstander van het behoud van een beperkte last, ook na het bereiken van het
bindend sociaal objectief.
Het nu voorliggende voorstel krijgt van ons dan ook geen akkoord.
Immers met wat nu door de meerderheid GBL-CD&V wordt voorgesteld, beperkt de gemeente
Herenthout zich tot het absolute minimum naar sociale woonmogelijkheden toe…
Er is toch niets verkeerd mee om ook na het bereiken van het (minimum) sociaal objectief, bij
verdere verkavelingen de thans opgelegde percentages naar sociale kavels voor publieke (20
%) en private (10%) verkavelaars te behouden?
Trouwens de opgenomen motivering van de huidige beslissing is in strijd met de voorgestelde
afschaffing:“Overwegende dat een goede sociale mix van belang is, wat inhoudt dat er in elke
buurt een gevarieerd sociaal woonaanbod verwezenlijkt wordt”.
Bovendien hadden de 2 huidige meerderheidspartijen in de aanloop van de verkiezingen, en
ook op het politiek debat telkens de mond vol over het zorgen voor, en het belang van
“betaalbaar wonen”…
Waar zit de consequentie…?
Trouwens in de propaganda van CD&V: in de “top 3” als hoofdprioriteit: betaalbaar wonen voor
iedereen.”
Verder ook letterlijk:
“Beste kiezer
CD&V Herenthout heeft een sterk, realistisch en haalbaar programma opgesteld met als
uitgangspunt {iedereen inbegrepen}.
Samen wonen en actief zijn in een gemeente verbindt mensen met elkaar en de
gemeenschap waarin ze leven. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat iedereen in
de eerste plaats toegang krijgt tot een kwaliteitsvolle en betaalbare woning.”
CD&V zou – zo beloofde zij - ijveren voor de minder bemiddelde burgers, om via de Kleine
Landeigendom en Zonnige Kempen meer woningen te laten bouwen.
Al in de eerste maand van de nieuwe legislatuur wordt hier helaas van afgezien, en worden de
sociale kavels tot het wettelijke minimum beperkt…
Opnieuw een gevolg van de onevenwichtige machtsverhouding binnen het schepencollege?”
Naar aanleiding van deze tussenkomst, die een samenvatting is van voormelde tekst, ontspint
zich nog volgende discussie en worden navolgende toelichtingen gegeven.
De heer Jan Van Dyck, raadslid, ziet in artikel 8 een duidelijk manoeuvre om onder de sociale
last uit te komen.
De heer Hugo Cambré, raadslid, merkt op dat dit hetzelfde reglement is dat vroeger al eens
door de gemeenteraad werd behandeld en toen het voorwerp was van discussie over de
stemming. Vanaf het moment dat het bindend sociaal objectief bereikt is – en dat zal niet zo
lang meer duren – zegt artikel 8 zwart op wit dat geen sociale last meer zal opgelegd worden.
Dit kan wel elk jaar geëvalueerd worden, doch het is duidelijk dat dit niet de bedoeling is van
dit reglement.
Raadslid Van Dyck ziet in dit reglement een sociale onrechtvaardigheid. Grote
projectontwikkelaars, die er alles vanaf weten én kunnen wachten, zullen wachten tot ons

bindend sociaal objectief gerealiseerd is om hun project te realiseren. Intussen brengen zij ook
geen bouwgronden op de markt.
Raadslid Cambré verwijst naar de verkiezingspropaganda van CD&V. Het huidige reglement
druist daartegen in.
De heer Ben Verhaegen, raadslid, bevestigt dat zijn fractie ook voor een groei van sociale
woningen in de gemeente is en vindt het onaanvaardbaar dat daar een rem op wordt gezet.
De heer Maurice Helsen, schepen, vindt dat Herenthout met recht en rede fier kan zijn om het
aantal sociale woningen dat er momenteel al is. In het verleden zijn hiervoor zeer grote
inspanningen gedaan. Tegen 2020 moeten we een bindend sociaal objectief halen en hopelijk
gebeurt dit zo snel mogelijk. Daarna kunnen we samen evalueren.
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, zoals gewijzigd (hierna
Vlaamse Wooncode);
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd (hierna Gemeentedecreet);
Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, zoals
gewijzigd (hierna DGPB);
Gelet op het feit dat het DGPB in werking is getreden op 1 september 2009 en dat in gevolge
boek 4 ‘Maatregelen betreffende betaalbaar wonen’ van het betreffende decreet per bouw- en
verkavelingproject (zoals gedefinieerd in artikel 4.1.8 DGPB) normen moeten worden opgelegd
om een sociaal woonaanbod te realiseren;
Gelet op het bindend sociaal objectief dat voor de gemeente Herenthout van toepassing is en
dat tegen 31 december 2020 gehaald dient te worden:
- Sociaal objectief huurwoningen: 14
- Sociaal objectief koopwoningen: 27
- Sociaal objectief kavels: 1
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 8 oktober 2012
waarbij werd beslist een gemeentelijk reglement sociaal wonen op te maken;
Gelet op de besprekingen tijdens het lokaal woonoverleg, d.d. 1 juni 2012;
Overwegende dat het wenselijk wordt geacht om een concrete normering toe te passen met
betrekking tot de omvang van het sociaal woonaanbod dat in de schoot van diverse
categorieën verkavelingprojecten en bouwprojecten moet worden verwezenlijkt door middel
van de instrumenten vermeld in artikel 4.1.16 tot en met artikel 4.1.26 DGPB;
Overwegende dat een groot belang wordt gehecht aan een goede ruimtelijke ordening waarbij
een mix van sociale en andere woningen aangewezen is;
Overwegende een goede sociale mix van belang is, wat inhoudt dat ernaar gestreefd wordt dat
in elke buurt een gevarieerd sociaal woonaanbod (sociale huur, sociale koop, sociale kavel)
verwezenlijkt wordt;
Overwegende de lopende en geplande projecten van de sociale huisvestingsmaatschappijen;
Na beraadslaging,
Besluit met 12 stemmen voor (GBL en CD&V) en 7 stemmen tegen (Eenheid, N-VA en
S.A.M.E.N.):
Enig artikel. Het gemeentelijk reglement sociaal wonen wordt als volgt definitief vastgesteld:
“Definities
Artikel 1.
1° Sociale huurwoning: een woning zoals gedefinieerd in artikel 2, 22° van de Vlaamse
Wooncode;
2° Sociale koopwoning: een woning zoals gedefinieerd in artikel 2, 23° van de Vlaamse
Wooncode;
3° Sociale kavel: een kavel die behoort tot een sociale verkaveling zoals gedefinieerd in artikel
2, 25° van de Vlaamse Wooncode;
4° Sociaal woonaanbod: het aanbod aan sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en
sociale kavels dat voldoet aan beide hiernavolgende voorwaarden:
- Zij zijn volledig onderhevig aan de reglementering aangaande het sociale huurstelsel of
de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal

Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse
Wooncode;
- Zij worden bestemd tot hoofdverblijfplaats, respectievelijk met de oprichting van een
woning die tot hoofdverblijfplaats zal worden bestemd.
Toepassingsgebied
Artikel 2.
§ 1. Dit reglement is van toepassing op alle aanvragen voor stedenbouwkundige en
verkavelingvergunningen die worden ingediend, voor zover deze aanvragen voldoen aan de
bepalingen in artikel 4.1.8, 1ste lid DGPB.
§ 2. Dit reglement is niet van toepassing in plangebieden waarin krachtens artikel 4.1.12 of
4.1.13 DGPB vastgestelde procentuele objectieven en normen gelden.
Artikel 3.
Wanneer dit reglement van toepassing is op een aanvraag voor een stedenbouwkundige of
verkavelingvergunning, maar dit reglement niet toelaat te bepalen wat het te verwezenlijken
sociaal woonaanbod is, zijn de percentages van toepassing zoals bepaald in artikel 4.1.8, 2e
lid, 1°-2° DGPB met betrekking tot het sociaal woonaanbod.
Percentage sociaal woonaanbod
Artikel 4.
Indien een aanvraag voor een stedenbouwkundige of verkavelingvergunning wordt ingediend
en die beantwoordt aan de omschrijving bepaald in artikel 2, kan het college van
burgemeester en schepenen eisen dat een nota wordt toegevoegd met een beschrijving van de
diversiteit van het te realiseren woonaanbod en met aanduiding van wat het te verwezenlijken
sociaal woonaanbod is.
Artikel 5.
Indien een aanvraag voor een stedenbouwkundige of verkavelingvergunning wordt ingediend
voor percelen gelegen in Herenthout, wordt een sociaal woonaanbod verwezenlijkt dat gelijk is
aan:
1° 20 % van het aantal te verwezenlijken woningen en/of kavels, indien de gronden eigendom
zijn van Vlaamse besturen of Vlaamse semipublieke rechtspersonen;
2° 10 % van het aantal te verwezenlijken woningen en/of kavels, indien de gronden eigendom
zijn van overige natuurlijke of rechtspersonen;
Bij de berekening van het sociaal woonaanbod wordt het aantal te verwezenlijken woningen
en/of kavels, indien dit geen geheel getal is, afgerond naar boven.
Artikel 6.
Op uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de verkavelaar of de bouwheer kan een hogere
sociale last worden opgelegd dan deze die krachtens de toepasselijke normering principieel
vereist is, overeenkomstig artikel 4.1.16, paragraaf 2 DGPB.
Overgangsbepalingen, inwerkingtreding, geldigheidsduur en evaluatie
Artikel 7.
Een sociale last kan niet worden opgelegd op aanvragen voor een stedenbouwkundige of
verkavelingvergunning die zijn vrijgesteld op basis van artikel 7.3.12 van het DGPB.
Artikel 8.
Zodra overeenkomstig artikel 4.1.8, derde lid, van het DGPB een gemeentelijk bericht is
bekend gemaakt waaruit blijkt dat het bindend sociaal objectief werd bereikt, wordt afgezien
van het opleggen van sociale lasten.
Artikel 9.
Dit reglement treedt in werking op 28 januari 2013. Dit reglement is van toepassing op
aanvragen, ingediend vanaf de inwerkingtreding van dit reglement.
Artikel 10
Dit reglement is van toepassing tot uiterlijk 27 januari 2016 (3 jaar na inwerkingtreding),
tenzij het reglement eerder wordt herzien.
Artikel 11
Overeenkomstig artikel 4.1.9, § 2 DGPB wordt dit reglement jaarlijks geëvalueerd in functie
van de spanning tussen het bindend sociaal objectief, het reeds verwezenlijkte sociaal
woonaanbod en recente ramingen van het behoeftepatroon inzake sociaal wonen.
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Oprichting van een gemeenteraadscommissie ter afstemming van het
gemeentelijk
beleid
op
het
beleid
van
de
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden

De fractie Eenheid vraagt de letterlijke opname in het verslag van volgende tekst, die werd
overhandigd voor het afsluiten van dit agendapunt:
“Deze oprichtingsakte lijkt EENHEID op tal van punten strijdig met het goedgekeurde
huishoudelijk reglement.
Quid met de schepenen die bevoegd zijn?
Zie o.a. artikel 43 en 46 van het huishoudelijk reglement.
Als er dus een punt onder een bepaalde bevoegdheid valt, zijn ze (wel/niet) van rechtswege
lid, terwijl in artikel 2 van dit reglement het aantal is vastgelegd op 9.
Hoe wordt dit praktisch opgelost?
Er dreigt ook een onmogelijkheid van de bevoegde schepen om de commissie effectief samen
te roepen, want geen lid…?”
Naar aanleiding van deze tussenkomst, die een samenvatting is van voormelde tekst, ontspint
zich nog volgende discussie en worden navolgende toelichtingen gegeven.
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, stelt voor dat aan de burgemeester de bevoegdheid
wordt toegekend om de gemeenteraadscommissie bijeen te roepen. De raad stemt hiermee in;
aldus zal een artikel in deze zin aan het besluit worden toegevoegd.
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de beslissing van onze raad van heden houdende goedkeuring van een huishoudelijk
reglement voor de gemeenteraad;
Gelet op de artikelen 41 tot en met 49 van dit huishoudelijk reglement die de oprichting,
samenstelling en werking van de gemeenteraadscommissies beschrijven;
Gelet op artikel 41 van voornoemd huishoudelijk reglement dat bepaalt dat de oprichting van
deze commissies en het aantal leden ervan bij afzonderlijke gemeenteraadsbeslissing wordt
vastgesteld;
Gelet op artikel 12 van het Decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet
dat in artikel 39 § 1 van het Gemeentedecreet een tweede lid invoegt dat bepaalt: “In elke
gemeente wordt minstens een commissie opgericht die waakt over de afstemming van het
gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.”;
Gelet op artikel 43 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, dat bepaalt dat de
mandaten in iedere gemeenteraadscommissie evenredig worden verdeeld over de fracties
waaruit de gemeenteraad is samengesteld; dat het billijk wordt geacht de verdeling te
berekenen volgens het zgn. ‘systeem Imperiali’;
Gelet op voornoemd artikel van het huishoudelijk reglement dat eveneens bepaalt dat de
schepen tot wiens bevoegdheid het beleidsdomein behoort dat voorwerp is van de commissie,
van
rechtswege
deel
uitmaakt
van
de
commissie;
dat
de
op
te
richten
gemeenteraadscommissie betrekking heeft op een zeer divers palet van bevoegdheden; dat
bijgevolg het meest aangewezen is dat de burgemeester van rechtswege deel uitmaakt van
deze commissie;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Er wordt een gemeenteraadscommissie opgericht die waakt over de afstemming
van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.
Artikel 2. De in artikel 1 genoemde commissie zal bestaan uit 9 leden.
Artikel 3. De heer Roger Gabriëls, burgemeester, maakt van rechtswege deel uit van de in
artikel 1 genoemde commissie.
Artikel 4. De commissie wordt verder samengesteld uit:
- Gemeentebelangen: 2 leden
- CD&V: 2 leden
- Eenheid: 2 leden
- N-VA: 1 lid
- S.A.M.E.N.: 1 lid

Artikel 5. Aan de burgemeester wordt de bevoegdheid toegekend om de commissie bijeen te
roepen.
Artikel 6. De akte van voordracht van elk van de kandidaten dient uiterlijk vóór 15 maart
2013 schriftelijk toe te komen bij het college van burgemeester en schepenen.
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Afschaffen van de gemeenteraadscommissie ter evaluatie van de decretale
graden

De heer Jan Van Dyck, raadslid, merkt op dat de nieuwe regeling al een even grote klucht is
als de vorige, ronduit belachelijk.
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 115
betreffende de evaluatie van de decretale graden;
Gelet op artikel 24 van het Decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005, dat bepaalt: “… De gemeentesecretaris, de adjunct-gemeentesecretaris en de
financieel beheerder worden echter geëvalueerd door een evaluatiecomité, bestaande uit het
college van burgemeester en schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad. Die evaluatie
vindt plaats op basis van een voorbereidend rapport, opgesteld door externe deskundigen in
het personeelsbeleid. …”;
Overwegende dat voormeld artikel eveneens bepaalt dat enkel de ombudsman nog wordt
geëvalueerd door een bijzondere gemeenteraadscommissie; dat onze gemeente evenwel niet
over een ombudsman beschikt;
Gelet op het besluit van onze gemeenteraad van 25 juni 2007 houdende oprichting van een
gemeenteraadscommissie voor de evaluatie van de gemeentesecretaris en de financieel
beheerder;
Overwegende dat, gelet op de wijzigingen in het Gemeentedecreet, het bestaan van deze
commissie thans zonder voorwerp is geworden;
Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is deze gemeenteraadscommissie af te schaffen;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. Het besluit van onze gemeenteraad van 25 juni 2007 wordt ingetrokken en de
gemeenteraadscommissie voor de evaluatie van de gemeentesecretaris en de financieel
beheerder wordt bijgevolg afgeschaft.
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Aanduiding maatschappelijke geledingen voor de Gemeentelijke Commissie
Ruimtelijke Ordening (GECORO)

De fractie Eenheid vraagt de letterlijke opname in het verslag van volgende tekst, die werd
overhandigd voor het afsluiten van dit agendapunt:
“Algemeen:
Er is geen enkele aanduiding gegeven van de effectieve wijzigingen, hetgeen heel wat
nodeloos opzoekingswerk heeft meegebracht.
Graag in de toekomst een uitdrukkelijke aanduiding van de aangebrachte wijzigingen, zoals
dat ook in het verleden gebeurde…
Op één of andere manier meent de huidige meerderheid de adviesorganen plots met een soort
paranoïde ingesteldheid te moeten benaderen…
Er heerst schijnbaar een zekere angst voor te veel “inspraak”…?
 overal wordt de clausule ingelast: “het advies van de …. raad is niet bindend.”
 de statuten worden her en der uitdrukkelijk aangepast om te kunnen voorzien dat GBLCD&V een politieke meerderheid-afvaarding behouden…”
Naar aanleiding van deze tussenkomst, die een samenvatting is van voormelde tekst, ontspint
zich nog volgende discussie en worden navolgende toelichtingen gegeven.
De heer Hugo Cambré, raadslid, merkt bijkomend nog op dat in de toelichting wordt verwezen
naar de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, die in werking is getreden in 2009. In de
overwegingen wordt ook verwezen naar de toelichting van minister Van Mechelen van 2008,
die evenwel niet meer van toepassing is nadat de nieuwe regelgeving in werking in getreden.

Hij vraagt dan ook om deze overweging te schrappen. Echter stelt raadslid Cambré wel te
begrijpen waarom deze overweging werd opgenomen. Die kan immers gebruikt worden om
kandidaturen in een bepaalde richting te evalueren. Hij kan er echter niet mee instemmen.
De raad is het ermee eens om de door raadslid Cambré aangehaalde overweging te schrappen.
De heer Jan Van Dyck, raadslid, vraagt waarom het ACV de werknemersvereniging
vertegenwoordigt.
De heer Maurice Helsen, schepen, antwoordt hierop dat dit de vereniging was die vorige
legislatuur in de GECORO zat namens de werknemersverenigingen. Voor de nieuwe
samenstelling krijgen alle werknemersverenigingen opnieuw te kans om zich kandidaat te
stellen.
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op de Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere
regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en
gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening;
Overwegende dat Herenthout minder dan 10000 inwoners telt, en dat de GECORO bijgevolg
minimum zeven en maximaal negen leden moet tellen;
Overwegende dat de gemeenteraad de samenstelling van deze GECORO moet vaststellen;
Overwegende dat minstens drie verschillende maatschappelijke geledingen opgeroepen dienen
te worden voor het afvaardigen van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger als lid van
de GECORO;
Overwegende dat minstens één vierde van de leden, waaronder de voorzitter, deskundig moet
zijn inzake ruimtelijke ordening;
Overwegende dat elke politieke partij die actief is in de gemeente een afgevaardigde mag
aanduiden voor de GECORO, deze politieke afgevaardigden hebben echter geen stemrecht;
Overwegende dat Herenthout een landelijke gemeente is met veel groen doch ook met enige
economische bedrijvigheid;
Overwegende dat in de huidige GECORO afgevaardigden van volgende verenigingen zetelen:
- Landelijke Beweging
- vzw Natuurpunt
- ACV Herenthout
- Nationaal Komitee Weekendverblijven vzw
- UNIZO vzw;
Dat deze verenigingen kunnen ondergebracht worden in volgende maatschappelijke
geledingen:
- Landbouwverenigingen
- Natuurverenigingen
- Werknemersverenigingen
- Werkgeversverenigingen
- Lokale economie;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de GECORO, goedgekeurd door onze raad in
vergadering van 30 oktober 2008;
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De gemeenteraad beslist om volgende maatschappelijke geledingen uit te
nodigen om een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger af te vaardigen als lid van de
gecoro:
- Landbouwverenigingen
- Natuurverenigingen
- Werknemersverenigingen
- Werkgeversverenigingen
- Lokale economie.
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Goedkeuring statuten gemeentelijke Milieu- en Natuurraad (MINA-raad)
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten en het Vlaamse Gewest die
stelt dat de gemeente dient te beschikken over een gemeentelijke MINA-raad;
Gelet op het voorgebracht ontwerp van statuten van de gemeentelijke MINA-raad;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. Goedkeuring wordt verleend aan de volgende statuten voor de gemeentelijke
MINA-raad:
Artikel 1.
Er wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur opgericht genaamd
“Gemeentelijke Milieu- en Natuurraad” (gemeentelijke MINA-raad) met zetel op het
gemeentehuis te Herenthout.
Artikel 2.
De gemeentelijke MINA-raad heeft tot doel:
- hetzij op eigen initiatief
- hetzij op verzoek van de bevoegde schepen van leefmilieu
- hetzij op vraag van het college van burgemeester en schepenen of van de
gemeenteraad,
de gemeente te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.
Artikel 3.
De gemeentelijke MINA-raad geeft inzonderheid advies over:
- het ontwerp van gemeentelijk milieujaarprogramma
- het ontwerp van gemeentelijk milieubeleidsplan
- de uitvoering die de gemeente geeft aan de samenwerkingsovereenkomst tussen het
Vlaamse Gewest en de gemeenten
- de gemeentelijke begroting en de begrotingswijzigingen
Artikel 4.
Onder gemeentelijk milieu- en natuurbeleid wordt verstaan:
- alle aspecten met betrekking tot het voorkomen, het aanwijzen en het bestrijden van
milieuhinder en milieuverontreiniging die op het grondgebeid van de gemeente voorkomen of
die tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren.
- Alle aspecten met betrekking tot het behoud, de ontwikkeling en de bescherming van het
leefmilieu op het grondgebeid van de gemeente, voor zover die aspecten tot de gemeentelijke
bevoegdheid behoren.
- Het informeren en sensibiliseren van de bevolking over de hoger genoemde aspecten.
- Advies naar de hogere overheid toe over zaken van milieu en natuur op grondgebied van de
gemeente Herenthout.
Artikel 5.
§ 1. De gemeentelijke MINA-raad is samengesteld uit:
- de schepen van leefmilieu
- Minimum 5 afgevaardigden van plaatselijke milieu- en natuurverenigingen voor zover zij om
toetreding verzoeken. De MINA-raad bestaat minstens voor één derde uit leden van een
milieu- of natuurvereniging.
- Maximum 3 afgevaardigden van de onderwijsnetten
- Maximum 3 afgevaardigden van de beroepsverenigingen en organisaties voor zover zij om
toetreding verzoeken
- 1 afgevaardigde van elke sociaal - culturele organisatie voor zover ze om toetreding
verzoeken (maximum 3)
- 1 vertegenwoordiger uit de gemeentelijke milieudienst (van ambtswege)
- een door elke fractie in de gemeenteraad aangeduide persoon (5)
§ 2. Elk effectief lid,met inbegrip van de vertegenwoordigers van de fracties van de
gemeenteraad, duidt één plaatsvervanger aan.
§ 3. De MINA-raad kiest onder zijn leden het dagelijks bestuur
§ 4. Het dagelijks bestuur is samengesteld uit 4 leden en de gemeentelijke ambtenaar
(voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester)
Artikel 6.
De gemeentelijke MINA-raad is samengesteld uit stemgerechtigde leden, niet-stemgerechtigde
leden en waarnemers.
Stemgerechtigde leden zijn:

- de vaste afgevaardigden, aangewezen door de in artikel 5 genoemde verenigingen of
organisaties
- geïnteresseerde inwoners van de gemeente die gecoöpteerd worden door de hierboven
vermelde afgevaardigden. Hun aantal mag maximaal 1/5 van de in § 1 genoemde leden
bedragen (4).
Niet-stemgerechtigde leden zijn:
- de schepen van leefmilieu
- de gemeentelijke ambtenaar
- een door elke fractie in de gemeenteraad aangeduide persoon
Het aantal niet-stemgerechtigde leden bedraagt maximaal de helft van het aantal
stemgerechtigde leden.
Waarnemers:
De raad kan zelf beslissen tot het uitnodigen van waarnemers op basis van deskundigheid.
Artikel 7.
Elk lid moet woonachtig zijn in de gemeente Herenthout met uitzondering van de
vertegenwoordiger van de gemeentelijke milieudienst.
Artikel 8.
§ 1. De duur van het mandaat der leden gaat in op heden en loopt tot de algehele vernieuwing
van de raad, volgend op de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen.
§ 2. Het zonder verwittigen afwezig zijn gedurende drie opeenvolgende vergaderingen maakt
automatisch een einde aan het lidmaatschap. Van het einde van het lidmaatschap wordt dan
door de secretaris melding gemaakt op de eerstvolgende vergadering, en schriftelijk aan de
organisatie die het lid vertegenwoordigt. De betrokken organisatie of vereniging kan zich door
een nieuwe kandidaat laten vertegenwoordigen.
Artikel 9.
§ 1. De raad kiest onder haar leden een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en
penningmeester. De voorzitter is een stemgerechtigd lid en mag geen gemeentelijk politiek
mandaat bekleden en geen deel uitmaken van het personeel van de gemeente.
§ 2. De secretariaatskosten zijn ten laste van de gemeente.
Artikel 10.
De voorzitter en de secretaris dragen er zorg voor dat de agenda, de bijhorende stukken en
het verslag van de vorige vergadering minstens 10 kalenderdagen, hetzij bij
hoogdringendheid, voor de vergadering in het bezit zijn van de leden. Alle leden worden voor
elke algemene vergadering uitgenodigd.
Artikel 11.
De gemeentelijke MINA-raad komt minstens 4 maal per jaar bijeen en telkens wanneer het
uitoefenen van zijn bevoegdheid dit vereist. Hij kan ook bijeengeroepen worden indien
minstens 1/3 van de stemgerechtigde leden + 1 erom verzoeken. Leden die zich ter
vergadering willen laten bijstaan door een deskundige, vragen hiertoe vooraf schriftelijke
toestemming aan de voorzitter of secretaris.
Artikel 12.
De MINA-raad kan vooraf vaststellen dat bepaalde vergaderingen van de MINA-raad
toegankelijk zijn voor elke inwoner en daar voor een algemene oproep lanceren.
De inwoner die van dit open karakter van de MINA-raad gebruik maakt, neemt deel als nietstemgerechtigd lid.
Artikel 13.
§ 1. De door de gemeentelijke MINA-raad uitgebrachte adviezen worden overgemaakt aan het
college van burgemeester en schepenen evenals aan de gemeenteraad.
§ 2. Het advies van de MINA-raad is niet bindend. Indien het college van burgemeester en
schepenen of de gemeenteraad een beslissing neemt in een zaak waarin door de MINA-raad
advies werd gegeven en die afwijkt van dit advies, zal deze afwijking uitdrukkelijk gemotiveerd
worden.
§ 3. De schepen van leefmilieu brengt de gemeentelijke MINA-raad op de hoogte van het
gevolg dat aan het door de raad uitgebrachte advies werd gegeven.
Artikel 14.
De gemeentelijke MINA-raad zal een huishoudelijk reglement opstellen om de goede werking
van de gemeentelijke MINA-raad te garanderen. Dit reglement zal ter bekrachtiging
voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
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Goedkeuring statuten Gemeentelijke Verkeersraad

De fractie Eenheid vraagt de letterlijke opname in het verslag van volgende tekst, die werd
overhandigd voor het afsluiten van dit agendapunt:
“Is het noodzakelijk dat de burgemeester van rechtswege Voorzitter blijft, nu hij ook de
gemeenteraad niet meer wenst voor te zitten?
Kan het niet beter de Voorzitter van de gemeenteraad zijn?”
Mevrouw Ann Willems, raadslid-voorzitter bevestigt dat de burgemeester vanuit zijn algemene
bevoegdheid voor veiligheid de voorzitter van de verkeersraad blijft.
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Overwegende dat de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid van een gemeente steeds
meer aan belang wint bij de beoordeling van de woonkwaliteit van de gemeente;
Gelet op het bestaan van een adviesorgaan inzake verkeerszaken, genaamd ‘Gemeentelijke
Verkeersraad’, in onze gemeente;
Overwegende dat het raadzaam is, teneinde de goede werking van de raad te verzekeren,
statuten hiervoor op te maken;
Gelet op het voorliggend voorstel van statuten voor de verkeersraad;
Overwegende dat deze statuten ter goedkeuring aan de gemeenteraad dienen voorgelegd te
worden;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De statuten van de Gemeentelijke Verkeersraad worden vastgesteld als volgt:
Artikel 1:
De Verkeersraad heeft als doel het bevorderen van de verkeersveiligheid en de
verkeersleefbaarheid op het grondgebied van de gemeente Herenthout via samenwerking en
overleg met de betrokken actoren en burgers.
Om deze doelstelling te bereiken zal hij o.m.:
-

activiteiten van vorming en bewustmaking organiseren

-

overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, diensten, instellingen en
andere organisaties, actief in de sector van het verkeer, in de ruimste zin van het woord

-

op de behoefte afgestemde initiatieven nemen met het oog op het bevorderen van de
verkeersveiligheid en –leefbaarheid

-

op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle

aangelegenheden betreffende de verkeersveiligheid of –leefbaarheid.
Artikel 2:
De gemeentelijke verkeersraad Herenthout is samengesteld uit stemgerechtigde en nietstemgerechtigde leden.
Stemgerechtigde leden zijn:
-

een afgevaardigde van de lokale politie

-

een afgevaardigde van de jeugdraad die inwoner is van Herenthout

-

een afgevaardigde van de seniorenraad die inwoner is van Herenthout

-

een afgevaardigde van elk schoolnet

-

een afgevaardigde van de plaatselijke vereniging voor andersvaliden, die inwoner is van
Herenthout

-

een afgevaardigde van de plaatselijke vereniging van zelfstandigen, die inwoner is van
Herenthout

-

geïnteresseerde inwoners, met een maximum van 5 personen, die aantonen dat zij over
een zekere deskundigheid of belang beschikken.

Niet-stemgerechtigde leden zijn:
-

de burgemeester

-

de schepen, bevoegd voor verkeer en mobiliteit

-

één afgevaardigde van elk van de in de gemeenteraad zetelende fracties

- een lid van de OCMW-raad
Ieder lid, met uitzondering van de geïnteresseerde inwoners, kan een plaatsvervanger
aanduiden.
Artikel 3:
De burgemeester is van rechtswege voorzitter van de verkeersraad.
Artikel 4:
De verkeersraad kan te allen tijde deskundigen uitnodigen om de vergadering bij te wonen
met raadgevende stem.
Indien de verkeersraad hiertoe beslist, kunnen in zijn midden werkgroepen opgericht worden
voor de realisatie van bepaalde projecten.
Artikel 5:
Het secretariaat wordt waargenomen door een aangestelde ambtenaar van het
gemeentebestuur.
Het verslag van de vergadering wordt binnen de twintig dagen toegezonden aan alle leden van
de verkeersraad.
Adviezen en voorstellen worden onverwijld overgezonden aan het College van burgemeester
en schepenen.
Artikel 6:
De verkeersraad vergadert zo dikwijls als de omstandigheden het vereisen en minstens 3 maal
per jaar.
Hij wordt bijeengeroepen door de voorzitter.
De voorzitter is verplicht de verkeersraad binnen de maand bijeen te roepen indien 1/3 van de
leden of het College van burgemeester en schepenen hierom verzoeken.
Artikel 7:
De bijeenroeping gebeurt schriftelijk, minstens acht dagen voor de vergadering.
De uitnodiging vermeldt plaats, datum en uur en de agenda van de vergadering.
Ieder lid kan punten aan de agenda van de raad toevoegen door dit agendapunt met
toelichting schriftelijk mee te delen aan de voorzitter uiterlijk drie dagen voor de vergadering.
Artikel 8:
De vergaderingen van de verkeersraad zijn openbaar.
Indien de handhaving van de orde zulks vereist, kan de voorzitter beslissen bepaalde punten in
gesloten zitting te behandelen.
Artikel 9:
Om geldig te kunnen beraadslagen, moet minstens de helft van de stemgerechtigde leden
aanwezig zijn.
Indien het quorum niet wordt bereikt kan de daaropvolgende vergadering over dezelfde
agenda beslissen, ongeacht het aantal aanwezigen.
De adviezen en voorstellen worden aangenomen met een gewone meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen.
Leden die persoonlijk belang hebben bij een door de raad te behandelen agendapunt, kunnen
niet deelnemen aan de bespreking en de besluitvorming van het desbetreffende punt.
Artikel 10:
Het advies van de verkeersraad is niet bindend.
Indien het voorstel of advies van de gemeentelijke verkeersraad Herenthout niet gevolgd
wordt, moet het College van burgemeester en schepenen de beslissing motiveren.
Artikel 11:
De gemeentelijke verkeersraad Herenthout kan een huishoudelijk reglement aannemen.
Artikel 12:
De gemeentelijke verkeersraad Herenthout wordt om de zes jaar, na de installatie van de
nieuwe gemeenteraad, vernieuwd.
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Goedkeuring statuten gemeentelijke Cultuurraad
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal
lokaal cultuurbeleid;
Gelet op het decreet van 23 december 2005 houdende wijziging van het decreet van 13 juli
2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2002 bij het decreet op het lokaal
cultuurbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 houdende wijziging van
het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2002 ter uitvoering van het decreet van
13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid;
Gelet op het voorliggende voorstel van statuten;
Overwegende dat deze statuten ter goedkeuring dienen voorgelegd te worden aan de
gemeenteraad;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De statuten van de Herenthoutse Culturele Raad worden vastgesteld als volgt:
Artikel 1.
De Culturele Raad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang
van alle inwoners van de gemeente via samenwerking en overleg. Om deze doelstellingen te
bereiken zal hij:
1. De Culturele activiteiten bevorderen met inbegrip van de Cultuurspreiding, de
voortdurende vorming en de vrijetijdsbesteding.
De activiteiten in deze sector
coördineren, overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen,
diensten, instellingen en andere organisaties actief betrokken in de Culturele sector, in
de ruimste betekenis van het woord.
2. Op vraag van het gemeentebestuur en op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle
aangelegenheden betreffende het cultuurbeleid.
3. Onderzoek verrichten naar en documentatie verzamelen over het cultureel leven en
werking in de gemeente.
4. Op de behoefte afgestemde initiatieven nemen op het gebied van culturele animatie en
bevordering van het culturele welzijn.
5. Deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke culturele infrastructuur
overeenkomstig de terzake geldende wetgeving.
De adviezen van de Culturele Raad zijn niet bindend. Indien echter de gemeenteraad of het
college van burgemeester en schepenen een beslissing neemt die afwijkt van het advies, zal
dit uitdrukkelijk gemotiveerd worden.
SAMENSTELLING VAN DE CULTURELE RAAD:
Artikel 2.
De Culturele Raad is samengesteld uit stemgerechtigde leden en de schepen van Cultuur, als
waarnemer, die allen in de gemeente dienen woonachtig te zijn, aangevuld met de ambtenaar
belast met culturele aangelegenheden.
De Culturele Raad is samengesteld uit een algemene vergadering en een bestuur.
Artikel 3.
Stemgerechtigde leden zijn:
1. een vertegenwoordiger of plaatsvervanger van elke private of publieke organisatie
(vereniging, dienst, instelling) die een culturele werking kan aantonen in de gemeente
en hun lokaal in Herenthout heeft en voor zover zij voldoen aan de algemene
voorwaarden bepaald in artikel 5.1 en 5.2..
2. Geïnteresseerde deskundigen die een culturele werking kunnen aantonen.
Artikel 4.
Niet-stemgerechtigde leden zijn:
De Culturele Raad kan ten allen tijde leden met raadgevende stem aanduiden.
Waarnemende leden zijn:
1. De gemeentelijke ambtenaar door het College van burgemeester en schepenen belast
met culturele aangelegenheden;
2. De schepen bevoegd voor het cultuurbeleid.
Artikel 5.
Samenstelling van de algemene vergadering:
1. De organisatie die een lid wil afvaardigden naar de Culturele Raad of elke
geïnteresseerde deskundige, dient een schriftelijke aanvraag te richten aan de

voorzitter van het bestuur van de Culturele Raad. Indien hij/zij beantwoordt aan de
gestelde erkenningsnormen, kan de persoon toetreden tot de algemene vergadering.
2. Om te voldoen aan de normen voor lidmaatschap aan de Culturele Raad dient de
organisatie:
 representatief zijn voor het culturele werk in de gemeente
 hun zetel hebben te Herenthout
 een voldoende aantal culturele activiteiten in de gemeente kunnen aantonen
 door zijn statuten, reglementen, samenstelling van bestuur en leden, en een
werkingsverslag laten blijken dat de vereniging voldoet en blijft voldoen aan de
hierboven aangehaalde normen
 voldoen aan de in artikel 7 en 8 opgesomde voorschriften over de werking van
de Culturele Raad.
3. De vertegenwoordiger van de culturele organisaties wordt in volle vrijheid aangeduid
door de betrokken organisatie maar moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
 minimum 18 jaar oud zijn
 actief betrokken zijn in de werking van de organisatie waardoor zij zijn
aangeduid
 geen lid zijn van de gemeente- of OCMW- raad
 inwoner zijn van de gemeente
 geen vertegenwoordiger zijn voor een andere vereniging of organisatie
 voldoen aan de in artikel 7 en 8 opgesomde voorschriften over de werking van
de algemene vergadering.
4. de vereniging duidt een plaatsvervanger aan voor de vertegenwoordiging die bij
verontschuldiging van de afgevaardigde de vergaderingen bijwoont.
Deze
plaatsvervanger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de vertegenwoordiger.
Artikel 6.
Procedure van samenstelling van de algemene vergadering:
1. Algemene vergadering wordt in principe samengesteld voor 6 jaar.
2. In het begin van elk werkjaar, dat loopt van 01 januari tot 31 december, worden alle
aangesloten organisaties die lid zijn van de Culturele Raad, aangeschreven met de
vraag hun afgevaardigde te wijzigen of te bevestigen.
3. Voor het begin van elk werkjaar wordt via het gemeentelijk informatieblad een oproep
gelanceerd naar geïnteresseerde inwoners en/of verenigingen die lid wensen te worden
van de Culturele Raad.
4. Alle kandidaturen worden door het bestuur van de Culturele Raad beoordeeld in functie
van de normen vermeld in artikel 5. Hun beslissing wordt bij wijze van advies aan de
gemeenteraad voorgelegd.
5. De gemeenteraad beslist over de samenstelling op advies van de Culturele Raad.
6. Het bestuur of algemene vergadering kan ten allen tijde nieuwe kandidaten, in de loop
van de legislatuur, aan de gemeenteraad voorstellen. Hij/zij dient een schriftelijke
aanvraag te richten aan de voorzitter van het bestuur van de Culturele Raad.
Artikel 7. Rechten en plichten van het stemgerechtigd lid.
Plichten van het stemgerechtigd lid zijn:
1. onderschrijven van de doelstellingen van de gemeentelijke Culturele Raad en actief
deelnemen aan de realisatie ervan;
2. het bijwonen van de vergaderingen; indien dit onmogelijk is zijn/haar plaatsvervanger
te verwittigen en zich te verontschuldigen;
3. de vereniging of organisatie die hij vertegenwoordigt grondig te informeren over de
werkzaamheden en de beslissingen van de Culturele Raad.
Rechten van het stemgerechtigd lid zijn:
1. spreek- en stemrecht op alle algemene vergaderingen van de Culturele Raad;
2. inzagerecht in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuur ter beschikking
stelt van de Culturele Raad;
3. inzage en controle in de werkingsmiddelen en budget van de Culturele Raad.
Artikel 8.
Einde mandaat algemene vergadering
Aan het mandaat van een lid van de algemene vergadering komt een einde door schriftelijke
melding van:
1. het ontslag van de betrokkene uit de Culturele Raad;

2. de intrekking van de opdracht door de afvaardigende organisatie;
3. het aanvaarden door de stemgerechtigde leden van een politiek mandaat of van een
toezichthoudende overheidsfunctie over culturele aangelegenheden;
4. door 3 opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden op de algemene vergadering;
5. het niet meer voldoen aan artikelen 5.2, 5.3 en 7 van deze statuten;
6. het intrekken van de erkenning van de afvaardigende organisatie.
Einde mandaat bestuur
Aan het mandaat van een lid van het bestuur komt een einde door:
1. het ontslag als lid van de algemene vergadering;
2. door 3 opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden op de bestuursvergadering;
3. bij beslissing van de algemene vergadering bij volstrekte meerderheid bij een
aanwezigheid van tenminste 50% van de stemgerechtigde leden.
Artikel 9.
1. Als wordt vastgesteld dat aan het mandaat van een lid van de algemene vergadering
een eind is gekomen dient binnen de drie maanden in zijn vervanging te worden
voorzien. Als dit niet gebeurt vervalt de vertegenwoordiging van de vereniging.
2. Een nieuwe aanvraag van lidmaatschap na schorsing te wijten aan artikel 9.1 dient bij
het bestuur van de Culturele Raad ingediend te worden.
Artikel 10. Structuur
1. De algemene vergadering komt ten minste tweemaal per jaar samen.
Deze
vergaderingen zijn openbaar. Agenda, datum en plaats worden bekend gemaakt.
2. Binnen de algemene vergadering kunnen secties en studiecommissies opgericht
worden.
3. De algemene vergadering kiest uit zijn stemgerechtigde leden, onder de voorgedragen
kandidaten, om de zes jaar, bij geheime stemming een bestuur. De uit hoofde van
zijn/haar ambt aangewezen lid van het college van burgemeester en schepenen en de
door de gemeente aangeduide ambtenaar is waarnemend lid van het bestuur. De
voorzitter van een eventuele sectie kan tijdelijk worden toegevoegd aan het bestuur
van de Culturele Raad. De duur van het bestuursmandaat bedraagt normaal zes jaar
en vangt aan ten laatste op 01 juli van het jaar na de gemeenteraadsverkiezingen.
4. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement opmaken. Het huishoudelijk
reglement wordt goedgekeurd of gewijzigd bij gewone meerderheid van stemmen op
een aanwezigheid van tenminste twee derde van de stemgerechtigde leden. Bij
onvoldoende aanwezigheid wordt binnen twee maanden een nieuwe buitengewone
vergadering samengeroepen en wordt er beslist met gewone meerderheid ongeacht het
aantal aanwezigen.
5. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten vermeld in artikel 2
van het erkenningsbesluit van de gemeentelijke raden voor Cultuurbeleid.
6. De documenten en verslagen zijn steeds ter inzage bij de gemeentelijke Cultuurdienst.
Artikel 12. Statuten
Het voorstel tot wijziging van onderhavig statuut, dat voor goedkeuring dient te worden
overgemaakt aan het gemeentebestuur, kan alleen beraadslaagd worden door de Culturele
Raad indien het voorstel tot wijziging uitdrukkelijk op de agenda werd vermeld. Dit kan enkel
gebeuren bij gewone meerderheid van stemmen op een aanwezigheid van tenminste twee
derde van de stemgerechtigde leden. Bij onvoldoende aanwezigheid wordt binnen twee
maanden een nieuwe buitengewone vergadering samengeroepen en wordt er beslist met
gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezigen.
Artikel 13.
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuur over de adviezen aan het
gemeentebestuur, over het werkprogramma, het budget en alle belangrijke culturele
aangelegenheden die de goede werking van de Culturele Raad mogelijk maken, waarbij de
dagelijkse werking en door de gemeente gevraagde snelle adviezen door het bestuur gegeven
worden en nadien door de algemene vergadering bekrachtigd worden.
17

Goedkeuring organiek reglement beheersorgaan Gemeenschapscentrum ‘Ter
Voncke’

De fractie Eenheid vraagt de letterlijke opname in het verslag van volgende tekst, die werd
overhandigd voor het afsluiten van dit agendapunt:

“Er zijn diverse wijzigingen aangebracht die maken dat het orgaan een bijkomende politieke
inkleuring krijgt…
Nochtans ligt de waarde en opdracht er precies in om vanuit het veld bijstand en advies te
bekomen.
Er wordt ook ten onrechte gestuurd in de samenstelling door gebruikers…
Verenigingen die een vertegenwoordiging wensen af te vaardigen moeten minstens 3 maal per
jaar gebruik maken van de infrastructuur…
Hierdoor wordt het adviseringsveld ten onrechte verengd, tot enkel meervoudige (en dus
gelijklopende belangen) jaargebruikers.
Iemand/een vereniging die jaarlijks bijvoorbeeld slechts 1 fuif/beurs organiseert heeft andere
(maar niet minder belangrijke) noden dan een vereniging die wekelijks vergadert…
Naar de mening van Eenheid wordt het beheersorgaan hierdoor ten onrechte en sterk
verengd…
Bovendien dreigt op deze manier ook de goede (organiserende) werking van het
beheersorgaan te worden gefnuikt, omdat een aantal personen/verenigingen zullen worden
uitgesloten.
De vraag is ook of de Voorzitter van de gemeenteraad nu werkelijk van mening is dat op deze
manier alle problemen worden opgelost…?
Immers in het verslag van de GBL-vergadering dd. 8.02.2012 letterlijk:
“Ann klaagt aan dat dit beheersorgaan niet goed werkt. Er zitten te weinig betrokken
mensen in. Misschien dat we dit na de verkiezingen eens moeten bekijken om eventueel
de statuten aan te passen…”
Eenheid is het met de analyse van de Voorzitter niet eens, zeker niet als mens ziet wat er
dankzij het beheersorgaan werd/kon veranderd worden op relatief korte termijn in de
afgelopen legislatuur.
Nog niet in het minst via het lanceren en uitbouwen van het eigen Cultureel aanbod…
Eenheid ziet niet in hoe de voorliggende wijzigingen en het “verpolitieken” van dit orgaan een
stap vooruit kunnen zijn… In tegendeel!”
Naar aanleiding van deze tussenkomst, die een samenvatting is van voormelde tekst, ontspint
zich nog volgende discussie en worden navolgende toelichtingen gegeven.
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, stelt dat er vanuit de culturele raad vorige legislatuur
een aantal verenigingen aangeduid werden, die een gezonde mix waren van gebruikers. Nu
worden er voorwaarden gesteld, namelijk minstens 3 maal per jaar gebruik maken van de
zaal. Er zijn echter evengoed gebruikers die slechts 1 keer per jaar een fuif organiseren. Die
hebben een volledig andere insteek. Nu werkte dit goed, zodat het raadslid de wijziging spijtig
vindt.
De heer Patrick Heremans, schepen, ontkent niet dat de raad de voorbije legislatuur goed werk
heeft geleverd. Op de manier die nu voorligt heeft het College ervoor gekozen de diversiteit in
de structuur in te bedden. Als het vrij zou gelaten worden, zouden we afhankelijk zijn van de
kandidaten die zich aandienen. We hebben structureel tot een mix willen komen.
Raadslid Raeymaekers merkt op dat het nu mogelijk is dat er iemand in de raad zit die zelfs
geen gebruiker is, waardoor iemand die er niks mee te maken heeft, toch zijn mening kan
komen zeggen.
De heer Johan Van Herck, raadslid, vindt niet dat iemand die nooit gebruik maakt van het GOC
daar iets zinnigs over zou kunnen zeggen.
De heer Jan Van Dyck, raadslid, zou de vertegenwoordigers van de gebruikende verenigingen
liever
opgesplitst
zien
tussen
occasionele
gebruikers
en
veelgebruikers.
Schepen Heremans erkent dat dit ook een optie is, maar stelt voor om het te proberen zoals
voorgesteld.
Raadslid Van Dyck vraagt ook nog wie er verantwoordelijk is voor die zaal.
Mevrouw Ann Willems, raadslid-voorzitter, antwoordt dat dit de cultuurbeleidscoördinator is.

Daarop zegt raadslid Van Dyck dat deze ook niet voor alles het beheersorgaan moet
raadplegen. Soms zijn er goede voorstellen, logische zaken, die worden afgeschoten door de
veelgebruikers. De cultuurbeleidscoördinator moet hier zijn verantwoordelijkheid nemen. Het
beheersorgaan zou zich enkel moeten bezighouden met het algemene beleid.
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op de Wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische
strekkingen gewaarborgd wordt;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het Decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal
lokaal cultuurbeleid, met inbegrip van de wijzigingen;
Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact;
Gelet op de Besluiten ter uitvoering van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren
van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid;
Gelet op de adviezen van de door de gemeenteraad erkende adviesraad voor cultuurbeleid,
d.d. 4 november 2009;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
Besluit met 12 stemmen voor (GBL en CD&V) en 7 onthoudingen (Eenheid, N-VA en
S.A.M.E.N.):
Titel I: Opdracht
Artikel 1. Het beheersorgaan heeft als opdracht de inrichtende overheid (gemeenteraad en
college van burgemeester en schepenen) bij te staan bij het beheer van het
gemeenschapscentrum.
Titel II: Omvang
Artikel 2. Het gemeenschapscentrum omvat volgende gebouwen:
- Gemeentelijk Ontmoetingscentrum, gelegen te Vonckstraat 17, 2270 Herenthout;
- Sint-Gummaruskerk, gelegen te Vonckstraat 45A, 2270 Herenthout.
Titel III: Doel
Artikel 3. Het gemeenschapscentrum is een culturele infrastructuur door de gemeente
beheerd met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten
behoeve van de lokale bevolking en met bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit.
Deze taken worden geconcretiseerd in het gemeentelijk cultuurbeleidsplan.
Titel IV: Bevoegdheden en verplichtingen
Artikel 4. Bevoegdheden ten aanzien van het gemeenschapscentrum
Het beheersorgaan beschikt over adviesrecht over alle aspecten van het beheer van het
gemeenschapscentrum (zoals bij verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, het financiële
beleid, het opstellen van een huishoudelijk reglement, de concessiecontracten en de
huurovereenkomsten,…) en het beleidsplan in verband met de onderdelen over het
gemeenschapscentrum.
Het advies van het beheersorgaan is niet bindend. Echter, indien de gemeenteraad of het
college van burgemeester en schepenen en beslissing neemt die afwijkt van het advies, zal dit
uitdrukkelijk gemotiveerd worden.
Om zijn bevoegdheden daadwerkelijk te kunnen uitoefenen heeft het beheersorgaan recht op
informatie over alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid betreffende het
gemeenschapscentrum.
Titel V: Samenstelling
Artikel 5. § 1. Het beheersorgaan is samengesteld uit 14 leden, waarbij de mandaten gelijk
verdeeld worden tussen enerzijds de afgevaardigden van de inrichtende macht en anderzijds
de gebruikers en geïnteresseerde inwoners.
§ 2. Het beheersorgaan is samengesteld uit drie geledingen:
- Afgevaardigden van de inrichtende overheid (7);
- Vertegenwoordigers van de gebruikende verenigingen, die minstens 3 maal per jaar
gebruik maken van de infrastructuur (5);
- Geïnteresseerde inwoners (2);
Eventuele waarnemers worden niet meegerekend.
§ 3. De afgevaardigden van de inrichtende overheid worden aangeduid door de verschillende
fracties in de gemeenteraad, waarbij de mandaten tussen de fracties verdeeld worden volgens
het stelsel ‘Imperiali’. De afgevaardigden mogen een politiek mandaat bekleden, doch dit is
niet noodzakelijk.

§ 4. Vertegenwoordigers van gebruikers worden door de gemeenteraad aangeduid op advies
van de gemeentelijke culturele raad. Zij kunnen geen politiek mandaat bekleden. In de mate
van het mogelijke zal een onrechtmatig overwicht zowel van één van de ideologische en
filosofische strekkingen als van één van de gebruikersgroeperingen worden voorkomen.
§ 5. De leden van het beheersorgaan dienen gedomicilieerd te zijn in de gemeente. Zij worden
benoemd door de gemeenteraad.
§ 6. De toetreding tot het beheersorgaan impliceert de aanvaarding van het organiek
reglement, en houdt de verplichting in tot het nakomen ervan.
Artikel 6. § 1. De hoedanigheid van lid van het beheersorgaan wordt verloren:
a) Voor de leden die benoemd zijn op voordracht van een politieke fractie van de
gemeenteraad: indien op voorstel van deze fractie door de gemeenteraad een ander lid wordt
aangeduid.
b) Voor de leden die benoemd werden als afgevaardigde van de gebruikers: indien op voorstel
van de vereniging-gebruiker door de gemeenteraad een andere afgevaardigde wordt
aangeduid.
c) Door ontslag van het lid. Dit ontslag dient schriftelijk aan de voorzitter van het
beheersorgaan meegedeeld te worden.
d) Door overlijden of rechtsonbekwaamheid.
f) Door uitsluiting, waarover het beheersorgaan met een meerderheid van twee derden van de
aanwezige stemgerechtigde leden beslist. Een niet-gemotiveerde afwezigheid op twee
achtereenvolgende samenkomsten van het beheersorgaan is een reden tot uitsluiting.
De gemeenteraad moet overgaan tot een globale hernieuwing van zijn vertegenwoordigers in
de loop van de zes eerste maanden volgend op de installatie van een nieuwe gemeenteraad.
§ 2. Het lidmaatschap mag niet langer duren dan zes jaar, maar is hernieuwbaar. De
lidmaatschappen lopen tot ten laatste zes maanden na installatie van een nieuwe
gemeenteraad. Het vroegere beheersorgaan blijft echter in functie totdat het nieuwe orgaan is
geïnstalleerd.
§ 3. Indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt, door de redenen vermeld in dit
artikel, wordt zo spoedig mogelijk in de opvolging voorzien door de gemeenteraad. Deze
opvolging moet geschieden met inachtneming van de voorwaarden gesteld onder artikel 5. De
opvolger voleindigt het mandaat.
Titel VI: Voorzitter, ondervoorzitter
Artikel 7. Het beheersorgaan kiest onder zijn stemgerechtigde leden bij geheime stemming en
bij volstrekte meerderheid van de aanwezige stemmen een voorzitter en een ondervoorzitter,
zodanig dat één van beiden behoort tot de afgevaardigden van de inrichtende overheid en één
van beiden tot de afgevaardigden van gebruikers.
Titel VII: Secretariaat
Artikel 8. De cultuurbeleidscoördinator of zijn afgevaardigde is, zonder stemrecht, belast met
het secretariaatswerk van het beheersorgaan.
Titel VIII: Samenkomsten, huishoudelijk reglement
Artikel 9. Het beheersorgaan komt ten minste tweemaal per jaar samen en zo dikwijls als de
belangen van het gemeenschapscentrum vereisen.
Artikel 10. Het beheersorgaan stelt een huishoudelijk reglement op waarin zij haar interne
werking verder regelt, minstens wat betreft de leiding der vergaderingen, de agenda en de
wijze van stemmen. Het huishoudelijk reglement dient niet aan de gemeenteraad ter
goedkeuring te worden voorgelegd.
Artikel 11. §1. Van elke bijeenkomst van het beheersorgaan, wordt een verslag opgesteld.
§2. De leden en het college van burgemeester en schepenen ontvangen een beknopt verslag
van de samenkomsten van het beheersorgaan binnen één maand na de samenkomst.
Titel IX: Waarnemers, werkgroepen
Artikel 12. Het beheersorgaan kan waarnemers of technici met een raadgevende stem
aanduiden.
Artikel 13. Het beheersorgaan kan werkgroepen vormen, waarvan de samenstelling en de
werking bij huishoudelijk reglement bepaald worden. Het voorzitterschap van deze
werkgroepen wordt steeds waargenomen door een lid van het beheersorgaan. In de schoot
van deze werkgroepen kan beroep gedaan worden op niet-leden van het beheersorgaan of
deskundigen.
Titel X: Wijzigingen

Artikel 14. Aan het organiek reglement voor het beheersorgaan kunnen slechts wijzigingen
door de gemeenteraad aangebracht worden, na voorafgaande besprekingen met het
beheersorgaan, dat tevens gevraagd moet worden een schriftelijk advies uit te brengen.
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Goedkeuring organiek reglement Bibliotheekcommissie
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal
lokaal cultuurbeleid;
Gelet op het decreet van 23 december 2005 houdende wijziging van het decreet van 13 juli
2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2002 bij het decreet op het lokaal
cultuurbeleid;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 houdende wijziging van
het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2002 ter uitvoering van het decreet van
13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid;
Gelet op het voorliggende voorstel van organiek reglement voor de bibliotheekcommissie voor
de gemeentelijke openbare bibliotheek van Herenthout;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. Het organiek reglement van het beheersorgaan voor de gemeentelijke openbare
bibliotheek van Herenthout (ook genoemd: Bibliotheekcommissie) wordt vastgesteld als volgt:
Artikel 1.
Het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek heeft als opdracht het
gemeentebestuur van Herenthout (gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen)
bij te staan bij het beheer van de gemeentelijke openbare bibliotheek.
De bevoegdheden van het beheersorgaan dienaangaande worden nader omschreven in artikel
3.
Artikel 2.
§ 1. De gemeentelijke openbare bibliotheek is een basisvoorziening waar elke burger terecht
kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning, en die actief bemiddelt
bij het beantwoorden van deze vragen. De openbare bibliotheek is actief inzake
cultuurspreiding en cultuurparticipatie; ze werkt in een geest van objectiviteit en vrij van
levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden. Deze taken worden geconcretiseerd
in
de
strategische
meerjarenplanning
van
de
gemeente.
§ 2. De gemeentelijke openbare bibliotheek omvat volgende infrastructuur:
Gemeentelijke openbare bibliotheek, gelegen te Zwanenberg 27, 2270 Herenthout.
Artikel 3.
§ 1. Het beheersorgaan heeft inspraak- en adviesrecht over alle aspecten van het beheer van
de openbare bibliotheek (werking, verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, het financiële
beleid, het opstellen van het huishoudelijk reglement, …) en in het bijzonder over de
beleidsplanning met betrekking tot de bibliotheek.
Het beheersorgaan werkt onder andere mee aan het respecteren van de wettelijke opdrachten
van de bibliotheek zoals opgesomd in het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal
cultuurbeleid (artikel 9). Zo kan het beheersorgaan mee de beleidslijnen vaststellen in het
kader van de collectievorming.
Het advies van het beheersorgaan is niet bindend doch wanneer de uiteindelijke beslissing van
de gemeenteraad of van het college van burgemeester en schepenen afwijkt van het advies,
moet dit uitdrukkelijk gemotiveerd worden.
§ 2. Het beheersorgaan stelt, samen met de bibliothecaris, een jaarlijks actieplan op, dat ter
goedkeuring wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Het
beheersorgaan stelt jaarlijks ook, samen met de bibliothecaris, een werkingsverslag op dat
beschrijft hoe het actieplan in het voorbije jaar werd uitgevoerd en dat ter goedkeuring wordt
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Eventuele afwijkingen ten
aanzien van het actieplan worden uitdrukkelijk gemotiveerd.
§ 3. Om zijn bevoegdheden daadwerkelijk te kunnen uitoefenen heeft het beheersorgaan recht
op informatie ten aanzien van alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid betreffende
de openbare bibliotheek.

Artikel 4.
§ 1. Het beheersorgaan is samengesteld uit vertegenwoordigers van de politieke fracties van
de gemeenteraad én van de gebruikers.
Elke politieke fractie uit de gemeenteraad heeft 1 vertegenwoordiger in het beheersorgaan.
§ 2. Het beheersorgaan is maximum samengesteld uit 14 vaste leden die aan de goedkeuring
van de gemeenteraad zijn onderworpen met daarboven maximaal 4 gecoöpteerde leden.
§ 3.
Bij de keuze van gecoöpteerde leden gaat het beheersorgaan uit van hetzij de
deskundigheid van betrokkene hetzij de aanvulling van de leden met personen uit belangrijke
nog niet in het beheersorgaan vertegenwoordigde bevolkingsgroepen uit het werkgebied.
§ 4. De leden van het beheersorgaan moeten – met uitzondering van het bibliotheekpersoneel
– woonachtig zijn in de gemeente Herenthout.
Artikel 5.
Zowel de vaste leden als de gecoöpteerde leden van het beheersorgaan hebben volwaardig
stemrecht.
De bevoegde schepen maakt uit hoofde van zijn functie deel uit van het beheersorgaan en
heeft raadgevende stem.
Artikel 6.
Bij aanstelling door het beheersorgaan van een voorzitter uit de vertegenwoordigers van de
politieke fracties van de gemeenteraad kiest het beheersorgaan een ondervoorzitter uit de
gebruikers en vice versa.
Artikel 7.
§ 1. In het beheersorgaan zetelt de bibliothecaris of een ander personeelslid van het A, B of
C4-C5-niveau met raadgevende stem.
§ 2. In het beheersorgaan wordt de functie van secretaris bij beurtrol waargenomen door de
bibliothecaris of een ander, door hem aangeduid personeelslid van de bibliotheek.
Artikel 8.
Het beheersorgaan wordt steeds in zijn geheel vernieuwd, bij voorkeur binnen de 3 maanden
na de installatie van de nieuwe gemeenteraad en uiterlijk tegen 1 juli van het jaar, volgend op
de gemeenteraadsverkiezingen.
Zolang die vernieuwing niet heeft plaatsgehad, blijft het oude in functie.
Artikel 9.
Het beheersorgaan stelt, voor het goede verloop van de inwendige aangelegenheden, een
huishoudelijk reglement op.
Artikel 10.
Het beheersorgaan stelt, om lopende zaken vlot te kunnen beheren, een dagelijks bestuur aan
waarin minstens de voorzitter en de ondervoorzitter zetelen met volwaardig stemrecht en de
bevoegde schepen en de bibliothecaris of een ander, door de bibliothecaris aangeduid
personeelslid van de bibliotheek met raadgevende stem. De bevoegdheden van het dagelijks
bestuur worden bepaald in het huishoudelijk reglement.
Artikel 11.
Alle mandaten worden kosteloos waargenomen.
Het gemeentebestuur voorziet in een bijkomende
verzekering als vrijwilligers voor de
eventuele gecoöpteerde leden, aangezien dezen niet beschermd worden door een aanstelling
door de gemeenteraad.
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Goedkeuring statuten gemeentelijke Sportraad

De fractie Eenheid vraagt de letterlijke opname in het verslag van volgende tekst, die werd
overhandigd voor het afsluiten van dit agendapunt:
“Is het mogelijk om toch politieke afvaardiging/waarnemers te voorzien in deze vergadering…
Volgens de (pers)mededelingen van de burgemeester zal de gemeentelijke activiteit zich in de
komende jaren niet in het minst richten op de uitvoering van RUP ’t Kapelleke…
Er werden reeds mandaten gevraagd aan de gemeenteraad voor het uitwerken van
gebruiksovereenkomsten erfpacht etc.., onder het mom dat “de Sportraad wel op de hoogte
zou worden gehouden”.
Kan er wettelijk een afvaardiging worden voorzien? Is dit zeker nu niet aangewezen?”
Naar aanleiding van deze tussenkomst, die een samenvatting is van voormelde tekst, ontspint
zich nog volgende discussie en worden navolgende toelichtingen gegeven.

De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, vraagt of de mogelijkheid bestaat om ook politieke
waarnemers naar de sportraad te sturen.
De heer Roger Gabriëls, burgemeester, antwoordt hierop dat alleen de schepen van sport als
waarnemer in de statuten is opgenomen.
Daarop argumenteert raadslid Raeymaekers dat er in de komende periode heel wat te doen zal
zijn omtrent KFC Herenthout, dat zou moeten besproken worden in de sportraad. In die zin
vindt hij het raadzaam om politieke vertegenwoordigers te voorzien.
De heer Herman Dom, schepen, merkt op dat er ook via de verenigingen vaak al politiek
aanwezig is. Dit komt de werking zeker niet ten goede.
De heer Maurice Helsen, schepen, vindt het voorstel aanvaardbaar indien het door de Sportvoor-Allen-decreet wordt toegelaten. Dit zal onderzocht worden en indien het kan, krijgt elke
fractie één vertegenwoordiger met raadgevende stem.
(Toevoeging na onderzoek):
Artikel 30 § 2 van het Sport-voor-Allen-decreet bepaalt: ‘Politieke mandatarissen van
het eigen bestuur kunnen geen deel uitmaken van de sportraad. De schepen, de gedeputeerde
of het collegelid, bevoegd voor sport, kan als waarnemer de vergaderingen bijwonen.’
De heer Jan Van Dyck, raadlid, merkt op dat er volgens de statuten maatregelen moeten
genomen worden naar openbaarheid, dus loutere aanwezigheid kan geen probleem zijn.
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 28 februari 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport
voor Allen-beleid;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Herenthout van 7 april 1978 houdende
erkenning van de gemeentelijke sportraad;
Gelet op voorliggend voorstel van statuten voor de gemeentelijke sportraad, die niet werden
gewijzigd t.o.v. de vorige versie;
Overwegende dat deze statuten ter goedkeuring aan de gemeenteraad dienen te worden
voorgelegd;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De statuten van de Herenthoutse Sportraad worden vastgesteld als volgt:
Hoofdstuk 1:Doelstelling.
Art. 1.
De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de
openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente.
Hij doet dit onder andere door:
a) Het geven van advies aan de gemeentelijke overheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op
verzoek, voor alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het
sportbeleid en voor alle aangelegenheden die voorzien zijn in de van kracht zijnde regelgeving;
b) Het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen alle Nederlandstalige
sportinitiatieven onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en
organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het
grondgebied van de gemeente;
c) Het voorstellen van op de behoeften afgestemde initiatieven op het gebied van
sportbeoefening en kaderopleiding;
d) Het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie;
e) De deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande raden voor
culturele aangelegenheden en de onderlinge uitwisseling van informatie.
Hoofdstuk 2: Samenstelling en structuur.
Art. 2.

De sportraad moet voldoende representatief zijn voor alle bestaande vormen van
sportbeoefening bij de bevolking. Hij is samengesteld uit een algemene vergadering en een
raad van bestuur.
Algemene vergadering
Art. 3.
Het gemeentebestuur moet in de sportraad de actoren betrekken die het Nederlandstalig
sportleven bevorderen, zijnde:
1) Alle Nederlandstalige sportinitiatieven onder andere sportverenigingen, sportprojecten,
instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten
ontwikkelen op het grondgebied van de gemeente;
2) Deskundigen inzake sport;
3) De niet-georganiseerde sporter, woonachtig in de gemeente.
Art. 4.
Elke vereniging, organisatie, instelling wijst, volledig vrij 1 lid en 1 plaatsvervanger aan. Deze
dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a) Zij moeten lid zijn van het sportinitiatief dat zij vertegenwoordigen;
b) Zij mogen niet meer dan één sportinitiatief vertegenwoordigen.
Art. 5.
Definitie van deskundigen
Deskundigen zijn personen die wegens hun bijzondere sportieve bevoegdheid en / of
bekwaamheid positief kunnen bijdragen tot de werking van de sportraad. Zij kunnen geen
bestuurslid zijn van een organisatie die lid is van de sportraad.
Art. 6.
Alle leden zijn stemgerechtigd. Elk lid heeft één stem.
Art. 7.
Politieke mandatarissen van het eigen bestuur kunnen geen deel uitmaken van de sportraad.
De schepen bevoegd voor de sport kan als waarnemer de vergaderingen bijwonen.
Art. 8.
De sportgekwalificeerde ambtenaar volgt de vergaderingen van de sportraad als waarnemer.
Art. 9.
Een sportinitiatief dat lid van de sportraad wenst te worden, dient een aanvraag te richten aan
de raad van bestuur van de sportraad. Indien ze beantwoordt aan de in art. 3 gestelde
normen, kan ze toetreden tot de algemene vergadering.
Art. 10.
Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren:
a) De wijziging van de statuten en de ontbinding van de sportraad;
b) Het aanvaarden en uitsluiten van leden van de algemene vergadering, zowel van de
organisaties in art. 3.1 als de deskundigen in art. 3.2;
c) De aanstelling en het ontslag van de bestuurders;
d) De aanstelling van de rekeningnazichters;
e) De jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen en de begroting van de sportraad;
f) Het verlenen van advies over het sportbeleidsplan en het jaarlijks verslag;;
g) Het goedkeuren en wijzigen van het huishoudelijk reglement;
h) Het verkiezen van de raad van bestuur;
i) Het geven van adviezen op de subsidiereglementen met invloed op de sport;
j) Het vastleggen of een kandidaat lid deskundige inzake sport is of niet.
Raad van bestuur
Art. 11.
De algemene vergadering bepaalt op welke manier de leden van de raad van bestuur worden
verkozen en neemt daartoe de nodige bepalingen op in het huishoudelijk reglement.
Art. 12.
De
algemene vergadering kiest uit haar leden die zich kandidaat stellen, bij gewone
meerderheid van stemmen, een voorzitter en een ondervoorzitter.
Art. 13.
De raad van bestuur duidt secretaris, penningmeester, en eventuele andere functies aan, met
een maximum van 12 leden.
Art. 14.
De schepen bevoegd voor de sport kan als waarnemer de vergaderingen bijwonen.
Art. 15.

De sportgekwalificeerde ambtenaar volgt de vergaderingen van de raad van bestuur als
waarnemer.
Art. 16.
De duur van de mandaten bedraagt 6 jaar, behoudens herverkiezingen. Wanneer een mandaat
van een lid van de raad van bestuur tussentijds vacant wordt, wijst de algemene vergadering
een opvolger aan, die het mandaat van zijn voorganger voltooit
Bij vacatie van de functie van voorzitter en / of ondervoorzitter benoemt de raad van bestuur
een plaatsvervanger tot de eerstvolgende algemene vergadering. Deze wijst een opvolger aan,
die het mandaat van zijn voorganger voltooit.
Art. 17.
De bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn toegewezen,
behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Hoofdstuk 3: Rekeningen van de sportraad.
Art 18.
Elk jaar worden de rekeningen van de verlopen jaar en de begroting van het volgende jaar
voorgelegd aan de algemene vergadering.
Art. 19.
Alle gelden worden beheerd door de penningmeester. Veertien dagen voor de algemene
vergadering zien twee rekeningnazichters die door de vorige algemene vergadering
aangewezen werden, de rekeningen na. Zij brengen verslag uit aan de algemene vergadering.
Hoofdstuk 4: Erkenning.
Art. 20.
De sportraad vraagt zijn erkenning aan het gemeentebestuur en legt daartoe zijn statuten, en
de latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor.
Art. 21.
De gemeenteraad bepaalt, na advies van de sportraad, de voorwaarden en modaliteiten van
de oprichting en erkenning van de sportraad en van de werking van de sportraad, inzonderheid
betreffende:
1. Maatregelen waarmee het recht op informatie van de sportraad ten aanzien van het
gemeentebestuur wordt gewaarborgd;
2. De wijze van aanvragen en uitbrengen van de adviezen met inbegrip van de termijn binnen
dewelke advies dient te worden uitgebracht;
3. De termijn binnen dewelke de gemeenteraad een gemotiveerd standpunt over de
uitgebrachte adviezen inneemt;
4. De wijze van betrokkenheid van de sportraad bij de opmaak, uitvoering en evaluatie van
het sportbeleidsplan;
5. Maatregelen met betrekking tot de openbaarheid van de werkzaamheden van de sportraad;
6. De wijze waarop de gemeente toezicht zal houden op de door haar aan de sportraad ter
beschikking gestelde financiële middelen;
Deze voorwaarden worden neergeschreven in een huishoudelijk reglement.
Art. 22.
Binnen het kader van de goedgekeurde gemeentebegroting voorziet het gemeentebestuur een
werkingstoelage voor de gemeentelijke sportraad.
Art. 23.
Het gemeentebestuur stelt een vergaderlokaal ter beschikking aan de sportraad.
Art. 24.
De sportraad moet uiterlijk zes maanden volgend op de installatie van de nieuwe
gemeenteraad, opnieuw worden samengesteld en erkend.
Hoofdstuk 5: Huishoudelijk reglement.
Art. 25.
In het huishoudelijk reglement wordt alles geregeld wat niet door de statuten wordt bepaald.
Dit reglement wordt goedgekeurd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
de aanwezige leden. Wijzigingen worden voorbereid door de raad van bestuur van de
sportraad en ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.
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De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het bestaan van een gemeentelijke Toerismeraad in onze gemeente;
Overwegende dat de Toerismeraad een belangrijke schakel is in het verder ontwikkelen van
een toeristisch beleid;
Overwegende dat de samenstelling en werking van het adviesorgaan dient geregeld te worden
bij wijze van statuten;
Gelet op het voorgebracht voorstel van statuten;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De statuten van de Toerismeraad worden vastgesteld als volgt:
Artikel 1. Algemeen
1.1. De toerismeraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad voor onbepaalde duur.
1.2. De zetel is gevestigd op volgend adres: Gemeentebestuur Herenthout, Loket Vrije Tijd,
Vonckstraat 17, 2270 Herenthout.
1.3. Het is de toerismeraad toegestaan een huishoudelijk reglement te voorzien waarin alle
punten, niet door de statuten geregeld, nader bepaald kunnen worden.
Artikel 2. Doel
De adviesraad heeft tot doel:
- het bevorderen van een democratisch en coherent beleid inzake toerisme in het belang
van de gemeente en haar bevolking, in coördinatie met toeristische partners en
actoren;
- het versterken van de toeristische aantrekkingskracht en activiteit van de gemeente.
2.2. Om deze doelstelling te verwezenlijken kan de adviesraad onder meer:
- adviezen uitbrengen inzake het toeristisch beleid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek,
aan de gemeenteraad en College van Burgemeester en Schepenen en, in voorkomend geval,
aan andere instanties;
- initiatieven voorstellen, of zelf uitwerken, op toeristisch gebied;
- toeristische activiteiten organiseren, op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur;
- deelnemen aan overleg met de andere adviesraden van Herenthout en er informatie mee
uitwisselen;
- bezienswaardigheden en evenementen bekend maken en promoten;
- publiciteits- en promotiemateriaal of brochures creëren en instaan voor de verspreiding
ervan, al dan niet tegen betaling.
Deze opsomming is niet limitatief.
De adviezen, verstrekt door de toerismeraad, zijn niet bindend.
Indien de beslissing van de gemeenteraad of van het college van burgemeester en schepenen
betreffende de kwestie waarop het advies betrekking heeft, van dit advies afwijkt, zal dit
uitdrukkelijk gemotiveerd worden.
Artikel 3. Lidmaatschap
3.1. De toerismeraad telt minimaal 4 en maximaal 12 stemgerechtigde leden. Er wordt
gestreefd naar een gebalanceerde samenstelling.
3.2. Stemgerechtigde leden dienen minimaal de leeftijd van 18 jaar te bereiken tijdens het
jaar van kandidatuurstelling en mogen geen politiek mandaat uitoefenen binnen de gemeente.
Zij verklaren zich bereid de statuten na te leven en zich actief te engageren om de
doelstellingen van de toerismeraad te realiseren. Ze voldoen aan minstens één van volgende
voorwaarden:
- Woonachtig zijn in de gemeente Herenthout en toeristische deskundigheid en/of verdiensten
hebben;
- Een toeristische aanbieder op het grondgebied vertegenwoordigen.
3.3. Niet-stemgerechtigde leden zijn de schepen van toerisme en de coördinator toerisme
(personeelslid van het gemeentebestuur, belast met de coördinatie van het toerismebeleid).
3.4. Stemgerechtigde leden dienen een schriftelijke aanvraag tot lidmaatschap in. Het
college van burgemeester en schepenen beslist na advies van de coördinator toerisme over de
aanstelling. Na installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt ook de samenstelling van de
toerismeraad hernieuwd, binnen een termijn van zes maanden.

3.5. Leden die ontslag nemen doen dit t.a.v. de voorzitter. Het college van burgemeester en
schepenen wordt hiervan in kennis gesteld. Aan lidmaatschap komt tevens een einde door het
niet meer voldoen aan de voorwaarden tot lidmaatschap, of door 3 opeenvolgende nietgemotiveerde afwezigheden op de vergaderingen van de toerismeraad.
3.6. Externe deskundigen kunnen gehoord worden over een specifiek onderwerp. De
toerismeraad kan naar eigen goeddunken samenwerken met andere gemeentelijke raden en/of
verenigingen voor het nastreven van haar doelstelling.
Artikel 4. Werking
4.1. De toerismeraad stelt een voorzitter en een penningmeester aan. Deze worden anoniem
en bij gewone meerderheid verkozen. Elk stemgerechtigd lid van de toerismeraad kan zich
hiertoe schriftelijk kandidaat stellen. Voorzitter en/of penningmeester kunnen door de
toerismeraad ontslagen worden met een 2/3 meerderheid van de stemgerechtigde leden (de te
beoordelen leden niet meegerekend).
4.2. De coördinator toerisme neemt het secretariaat waar.
4.3. De voorzitter ondertekent alle officiële briefwisseling van de adviesraad en stelt de
agenda van de vergadering samen. Leden van de vergadering die punten aan de agenda
wensen toe te voegen, maken deze over aan de voorzitter.
4.4. De penningmeester geeft de vergadering kennis van de financiële verrichtingen en het
kasverslag.
4.5. Er kunnen enkel beslissingen genomen worden, wanneer een gewone meerderheid van
de leden aanwezig is. Indien een tweede maal bijeengeroepen zonder het vereiste aantal leden
te bereiken, kan de vergadering tijdens deze bijeenkomst rechtsgeldig besluiten over de
tweemaal geagendeerde punten.
4.6. Er wordt bij beslissingen gestreefd naar unanimiteit. Besluiten door stemming worden
genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden. Bij staking is de
stem van de voorzitter doorslaggevend. Enkel wanneer een gewone meerderheid van de
stemgerechtigde leden hierom verzoekt, wordt er overgegaan tot een geheime stemming.
Leden die persoonlijk belang hebben bij een door de toerismeraad te behandelen
agendapunt, kunnen niet deelnemen aan de bespreking en de besluitvorming van het
desbetreffende punt.
4.7. Er worden minimaal drie vergaderingen per jaar georganiseerd, en zo vaak als nodig
geacht om de doelstellingen van de adviesraad te bereiken.
4.8. De vergaderingen van de toerismeraad zijn openbaar. Indien de handhaving van de
orde zulks vereist, kan de voorzitter beslissen om bepaalde punten in gesloten vergadering te
behandelen.
Artikel 5. Wijziging statuten
5.1. Voorstellen tot wijzigingen in de statuten worden beslist met een 2/3 meerderheid van
de aanwezige stemgerechtigde leden van de toerismeraad. Tot effectieve wijziging van de
statuten kan enkel besloten worden door de gemeenteraad.
5.2. Van dergelijk voorstel tot wijziging worden alle leden minimaal 10 dagen voor de
vergadering schriftelijk op de hoogte gebracht. Die uitnodiging moet duidelijk de te wijzigen
artikels aangeven, evenals de voorgestelde nieuwe tekst.
Artikel 6. Financiën
6.1. De toerismeraad beheert de eigen financiën en is steeds verantwoording verschuldigd
aan het College van Burgemeester en Schepenen.
6.2. De gemeenteraad stelt de toerismeraad de nodige middelen ter beschikking om een
goede werking te verzekeren.
6.3. De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de
toerismeraad, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen
opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding,
uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte
bijdragen of gedane inbrengen. Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden ook, moet
het vermogen van de vereniging worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de
vereniging en mag het niet worden uitgekeerd aan de leden.
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De fractie Eenheid vraagt de letterlijke opname in het verslag van volgende tekst, die werd
overhandigd voor het afsluiten van dit agendapunt:

“De samenlezing van artikel 4 en 5 geeft praktische moeilijkheden/tegenstrijdigheden.
Bovendien blijft er een zekere absurditeit behouden in de statuten door enerzijds een
afgevaardigde van elke politieke fractie te voorzien, en anderzijds te stellen dat een lid geen
enkel politiek mandaat mag uitoefenen.
Het is dan ook aangewezen om in artikel 5 de 2 & 3 de voorwaarde te schrappen voor de
afgevaardigde van de politieke fracties, die de facto toch geen stemrecht hebben…”
De fractie N-VA vraagt de letterlijke opname in het verslag van volgende tekst, die werd
overhandigd voor het afsluiten van dit agendapunt:
“Wij hebben hierbij de vraag gesteld aan de secretaris of de voorwaarden tot lidmaatschap
opgesomd in artikel 5 van het reglement ook gelden voor de politiek afgevaardigden zonder
stemrecht, gezien in dat artikel gewag wordt gemaakt van het behoren tot de leidingsploeg
van een erkende jeugdorganisatie, of gecoöpteerd zijn, wat de politiek afgevaardigden niet
zijn.
Ik heb daarop twee antwoorden gekregen: eerst dat de leeftijdsvereisten en het verbod op
politiek mandaat niet tellen voor de afgevaardigden van de fracties, en daarna een mailtje met
correctie dat het wel altijd geïnterpreteerd is dat de afgevaardigden van de politieke partijen
geen mandaat mogen voeren.
De statuten moeten dus klaarblijkelijk worden aangepast, gezien er wel meer onduidelijkheid
bestaat over de interpretatie, en er voor verwarring geen plaats kan zijn in zulke fundamentele
documenten. Ik richt mij dan ook tot de schepen van jeugd met deze vraag. Voor ons kan het
dat deze interpretatie, met restrictie op mandaten, behouden blijft, maar wij zouden het
logischer vinden dat de mogelijkheid bestaat een link te leggen tussen de gemeenteraad en
het adviesorgaan, en dus de restrictie af te schaffen.”
Naar aanleiding van deze tussenkomsten, die een samenvatting zijn van voormelde teksten,
ontspint zich nog volgende discussie en worden navolgende toelichtingen gegeven.
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, vraagt de afschaffing van de voorwaarde dat
vertegenwoordigers van de fracties geen politiek mandaat mogen hebben. Ook de
leeftijdsgrens geldt immers niet voor de vertegenwoordigers van de fracties.
De heer Herman Dom, schepen, werpt hiertegen op dat er twee verhalen klinken: enerzijds wil
men het werk door zoveel mogelijk verschillende mensen laten doen en nu wordt er gevraagd
om een raadslid te laten zetelen in de jeugdraad.
De raad stemt met het voorstel van raadslid Raeymaekers in: de vertegenwoordigers van de
fracties in de jeugdraad mogen een politiek mandaat vervullen.
De heer Jan Van Dyck, raadslid, leest in de statuten dat de niet-georganiseerde jeugd
gecoöpteerd wordt en vraagt hoe dit gebeurt.
Mevrouw Tine Witvrouwen, schepen, antwoordt hierop dat de leden van de jeugdraad
coöpteren. Als er niemand van de niet-georganiseerde jeugd geïnteresseerd is, bestaat de
jeugdraad enkel uit vertegenwoordigers van verenigingen.
Raadslid Van Dyck leidt hieruit af dat de niet-georganiseerde jeugd op deze wijze schatplichtig
wordt gemaakt aan de jeugdverenigingen.
Ook de heer Ben Verhaegen, raadslid, vindt het beter om bepaalde plaatsen voor te behouden
voor de niet-georganiseerde jeugd.
Hierop formuleert raadslid Van Dyck een amendement dat erin bestaat vaste quota te bepalen
voor de niet-georganiseerde jeugd.
De raad stemt bijgevolg over het door raadslid Van Dyck voorgebrachte amendement. Het
amendement wordt verworpen met 11 stemmen tegen (CD&V, Roger Gabriëls, Patrick
Heremans, Herman Dom, Tine Witvrouwen, Ann Willems, Gert Van Dyck en Leo Van Herck) en
8 stemmen voor (Eenheid, N-VA, S.A.M.E.N. en Ingrid Verheyen).
Vervolgens stemt de raad over het oorspronkelijk voorstel zoals voorgebracht in de
ontwerpnotulen.

De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en stimulering van het
gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, zoals
gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005 en 15 december 2006;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het
decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het
gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij
de besluiten van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004, 16 juni 2006 en 26 januari 2007;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Herenthout van 14 december 1992 houdende
de erkenning van de gemeentelijke jeugdraad;
Gelet op het voorstel van statuten, goedgekeurd door de jeugdraad;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met 12 stemmen voor (GBL en CD&V) en 7 onthoudingen (Eenheid, N-VA en
S.A.M.E.N.):
Enig artikel. De statuten van de gemeentelijke jeugdraad worden vastgesteld als volgt:
Artikel 1
De gemeentelijke jeugdraad wordt erkend als adviesorgaan onder de benaming: ‘Herenthoutse
Jeugdraad’.
DOEL
Artikel 2
De Herenthoutse Jeugdraad heeft tot doel het contact, de coördinatie en de samenwerking
tussen de verschillende jeugdverenigingen, en de niet georganiseerde jeugd, onderling te
bevorderen, hun gemeenschappelijke belangen te dienen en eventuele problemen samen op te
lossen.
De Herenthoutse Jeugdraad heeft ook tot doel het jeugdwerk te stimuleren en ook haar stem
te laten horen in het jeugdbeleid.
De Herenthoutse Jeugdraad moet de waarborg zijn tot participatie van de jeugdbevolking aan
beleidsvoorbereidingen van het gemeentebestuur, met betrekking tot het jeugdbeleid, door:
- op eigen initiatief of op verzoek, aan het gemeentebestuur advies te verstrekken of
voorstellen te doen aangaande aangelegenheden die verband houden met het jeugdbeleid
en jeugdleven.
- planning en organisatie van activiteiten
en planning van het jeugdbeleid,
beleidsvoorbereidend werk.
- haar adviesfunctie: het gemeentebestuur vraagt advies aan de jeugdraad, over alle zaken
die betrekking hebben op het jeugdbeleid. De adviezen van de Jeugdraad zijn niet bindend.
Indien de beslissing van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen
betreffende de kwestie waarop het advies betrekking heeft, afwijkt van dit advies, zal dit
uitdrukkelijk gemotiveerd worden en gerapporteerd worden aan de Herenthoutse Jeugdraad.
- De Herenthoutse Jeugdraad kan ook spontaan een advies formuleren aan het
gemeentebestuur.
Artikel 3
De jeugdraad mag de jeugdverenigingen niet hinderen in hun werking.
SAMENSTELLING
Artikel 4
De Herenthoutse Jeugdraad bestaat uit:
- een dagelijks bestuur, gevormd door de voorzitter, secretaris, schatbewaarder. Eventueel
kan ook een ondervoorzitter verkozen worden.
- het Herenthoutse schepencollege vaardigt een schepen van jeugd af. Deze heeft geen
stemrecht.
- een algemene vergadering met openbaar karakter, gevormd door de effectieve en
plaatsvervangende leden van de door de Herenthoutse Jeugdraad erkende jeugdorganisaties
en gecoöpteerde leden met stemrecht, een afgevaardigde van elke politieke fractie zonder
stemrecht en individuele jongeren zonder stemrecht.
- een bijzonder algemene vergadering met niet openbaar karakter, gevormd door de
effectieve en plaatsvervangende leden van de door de Herenthoutse Jeugdraad erkende
jeugdorganisaties en gecoöpteerden met stemrecht.

- werkgroepen, die binnen de schoot van de Herenthoutse Jeugdraad kunnen opgericht
worden met mensen van het dagelijks bestuur, van de algemene vergadering en
vrijwilligers.
De werkgroep:
- ontwikkelt een visie op een specifiek jeugdthema;
- kan een advies formuleren over dit specifieke jeugdthema;
- Kan belast worden met de praktische organisatie van evenementen;
- kan het mandaat geven aan de voorzitter en ondervoorzitter van de werkgroep
om het advies en het verslag van de vergaderingen goed te keuren teneinde een
snelle informatiedoorstroming te garanderen;
- communiceert zijn bevindingen steeds op de Algemene Vergadering.
- de samenstelling van de jeugdraad mag maximum voor 2/3 uit mensen van hetzelfde
geslacht bestaan.
VOORWAARDEN TOT LIDMAATSCHAP
Artikel 5
Om een mandaat van lid van de Herenthoutse Jeugdraad te kunnen uitoefenen dient voldaan
aan de volgende voorwaarden:
a) behoren tot de leidingsploeg van een door de Algemene Vergadering erkende
Herenthoutse jeugd- of jongerenorganisatie, ofwel gecoöpteerd worden door de
Algemene Vergadering.
b) Minimum 16 jaar zijn en maximum 35 jaar zijn op het ogenblik dat het lidmaatschap
aanvangt of vernieuwd wordt.
c) op geen enkel niveau een politiek mandaat uitoefenen.
d) woonachtig zijn in Herenthout of minstens een betrokkenheid met de gemeente kunnen
aantonen.
De voorwaarden onder a, b en c gelden niet voor de afgevaardigden van de politieke fracties.
Artikel 6
Het Dagelijks Bestuur van De Herenthoutse Jeugdraad wordt telkens geïnstalleerd voor een
periode van twee kalenderjaren. De eerste maal in 1986.
Artikel 7
Elke Herenthoutse jeugdorganisatie duidt voor een periode van één jaar twee effectieven en
twee plaatsvervangend leden aan in de Algemene Vergadering.
Uittredende leden kunnen na deze periode opnieuw worden aangeduid, voor zover zij op dat
ogenblik nog voldoen aan de voorwaarden tot lidmaatschap.
Artikel 8
Aan het lidmaatschap van de Herenthoutse Jeugdraad kan een einde worden gemaakt.
- op schriftelijk verzoek van de jeugdorganisatie die het lid in kwestie heeft aangeduid
- op schriftelijk verzoek van het lid.
In beide gevallen verplicht de jeugdorganisatie zich ertoe onmiddellijk een nieuw
effectief lid of een nieuwe plaatsvervanger aan te duiden.
- op schriftelijk verzoek van de gecoöpteerde jongere.
- de jeugdraad kan een gecoöpteerde afzetten mits een 2/3de meerderheid van stemmen en
mits een gemotiveerd besluit.
Artikel 9
Wanneer een jeugdorganisatie ontbonden wordt dienen haar vertegenwoordigers ontslag te
nemen. Wanneer een nieuwe jeugdgroepering wordt opgericht en door de jeugdraad erkend
wordt kunnen volgens hogervermelde hun twee vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers
aangeduid worden om in de raad te zetelen. In afwachting van een erkenning mag deze
organisatie wel een waarnemer sturen. Deze heeft echter geen stemrecht. De algemene
vergadering is openbaar. Elk effectief lid heeft 1 stem maar het aantal aanwezigen is
onbeperkt.
Artikel 10
Een jeugdvereniging of gecoöpteerde, die bij 5 opeenvolgende vergaderingen van de
jeugdraad niet vertegenwoordigd is geweest zonder dat dit schriftelijk of mondeling wordt
gemeld, wordt daarover schriftelijk door het dagelijks bestuur ingelicht. Bij een volgende
ongewettigde afwezigheid zal de vereniging of gecoöpteerde uitgesloten worden.
Indien de uitgesloten vereniging haar lidmaatschap wil hernieuwen, kan dit volgens de
modaliteiten van artikel 9.
Artikel 11

De jeugdraad kan ten allen tijde individueel geïnteresseerde jongeren coöpteren met een
maximum van 2/3de van het aantal effectieve leden na een proefperiode van 3 maanden en
met een engagement van 1 jaar.
Artikel 12
De gecoöpteerde leden van de jeugdraad kunnen niet tegelijk effectief lid en/of
plaatsvervangend lid zijn van dezelfde of van verschillende verenigingen, zij kunnen ook geen
deel uitmaken van één van de aangesloten verenigingen.
BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13
De bijzonder algemene vergadering is niet openbaar. De vergadering wordt bijeengeroepen
door de voorzitter, in samenspraak met de secretaris. Enkel stemgerechtigde leden en de
secretaris hebben toegang tot de bijzonder Algemene Vergadering.
De dagorde wordt samengesteld door het Dagelijks Bestuur.
De uitnodigingen en het verslag van de vorige vergadering zullen verstuurd worden door de
ambtenaar belast met jeugdzaken, in opdracht van het Dagelijks Bestuur.
De Algemene Vergadering kan het mandaat geven aan de voorzitter van de algemene
vergadering om het advies en het verslag van de vergaderingen goed te keuren teneinde een
snelle informatiedoorstroming te garanderen.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14
De AV komt maandelijks bijeen op data die door het dagelijks bestuur in het begin van het
werkjaar worden vastgelegd. De bijeenkomsten gaan door in een gemeentelijk lokaal. De
vergadering is openbaar.
De AV komt bijeen telkens wanneer het Dagelijks Bestuur het nuttig acht ofwel op verzoek
van:
- 1 van de stemgerechtigde leden
- het gemeentebestuur, via de schepen van jeugd
Het Dagelijks Bestuur stelt de dagorde op aan de hand van voorstellen van de verzoekers.
De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:
- op eigen initiatief of op verzoek, aan schepencollege en/of aan het gemeentebestuur advies
te verstrekken of voorstellen te doen aangaande problemen die verband houden met het
jeugdbeleid en jeugdleven.
- planning en organisatie van activiteiten en planning van het jeugdbeleid,
beleidsvoorbereidend werk.
- aan adviesfunctie: het gemeentebestuur vraagt advies aan de jeugdraad, over alle zaken die
betrekking hebben op het jeugdbeleid.
- Coördineren, ondersteunen & stimuleren van Herenthoutse jeugdverenigingen.
- Het verdedigen van de gemeenschappelijke belangen in allerhande dossiers aangaande
(niet-) georganiseerde jeugd.
Hierop zijn ook de afgevaardigde van elke politieke fractie uitgenodigd. Zij hebben evenwel
geen stemrecht. De uitnodigingen en het verslag van de vorige vergadering zullen verstuurd
worden door de jeugdambtenaar, in opdracht van het Dagelijks Bestuur.
De Algemene Vergadering kan het mandaat geven aan de voorzitter van de algemene
vergadering om het advies en het verslag van de vergaderingen goed te keuren teneinde een
snelle informatiedoorstroming te garanderen.
Artikel 15
De algemene vergadering wordt samengeroepen door het dagelijks bestuur, dat plaats, tijd en
dagorde van de vergadering vaststelt. De dagorde kan aangevuld worden, mits schriftelijke
verwittiging, door de leden van de algemene vergadering. De vergaderingen zijn openbaar,
mits bewaring van de goede orde en voorgezeten door de voorzitter, of, zo deze verhinderd is,
door diens opvolger in het Dagelijks Bestuur, in afspraak met de voorzitter.
Tijdens de Algemene Vergadering kunnen aanvullende punten en mededelingen onder ‘varia’
worden behandeld.
Artikel 16
Om geldige beslissingen te kunnen nemen moeten minstens ½ + 1 van de stemgerechtigde
leden (het effectief of het plaatsvervangend lid) op de algemene vergadering aanwezig zijn.
Indien een bepaald punt niet geldig kon beslist worden ingevolge onvoldoende aanwezigheid,
zal de tweede maal hierover wel geldig kunnen worden beslist, ongeacht het aantal aanwezige
stemgerechtigde vertegenwoordigers.

Alleen de effectieve of hun plaatsvervangende leden, van de door de Jeugdraad erkende
jeugdorganisaties of de door de Jeugdraad gecoöpteerde jongeren hebben stemrecht; de
schepen van jeugd, de jeugdambtenaar, de politiek afgevaardigden en de individuele jongeren
hebben geen stemrecht.
De beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid
van stemmen, telt de stem van de voorzitter dubbel.
DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 17
De voorzitter en de schatbewaarder worden rechtstreeks gekozen door de Algemene
Vergadering. Eventueel kan ook een ondervoorzitter aangeduid worden. De taak van secretaris
wordt door de ambtenaar belast met jeugdzaken waargenomen.
De stemming gebeurt schriftelijk en is geheim. De kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen, zijn verkozen. Bij gelijkheid van stemmen voor de kandidaten wordt tussen deze
kandidaten gestemd. Indien er bij de volgende stemronde een gelijkheid van stemmen
ontstaat dan is diegene die de hoogste anciënniteit bezit verkozen.
De verkiezing gebeurt telkens voor een periode van 2 jaar.
Het dagelijks bestuur:
- functioneert als denktank voor jeugdaangelegenheden op het grondgebied van Herenthout en
zoekt hierbij voeding bij de algemene vergadering;
- organiseert de jaarplanning van data van bijeenkomsten van de algemene vergadering aan
het begin van het kalenderjaar;
- legt de agenda van de vergaderingen vast en bereidt de bijeenkomsten van de algemene
vergadering voor;
- bespreekt de verslagen en adviezen van de algemene vergadering die goedgekeurd kunnen
worden door de voorzitter;
- informeert de algemene vergadering over de stand van zaken binnen de werkgroepen;
- Het secretariaat ondersteunt de voorbereiding en organisatie van de bijeenkomsten van de
werkgroep.
Het Dagelijks Bestuur kan autonoom adviezen geven.
OPHEFFING
Artikel 18
Indien er minder dan 2 erkende jeugdverenigingen vertegenwoordigd zijn in de jeugdraad dan
zal de jeugdraad opgeheven worden.
Na opheffing van de jeugdraad zal de overschot van de financiële middelen overgemaakt
worden aan het gemeentebestuur.
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Goedkeuring statuten gemeentelijke seniorenraad
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Overwegende dat, ingevolge de tendens tot vergrijzing van de bevolking, het aantal senioren
een steeds belangrijkere bevolkingsgroep wordt en zij tevens, ingevolge de vooruitgang in de
geneeskunde, steeds meer in de mogelijkheid zijn activiteiten te organiseren en bij te wonen;
Overwegende derhalve dat het logisch is dat ook voor deze bevolkingsgroep een
inspraakorgaan bestaat dat specifiek gericht is op materies die hen aanbelangen;
Overwegende dat om deze reden een Seniorenraad opgericht werd;
Overwegende dat, teneinde deze Seniorenraad degelijk te laten functioneren, het noodzakelijk
is voor dit adviesorgaan statuten op te stellen;
Gelet op het voorgebrachte voorstel van statuten;
Overwegende dat deze statuten ter goedkeuring aan de gemeenteraad dienen te worden
voorgelegd;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De statuten van de Herenthoutse Seniorenraad worden vastgesteld als volgt:
DOELSTELLINGEN VAN DE SENIORENRAAD
Artikel 1.
De gemeentelijke seniorenraad Herenthout is een gemeentelijke adviesraad, en behandelt
en/of coördineert alle aangelegenheden en organiseert activiteiten op gemeentelijk vlak, die
rechtstreeks of onrechtstreeks de senioren van de gemeente aanbelangen. Hij is in de eerste
plaats een raad die adviezen doorspeelt naar het college van burgemeester en schepenen.
Concreet kan dit o.m. inhouden:

-

De gemeentelijke seniorenraad Herenthout werkt adviezen of richtlijnen uit voor het
lokale bejaardenbeleid. Deze adviezen of richtlijnen kunnen spontaan of op vraag van
het schepencollege gegeven worden betreffende seniorenaangelegenheden in de
breedste zin.
- De gemeentelijke seniorenraad Herenthout fungeert als informatiekanaal en
aanspreekpunt voor alle kwesties/problemen in verband met senioren in de gemeente.
- De gemeentelijke seniorenraad Herenthout slaat een brug tussen de groeperingen van
senioren en de individuele senioren.
- De gemeentelijke seniorenraad Herenthout stimuleert het bejaardenwerk, de
bejaardenzorg en de integratie van personen van de derde leeftijd in de maatschappij.
- De gemeentelijke seniorenraad Herenthout verleent specifieke aandacht aan de noden
en behoeften van zowel georganiseerde als niet-georganiseerde senioren.
- De gemeentelijke seniorenraad Herenthout organiseert inspraak van de senioren via
hoorzittingen en kortlopende projecten rond bepaalde onderwerpen die specifiek
senioren aanbelangen.
SAMENSTELLING EN STRUCTUUR VAN DE SENIORENRAAD
Artikel 2.
§ 1. De gemeentelijke seniorenraad Herenthout is samengesteld uit stemgerechtigde en nietstemgerechtigde leden. Er wordt naar gestreefd om een evenredig aantal mannen en vrouwen
in de raad te laten zetelen.
§ 2. Stemgerechtigde leden zijn:
- afgevaardigden van OKRA
- afgevaardigden van de centrumraad
- afgevaardigden RVT Boeyendaalhof/Driesenhof
- afgevaardigden van Huis Driane-Serviceflats
- niet-georganiseerde senioren
Met uitzondering van de niet-georganiseerde senioren, vaardigen zij elk 2 effectieve leden af +
2 plaatsvervang(st)ers. De plaatsvervang(st)ers vertegenwoordigt de vereniging bij
afwezigheid van een effectief lid.
De niet-georganiseerde senioren hebben 6 stemgerechtigde leden, die moeten voldoen aan
volgende voorwaarden:
- ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Herenthout
- geen deel uitmaken van de gemeente- of de OCMW-raad
Alle stemgerechtigde leden dienen de leeftijd van 55 jaar bereikt te hebben.
§ 3. Niet-stemgerechtigde leden zijn:
- schepen van sociale zaken
- een door het college van burgemeester en schepenen aangestelde ambtenaar die de functie
van secretaris vervult
- voorzitter OCMW
- diensthoofd dienstencentrum Huis Driane
- deskundigen op uitnodiging van de vergadering
Artikel 3.
§ 1. Elke vereniging beslist zelfstandig over de aanduiding en de vervanging van haar
vertegenwoordigers en deelt deze beslissing vooraf en schriftelijk mee aan de voorzitter van de
seniorenraad.
§ 2. De niet-georganiseerde senioren dienen hun kandidatuur in na een openbare oproep aan
alle senioren via het gemeentelijk informatieblad of een ander informatiekanaal, waarna de
aanduiding van de effectieve leden en de plaatsvervangers gebeurt op de eerstvolgende
vergadering van de seniorenraad waarop alle kandidaten worden uitgenodigd. Nietgeorganiseerde
senioren
worden
aangeduid
door
de
afgevaardigden
van
de
seniorenverenigingen in de gemeentelijke seniorenraad.
§ 3. Indien een vereniging geen afgevaardigden aanwijst of onvoldoende senioren buiten de
verenigingen zich kandidaat stellen, kan de seniorenraad toch op geldige wijze werken.
Artikel 4.
Uit de vergadering wordt door haar leden een voorzitter en schatbewaarder gekozen.
Het secretariaat wordt waargenomen door een gemeentebediende.
Artikel 5.

De gemeentelijke seniorenraad Herenthout kan steeds deskundigen raadplegen. Zij kunnen op
de bijeenkomsten van de gemeentelijke seniorenraad uitgenodigd worden, maar hebben geen
stemrecht.
DUUR VAN DE MANDAAT
Artikel 6.
Het mandaat van de stemgerechtigde leden vangt aan bij aanvang van elke nieuwe legislatuur
in de gemeenteraad, en geldt tot intrekking van het mandaat door de betrokken vereniging of
door opzeg van het mandaat door het individuele lid.
Na drie opeenvolgende afwezigheden zonder verontschuldiging of vervanging wordt de
afgevaardigende vereniging verzocht een ander lid aan te duiden tesamen met een
plaatsvervanger. In voorkomend geval wordt voor wat betreft de niet-georganiseerde senioren
een nieuwe kandidaat door de raad aangeduid. Deze kandidaat is ofwel iemand die bij een
vorige oproep kandideerde of iemand die zich bij een nieuwe oproep voordroeg. De leden die
als dusdanig werden vervangen worden door de raad hiervan in kennis gesteld.
Artikel 7.
Het mandaat is onbezoldigd.
Artikel 8.
Het mandaat eindigt:
- na schriftelijke en gemotiveerde intrekking van de opdracht door de vereniging die de
kandidaat vertegenwoordigt;
- door schriftelijk ontslag door de betrokkene uit de gemeentelijke seniorenraad Herenthout
of uit de vereniging die hij/zij vertegenwoordigt;
- door drie opeenvolgende, ongewettigde afwezigheden (cfr. supra) op de vergaderingen van
de gemeentelijke seniorenraad Herenthout.;
- bij algehele vernieuwing van de gemeenteraad.
Het lid wordt van de beëindiging van zijn/haar mandaat door de seniorenraad in kennis
gesteld.
WERKING VAN DE VERGADERINGEN
Artikel 9.
De gemeentelijke seniorenraad Herenthout komt minstens driemaal per jaar samen en telkens
wanneer de voorzitter of een derde van de leden hierom verzoekt.
De raad komt binnen de maand samen als om een dringend advies gevraagd wordt door het
schepencollege.
Artikel 10.
De bijeenroeping gebeurt schriftelijk door de voorzitter, minstens acht dagen voor de
vergadering.
De uitnodiging vermeldt plaats, datum en uur en de agendapunten van de samenkomst.
De agenda vermeldt alle punten die door het gemeentebestuur of door de leden van de
gemeentelijke seniorenraad Herenthout schriftelijk zijn ingediend.
Artikel 11.
De vergaderingen zijn openbaar.
BERAADSLAGINGEN
Artikel 12.
Om geldig te kunnen beraadslagen, moet minstens de helft van de stemgerechtigde leden
aanwezig zijn.
Indien het quorum niet gehaald wordt, kan de daaropvolgende vergadering over dezelfde
agenda beslissen, ongeacht het aantal aanwezigen.
Met uitzondering van hetgeen is bepaald in artikel 17, worden de adviezen en voorstellen
aangenomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 13.
De gemeentelijke seniorenraad Herenthout kan een huishoudelijk reglement opstellen.
VERSLAG – ADVIEZEN – VOORSTELLEN
Artikel 14.
De secretaris stelt het verslag op van iedere samenkomst.
Het verslag wordt toegezonden aan alle leden van de gemeentelijke seniorenraad Herenthout,
aan de leden van het college van burgemeester en schepenen en aan elke fractie van de
politieke partijen in de gemeenteraad.
Adviezen en voorstellen worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 15.

Indien het voorstel of advies van de gemeentelijke seniorenraad Herenthout niet gevolgd
wordt, moet de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen zijn beslissing
motiveren.
WERKINGSKOSTEN
Artikel 16.
De gemeentelijke seniorenraad Herenthout beschikt over middelen, ingeschreven in het budget
van de gemeente.
WIJZIGING STATUUT
Artikel 17.
Over het voorstel tot wijziging van onderhavige statuten, dat voor goedkeuring dient te
worden overgemaakt aan het gemeentebestuur, kan alleen beraadslaagd worden door de
gemeentelijke seniorenraad Herenthout indien het voorstel tot wijziging uitdrukkelijk op de
agenda werd vermeld.
De goedkeuring moet met 2/3 van de aanwezige leden gebeuren. Indien de tweederde
meerderheid niet bereikt wordt, zal de volgende vergadering hierover in elk geval geldig
kunnen beraadslagen op voorwaarde dat de agenda vermeldt dat het hier een tweede oproep
tot wijziging van de statuten betreft.
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Goedkeuring statuten Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Overwegende dat het een algemene tendens in de maatschappij is steeds meer aandacht te
besteden aan ontwikkelingssamenwerking en begeleiding van achtergestelde streken naar
meer zelfstandigheid en welvaart; dat ook in onze gemeente jaarlijks een aanzienlijk bedrag
wordt besteed aan ontwikkelingssamenwerking;
Gelet op het bestaan in onze gemeente van de Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking als inspraakorgaan betreffende het gemeentelijk beleid inzake
ontwikkelingssamenwerking; dat deze adviesraad eveneens zelf acties kan opzetten;
Gelet op het voorgebracht voorstel van statuten voor deze adviesraad;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel.
De statuten van de Herenthoutse Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking worden vastgesteld als volgt:
Artikel 1:
De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking heeft tot doel:
-

advies

geven

aan

het

gemeentebestuur

over

het

gemeentelijk

beleid

inzake

ontwikkelingssamenwerking
-

overkoepelend, coördinerend en stimulerend optreden ten aanzien van groepen en
verenigingen in de gemeente die een werking rond derde wereldproblemen opzetten

- overheid en bevolking informeren en sensibiliseren rond de derde wereldproblemen.
Om de hiervoor omschreven doelstellingen te bereiken, kan de GROS alle initiatieven nemen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze doelen te maken hebben en/of bijdragen tot de
realisatie ervan.
Onder ‘ontwikkelingssamenwerking’ in deze context dient verstaan te worden: de globalisering,
de Noord-Zuidverhoudingen, de internationale samenwerking, de multiculturele samenleving,
de armoedebestrijding en de duurzame ontwikkeling.
Artikel 2:
De
GROS
geeft
advies
aan
de
gemeentelijke
beleidsverantwoordelijken
over
ontwikkelingssamenwerking, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van de gemeentelijke
overheid.
De GROS formuleert een antwoord binnen de 60 dagen na ontvangst van het geschreven
verzoek tot advies van de gemeentelijke overheid. Dit gemeentelijk verzoek tot advies is
steeds vergezeld van de nodige informatie. Deze termijn geldt behoudens een zeldzaam geval
van hoogdringendheid, bijvoorbeeld bij een vraag naar noodhulp na een catastrofe in de derde
wereld.
De GROS kan tevens op eigen initiatief schriftelijk verzoeken en adviezen formuleren naar de
gemeentelijke overheid via het College van burgemeester en schepenen. Het College dient de

verzoeken en/of adviezen binnen de 60 dagen na ontvangst te beantwoorden en het eraan
gegeven gevolg mee te delen, behoudens hoogdringendheid. Het advies van de GROS is niet
bindend. Het niet inwilligen van een verzoek of het niet opvolgen van een advies wordt door
het orgaan, bevoegd voor de beslissing, steeds schriftelijk gemotiveerd.
Artikel 3:
De GROS bestaat uit een algemene vergadering en een stuurgroep.
De algemene vergadering kiest uit haar leden een stuurgroep.
Artikel 4:
De GROS bestaat uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.
Stemgerechtigde leden zijn:
-

Afgevaardigden, woonachtig in de gemeente Herenthout, van een organisatie op het vlak
van ontwikkelingssamenwerking. Elke organisatie kan één afgevaardigde aanduiden. Enkel
bij verhindering van de aangewezen vertegenwoordiger kan een plaatsvervanger, die
eveneens woonachtig is in Herenthout, afgevaardigd worden.

-

Onafhankelijke

personen

uit

de

gemeente

die

zich

inzetten

voor

ontwikkelingssamenwerking.
Elk lid heeft één stem in de algemene vergadering.
Niet-stemgerechtigde leden zijn:
-

de schepen van ontwikkelingssamenwerking of zijn/haar plaatsvervanger

-

de gemeentelijk ambtenaar, door het College van burgemeester en schepenen belast met
de ontwikkelingssamenwerking

-

een lid van de OCMW-raad

- een afgevaardigde van elke in de gemeenteraad vertegenwoordigde fractie.
Leden van de gemeenteraad en de OCMW-raad kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de
GROS.
Artikel 5:
De GROS kan te allen tijde deskundigen uitnodigen om de vergadering bij te wonen met
raadgevende stem.
Artikel 6:
De algemene vergadering kiest uit haar stemgerechtigde leden een stuurgroep voor een
periode van 3 jaar. De leden zijn herverkiesbaar.
Deze stuurgroep bestaat uit minimum 3 en maximum 7 leden, waaronder minstens een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De schepen voor ontwikkelingssamenwerking woont de vergaderingen van de stuurgroep bij
met raadgevende stem.
Indien een lid van de stuurgroep ontslag neemt, wordt in zijn functie een nieuw lid verkozen
dat de termijn van het ontslagnemend lid voltooit.
De taken van de stuurgroep zijn o.m.:
-

De agenda van de algemene vergadering opstellen. Elk lid van de algemene vergadering
kan op eenvoudig verzoek aan de voorzitter een punt op de agenda van de algemene
vergadering plaatsen.

-

De algemene vergadering bijeenroepen, ook in geval van hoogdringendheid

-

De GROS vertegenwoordigen en instaan voor het dagelijks bestuur van GROS

-

Zorgen voor een getrouwe verslaggeving van de vergaderingen

-

Toezicht houden op de uitvoering van de beslissingen en adviezen

-

De toestand van de financiële middelen eenvoudig maar nauwkeurig bijhouden. De
toelichting met betrekking tot de toestand van de financiële middelen is een agendapunt

van elke algemene vergadering.
Artikel 7:

De algemene vergadering komt samen zo vaak de omstandigheden het vereisen en minstens
drie keer per jaar.
De stuurgroep vergadert zo vaak de noodwendigheden van de werking het vereisen.
Artikel 8:
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de stuurgroep, op eigen initiatief of op
vraag van minstens 1/3 van de stemgerechtigde leden.
De uitnodigingen voor de algemene vergadering, met vermelding van de agenda en dag en uur
van de vergadering, worden minstens 10 dagen op voorhand aan de leden verstuurd.
Tijdens de algemene vergadering van de GROS kunnen alleen die punten besproken worden,
die vermeld zijn op de agenda, behoudens eensluidend akkoord van de stemgerechtigde leden.
Artikel 9:
De vergaderingen van de GROS zijn openbaar.
Indien de handhaving van de orde zulks vereist, kan de voorzitter beslissen om bepaalde
punten in gesloten vergadering te behandelen.
Artikel 10:
Om geldig te kunnen beraadslagen, moet minstens de helft van de stemgerechtigde leden
aanwezig zijn.
Indien het quorum niet wordt bereikt kan de daaropvolgende vergadering over dezelfde
agenda beslissen, ongeacht het aantal aanwezigen.
Ieder voorstel tot statutenwijziging dient aangenomen te worden met een 2/3 meerderheid.
Het is onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad.
De adviezen en voorstellen worden aangenomen met een gewone meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
Leden die persoonlijk belang hebben bij een door de GROS te behandelen agendapunt, kunnen
niet deelnemen aan de bespreking en de besluitvorming van het desbetreffende punt.
Artikel 11:
De GROS kan op voorstel van de algemene vergadering en bij aanwezigheid van minstens 2/3
van de stemgerechtigde leden ontbonden worden. Wordt aan dit quorum niet voldaan, dan kan
een tweede bijeengeroepen algemene vergadering geldig beslissen, ongeacht het aantal
aanwezigen.
De besluiten worden in elk van de vermelde gevallen genomen bij 2/3 meerderheid.
Bij ontbinding duidt de algemene vergadering twee vereffenaars aan en bepaalt hun
bevoegdheid.
Indien binnen een periode van 12 maanden na de beslissing tot ontbinding geen nieuwe
gelijkaardige adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking werd opgericht, worden de netto
overblijvende
activa
besteed
aan
een
nader
te
bepalen
project
voor
ontwikkelingssamenwerking.
Artikel 12:
De GROS kan een huishoudelijk reglement aannemen.
Artikel 13:
De GROS wordt om de zes jaar, na de installatie van de nieuwe gemeenteraad, vernieuwd.
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Gemeenteschool Klim-Op: principebeslissing tot het vervangen van de huidige
schoolraad
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad, inzonderheid artikel 12 § 1, laatste lid;
Overwegende dat de huidige mandaten van de schoolraad normaliter aflopen op 31 maart
2013;
Overwegende dat de schoolraad wordt samengesteld, hetzij door verkiezingen, hetzij door
aanduiding vanuit de ouderraad, de pedagogische raad en de leerlingenraad;
Overwegende dat de gemeentelijke basisschool Klim-Op niet beschikt over een leerlingenraad;
Overwegende dat de gemeentelijke basisschool Klim-Op wel beschikt over een pedagogische
raad en een ouderraad;
Overwegende dat de schoolraad bijgevolg door aanduiding zal worden samengesteld;
Gelet op het advies van de schoolraad van 8 januari 2013;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,

Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De pedagogische raad en de ouderraad wordt gemachtigd om hun
vertegenwoordiging in de schoolraad van gemeenteschool Klim-Op, Albertstraat 8 te 2270
Herenthout, te vernieuwen.
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Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiging in opdrachthoudende en
dienstverlenende verenigingen
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de statuten van de opdrachthoudende en dienstverlenende verenigingen waarbij de
gemeente aangesloten is;
Gelet op de gemeenteraadsbesluiten waarbij de gemeente tot deze intergemeentelijke
verenigingen toetrad;
Overwegende dat de gemeente zich kan laten vertegenwoordigen op iedere gewone of
buitengewone algemene vergadering van deze organisaties; overwegende dat artikel 44 van
voormeld decreet op de intergemeentelijke samenwerking voorschrijft dat de procedure tot
aanstelling van de vertegenwoordiger en vaststelling van diens mandaat moet herhaald
worden voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat de gemeente eveneens kandidaten voor de uitvoerende mandaten in deze
verenigingen kan voordragen;
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij CIPAL, IKA, IOK, IOK Afvalbeheer, IVEKA en
PIDPA;
Gaat in geheime zitting en telkens bij afzonderlijke geheime stemming over tot het aanduiden
van de vertegenwoordigers van de gemeente in de uitvoerende mandaten bij de
opdrachthoudende en dienstverlenende vereniging waarbij de gemeente aangesloten is;
19 leden nemen aan de stemmingen deel en telkens worden 19 stembriefjes in de stembus
gevonden;
De stemming over de voordracht van een stemgerechtigd lid van de Raad van Bestuur van
PIDPA geeft 18 stemmen voor Gert Van Dyck en 1 ongeldige stem;
De stemming over de voordracht van een lid met raadgevende stem van de Raad van Bestuur
van PIDPA geeft 19 stemmen voor Jan Van Dyck;
De stemming over de voordracht van een lid van het adviescomité A bij PIDPA geeft 19
stemmen voor Gert Van Dyck;
De stemming over de voordracht van een lid van het adviescomité B bij PIDPA geeft 19
stemmen voor Gert Van Dyck;
De stemming over de voordracht van een lid van het Regionaal Bestuurscomité (Oost) bij
IVEKA geeft 19 stemmen voor Ingrid Verheyen;
De stemming over de voordracht van een kandidaat-lid van de Raad van Bestuur bij IVEKA
geeft 19 stemmen voor Ingrid Verheyen;
De stemming over de voordracht van een kandidaat-lid van de Raad van Bestuur bij CIPAL
geeft 19 stemmen voor Herman Dom;
De stemming over de voordracht van een lid met raadgevende stem van de Raad van Bestuur
bij CIPAL geeft 19 stemmen voor Ben Verhaegen;
De stemming over de voordracht van een kandidaat-lid van het adviescomité van CIPAL geeft
19 stemmen voor Leo Van Herck;
De stemming over de voordracht van een kandidaat-lid van de Raad van Bestuur bij IKA geeft
19 stemmen voor Maurice Helsen;
De stemming over de voordracht van een lid met raadgevende stem van de Raad van Bestuur
bij IKA geeft 19 stemmen voor Jan Van Dyck;
De stemming over de voordracht van een kandidaat-lid van de Raad van Bestuur bij IOK geeft
19 stemmen voor Roger Gabriëls;
De stemming over de voordracht van een lid met raadgevende stem van de Raad van Bestuur
bij IOK geeft 19 stemmen voor Johan Van Herck;
De stemming over de voordracht van een kandidaat-lid van de Raad van Bestuur bij IOK
Afvalbeheer geeft 19 stemmen voor Roger Gabriëls;
De stemming over de voordracht van een lid met raadgevende stem van de Raad van Bestuur
bij IOK Afvalbeheer geeft 19 stemmen voor Johan Van Herck;
Besluit:

Artikel 1. Volgende kandidaat-vertegenwoordigers aan te duiden:
Vereniging
Functie
Naam
PIDPA
Stemgerechtigd lid Raad van Gert VAN DYCK
Bestuur
PIDPA
Lid met raadgevende stem Raad Jan VAN DYCK
van Bestuur
PIDPA
Lid Adviescomité A
Gert VAN DYCK
PIDPA

Lid Adviescomité B

Gert VAN DYCK

IVEKA

Lid Regionaal Bestuurscomité
(Oost)
Kandidaat-lid Raad van Bestuur

Ingrid VERHEYEN

Stemgerechtigd lid Raad van
Bestuur
Lid met raadgevende stem Raad
van Bestuur
Lid adviescomité

Herman DOM

IVEKA
CIPAL
CIPAL
CIPAL

Ingrid VERHEYEN

Ben VERHAEGEN
Leo VAN HERCK

IKA

Stemgerechtigd lid Raad van Maurice HELSEN
Bestuur
IKA
Lid met raadgevende stem Raad Jan VAN DYCK
van Bestuur
IOK
Stemgerechtigd lid Raad van Roger GABRIËLS
Bestuur
IOK
Lid met raadgevende stem Raad Johan VAN HERCK
van Bestuur
IOK Afvalbeheer
Stemgerechtigd lid Raad van Roger GABRIËLS
Bestuur
IOK Afvalbeheer
Lid met raadgevende stem Raad Johan VAN HERCK
van Bestuur
Artikel 2. Deze aanstelling geldt tot na de vernieuwing van de gemeenteraad, al naargelang
de statuten van de verenigingen aangeven en onder voorbehoud van wijziging door de
gemeenteraad.
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Aanduiding
vennootschappen

gemeentelijke

vertegenwoordigers

verenigingen

en

De fractie Eenheid vraagt de letterlijke opname in het verslag van volgende tekst, die werd
overhandigd voor het afsluiten van dit agendapunt:
“Waarom wordt er voor de Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom geen
kandidatuur voorzien voor de Raad van Bestuur?
Mag onze gemeente hiervoor niemand meer afvaardigen?
In het verleden had onze gemeente vanuit het Schepencollege toch iemand in de Raad van
Bestuur?”
Naar aanleiding van deze tussenkomst, die een samenvatting is van voormelde tekst, ontspint
zich nog volgende discussie en worden navolgende toelichtingen gegeven.
Raadslid Stijn Raeymaekers informeerde naar de volledigheid van de lijst van aan te duiden
vertegenwoordigers.
De Voorzitter bevestigde dat volgens haar deze lijst volledig was.
Wanneer dan vervolgens wordt gevraagd naar de Raad van Bestuur voor de Kleine
Landeigendom, antwoordt de burgemeester dat dit werd nagekeken, en dat hier strikt
genomen geen vervanging vereist is.
Raadslid Raeymaekers heeft hierop tegengesteld dat het een regelrechte schande is, en
beschamend voor GBL.

Namelijk wanneer er duidelijk vooraf wordt overwogen om bij wijze van “erkentelijkheid”
namens GBL iemand verder te laten zetelen namens de gemeente, zij hiervan opzettelijk
voorafgaand vrijwillig geen kennis menen te moeten geven aan de gemeenteraad.
Een open bestuur is iets anders.
Zeker wanneer er aan de andere kant voor diezelfde bewuste GBL-mandataris een reglement
om “ere-schepen te worden” ter stemming wordt voorgelegd.”
De heer Jan Van Dyck, raadslid, vindt het niet netjes dat voor één vereniging geen
aanduiding van een vertegenwoordiger wordt gevraagd.
De heer Roger Gabriëls, burgemeester, vindt dat het behoud van Frans Witvrouwen als
afgevaardigde van ons bestuur in de Raad van Bestuur van Kleine Landeigendom niet alleen
mogelijk is, maar ook te maken heeft met erkentelijkheid.
De heer Hugo Cambré, raadslid, wenst te weten hoe deze persoon kan gehoord worden.
Mevrouw
Ann
Willems,
raadslid-voorzitter,
antwoordt
dat
dit
kan
via
de
gemeenteraadscomissie ter afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, vindt het ongehoord dat de gemeenteraad buiten spel
wordt gezet om iemand een postje te geven.
Naar aanleiding van het gevorderde uur, vraagt raadslid Raeymaekers ook hoe de
presentiegelden worden toegekend indien de gemeenteraad gespreid is over twee
kalenderdagen.
Mevrouw Ann Willems, raadslid-voorzitter, antwoordt hierop dat de presentiegelden worden
toegekend per vergadering.
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de statuten van de vennootschappen of verenigingen waarbij de gemeente
aangesloten is;
Gelet op de gemeenteraadsbesluiten waarbij de gemeente tot deze vennootschappen of
verenigingen toetrad;
Overwegende dat de gemeente zich kan laten vertegenwoordigen op iedere gewone of
buitengewone algemene vergadering van deze organisaties;
Overwegende dat de gemeente eveneens kandidaat-leden voor de bestuursorganen van
bepaalde van deze verenigingen en vennootschappen mag aanduiden;
Overwegende dat voormelde vertegenwoordigers door de gemeenteraad dienen aangeduid te
worden voor de ganse duur van de legislatuur of tot eerdere herroeping door de
gemeenteraad;
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij: vzw Bosgroep Zuiderkempen, vzw Boskat,
vzw Bospad, vzw De Kringwinkel, Vlaamse Vervoermaatschappij ‘De Lijn’, vzw ERSV Provincie
Antwerpen, Ethias, Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom, Kempische
Heerd, vzw Logo Kempen, OVSG, VVSG, vzw TPA, c.v. Zonnige Kempen, Gemeenschappelijke
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, Regionaal Landschap Kleine en
Grote Nete vzw en Erfgoedcel Kempens Karakter;
Gaat in geheime zitting en telkens bij afzonderlijke stemmingen over tot het aanduiden van de
vertegenwoordigers bij genoemde organisaties;
19 leden nemen aan de stemmingen deel en telkens worden 19 stembriefjes in de stembus
gevonden;
De stemming over de volmachtdrager algemene vergadering voor de vzw Bosgroep
Zuiderkempen geeft 17 stemmen voor Herman Dom, 1 onthouding en 1 ongeldige stem;
De stemming over de volmachtdrager algemene vergadering voor de vzw Boskat geeft 18
stemmen voor Herman Dom en 1 onthouding;
De stemming over de volmachtdrager algemene vergadering voor de vzw Bospad geeft 18
stemmen voor Herman Dom en 1 onthouding;

De stemming over de volmachtdrager algemene vergadering voor de De Kringwinkel (De
Kringwinkel Zuiderkempen vzw en Milieu en Werk vzw) geeft 18 stemmen voor Lies Daneels
en 1 onthouding;
De stemming over de volmachtdrager algemene vergadering voor de Vlaamse
Vervoermaatschappij De Lijn geeft 18 stemmen voor Maurice Helsen en 1 onthouding;
De stemming over de volmachtdrager algemene vergadering voor de vzw ERSV Provincie
Antwerpen geeft 19 stemmen voor Maurice Helsen;
De stemming over de volmachtdrager algemene vergadering voor Ethias geeft 18 stemmen
voor Maurice Helsen en 1 onthouding;
De stemming over de volmachtdrager algemene vergadering voor de Gewestelijke
Maatschappij voor de Kleine Landeigendom geeft 18 stemmen voor Ingrid Verheyen en 1
onthouding
De stemming over de volmachtdrager algemene vergadering voor Kempische Heerd geeft 17
stemmen voor Roger Gabriëls en 2 onthoudingen;
De stemming over de volmachtdrager algemene vergadering voor de vzw Logo Kempen geeft
18 stemmen voor Josée Poelmans en 1 onthouding;
De stemming over de volmachtdrager algemene vergadering voor de OVSG geeft 18 stemmen
voor Patrick Heremans en 1 onthouding;
De stemming over de volmachtdrager algemene vergadering voor de VVSG geeft 19 stemmen
voor Leo Van Herck;
De stemming over het kandidaat-lid voor de raad van de bestuur voor VVSG geeft 17 stemmen
voor Roger Gabriëls en 2 onthoudingen;
De stemming over de volmachtdrager algemene vergadering voor de vzw Toerisme Provincie
Antwerpen geeft 18 stemmen voor Tine Witvrouwen en 1 stem voor Hugo Cambré;
De stemming over de volmachtdrager algemene vergadering voor de c.v. Zonnige Kempen
geeft 17 stemmen voor Gert Van Dyck, 1 onthouding en 1 ongeldige stem;
De stemming over de voordracht van een kandidaat-lid van de raad van bestuur voor c.v. de
Zonnige Kempen geeft 16 stemmen voor Roger Gabriëls, 1 stem voor Maurice Helsen en 2
ongeldige stemmen;
De stemming voor de afgevaardigde in het beheerscomité van de Gemeenschappelijke Interne
Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk geeft 17 stemmen voor Roger Gabriëls, 1
stem voor Hugo Cambré en 1 stem voor Jan Van Dyck;
Voor deze stemming verlaat de heer Jan Van Dyck, raadslid, de vergadering; aldus nemen 18
leden deel aan de stemming en worden 18 stembriefjes in de stembus gevonden;
De stemming voor de volmachtdrager voor de algemene vergadering van de vzw Regionaal
Landschap Kleine en Grote Nete vzw geeft 17 stemmen voor Ingrid Verheyen en 1 ongeldige
stem;
De heer Jan Van Dyck, raadslid, vervoegt de vergadering; aldus nemen opnieuw 19 leden deel
aan de stemming en worden telkens 19 stembriefjes in de stembus gevonden;
De stemming voor de plaatsvervangend volmachtdrager voor de algemene vergadering van de
vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw geeft 18 stemmen voor Leo Van Herck en
1 stem voor Eddy Horemans;
De stemming voor het lid voor de raad van bestuur van de vzw Regionaal Landschap Kleine en
Grote Nete vzw geeft 16 stemmen voor Tine Witvrouwen, 1 stem voor Leo Van Herck, 1 stem
voor Wim Van Thielen en 1 ongeldige stem;
De stemming voor het effectief lid van de Raad van Bestuur van de projectvereniging Kempens
Karakter geeft 16 stemmen voor Patrick Heremans, 1 stem voor Machteld Ledegen, 1
onthouding en 1 ongeldige stem;
De stemming voor het plaatsvervangend effectief lid van de Raad van Bestuur van de
projectvereniging Kempens Karakter geeft 16 stemmen voor Tine Witvrouwen, 1 stem voor
Patrick Heremans en 2 ongeldige stemmen;
De stemming voor het lid met raadgevende stem van de Raad van Bestuur van de
projectvereniging Kempens Karakter geeft 17 stemmen voor Christine Peeters, 1 onthouding
en 1 ongeldige stem;
De stemming voor het plaatsvervangend lid met raadgevende stem van de Raad van Bestuur
van de projectvereniging Kempens Karakter geeft 18 stemmen voor Ben Verhaegen en 1 stem
voor Stijn Raeymaekers;
Besluit:

Artikel 1. Volgende vertegenwoordigers voor de gemelde functies bij de verenigingen en
vennootschappen, waarbij de gemeente aangesloten is, worden aangeduid:
Vereniging
Functie
Naam
Vzw Bosgroep
Volmachtdrager algemene
Herman DOM, schepen
Zuiderkempen
vergadering
Vzw Boskat
Volmachtdrager algemene
Herman DOM, schepen
vergadering
Vzw Bospad
Volmachtdrager algemene
Herman DOM, schepen
vergadering
De Kringwinkel (De
Volmachtdrager algemene
Lies DANEELS, raadslid
Kringwinkel Zuiderkem- vergadering
pen vzw en Milieu en
Werk vzw)
VVM ‘De Lijn’
Volmachtdrager algemene
Maurice HELSEN, schepen
vergadering
Vzw ERSV Provincie
Volmachtdrager algemene
Maurice HELSEN, schepen
Antwerpen
vergadering
Ethias
Volmachtdrager algemene
Maurice HELSEN, schepen
vergadering
Gewestelijke
Volmachtdrager algemene
Ingrid VERHEYEN, raadslid
Maatschappij voor de
vergadering
Kleine Landeigendom
Kempische Heerd
Volmachtdrager algemene
Roger GABRIËLS,
vergadering
burgemeester
Vzw Logo Kempen
Volmachtdrager algemene
Josée POELMANS,
vergadering
Voorzitter OCMW
OVSG
Volmachtdrager algemene
Patrick HEREMANS, schepen
vergadering
VVSG
Volmachtdrager algemene
Leo VAN HERCK, raadslid
vergadering
VVSG
Kandidaat-lid Raad van Bestuur Roger GABRIËLS,
burgemeester
Vzw TPA
Volmachtdrager algemene
Tine WITVROUWEN,
vergadering
schepen
c.v. Zonnige Kempen
Volmachtdrager algemene
Gert VAN DYCK, raadslid
vergadering
c.v. Zonnige Kempen
Kandidaat-lid Raad van Bestuur Roger GABRIËLS,
burgemeester
Gemeensch. Interne
Afgevaardigde beheerscomité
Roger GABRIËLS,
Dienst Preventie en
burgemeester
Bescherming op het
Werk
Vzw Regionaal
Volmachtdrager algemene
Ingrid VERHEYEN, raadslid
Landschap Kleine en
vergadering
Grote Nete
Vzw Regionaal
Plaatsvervangend
Leo VAN HERCK, raadslid
Landschap Kleine en
volmachtdrager algemene
Grote Nete
vergadering
Vzw Regionaal
Raad van Bestuur
Tine WITVROUWEN,
Landschap Kleine en
schepen
Grote Nete
Projectvereniging
Effectief lid Raad van Bestuur
Patrick HEREMANS, schepen
Kempens Karakter
Projectvereniging
Kempens Karakter
Projectvereniging
Kempens Karakter

Plaatsvervangend effectief lid
Raad van Bestuur
Kandidaat-lid met raadgevende
stem Raad van Bestuur

Tine WITVROUWEN,
schepen
Christine PEETERS, raadslid

Projectvereniging
Kempens Karakter

Plaatsvervangend kandidaat-lid
Ben VERHAEGEN, raadslid
met raadgevende stem Raad
van Bestuur
Artikel 2. Deze aanstelling geldt tot na de hernieuwing van de gemeenteraad, al naargelang
de statuten van de verenigingen aangeven en onder voorbehoud van wijziging door de
gemeenteraad.
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PIDPA. Goedkeuring agenda en aanduiding vertegenwoordiger algemene
vergadering d.d. 11 maart 2013
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa;
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
afgevaardigde dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de
algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen;
Gelet op artikel 22 van de statuten van Pidpa;
Gelet op de Buitengewone Algemene Vergadering van Pidpa die zal plaats hebben op maandag
11 maart 2013 op het administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen;
Gelet op de uitnodigingsbrief van 17 december 2012 waarmee Pidpa tevens de agenda van de
Buitengewone Algemene Vergadering heeft meegedeeld;
Overwegende dat de agenda van deze vergadering is als volgt:
1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden
2. Kennisneming van de voordracht en benoeming nieuwe bestuurders
3. Bepaling rangorde voorgedragen bestuurders met raadgevende stem. Aanwijzing.
4. Goedkeuring van het verslag staande de vergadering;
Overwegende dat er geen redenen voorhanden zijn om de goedkeuring van de punten op de
agenda te weigeren;
Gelet op artikel 57 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking dat in het
geval van de algehele vernieuwing van de gemeenteraden bij verkiezingen, er binnen de
eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen een algehele vervanging
van de raad van bestuur dient te worden doorgevoerd;
Gelet op artikel 12 van de statuten waarin bepaald wordt dat elke gemeentelijke deelnemer
recht heeft op één bestuurder in de raad van bestuur van Pidpa en dat daartoe tijdig een
voordracht van één kandidaat dient te gebeuren; dat bij die voordracht ondermeer rekening
dient gehouden te worden met de bepalingen inzake onverenigbaarheden van het decreet
houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming wat betreft de aanduiding van de
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 11 maart 2013;
Besluit:
Artikel 1. Kennis wordt genomen van de uitnodigingsbrief van 17 december 2012, waarmee
Pidpa de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering heeft meegedeeld en deze
agenda heeft toegelicht. De agendapunten geven geen aanleiding tot opmerkingen.
Artikel 2. Met 18 stemmen en 1 ongeldige stem wordt als gemeentelijke vertegenwoordiger
voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 maart 2013 en elke vergadering die – bij
het niet-behalen van het aanwezigheidsquorum - met dezelfde agenda wordt bijeengeroepen,
aangewezen: de heer Leo Van Herck, gemeenteraadslid.
Artikel 3. Met eenparigheid van stemmen wordt aan bovengenoemde vertegenwoordiger de
opdracht gegeven om op de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 maart 2013
overeenkomstig deze beslissing te stemmen, alsook de voorgestelde benoemingen goed te
keuren, alsmede alle nodige beslissingen tot afwerking van de agenda, evenals op elke andere
algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van
deze Buitengewone Algemene Vergadering.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit
besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246
te 2018 Antwerpen.
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IVEKA. Goedkeuring agenda en aanduiding vertegenwoordiger algemene
vergadering d.d. 20 maart 2013
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de gemeente Herenthout voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit
en gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging IVEKA, Intercommunale Vereniging
voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse;
Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 20 december 2012 wordt
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van
IVEKA, die op 20 maart 2013 plaatsheeft in het Aldhem Hotel te Grobbendonk, Jagersdreef 1;
Overwegende dat de agenda van voormelde vergadering is samengesteld als volgt:
1. Statutaire ontslagnemingen/benoemingen;
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeenteraad werd overgemaakt;
Gelet op artikel 57 van het Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking dat bepaalt
dat alle huidige mandaten bij IVEKA onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene
vergadering en dat deze tot een algehele vervanging van de bestuursorganen dient over te
gaan;
Gelet op artikel 18, punt 2 van de IVEKA-statuten dat bepaalt dat elke deelnemende gemeente
het recht heeft om één kandidaat-lid voor te dragen voor het Regionaal Bestuurscomité en één
kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur; dat het om dezelfde persoon dient te gaan; dat deze
aanduiding zal gebeuren bij afzonderlijk raadsbesluit;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming wat betreft de aanduiding van de
vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering van 20 maart 2013;
Besluit:
Artikel 1. Met eenparigheid van stemmen goedkeuring te hechten aan de agenda van de
algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging IVEKA
d.d. 20 maart 2013 met als enig agendapunt:
1. Statutaire ontslagnemingen/Benoemingen.
Artikel 2. Met 17 stemmen tegen 1 onthouding en 1 ongeldige stem mevrouw Tine
Witvrouwen, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente tijdens de in
artikel 1 vermelde algemene vergadering en elke vergadering die, wegens het niet-bereiken
van het aanwezigheidsquorum op voormelde vergadering, zal samengeroepen worden met
dezelfde agenda.
Artikel 3. Met eenparigheid van stemmen de vertegenwoordiger van de gemeente die zal
deelnemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende
vereniging IVEKA op 20 maart 2013 op te dragen haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden betreffende voormelde agenda van deze
vergadering.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging IVEKA, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg
199 te 9090 Melle.
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IKA. Goedkeuring agenda + aanduiding vertegenwoordiger algemene
vergadering d.d. 13 maart 2013
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2013;
Overwegende
dat
de
gemeente
aangesloten
is
bij
het
intergemeentelijk
samenwerkingsverband ‘Investeringsvereniging voor de gemeenten van de Kempen en het
Antwerpse’, afgekort tot IKA;
Gelet op artikel 44, 1° en 3° alinea van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarin opgenomen is dat de gemeenten, deelnemers van
een intergemeentelijk samenwerkingsverband, hun vertegenwoordigers voor een algemene
vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband bij gemeenteraadsbesluit
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad;

Gelet op de statuten van IKA, inzonderheid de bepalingen betreffende de voordracht en
aanduiding door de gemeenten van de mandatarissen met het oog op de vertegenwoordiging
van de gemeenten in de dienstverlenende vereniging;
Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 9 januari 2013 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IKA die op 13
maart 2013 plaatsheeft;
Overwegende dat – in overeenstemming met artikel 57 van het Vlaams decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking – IKA binnen de eerste drie maanden van het
jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen tot de algehele vernieuwing van de
bestuursorganen moet overgaan;
Overwegende dat de agenda van de Algemene Vergadering van IKA van 13 maart 2013
volgende agendapunten bevat:
1. De voordrachten van de gemeenteraden voor de benoemingen aan de algemene
vergadering van de deelnemers
2. Installatievergadering – statutaire benoemingen
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en de bijhorende stukken;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming wat betreft de aanduiding van een
gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 13 maart 2013;
Besluit:
Artikel 1. Met eenparigheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan de agenda van de
buitengewone algemene vergadering van 13 maart 2013.
Artikel 2. Met 18 stemmen tegen 1 ongeldige stem wordt de heer Eddy Horemans,
gemeenteraadslid, aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene
vergadering van IKA, die plaatsheeft op 13 maart 2013 in buitengewone zitting.
Artikel 3. Met eenparigheid van stemmen de vertegenwoordiger van de gemeente die zal
deelnemen aan de algemene vergadering van IKA van 13 maart 2013 op te dragen zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met
de te behandelen agendapunten.
Artikel 4. Het College van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing door onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het
secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverbad IKA, p/a Intermixt,
Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel, t.a.v. de heer Lieven Ex.
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IOK. Goedkeuring agenda en aanduiding vertegenwoordiger algemene
vergadering d.d. 19 maart 2013
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging IOK;
Gelet op artikel 44 van het voormeld decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
afgevaardigde dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op artikel 59 van het voormeld decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
dat bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van afgevaardigde op
de algemene vergadering en dat van lid van één van de andere organen;
Gelet op de statuten van de dienstverlenende vereniging IOK;
Gelet op de algemene vergadering van IOK die zal plaats hebben op dinsdag 19 maart 2013 te
Geel, zaal Wijnhuis;
Gelet op de uitnodigingsbrief van 15 januari 2013 waarmee IOK tevens de agenda van de
algemene vergadering heeft meegedeeld:
Overwegende dat de agenda van deze vergadering is als volgt:
1. Benoeming stemgerechtigde bestuurders
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen betreffende de aanduiding van
kandidaat-leden met raadgevende stem
3. Vaststelling van de rangorde van de aangeduide kandidaat-leden met raadgevende
stem;
Gelet op de toelichting bij voornoemde agendapunten;
Overwegende dat er geen redenen voorhanden zijn om de goedkeuring van de punten op de
agenda te weigeren;

Gelet op de uitslag van de geheime stemming wat betreft de aanduiding van de
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 19 maart 2013;
Besluit:
Artikel 1. Kennis wordt genomen van de uitnodigingsbrief van 15 januari 2013, waarmee de
dienstverlenende vereniging IOK de agenda van de algemene vergadering heeft meegedeeld
en deze agenda heeft toegelicht. De voorgebrachte agenda wordt met eenparigheid van
stemmen goedgekeurd.
Artikel 2. Met 18 stemmen tegen 1 stem voor de heer Johan Van Herck wordt als
gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 19 maart 2013 en elke
vergadering die – bij het niet-behalen van het vereiste aanwezigheidsquorum – met dezelfde
agenda wordt bijeengeroepen, aangewezen: de heer Leo Van Herck, gemeenteraadslid.
Artikel 3. Met eenparigheid van stemmen wordt aan bovengenoemde vertegenwoordiger de
opdracht gegeven om op de algemene vergadering van 19 maart 2013 overeenkomstig deze
beslissing te stemmen, alsook de voorgestelde benoemingen goed te keuren, alsmede alle
nodige beslissingen tot afwerking van de agenda.
Artikel 4. Het College van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit
besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan DV IOK, Antwerpseweg
1 te 2440 Geel.
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IOK-Afvalbeheer. Goedkeuring agenda en aanduiding vertegenwoordiger
algemene vergadering d.d. 19 maart 2013
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging IOK
Afvalbeheer;
Gelet op artikel 44 van het voormeld decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
afgevaardigde dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op artikel 59 van het voormeld decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
dat bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van afgevaardigde op
de algemene vergadering en dat van lid van één van de andere organen;
Gelet op de statuten van de opdrachthoudende vereniging IOK afvalbeheer;
Gelet op de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer die zal plaats hebben op dinsdag 19
maart 2013 te Geel, zaal Wijnhuis;
Gelet op de uitnodigingsbrief van 15 januari 2013 waarmee IOK Afvalbeheer tevens de agenda
van de algemene vergadering heeft meegedeeld:
Overwegende dat de agenda van deze vergadering is als volgt:
1. Benoeming stemgerechtigde bestuurders
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen betreffende de aanduiding van
kandidaat-leden met raadgevende stem
3. Vaststelling van de rangorde van de aangeduide kandidaat-leden met raadgevende
stem
4. Samenstelling Bestuurscomité Maatschap MBS;
Gelet op de toelichting bij voornoemde agendapunten;
Overwegende dat er geen redenen voorhanden zijn om de goedkeuring van de punten op de
agenda te weigeren;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming wat betreft de aanduiding van de
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 19 maart 2013;
Besluit:
Artikel 1. Kennis wordt genomen van de uitnodigingsbrief van 15 januari 2013, waarmee de
opdrachthoudende vereniging IOK Afvalbeheer de agenda van de algemene vergadering heeft
meegedeeld en deze agenda heeft toegelicht. De voorgebrachte agenda wordt met
eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Artikel 2. Met 17 stemmen tegen 1 stem voor Johan Van Herck en 1 stem voor Ann Willems
wordt als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 19 maart 2013
en elke vergadering die – bij het niet-behalen van het vereiste aanwezigheidsquorum – met
dezelfde agenda wordt bijeengeroepen, aangewezen: de heer Leo Van Herck,
gemeenteraadslid.

Artikel 3. Aan bovengenoemde vertegenwoordiger wordt met eenparigheid van stemmen de
opdracht gegeven om op de algemene vergadering van 19 maart 2013 overeenkomstig deze
beslissing te stemmen, alsook de voorgestelde benoemingen goed te keuren, alsmede alle
nodige beslissingen tot afwerking van de agenda.
Artikel 4. Het College van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit
besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan IOK Afvalbeheer,
Antwerpseweg 1 te 2440 Geel.
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CIPAL. Goedkeuring agenda en aanduiding vertegenwoordiger algemene
vergadering d.d. 22 maart 2013
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging CIPAL;
Gelet op artikel 44 van het voormeld decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
afgevaardigde dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op artikel 59 van het voormeld decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
dat bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van afgevaardigde op
de algemene vergadering en dat van lid van één van de andere organen;
Gelet op de statuten van DV CIPAL;
Gelet op de bijzondere algemene vergadering van CIPAL die zal plaats hebben op vrijdag 22
maart 2013 op de zetel van CIPAL te Geel, Cipalstraat 1;
Gelet op de uitnodigingsbrief van 14 januari 2013 waarmee CIPAL tevens de agenda van de
bijzondere algemene vergadering heeft meegedeeld:
Overwegende dat de agenda van deze vergadering is als volgt:
1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van leden van de raad
van bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde
3. Benoeming van de leden van het adviescomité
4.
Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering;
Overwegende dat er geen redenen voorhanden zijn om de goedkeuring van de punten op de
agenda te weigeren;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming wat betreft de aanduiding van de
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 22 maart 2013;
Besluit:
Artikel 1. Kennis wordt genomen van de uitnodigingsbrief van 14 januari 2013, waarmee de
dienstverlenende vereniging CIPAL de agenda van de bijzondere algemene vergadering heeft
meegedeeld en deze agenda heeft toegelicht. De agendapunten geven geen aanleiding tot
opmerkingen.
Artikel 2. Met 18 stemmen tegen 1 stem voor Eddy Horemans, wordt als gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de bijzondere algemene vergadering van 22 maart 2013 en elke
vergadering die – bij het niet-behalen van het vereiste aanwezigheidsquorum – met dezelfde
agenda wordt bijeengeroepen, aangewezen: de heer Leo Van Herck, gemeenteraadslid.
Artikel 3. Aan bovengenoemde vertegenwoordiger wordt met eenparigheid van stemmen de
opdracht gegeven om op de bijzondere algemene vergadering van 22 maart 2013
overeenkomstig deze beslissing te stemmen, alsook de voorgestelde benoemingen goed te
keuren, alsmede alle nodige beslissingen tot afwerking van de agenda.
Artikel 4. Het College van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit
besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan DV CIPAL, Cipalstraat
1 te 2440 Geel.
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Varia

De fractie Eenheid vraagt de letterlijke opname in het verslag van volgende tekst, die werd
overhandigd voor het afsluiten van dit agendapunt:
“1. Bergense Steenweg 19, 19a en 19b.
In het verslag van het College dd. 14.01.2013 wordt er onder punt 14 standpunt ingenomen
ingevolge een klacht geformuleerd in een schrijven van advocatenkantoor Comitius.

Van dit advocatenkantoor werd blijkbaar in datum van 7.11.2012 door het Schepencollege een
schrijven ontvangen, waarna e.e.a. werd overgemaakt voor advies aan de juridische dienst
van het IOK.
Wanneer, in welk schepencollege gebeurde dit precies?
2. Verharding van de wegenis naar TC De Bergen
Het college heeft in vergadering van 14.01.2013 beslist dat aan de eigenaars van TC de
Bergen een regeling wordt voorgesteld, waarbij:
 zij dienen in te staan voor de vergunning, opmeting en aanleg
 de gemeente staat in voor de kosten van de notariële akte het onderhoud van de weg na
de aanleg
Mag worden aangenomen dat het onderhoud pas ten laste wordt genomen na de overdracht
i.p.v. de aanleg?
Zijn ondertussen, sedert 12.11.2012 de toelatingen van de aangelanden dan verder in order
gebracht?
Eenheid verwijst naar de opmerkingen die zij daarover schriftelijk maakten op 13.11.2012, en
waarvan (minstens) GBL op de hoogte is.
Zo concreet, werd er toen namens EENHEID schriftelijk gesteld, m.b.t. het verharden van de
wegenis naar TC De Bergen:
Alvorens al te veel administratieve kosten en nazicht te doen, dienen o.i. de akkoorden
vervolledigd.
Bij nazicht van het dossier gisteren, lijkt mij immers het “akkoord van alle
aangelanden” dat momenteel voorligt, juridisch bijzonder precair en zelfs perfect
betwistbaar, o.a.:
waar een kavel bijvoorbeeld twee eigenaars vermeld, ligt slechts een reactie voor
van 1 van de 2
het document met de “opgeplakte handtekening” is niet aanvaardbaar om een
dossier als dit verder te zetten
vennootschap/natuurlijke persoon
(enige) erfgenaam – akte van bekendheid?
Het lijkt best dit alles uit te klaren alvorens de concrete kostenverdeling met de
eigenaar op te nemen.
Zijn deze zaken inmiddels opgelost?
Heeft het College e.e.a. geregulariseerd alvorens te beslissen?
3. Persmededeling in Schepencollege dd. 7.01.2013 – benzinestation
Het schepencollege besliste tot een persmededeling omtrent het benzinestation aan de
Itegemse Steenweg, en meer bepaald m.b.t. een advies uit de vorige legislatuur .
E.e.a. wekt heel wat aandacht en vragen van de bevolking.
Wat is de huidige stand van zaken in dit dossier?
Is de aanvraag definitief van de baan nu op 14.01.2013 ook de Stedenbouwkundige
vergunning werd geweigerd?
Zo neen, wanneer is dit dossier definitief afgerond?
4. 2de Stoetzondag
Geldt hier het sluitingsuur in tegenstelling tot voor de eerste zondag wel?
5. Beleidsplannen
Wanneer mogen de beleidsplannen van de nieuwe meerderheid worden verwacht?
Hierover heerst enige ongerustheid, o.a. omdat uit de agenda van deze raad nogmaals blijkt
dat GBL binnen de meerderheid het laken wel heel fel naar zich toe lijkt te trekken …
Er is blijkbaar momenteel weinig of geen ruimte voor een gezond tegengewicht vanwege
CD&V, dewelke ook volgens de agenda van vandaag, blijkbaar het ene standpunt na het
andere moeten laten varen i.f.v. de gevormde meerderheid …
Het is dan ook aangewezen zo spoedig mogelijk een globaal zicht te krijgen op het globale
beleid …
Momenteel schipperen we letterlijk tussen enerzijds ridicule beslissingen als het uitvaardigen
van eretitels, maar anderzijds ook financieel ingrijpende beslissingen zoals m.b.t. de serververbinding voor het OCMW t.b.v. 18.500,00 €.
Voor beslissingen als deze laatste is het absoluut noodzakelijk om zo snel mogelijk zicht te
krijgen op de globale visie van de meerderheid …
Wanneer mogen we bijvoorbeeld de meerderheids-visie verwachten over de podium-feestzaal,
pastoij, de verenigingslokalen etc.?

Eenheid hoopt alleszins dat CD&V ter zake het nodige tegengewicht zal bieden aan GBL, welke
via monde van de burgemeester in de pers al liet optekenen:
“Er is geen geld voor grote projecten. Natuurlijk willen we nog een polyvalente zaal en een
nieuw administratief centrum realiseren, maar voorlopig zit dat er niet in.”
GBL is tijdens de verkiezingen dan wel op de kar gesprongen van de polyvalente zaal, de
realiteit m.b.t. hun standpunt is echter anders.
Immers al in 2010, werd naar aanleiding van de “bezinningsdag” van GBL op 29.05.2010
m.b.t. het Kapelleke (gebouwen KFC) en de verkoop van de bouwgronden, letterlijk
(weloverwogen) genotuleerd als volgt:
“Onze coalitiepartner Eenheid zal ongetwijfeld tegelijkertijd de podiumzaal willen bouwen.
Standpunt GBL = geen link met het project RUP ’t Kapelleke – dus niet samen uitvoeren” …
Al jaar en dag ligt het interne standpunt van GBL dus anders, en de facto tegen een
(dringende) oprichting van een podiumzaal …
Eenheid kreeg dit recentelijk te lezen in verslagen van GBL, doch hoopt dat deze dubbele visie
wordt doorprikt omwille van de nood aan dergelijk infrastructuur.”
Naar aanleiding van deze tussenkomst, die een samenvatting is van voormelde tekst, ontspint
zich nog volgende discussie en worden navolgende toelichtingen gegeven.
Naar aanleiding van de vraagstelling betreffende het schrijven van advocatenkantoor Comitius,
antwoordt de secretaris dat deze vraag in eerste instantie werd behandeld door de
administratie in het kader van hun plicht tot adviesverstrekking aan het College. Nadat het
dossier werd samengesteld, werd het doorgestuurd voor advies aan IOK, waarna de
administratie een advies aan het College heeft geformuleerd, dat in vergadering van 14 januari
laatstleden door het College werd bijgetreden.
Naar aanleiding van de vraagstelling over de wegenis naar TC De Bergen, erkent de nieuwe
schepen van ruimtelijke ordening niet volledig op de hoogte te zijn van het dossier.
De secretaris licht toe dat in eerste instantie een opmetingsplan werd gevraagd aan de
aanvragers, waarop de juiste grenzen én de eigendomssituatie vermeld staan. Pas dan hebben
we een duidelijk zicht op de situatie en kunnen we nagaan of het dossier volledig is dan wel of
er nog iets dient aangevuld te worden. Indien het dossier dan niet in orde blijkt te zijn en de
eventuele nodige aanvullingen kunnen niet worden bezorgd, dan stopt het verhaal. Het
voorstel dat gedaan werd strekt ertoe een principeakkoord te bekomen en houdt nog geen
concrete engagementen van de gemeente in.
Naar aanleiding van de vraagstelling over het benzinestation aan de Itegemse Steenweg,
antwoordt de heer Roger Gabriëls, burgemeester, dat het persbericht enkel spreekt over de
beslissingen die de gemeente dienaangaande heeft genomen. De aanvragers kunnen evenwel
nog in beroep gaan. De procedure is bijgevolg nog niet beëindigd.
Naar aanleiding van de vraagstelling betreffende het sluitingsuur op de tweede stoetzondag,
bevestigt burgemeester Gabriëls dat het sluitingsuur op die dag behouden blijft.
De heer Jan Van Dyck, raadslid, brengt nog volgende zaken onder de aandacht:
Kan er in de feestzaal een wifi-verbinding voorzien worden zodat de stukken digitaal
kunnen geraadpleegd worden ?
Het raadslid wenst een lijst te bekomen van de verenigingen die zitpenningen en/of
verplaatsingsvergoeding uitbetalen.
Het raadslid wenst uitsluitsel te bekomen over het statuut van de wegenis ‘Herlaar’.
Het raadslid heeft vastgesteld dat de Puntdreef en de Gruisdreef afgesloten zijn,
terwijl die volgens hem toegang moeten geven aan een voetganger. Hij wenst
onderzocht te zien of de afsluiting gerechtvaardigd is.
Het raadslid wijst op de staat van de wegwijzer op de hoek van de Gruisdreef en de
Itegemse Steenweg, die gecatalogeerd is als waardevol erfgoed. Hij is van mening
dat deze op openbaar domein staat, hoewel iemand de eigendom ervan claimt. Hij
wenst de eigendomssituatie onderzocht te zien en, indien de gemeente eigenaar is,
dat deze gerestaureerd wordt.

De heer Ben Verhaegen, raadslid, informeert waarom er zo’n groot tijdsverloop is alvorens de
volgende gemeenteraad plaatsvindt.
De secretaris antwoordt hierop dat dit te maken heeft met het opvragen van de kandidaturen
voor de adviesraden via een folder, die in elke bus wordt verspreid. Mensen hebben de tijd om
zich kandidaat te stellen tot 3 maart. Omdat de raad over de samenstelling van de adviesraden
moet gaan, kan deze wel weer enige tijd in beslag nemen.
De heer Hugo Cambré, schepen, informeert wanneer de heraanleg van het containerpark start
en hoe de bevolking hierover geïnformeerd zal worden.
De heer Herman Dom, schepen, antwoordt dat dit voorzien is voor de eerste week van februari
doch dat dit afhankelijk is van de weersomstandigheden. De mensen zullen geïnformeerd
worden via de websites van de gemeente en IOK, het infobord van de gemeente en een
infobord ter plaatse. De Heemkundige Kring is verwittigd dat het materiaal dat er nog staat,
moet verwijderd worden.
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, informeert naar het beleidsprogramma voor de komende
legislatuur.
De heer Maurice Helsen, schepen, bevestigt dat dit tijdig – zijnde uiterlijk 30 juni 2013 – aan
de gemeenteraad zal voorgelegd worden.
De secretaris licht verder nog toe dat het de bedoeling is het beleidsprogramma op te maken
volgens de structuur die is opgezet door de beleids- en beheerscyclus, die de gemeente vanaf
2013 hanteert. Ook de indeling zal gebeuren volgens de door de gemeenteraad goedgekeurde
beleidsdomeinen. Deze werkwijze geeft ons nu meer werk maar vereenvoudigt de omzetting
van het beleidsprogramma naar het financieel meerjarenplan, dat later dit jaar moet
opgemaakt worden.
Daarenboven verwijst de secretaris naar het Decreet planlastvermindering, waardoor geen
sectorale beleidsplannen meer moeten opgesteld worden doch waarbij de Vlaamse
beleidsprioriteiten dienen opgenomen te worden in het meerjarenplan. Teneinde de
subsidiëring uit het verleden te behouden, wensen we hieraan de nodige zorg te besteden.

