GEMEENTERAAD VAN 06 MEI 2013
Aanwezig:
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De voorzitter opent de vergadering.
IN OPENBARE VERGADERING
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Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting 25 maart 2013
De fractie N-VA vraagt de letterlijke opname in de notulen van volgende tekst:
“Onze fractie heeft geen problemen met dit verslag. Wij wensen evenwel expliciet te laten
notuleren dat de versie die vandaag voorligt, een andere versie is dan degenen die voorlag op
de raadszitting van 22 april.
In de versie van vandaag zijn een aantal punten reeds aangepast, zoals onze fractie en de
andere oppositieleden hadden opgemerkt, waarvoor dank.”
Ter informatie wordt meegegeven dat naar aanleiding van het agendapunt betreffende de
goedkeuring van het verslag van de vergadering van 25 maart 2013 in de zitting van 22 april
2013 volgende opmerkingen door de N-VA-fractie letterlijk werden meegegeven:
“Onze fractie heeft volgende opmerkingen bij het verslag van de vorige gemeenteraad.
 Bij punt 1. wordt vermeld dat raadslid Van Dyck betwist dat er over het punt 6 op de
gemeenteraad van 28 januari gestemd werd over het oorspronkelijke voorstel, in
tegendeel zou er gestemd zijn over het geamendeerde voorstel. Het voorstel dat is
opgenomen in het gecorrigeerde, gepubliceerde verslag is inderdaad het geamendeerde
voorstel, maar er staat nog wel in het verslag dat dit het originele voorstel was.
 Bij punt 10. is er een interventie van ons opgenomen, die uiteindelijk niet is gebeurd,
en waarvan ook geen tekst op papier is afgegeven. Deze zat wel nog in de digitale
versie, evenwel werd uitdrukkelijk gevraagd bij de toelichting in e-mail deze niet op te
nemen.
 Bij punt 11 wordt ons raadslid Verhaegen incorrect geparafraseerd. Er staat dat hij zou
hebben gezegd dat er een kans is om aan te tonen dat er in het verleden fouten zijn
gemaakt, terwijl dit ging over een kans om fouten uit het verleden te vermijden.
 Bij ditzelfde punt 11 wordt verklaard dat schepen Witvrouwen bereid is dit dossier aan
de adviesraden voor te leggen, maar de hieraan voorafgaande discussie wordt
weggelaten. Nochtans heeft de schepen zich hieruit eerst proberen te wringen door te
verklaren dat er nog geen GECORO of Verkeersraad was, waarna zich ook nog eens een
discussie ontspon over of dit nu aan de oude of nieuwe raden moet worden voorgelegd.
 Bij punt 12 is ook een tekst opgenomen van onze fractie waarvan geen papieren kopie
is afgegeven, en waarbij in de toelichting bij de digitale versie uitdrukkelijk stond dat
het verzoek tot opname ervan verviel.
 Bij punt 15 ontbreekt een essentieel deel van de discussie, waarin de overweging werd
gemaakt om de raad de mogelijkheid te geven de heer Franciscus Witvrouwen als
deskundige op te roepen om toelichting te komen geven bij zijn werkzaamheden als
vertegenwoordiger van de raad bij de Kleine Landeigendom.
 Bij punt 16 ontbreekt een deel van de discussie waarbij onze fractie heeft voorgesteld
om bij de PWA een vertegenwoordiging te voorzien van 1 vertegenwoordiger van elke
fractie.
 Bij punt 21 ontbreekt een essentieel deel van de discussie, namelijk het moment
waarop de burgemeester aan raadslid Raeymaekers zei (we parafraseren hier) dat hij
[raadslid Raeymaekers] toch ook verschillende vergoedingen aan zichzelf had kunnen

uitkeren, en vraagt waarom hij dit niet heeft gedaan. Wij wensen uitdrukkelijk dat deze
symbolische uitlating van een zekere financiële cultuur ook wordt opgenomen.
 Tenslotte is punt 22 niet verdaagd omwille van mogelijke privacykwesties en een
dispuut of dit in de besloten of open zitting moet gebeuren, dit punt is verdaagd omdat
er niet voldoende informatie voorhanden was voor de verschillende fracties om met
kennis van zake een beslissing te nemen.
Hiernaast wensen wij nog in het algemeen op te merken dat onze fractie het hanteren van
paginanummering in de verslagen en ontwerpnotulen had gevraagd in de
gemeenteraadszitting van 28 januari. Deze nummering is ook toegezegd in die zitting, maar is
in alle recente documenten niet meer terug te vinden. Wij herhalen dan ook bij deze onze
vraag.”
Het verslag van de vergadering van onze raad van 25 maart 2013 wordt met eenparigheid van
stemmen goedgekeurd.
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Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting 22 april 2013
De fractie Eenheid vraagt de letterlijke opname in de notulen van volgende tekst:
“1.
Hoewel de gemeenteraad van 22.04.2013 uitsluitend handelde over het belang van het
correcte aantal aanwezigen, en de gevolgen van het niet respecteren daarvan, is er hier een
opnieuw foute notulering van de aanwezigen.
Raadslid Raeymaekers – zoals overigens ook uit de inhoud van het verslag blijkt – was wel
degelijk aanwezig op 22.04.2013.
2.
Aan het thans voorliggende verslag dienen een aantal niet onbelangrijke nuances aangebracht,
immers de lezing van het huidige verslag zou een misleidende indruk kunnen geven:
 Zoals ook uit de schriftelijke toelichting van EENHEID blijkt is de rechtsgeldigheid van
de samenstelling van de agenda op zich niet betwist, wel de rechtsgeldigheid van het zo
genaamde ‘College van Burgemeester en Schepenen’ dat de agendapunten ‘op voorstel
van het College van Burgemeester en Schepenen’ verzocht te agenderen.
 Er is een (verlengde) schorsing geweest van de gemeenteraad, voor dat er enige
inhoudelijke repliek kwam van de Voorzitter, de verwijzing naar artikel 20 (die ook door
EENHEID was aangegeven in de nota) kwam er na de schorsing.
 De Voorzitter heeft bij de verwijzing naar artikel 20 vervolgens gesteld dat zij zelfs
bereid was om voor te houden dat indien ‘er geen rechtsgeldig College was’, zij dan wel
voor de gemeenteraad zou laten notuleren dat zij ‘zelf de agendapunten had
uitgewerkt’.
De fractie EENHEID heeft vervolgens afstand genomen van de rechtsgeldigheid van die
handelswijze.
 De vermelde repliek van de burgemeester (die op zich correct is genotuleerd) situeert
zich na de (verlengde) schorsing.
 De discussie omtrent het verslag kwam er nadat de Voorzitter uitdrukkelijk te kennen
gaf dat er geen rekening zou worden gehouden met de geformuleerde opmerkingen bij
het verslag, en het zou worden goedgekeurd zonder opmerkingen.
 De fractie EENHEID heeft vervolgens het voorstel geformuleerd dat in het algemeen
belang het voor de rechtzetting geplande College van Burgemeester en Schepenen zo
spoedig mogelijk zou worden gehouden, en de gemeenteraad daarna opnieuw zou
worden samengeroepen.
De fractie EENHEID heeft tegelijkertijd meegedeeld dat hun volledige fractie bereid was
afstand te doen van hun presentiegelden voor deze raad, en dit op voorwaarde dat:
o Ook de gemeenteraadsleden van GBL & CD&V (de verantwoordelijke
meerderheid dit zouden doen)
o Ook de Voorzitter van de gemeenteraad haar dubbel presentiegeld zou laten
vallen
o Ook de Burgemeester en Schepenen een gelijkwaardige tussenkomst zouden
doen ten aanzien van de gemeente
 Nadat N-VA aangaf ook bereid te zijn tot afstand van de presentiegelden, is er na
overleg met de meerderheid door de Voorzitter vervolgens gevraagd aan S.A.M.E.N. of
deze in die omstandigheden, en in geval van een nieuwe bijeenroeping van de

gemeenteraad ook bereid was afstand te doen van het presentiegeld.
Na instemming is dan de gemeenteraad gesloten.
3.
Het persbericht dat naar aanleiding van deze gemeenteraad is uitgestuurd door de coalitie
GBL-CD&V was/is manifest misleidend.
Niet toevallig kwam er geen repliek op de mail aan de Schepen van communicatie dd.
23.04.2013.
Kwam er eigenlijk ondertussen een bijdrage vanwege de (verantwoordelijke) Burgemeester en
Schepenen?”
Hierna ontspint zich nog volgende discussie.
De heer Roger Gabriëls, burgemeester, wenst een amendement op het verslag voor te stellen,
nl. het schrappen van alles wat voorafgaat aan ‘Vooraleer de gemeenteraad aanvangt…’. Hij
vindt het huidige verslag een politiek pamflet, terwijl de secretaris geacht wordt objectief te
zijn.
De heer Jan Van Dyck, raadslid, vindt dat, als er gesleuteld wordt aan het reglement, het hek
helemaal van de dam is. Wat er gezegd is, staat volgens hem letterlijk in het schriftelijk
verzoek van Eenheid.
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, stelt dat een raadslid het recht heeft letterlijk een tekst
te laten opnemen.
De heer Maurice Helsen, schepen, antwoordt hierop dat dit een mogelijkheid is maar geen
verplichting.
Raadslid Raeymaekers vindt dat het de waarheid geweld aandoen is te stellen dat er slechts
van het College een inspanning gevraagd wordt. Wat het College aan de wereld wil meedelen,
gaat in tegen de werkelijkheid. Hij meent dat het enkel de bedoeling van het College is geen
eurocent te moeten bijdragen voor deze blunder.
De heer Ben Verhaegen, raadslid, haalt nog aan dat hij meent dat de gemeenteraad verdaagd
werd omdat er onduidelijkheid was of de gemeenteraad al dan niet rechtsgeldig was.
Vervolgens worden een aantal amendementen op het verslag ingediend.
In een eerste amendement wordt erop attent gemaakt dat raadslid Raeymaekers wel degelijk
aanwezig was tijdens de vergadering van 22 april terwijl hij niet bij de aanwezigen staat
vermeld.
De gemeenteraad stemt unaniem met dit amendement in.
In een tweede amendement wordt voorgesteld de tekst die voorafgaat aan de zin ‘Vooraleer de
gemeenteraad aanvangt …’ te schrappen. De gemeenteraad aanvaardt dit amendement met
12 stemmen voor (Maurice Helsen, Eddy Horemans, Lies Daneels, Wim Van Thielen, Leo Van
Herck, Gert Van Dyck, Ingrid Verheyen, Tine Witvrouwen, Herman Dom, Patrick Heremans,
Roger Gabriëls en Ann Willems) en 7 stemmen tegen (Ben Verhaegen, Christine Peeters, Stijn
Raeymaekers, Hugo Cambré, Johan Van Herck, Machteld Ledegen en Jan Van Dyck). De
tegen-stemmen worden gemotiveerd door de mening dat de gemeenteraad op deze manier
het Gemeentedecreet schendt.
In een derde amendement wordt gesteld dat Eenheid niet de rechtsgeldigheid van de
gemeenteraad heeft betwist maar wel het feit dat deze gebaseerd is op een college dat niet
rechtsgeldig werd samengesteld.
De heer Herman Dom, schepen, werpt hiertegen op dat het duidelijk door raadslid
Raeymaekers is gesteld dat er geen agenda was dus eigenlijk ook geen geldige gemeenteraad.
Vervolgens wordt het amendement door de gemeenteraad verworpen met 12 stemmen
(Maurice Helsen, Eddy Horemans, Lies Daneels, Wim Van Thielen, Leo Van Herck, Gert Van
Dyck, Ingrid Verheyen, Tine Witvrouwen, Herman Dom, Patrick Heremans, Roger Gabriëls en

Ann Willems) tegen 7 stemmen voor (Ben Verhaegen, Christine Peeters, Stijn Raeymaekers,
Hugo Cambré, Johan Van Herck, Machteld Ledegen en Jan Van Dyck).
In een vierde amendement stelt Eenheid dat de voorzitter niet naar artikel 20 van het
Gemeentedecreet heeft verwezen vooraleer de vergadering geschorst werd.
Dit amendement wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.
In een vijfde amendement stelt Eenheid dat ook de burgemeester pas na de schorsing heeft
gezegd dat het College zou overgedaan worden.
Dit amendement wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.
In een zesde amendement stelt raadslid Raeymaekers dat zijn fractie heeft voorgesteld om
geen presentiegelden aan te rekenen op voorwaarde dat de meerderheidspartijen dit ook
zouden doen, de voorzitter afstand zou doen van haar dubbel presentiegeld én het College
eenzelfde financiële inspanning zou doen.
De heer Maurice Helsen, schepen, stelt dat dit volgens hem na de verdaging gebeurd is.
Vervolgens wordt het amendement door de gemeenteraad verworpen met 12 stemmen
(Maurice Helsen, Eddy Horemans, Lies Daneels, Wim Van Thielen, Leo Van Herck, Gert Van
Dyck, Ingrid Verheyen, Tine Witvrouwen, Herman Dom, Patrick Heremans, Roger Gabriëls en
Ann Willems) tegen 7 stemmen voor (Ben Verhaegen, Christine Peeters, Stijn Raeymaekers,
Hugo Cambré, Johan Van Herck, Machteld Ledegen en Jan Van Dyck).
In een zevende amendement stelt raadslid Jan Van Dyck voor het woord ‘ordentelijk’ te
vervangen door ‘sereen’.
Dit amendement wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.
Vervolgens wordt het verslag ter stemming gebracht, zoals oorspronkelijk voorgebracht doch
aangepast aan de reeds door de gemeenteraad aanvaarde amendementen.
Het verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 22 april 2013 wordt daarop
goedgekeurd met 12 stemmen voor (Maurice Helsen, Eddy Horemans, Lies Daneels, Wim Van
Thielen, Leo Van Herck, Gert Van Dyck, Ingrid Verheyen, Tine Witvrouwen, Herman Dom,
Patrick Heremans, Roger Gabriëls en Ann Willems) en 7 stemmen tegen (Ben Verhaegen,
Christine Peeters, Stijn Raeymaekers, Hugo Cambré, Johan Van Herck, Machteld Ledegen en
Jan Van Dyck).
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Wijziging huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
De fractie Eenheid vraagt de letterlijke opname in de notulen van volgende tekst:
“6 § 3
Bij de vorige bespreking werd door Eenheid (raadslid Raeymaekers) expliciet gevraagd of de
gemeente Herenthout hier klaar voor is.
Er werd bevestigend geantwoord…
Drie maanden later moet het worden herzien.
Wie controleert de open invulling van ‘redelijkerwijze’…?
Artikel 35
Per e-mail uiterlijk daags na gemeenteraad ?
Is dan ook inhoudelijk beperkt tot de afgegeven schriftelijke weerslag.
Anders eventueel voorzien van WIFI?
Toch geen 10-tallen voorzien dragers per gemeenteraad…?
Opzettelijk?
Artikel 40
Correct – op voorhand aan te vragen – waarom niet dezelfde regeling voor CBS…?
Waarom een onderscheid ?
Artikel 40bis
Is dit dan niet in strijd met het Gemeentedecreet artikel 40:
De gemeenteraad stelt bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast
waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen in verband met de werking van de raad
en
waarin
minstens
bepalingen
worden
opgenomen
over:
1° de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het presentiegeld
en de nadere regels in verband met de eventuele terugbetaling van specifieke kosten die

verband houden met de uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid of lid van het
college van burgemeester en schepenen;
2° de wijze van verzending van de oproeping en het ter beschikking stellen van het dossier
aan de gemeenteraadsleden, alsook de wijze waarop de gemeentesecretaris of de door hem
aangewezen personeelsleden, aan de raadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen
verstrekken over die stukken;
3° de wijze waarop de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen van de
gemeenteraad openbaar worden gemaakt;
4° de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor gemeenteraadsleden
en de voorwaarden voor het bezoekrecht aan de instellingen en diensten die de gemeente
opricht en beheert;
5° de voorwaarden waaronder de gemeenteraadsleden hun recht uitoefenen om aan de
burgemeester en aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke
vragen te stellen;
6° de wijze van notulering en de wijze waarop de notulen van de vorige vergadering ter
beschikking worden gesteld van de gemeenteraadsleden;
7° de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de commissies en de fracties.
8° de wijze van bezorgen van het meerjarenplan, de wijzigingen aan het meerjarenplan, het
budget, de budgetwijzigingen en de jaarrekening aan de raadsleden;
9° de wijze waarop en de persoon door wie de stukken, vermeld in artikel 182, worden
ondertekend;
10° de nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen, wordt
uitgeoefend, en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld;
11° de wijze van het ter kennis brengen van de beslissingen, vermeld in artikel 51, vijfde lid.
De gemeenteraad kan het huishoudelijk reglement te allen tijde wijzigen.”
De fractie N-VA vraagt de letterlijke opname in de notulen van volgende tekst:
“Onze fractie heeft problemen met de voorgestelde wijzigingen aan artikels 35 en 39.
Bij artikel 35 vinden wij het een schande dat het recht op teksten geschrapt wordt.
Bij artikel 39, waar voorgesteld wordt uitzonderingen aan het kostenterugbetalingsplafond toe
te laten mits goedkeuring van het schepencollege, stellen wij voor dat we deze raad bevoegd
laten zijn over haar eigen leden, zeker wanneer het gaat over de werkzaamheden van onze
gemeenteraadsleden.
Wij zien niet in waarom deze uitzondering zou worden ingebouwd, gezien hier bij ons weten in
het verleden nog nooit problemen mee zijn geweest, behoudens bij leden van het college zoals
aangehaald op de gemeenteraad van 25 maart. Dit College krijgt echter nu ook reeds een
geheel eigen reglement, waardoor het redelijk is om aan te nemen dat overschrijdingen van de
norm van € 100 zeker niet te verwachten zijn.”
Hierna ontspint zich nog volgende discussie.
De heer Ben Verhaegen, raadslid, deelt mee dat zijn fractie problemen heeft met de wijziging
van artikel 39. Er wordt immers voorgesteld om op het uitgavenplafond een uitzondering te
voorzien mits akkoord van het college. Er wordt voorgesteld om deze bevoegdheid toe te
kennen aan de raad in plaats van aan het college. Gezien er in het verleden hiermee nooit
problemen zijn geweest, ziet het raadslid echter geen reden voor deze wijziging.
De heer Roger Gabriëls, burgemeester, antwoordt dat er steeds meer van de raadsleden
verwacht wordt, bv. het volgen van cursussen, zodat een overschrijding van het plafond
misschien wel aan de orde zal komen.
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, vraagt of het klopt dat het voorstel, zoals het nu voorligt,
stelt dat er geen uitgeschreven teksten meer mogen neergelegd worden.
Burgemeester Gabriëls antwoordt dat dit voorstel wordt gedaan omdat er misbruik van werd
gemaakt.
De heer Herman Dom, schepen, voegt daaraan toe dat de teksten die afgegeven worden, een
andere inhoud hebben dan hetgeen tijdens de raad wordt gezegd.

De heer Jan Van Dyck, raadslid, heeft vastgesteld dat in de regeling voor de leden van het
college van burgemeester en schepenen voorzien is dat opleidingen van VVSG en de Vlaamse
Overheid steeds voor terugbetaling in aanmerking komen en wenst dit ook opgenomen te zien
voor de raadsleden.
Raadslid Raeymaekers wijst op de bepaling in het Gemeentedecreet dat het huishoudelijk
reglement van de gemeenteraad de kosten moet bepalen die terugvorderbaar zijn door de
leden van het college.
Er wordt op gewezen dat het huishoudelijk reglement een verwijzing naar een reglement
terzake bevat.
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 de artikelen 180 en 181 van het Gemeentedecreet betreffende de opmaak van de
notulen van de gemeenteraad;
Gelet op de beslissing van onze raad van 28 januari 2013 houdende goedkeuring van een
huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad;
Overwegende dat de praktische toepassing van dit reglement leert dat een aantal
aanpassingen wenselijk zijn;
Gelet op het amendement door de heer Jan Van Dyck, raadslid, om in het huishoudelijk
reglement te voorzien dat opleidingen van VVSG en de Vlaamse Overheid ook voor raadsleden
automatisch in aanmerking genomen worden voor terugbetaling; dat de gemeenteraad
hiermee met eenparigheid van stemmen instemt;
Gelet op het amendement, aangebracht door de fracties Eenheid en N-VA, om de schrappingen
in artikel 35 weg te laten; dat de gemeenteraad dit amendement verwerpt met 12 stemmen
(Maurice Helsen, Eddy Horemans, Lies Daneels, Wim Van Thielen, Leo Van Herck, Gert Van
Dyck, Ingrid Verheyen, Tine Witvrouwen, Herman Dom, Patrick Heremans, Roger Gabriëls en
Ann Willems) tegen 7 stemmen voor (Ben Verhaegen, Christine Peeters, Stijn Raeymaekers,
Hugo Cambré, Johan Van Herck, Machteld Ledegen en Jan Van Dyck);
Overwegende dat bijgevolg het in de ontwerpnotulen voorgebracht voorstel, inclusief het
aangenomen amendement, ter stemming wordt gebracht;
Overwegende dat raadslid Jan Van Dyck (S.A.M.E.N.) zijn stemgedrag motiveert door te
stellen dat deels aan zijn opmerkingen werd tegemoet gekomen doch dat zaken die de
democratie moeten waarborgen nog steeds niet zijn opgenomen;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
Besluit met 12 stemmen voor (Maurice Helsen, Eddy Horemans, Lies Daneels, Wim
Van Thielen, Leo Van Herck, Gert Van Dyck, Ingrid Verheyen, Tine Witvrouwen,
Herman Dom, Patrick Heremans, Roger Gabriëls en Ann Willems), 6 stemmen tegen
(Ben Verhaegen, Christine Peeters, Stijn Raeymaekers, Hugo Cambré, Johan Van
Herck en Machteld Ledegen) en 1 onthouding (Jan Van Dyck):
Enig artikel. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals goedgekeurd door onze
raad in vergadering van 28 januari 2013, wordt gewijzigd als volgt:
- Achter artikel 6, § 3, wordt toegevoegd: ‘voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is en
voor zover het nemen van een afschrift niet door andere regelgeving verhinderd
wordt.’;
- Achter artikel 8, § 2, eerste alinea wordt toegevoegd: ‘voor zover dit niet door andere
regelgeving verhinderd wordt.’;
- In artikel 35, tweede alinea, wordt het woord ‘duidelijk’ geschrapt;
- In artikel 35 worden de derde en de vijfde alinea geschrapt;
- Achter artikel 39, laatste alinea, wordt toegevoegd: ‘behoudens andersluidende,
uitdrukkelijke en voorafgaande goedkeuring door het College van burgemeester en
schepenen.’;
- Aan artikel 40 § 1 wordt een alinea toegevoegd die luidt als volgt: “Colloquia en
vormingsactiviteiten ingericht door of met de steun van VVSG of de Vlaamse overheid
en bestemd voor de lokale mandatarissen komen steeds voor terugbetaling in
aanmerking.”

-

-

-
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Aan artikel 40 wordt een § 2 toegevoegd die luidt als volgt: ‘Raadsleden die tengevolge
van hun persoonlijke situatie specifieke kosten zouden moeten maken om hun taak als
raadslid te kunnen uitoefenen, kunnen hiervoor een aanvraag tot terugbetaling richten
aan het College van burgemeester en schepenen. Het college beoordeelt iedere
aanvraag autonoom en deelt binnen de 14 dagen na aanvraag aan het betrokken
raadslid zijn beslissing mee.’;
Aan artikel 40 wordt een § 3 toegevoegd die luidt als volgt: ‘Indien zij dit wensen, sluit
het gemeentebestuur een omniumpolis af voor de voertuigen van de raadsleden
waarmee op regelmatige basis verplaatsingen in het kader van het ambt van
gemeenteraadslid worden gemaakt. Eventuele schade kan evenwel slechts op deze
polis verhaald worden mits het cumulatief vervuld zijn van volgende voorwaarden:
 De schade werd opgelopen tijdens een verplaatsing die vooraf aan de
gemeentesecretaris werd gemeld;
 Proces-verbaal werd opgesteld door de politie.’
Er wordt een artikel 40bis ingevoerd, dat luidt als volgt: ‘De bepalingen van dit
hoofdstuk zijn niet van toepassing op de leden van het College van burgemeester en
schepenen. Voor hen geldt een specifieke regeling, die wordt uitgewerkt in een
afzonderlijk reglement.’.

Vaststellen van een terugbetalingsregeling voor de leden van het College van
burgemeester en schepenen
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op artikel 70 § 3 van het Gemeentedecreet dat bepaalt dat de burgemeester en de
schepenen geen aanvullende vergoedingen, wedden en presentiegelden mogen genieten ten
laste van de gemeente waar zij mandataris zijn;
Overwegende dat dit niet betekent dat de werkelijk gedane kosten die specifiek zijn aan het
mandaat van burgemeester en schepen verband houden niet mogen terugbetaald worden;
Overwegende dat de bevolking van haar politici immers verwacht dat zij op een professionele
wijze hun taken uitvoeren zodat aan de burgemeester en de schepenen derhalve de nodige
faciliteiten dienen geboden te worden;
Overwegende dat het past de terugbetaling van deze kosten te reglementeren;
Overwegende dat artikel 70 § 2 van het Gemeentedecreet toelaat dat de gemeenteraad
bepaalt welke van de specifiek met de uitoefening van het mandaat van burgemeester en
schepen verband houdende kosten voor terugbetaling in aanmerking komen;
Gelet op artikel 40 bis van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad;
Overwegende dat het verantwoord is te opteren voor een regeling betreffende de terugbetaling
van kosten die vergelijkbaar is met deze voor het gemeentepersoneel;
Gelet op de tussenkomsten van mevrouw Ledegen en de heren Cambré, Raeymaekers, Van
Dyck, Van Herck J. en Verhaegen, raadsleden;
Gelet op het eerste amendement waarbij wordt voorgesteld om een verplaatsingsvergoeding
slechts toe te kennen voor verplaatsingen buiten het ambtsgebied in plaats van de
gemeentegrens, bv. van belang voor de vergaderingen van de politieraad; dat de
gemeenteraad dit voorstel afwijst met 12 stemmen (Maurice Helsen, Eddy Horemans, Lies
Daneels, Wim Van Thielen, Leo Van Herck, Gert Van Dyck, Ingrid Verheyen, Tine Witvrouwen,
Herman Dom, Patrick Heremans, Roger Gabriëls en Ann Willems) tegen 7 stemmen voor (Ben
Verhaegen, Christine Peeters, Stijn Raeymaekers, Hugo Cambré, Johan Van Herck, Machteld
Ledegen en Jan Van Dyck);
Gelet op het tweede amendement waarbij wordt voorgesteld de scheiding tussen privaat en
ambtsgebruik van de GSM van de burgemeester te verduidelijken; dat de gemeenteraad met
eenparigheid van stemmen op dit voorstel ingaat;
Gelet op het derde amendement waarbij wordt voorgesteld het ten laste nemen van een
omniumpolis voor de leden van het college van burgemeester en schepenen te schrappen
aangezien er wordt van uitgegaan dat de verplaatsingskosten alle onkosten dekken; dat de
gemeenteraad dit voorstel afwijst met 12 stemmen (Maurice Helsen, Eddy Horemans, Lies
Daneels, Wim Van Thielen, Leo Van Herck, Gert Van Dyck, Ingrid Verheyen, Tine Witvrouwen,
Herman Dom, Patrick Heremans, Roger Gabriëls en Ann Willems) tegen 6 stemmen voor (Ben
Verhaegen, Christine Peeters, Stijn Raeymaekers, Hugo Cambré, Johan Van Herck en Machteld
Ledegen) en 1 onthouding (Jan Van Dyck); dat raadslid Van Dyck zijn stemgedrag motiveert
door te stellen dat hij dit een overbodige maatregel vindt;

Gelet op het vierde amendement waarbij wordt voorgesteld om in de mate van het mogelijke
het dienstvoertuig te gebruiken in plaats van het eigen voertuig; dat de gemeenteraad dit
voorstel afwijst met 12 stemmen (Maurice Helsen, Eddy Horemans, Lies Daneels, Wim Van
Thielen, Leo Van Herck, Gert Van Dyck, Ingrid Verheyen, Tine Witvrouwen, Herman Dom,
Patrick Heremans, Roger Gabriëls en Ann Willems) tegen 7 stemmen voor (Ben Verhaegen,
Christine Peeters, Stijn Raeymaekers, Hugo Cambré, Johan Van Herck, Machteld Ledegen en
Jan Van Dyck);
Overwegende dat vervolgens het initieel voorstel, aangevuld met het reeds aangenomen
amendement, ter stemming wordt gebracht;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
Besluit met 12 stemmen voor (Maurice Helsen, Eddy Horemans, Lies Daneels, Wim
Van Thielen, Leo Van Herck, Gert Van Dyck, Ingrid Verheyen, Tine Witvrouwen,
Herman Dom, Patrick Heremans, Roger Gabriëls en Ann Willems) en 7 stemmen
tegen (Ben Verhaegen, Christine Peeters, Stijn Raeymaekers, Hugo Cambré, Johan
Van Herck, Machteld Ledegen en Jan Van Dyck):
Artikel 1. § 1. Communicatiekosten zoals telefoon-, fax- en internetkosten die door de
nutsmaatschappijen worden aangerekend aan de burgemeester en de schepenen, worden niet
door de gemeente ten laste genomen.
De burgemeester en de schepenen kunnen gebruik maken van de telefoon-, fax- en
internetaansluitingen die beschikbaar zijn op het gemeentehuis.
Voor de burgemeester wordt door de gemeente een GSM-abonnement afgesloten waardoor de
telefoonkosten die verband houden met de uitoefening van zijn mandaat rechtstreeks door de
gemeente betaald worden. De verdeling tussen privaat gebruik en gebruik voor het mandaat
zal via een technische ingreep gerealiseerd worden.
§ 2. De burgemeester en de schepenen dienen zelf in te staan voor de aankoop van
computers, GSM’s en andere multimedia indien zij hiervan wensen gebruik te maken in de
uitoefening van hun functie.
Artikel 2. § 1. Verplaatsingskosten, gemaakt door de burgemeester en de schepenen en die
verband houden met de uitoefening van hun ambt, worden terugbetaald mits voorlegging van
een kostenstaat op erewoord, waarbij de kosten worden vergoed volgens de tarieven die van
toepassing zijn voor de vergoeding van de verplaatsingskosten van de ambtenaren van de
Vlaamse Gemeenschap.
Iedere verplaatsing waarvan de terugbetaling wordt gevraagd moet uitdrukkelijk voorzien zijn
van de reden van deze verplaatsing.
De terugbetaling van de reiskosten wordt per kwartaal geregeld. De burgemeester en de
schepenen gebruiken hiervoor hetzelfde invuldocument als de personeelsleden.
Indien meerdere leden van het College van burgemeester en schepenen dezelfde verplaatsing
maken, dienen zij te carpoolen teneinde de verplaatsingskosten zoveel mogelijk te beperken.
§ 2. Volgende verplaatsingskosten worden niet terugbetaald:
- Verplaatsingen binnen de gemeente;
- Verplaatsingen die tot doel hebben het bijwonen van een vergadering/activiteit waarvan
de organisator eveneens een vergoeding voor de reiskosten betaalt.
Artikel 3. Bewezen kosten voor deelname aan relevante colloquia en vormingsactiviteiten
worden in principe volledig terugbetaald:
- Colloquia en vormingsactiviteiten ingericht door of met de steun van VVSG of de
Vlaamse overheid en bestemd voor de lokale mandatarissen komen steeds voor deze
terugbetaling in aanmerking;
- Voor andere colloquia of vormingsactiviteiten dient vooraf toestemming verleend
worden door het College van burgemeester en schepenen.
Artikel 4. Indien zij dit wensen, sluit het gemeentebestuur een omniumpolis af voor de
voertuigen van de burgemeester en de schepenen waarmee op regelmatige basis
verplaatsingen in het kader van het mandaat gemaakt worden.
Artikel 5. Alle andere reële kosten (o.a. representatiekosten) die verband houden met de
uitoefening van het mandaat van burgemeester of schepen zijn slechts terugbetaalbaar als
wordt voldaan aan volgende drie cumulatieve voorwaarden:
- De kosten zijn gemaakt bij de uitvoering van een activiteit die in het belang van de
gemeente is;
- De kosten zijn bewezen;

-

De kosten werden vooraf aan het College van burgemeester en schepenen voorgelegd
en goedgekeurd.
Kosten die niet voldoen aan deze drie cumulatieve voorwaarden komen nooit in aanmerking
voor terugbetaling.
In geval van betwisting oordeelt de secretaris.
Artikel 6. De financiële dienst van de gemeente draagt er zorg voor dat alle terugbetaalde
kosten die verband houden met het mandaat van burgemeester en schepenen op transparante
wijze geboekt worden zodat zij te allen tijde door de gemeenteraadsleden opvraagbaar en
controleerbaar zijn.
Artikel 7. Dit reglement is niet van toepassing op de voorzitter van het OCMW. Binnen het
OCMW wordt een aparte kostenregeling uitgewerkt.
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Toekennen van de titel van ereschepen aan mevrouw Gloria dos Santos
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het raadsbesluit van 28 januari 2013 houdende goedkeuring van het reglement
houdende toekenning van een eretitel aan gewezen schepenen van de gemeente;
Gelet op het voorstel van de heer Jan Van Dyck, raadslid, om de titel van ereschepen toe te
kennen aan mevrouw Gloria dos Santos;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 februari 2013
waarbij zij beslist om een dossier aan de gemeenteraad voor te leggen om de titel van
ereschepen toe te kennen aan mevrouw Gloria dos Santos;
Gelet op het voorliggend dossier waaruit blijkt dat mevrouw dos Santos voldoet aan de
toekenningsvoorwaarden vermeld in artikel 5 van voormeld reglement;
Gelet op het schrijven van het Parket bij het Hof van Beroep van Antwerpen d.d. 28 maart
2013 waaruit blijkt dat er thans geen gerechtelijk of opsporingsonderzoek ten laste van
mevrouw Gloria Dos Santos Trindade lopende is;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Besluit met 16 stemmen voor, 2 onthoudingen en 1 ongeldige stem:
Artikel 1. Aan mevrouw Gloria dos Santos wordt de titel van ereschepen toegekend.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen zal, in overleg met mevrouw dos
Santos, een ceremonie organiseren waarop de titel plechtig wordt toegekend.
Verlaat de zitting: Leo Van Herck bij toepassing van artikel 27 van het gemeentedecreet
6
Toekennen van de titel van ereschepen aan de heer Jos Dercon
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het raadsbesluit van 28 januari 2013 houdende goedkeuring van het reglement
houdende toekenning van een eretitel aan gewezen schepenen van de gemeente;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 februari 2013
waarbij zij beslist om een dossier aan de gemeenteraad voor te leggen om de titel van
ereschepen toe te kennen aan de heer Jos Dercon;
Gelet op het voorliggend dossier waaruit blijkt dat de heer Dercon voldoet aan de
toekenningsvoorwaarden vermeld in artikel 5 van voormeld reglement;
Gelet op het schrijven van het Parket bij het Hof van Beroep van Antwerpen d.d. 28 maart
2013 waaruit blijkt dat er thans geen gerechtelijk of opsporingsonderzoek ten laste van de
heer Josephus Dercon lopende is;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Besluit met 14 stemmen voor, 3 onthoudingen en 1 ongeldige stem:
Artikel 1. Aan de heer Jos Dercon wordt de titel van ereschepen toegekend.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen zal, in overleg met de heer Dercon,
een ceremonie organiseren waarop de titel plechtig wordt toegekend.
Vervoegt de zitting: Leo Van Herck.
7
Toekennen van de titel van ereschepen aan de heer Freddy Kerkhofs
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het raadsbesluit van 28 januari 2013 houdende goedkeuring van het reglement
houdende toekenning van een eretitel aan gewezen schepenen van de gemeente;
Gelet op de aanvraag van de heer Jan Van Dyck, raadslid, om de titel van ereschepen toe te
kennen aan de heer Freddy Kerkhofs;
Gelet op het voorliggend dossier waaruit blijkt dat de heer Kerkhofs niet voldoet aan de
toekenningsvoorwaarden vermeld in artikel 5 van voormeld reglement;
Gelet op de vraag van de voorzitter om het agendapunt te behandelen in besloten zitting; dat
de gemeenteraad op deze vraag niet ingaat;
Gelet op de vraag van de heer Van Dyck, raadslid, om het agendapunt te verdagen naar de
volgende zitting wegens de onvolledigheid van het dossier; dat de gemeenteraad op deze
vraag niet ingaat;
Gelet op de tussenkomsten van de heren Raeymaekers, Van Dyck en Verhaegen;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Besluit met 11 stemmen, tegen 4 stemmen voor en 4 onthoudingen:
Enig artikel. Het voorstel om de titel van ereschepen te weigeren aan de heer Freddy
Kerkhofs wordt verworpen.
Bijgevolg wordt de titel van ereschepen toegekend aan de heer Freddy Kerkhofs.
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Toekennen van de titel van ereschepen aan de heer Willy Van Tolhuyzen
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het raadsbesluit van 28 januari 2013 houdende goedkeuring van het reglement
houdende toekenning van een eretitel aan gewezen schepenen van de gemeente;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 februari 2013
waarbij zij beslist om een dossier aan de gemeenteraad voor te leggen om de titel van
ereschepen toe te kennen aan de heer Willy Van Tolhuyzen;
Gelet op het voorliggend dossier waaruit blijkt dat de heer Van Tolhuyzen voldoet aan de
toekenningsvoorwaarden vermeld in artikel 5 van voormeld reglement;
Gelet op het schrijven van het Parket bij het Hof van Beroep van Antwerpen d.d. 28 maart
2013 waaruit blijkt dat er thans geen gerechtelijk of opsporingsonderzoek ten laste van de
heer Willy Van Tolhuyzen lopende is;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Besluit met 13 stemmen voor, 1 stem tegen, 4 onthoudingen en 1 ongeldige stem:
Artikel 1. Aan de heer Willy Van Tolhuyzen wordt de titel van ereschepen toegekend.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen zal, in overleg met de heer Willy Van
Tolhuyzen, een ceremonie organiseren waarop de titel plechtig wordt toegekend.
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Toekennen van de titel van ereschepen aan de heer Franciscus Wagemans
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het raadsbesluit van 28 januari 2013 houdende goedkeuring van het reglement
houdende toekenning van een eretitel aan gewezen schepenen van de gemeente;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 waarbij
zij beslist om een dossier aan de gemeenteraad voor te leggen om de titel van ereschepen toe
te kennen aan de heer Franciscus Wagemans;
Overwegende dat de heer Franciscus Wagemans overleden is op 16 november 2002;
Overwegende dat het voornoemd reglement van 28 januari 2013 voorziet dat de titel van
ereschepen ook postuum kan toegekend worden;
Gelet op het voorliggend dossier waaruit blijkt dat de heer Wagemans bij leven voldeed aan de
toekenningsvoorwaarden vermeld in artikel 5 van voormeld reglement;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Besluit met 16 stemmen voor en 3 onthoudingen:
Artikel 1. Aan de heer Franciscus Wagemans, geboren op 10 september 1939 en overleden op
16 november 2002, wordt postuum de titel van ereschepen toegekend.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen zal, in overleg met de nabestaanden
van de heer Wagemans, een ceremonie organiseren waarop de titel plechtig wordt toegekend.
Verlaat de zitting: Tine Witvrouwen bij toepassing van artikel 27 van het gemeentedecreet

10
Toekennen van de titel van ereschepen aan de heer Franciscus Witvrouwen
Gelet op de opmerking van de heren Raeymaekers en Cambré, raadsleden, dat mevrouw Tine
Witvrouwen, schepen, de zitting van het College waarin de voordracht werd gedaan, niet heeft
verlaten bij de behandeling van het desbetreffend agendapunt, wordt dit punt verdaagd naar
de volgende zitting.
Vervoegt de zitting: Tine Witvrouwen.
11
Goedkeuring resolutie FairTradegemeente
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Overwegende dat Herenthout reeds een FairTrade-gemeente is sinds 8 maart 2012;
Overwegende dat de gemeente immers een voorbeeldfunctie heeft op verschillende
maatschappelijke vlakken, waaronder het bevorderen van de eerlijke handel en het gebruik
van duurzame productie- en consumptiegoederen;
Overwegend dat de internationale definitie van ‘eerlijke handel’ luidt
als volgt: “Eerlijke handel is een handelspartner, gebaseerd op dialoog, transparantie en
respect, dat streeft naar meer rechtvaardigheid in de internationale handel. Eerlijke handel
draagt bij tot duurzame ontwikkeling door betere handelsvoorwaarden te bieden aan en de
rechten veilig te stellen van achtergestelde producenten en arbeiders vooral in het Zuiden.”;
Overwegend dat de gemeente in het kader van het lokale beleid ontwikkelingssamenwerking
de opdracht heeft de bevolking hieromtrent te sensibiliseren;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2007 houdende oprichting van een
gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 21 mei 2007 waarbij besloten wordt de nodige
stappen te ondernemen om FairTrade-gemeente te worden en waarin de gemeente ook beslist
tot het gebruik van FairTrade-producten in de gemeentelijke diensten;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Er principieel mee in te stemmen dat in het kader van een duurzaam beleid (op
sociaal, ecologisch en economisch vlak), bij de aankoop van producten aandacht besteed
worden aan de prijs die de producenten in ontwikkelingslanden voor hun product krijgen en
aan hun arbeidsomstandigheden.
Art. 2. In haar interne en externe communicatie aandacht te besteden aan haar duurzaam
aankoopbeleid zodat ze op die manier haar informatie- en sensibilisatie opdracht uitvoert.
Art. 3. De gemeente zal zoveel mogelijk beroep doen op de leverancier van Max Havelaar
keurmerk producten of leveranciers die plaatselijk lokaal duurzame producten aanbieden, die
op een verantwoorde wijze geteeld worden of daarmee overeenstemmen
Art. 4. De deelname en ondersteuning aan de werkgroep FairTradeGemeente te bestendigen,
ter bevordering van het verder uitrollen van de campagne FairTradeGemeente in de gemeente.
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Goedkeuring statuten Raad voor Lokale Economie
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Overwegende dat er tot op heden geen adviesraad bestond betreffende de lokale economie;
Overwegende dat in deze tijden van crisis de economie en de plaatselijke handel alle mogelijke
ondersteuning kan gebruiken; dat een samenwerking tussen het lokaal bestuur en de actoren
binnen de lokale economie kan bijdragen tot optimale kansen voor de zelfstandigen en
bedrijven;
Overwegende dat het in dit kader aangewezen is een adviesorgaan op te richten dat het lokale
bestuur kan adviseren bij de beleidsvorming op het vlak van lokale economie;
Gelet op het voorgebracht ontwerp van statuten voor een Raad voor Lokale Economie;
Gelet op de tussenkomst van de heer Stijn Raeymaekers, raadslid;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De statuten van de Raad voor Lokale Economie Herenthout worden vastgesteld
als volgt:
“Titel I. Benaming, duur, zetel en doel

Artikel 1.
Er wordt een Raad voor Lokale Economie als adviesraad opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 2.
De zetel van de raad is gevestigd te 2270 Herenthout, Bouwelse Steenweg 8, 014/50.78.36.
Daar zal ook het secretariaat gevestigd zijn.
Artikel 3.
De Raad voor Lokale Economie heeft tot doel:
- Het creëren van een forum voor lokale economie, waar de belangen van de
middenstand, zelfstandigen, land- en tuinbouwers, KMO’s en grote bedrijven, en van
hun professionele of interprofessionele bedrijfsorganisaties aan bod kunnen komen;
- Het beraadslagen over de problemen van de lokale economie die rechtstreeks of
onrechtstreeks beïnvloed worden door het gemeentebeleid;
- Het ontwikkelen en coördineren van initiatieven die de lokale economie bevorderen;
- Het promoten van de lokale economie;
- Het creëren van overleg met en verstrekken van advies aan het college van
burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. Het initiatief tot advies kan door de
raad zelf worden genomen of op vraag van het college of de gemeenteraad geschieden;
- Het tot stand brengen van samenwerking en overleg tussen de verschillende actoren in
de lokale economie;
- Het verstrekken van advies over de aanvragen tot het bekomen van een socioeconomische vergunning;
- Het nemen van allerlei initiatieven om zijn doelstellingen te bewerkstelligen.
Artikel 4.
Door de toetreding tot de raad verbinden de leden zich ertoe het algemeen belang van de
doelgroep te laten primeren op hun persoonlijke belangen.
Titel II. Structuur van de adviesraad
A. Algemene vergadering
Artikel 5.
De Algemene vergadering bestaat uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden, die
allen de leeftijd van 18 jaar dienen bereikt te hebben.
Artikel 6.
Er zijn maximaal 15 stemgerechtigde leden:
- Maximaal 3 vertegenwoordigers van professionele en interprofessionele en economische
groeperingen die de belangen van zelfstandigen en KMO’s behartigen en die het bewijs
leveren van een werkelijke activiteit op het grondgebied van de gemeente;
- Maximaal 4 vertegenwoordigers van vennootschappen die hun activiteit uitoefenen op
het grondgebied van de gemeente Herenthout én die minstens 10 personeelsleden
tewerkstellen.
- Maximaal 2 afgevaardigden van de plaatselijke Middenstandsvereniging;
- Maximaal 1 afgevaardigde van de ambulante handelaars die een activiteit ontplooien in
de gemeente;
- Maximaal 5 niet-georganiseerde zelfstandigen of vrije beroepers die hun zelfstandige
activiteit of vrij beroep uitoefenen op het grondgebied van de gemeente. Hierbij wordt
er gestreefd naar een vertegenwoordiging vanuit de detailhandel, dienstverlening, landen tuinbouw, horeca en vrije beroepen.
Elk stemgerechtigd lid kan een plaatsvervanger aanduiden.
Een stemgerechtigd lid kan geen lid zijn van de gemeente- of OCMW-raad van Herenthout.
Artikel 7.
Niet-stemgerechtigde leden, die zetelen van ambtswege, zijn:
- De schepen voor lokale economie
- Een lid van elke fractie in de gemeenteraad
- Een secretaris, aangeduid door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 8.
De Algemene vergaderingen zijn openbaar.
B. Dagelijks bestuur
Artikel 9.
De raad kiest uit de stemgerechtigde leden een dagelijks bestuur, dat minstens bestaat uit een
voorzitter en een ondervoorzitter.
De schepen van lokale economie en de secretaris volgen van ambtswege de bijeenkomsten.

Artikel 10.
De bevoegdheid van het dagelijks bestuur wordt beperkt tot het voorbereiden van de
vergaderingen van de raad en tot het uitvoeren van de door de raad opgedragen acties.
Adviezen kunnen enkel door de Algemene vergadering worden uitgebracht.
C. Gemeenschappelijke bepalingen
Artikel 11.
Het lidmaatschap van de raad eindigt automatisch:
- Bij overlijden van het lid;
- Door ontslag vanwege het lid of zijn mandaterende organisatie, gegeven aan de
voorzitter;
- Door de intrekking van de opdracht van de mandaterende organisatie;
- Bij faillissement of ontbinding van de mandaterende organisatie;
- Wanneer het lid niet meer voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5, 1 e lid;
- Bij drie opeenvolgende afwezigheden zonder voorafgaande verontschuldiging.
Artikel 12.
Het lidmaatschap van de adviesraad loopt gelijk met de gemeentelijke legislatuur. De leden
blijven echter in functie tot de eerstvolgende vernieuwing van de raad na de
gemeenteraadsverkiezingen.
Titel III. Werking
Artikel 13.
Het College van burgemeester en schepenen voorziet een administratief secretaris voor de
raad en duidt hiertoe de ambtenaar voor lokale economie aan.
De secretaris stelt een verslag op van elke vergadering van de raad en van het dagelijks
bestuur. Dit verslag wordt overgemaakt aan alle leden van de raad.
Hij verricht tevens alle werkzaamheden ter bevordering van de efficiënte werking van de raad.
Het gemeentebestuur stelt een vergaderruimte ter beschikking voor de bijeenkomsten van de
raad.
Artikel 14.
De Algemene vergadering vergadert minstens 2 keer per jaar op initiatief van de voorzitter.
De voorzitter is verplicht de Algemene vergadering binnen de 10 dagen bijeen te roepen op
verzoek van minstens 1/2 van de leden of van het College van burgemeester en schepenen.
De uitnodiging voor de Algemene vergadering vermeldt de vergaderdatum, het uur, de
vergaderplaats en de agenda en wordt minstens 7 werkdagen vooraf aan de leden
toegestuurd.
De leden van de Algemene vergadering kunnen een bijkomend punt op de agenda plaatsen,
mits het agendapunt met beknopte toelichting minstens 3 dagen voor de vergadering aan de
voorzitter wordt meegedeeld.
Bij hoogdringendheid kan bij aanvang van de vergadering een extra punt op de agenda
geplaatst worden indien een meerderheid van de aanwezige leden hiermee instemt.
Artikel 15.
De voorzitter – en bij diens afwezigheid de ondervoorzitter – leidt de vergadering.
Artikel 16.
Stemgerechtigde leden beschikken over één stem. De stemming gebeurt mondeling, behalve
wanneer het de persoonlijke levenssfeer van individuen betreft of indien 2/3 van de leden om
de geheime stemming verzoekt, in welk geval de stemming schriftelijk en geheim dient de
gebeuren.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Ingeval van mondelinge stemming is bij staking van stemmen, de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
Bij geheime stemming wordt, bij staking van stemmen, een nieuwe stemming gehouden. Is er
opnieuw staking van stemmen, dan wordt het agendapunt naar de eerstvolgende Algemene
vergadering verwezen.
Artikel 17.
Om geldig te kunnen beraadslagen, moet minstens de helft van de stemgerechtigde leden
aanwezig zijn op de vergadering.
Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, kan de daaropvolgende vergadering over
dezelfde agenda beslissen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, op
voorwaarde dat de agenda vermeldt dat het om een tweede oproep gaat.
Artikel 18.

De Algemene vergadering of het Dagelijks bestuur is te allen tijde gerechtigd deskundigen uit
te
nodigen
om
hen
bij
te
staan
bij
hun
besluitvorming.
Deze deskundigen hebben geen stemrecht.
Titel IV. Slotbepalingen
Artikel 19.
Het advies van de Raad voor lokale economie is niet bindend.
Indien echter het advies niet door het College van burgemeester en schepenen of door de
gemeenteraad wordt gevolgd, dient het afwijkend standpunt schriftelijk gemotiveerd te
worden.
Artikel 20.
Geen enkel lid kan voor de functies of opdrachten hem toevertrouwd door de raad, aanspraak
maken op welke vergoeding dan ook.
Artikel 21.
Alle briefwisseling wordt via e-mail verzonden tenzij individueel en uitdrukkelijk wordt verzocht
dit per post te doen.
Artikel 22.
Indien de raad een werkingstoelage ontvangt vanwege de gemeente, dient jaarlijks voor 31
maart een kasverslag met een gedetailleerd overzicht van alle inkomsten en uitgaven
voorgelegd te worden aan het College van burgemeester en schepenen.
Artikel 23.
De raad kan, indien daartoe de behoefte bestaat, een huishoudelijk reglement aannemen.
Dit reglement kan elk onderwerp regelen dat niet in de statuten is voorzien.
Het huishoudelijk reglement kan de statuten niet wijzigen of bepalingen bevatten die ermee
strijdig zijn.
Artikel 24.
De raad kan op elk moment ontbonden worden indien een gebrek aan interesse blijkt bij de
leden. Indien het dagelijks bestuur dient vast te stellen dat de leden van de beoogde
doelgroepen niet voldoende aanwezig zijn op de vergaderingen, kan voorgesteld worden de
Raad voor lokale economie te ontbinden.”
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Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen voor de opdracht
‘Vernieuwen serverinfrastructuur’
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, in het bijzonder de
artikelen 42 en 43;
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 de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, in het
bijzonder artikel 17 § 2,1a;
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, in het bijzonder 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, in het bijzonder artikel 3 § 1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit
van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Gelet op het voorliggend bijzonder bestek met nummer 2013-04-22/01 voor de opdracht
‘Vernieuwen serverinfrastructuur’;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 65 000,00 exclusief BTW
= € 78 650,00 inclusief 21 % BTW; dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het goedgekeurde budget 2013
onder artikel 2013/GBB-CBS/0119-00/2410-0007/BESTUUR/CBS/IE-1;
Gelet op de tussenkomsten van de heren Raeymaekers, Van Dyck en Verhaegen, raadsleden,
en het antwoord van de heer Herman Dom, schepen;

Overwegende dat de fracties Eenheid en S.A.M.E.N. hun stemgedrag motiveren door te stellen
dat deze aankoop kadert in een beleidsvisie, waarop pas zicht zal zijn bij het voorleggen van
het beleidsprogramma in juni;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
Besluit met 12 stemmen voor (Maurice Helsen, Eddy Horemans, Lies Daneels, Wim
Van Thielen, Leo Van Herck, Gert Van Dyck, Ingrid Verheyen, Tine Witvrouwen,
Herman Dom, Patrick Heremans, Roger Gabriëls en Ann Willems) en 7 onthoudingen
(Ben Verhaegen, Christine Peeters, Stijn Raeymaekers, Hugo Cambré, Johan Van
Herck, Machteld Ledegen en Jan Van Dyck):
Artikel 1. Het bijzonder bestek met nummer 2013-04-22/01 en de raming voor de opdracht
‘Vernieuwen serverinfrastructuur’ worden goedgekeurd. 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 € 65 000,00 + € 13 650,00 (21 % BTW) = € 78
650,00 inclusief 21 % BTW.
Art. 2.
De opdracht zoals bepaald bij artikel 1 wordt gegund bij wijze van
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
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Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's Leveren van betonstraatstenen
De gemeenteraad van Herenthout,
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 de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
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 van betonstraatstenen” een bijzonder
bestek met nr. 2013-04-22/2 werd opgesteld door de technische dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 12.396,69 + € 2.603,30
(21% btw) = € 14.999,99;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat 31 mei 2013 om 10.00 uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het
indienen van de offertes;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2013 op
budgetsleutel ACT-16/0200-00/22400007/IE-4/BESTUUR/CBS;
Gelet op de tussenkomsten van de heren Raeymaekers en Verhaegen, raadsleden;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2013-04-22/2 en de
raming voor de opdracht “Leveren van betonstraatstenen”, opgesteld door de Technische
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 € 12.396,69 +
€ 2.603,30 (21% btw) = € 14.999,99.
Artikel
2.
Bovengenoemde
opdracht
wordt
gegund
bij
wijze
van
de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3.
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:

- Stradus, Transportlaan 1 te 3600 Genk
- Ebema nv, Dijkstraat 3 te 3690 Zutendaal
- Van Herck Bouwmaterialen, Verbistlaan 2 te 2270 Herenthout
- Marlux Klaps, Albertkade 3 te 3980 Tessenderlo
- Martens Beton nv, Berkenbossenlaan 10 te 2400 Mol.
Artikel 4. De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 31 mei 2013 om 10.00
uur.
Artikel 5. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2013 op budgetsleutel
ACT-16/0200-00/22400007/IE-4/BESTUUR/CBS.
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Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's Heraanleg kruispunt Verbistlaan - Punt - Brannekensstraat: aanstellen
ontwerper
De gemeenteraad van Herenthout,
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 de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
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 “Heraanleg kruispunt Verbistlaan - Punt Brannekensstraat: aanstellen ontwerper” een bijzonder bestek met nr. 2013-04-22/1 werd
opgesteld door de technische dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 6.611,57 + € 1.388,43
(21% btw) = € 8.000,00;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat 30 mei 2013 om 10.00 uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het
indienen van de offertes;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2013 op
budgetsleutel ACT-20/0200-00/22400007/IE-4/BESTUUR/CBS;
Gelet op de tussenkomsten van de heren Raeymaekers, Van Dyck en Verhaegen, raadsleden,
en het antwoord van de heer Maurice Helsen, schepen;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2013-04-22/1 en de
raming voor de opdracht “Heraanleg kruispunt Verbistlaan - Punt - Brannekensstraat:
aanstellen ontwerper”, opgesteld door de Technische 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 € 6.611,57 + € 1.388,43 (21% btw) =
€ 8.000,00.
Artikel
2.
Bovengenoemde
opdracht
wordt
gegund
bij
wijze
van
de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3.
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
- Antea Belgium nv, Posthofbrug 10 te 2600 Antwerpen
- IOK, Antwerpseweg 1 te 2240 Geel
- Technum Hasselt NV, Ilgatlaan 23 te 3500 Hasselt
- Libost-Groep nv, Herckenrodesingel 101 te 3500 Hasselt

- Arcadis Belgium nv, City Link Posthofbrug 12 te 2600 Berchem (Antwerpen).
Artikel 4. De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 30 mei 2013 om 10.00
uur.
Artikel 5. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2013 op budgetsleutel
ACT-20/0200-00/22400007/IE-4/BESTUUR/CBS.
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Samenstelling Gemeentelijke Begeleidingscommissie(GBC)
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42 en 43;
Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, artikel 26/1 en
26/2, ingevoegd bij het decreet van 10 februari 2012, (hierna ‘het Decreet’ te noemen);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere
regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor
het mobiliteitsbeleid, artikel 2tot en met 12, (hierna ‘het Besluit’ te noemen);
Overwegende dat artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat elke gemeente een Gemeentelijke
Begeleidingscommissie (afgekort ‘GBC’) zal oprichten en ook de minimale samenstelling van de
GBC vastlegt.
Overwegende dat artikel 2 tot en met 5 van het Besluit nadere regels bevat omtrent de
aanwijzing van de vaste, de variabele en adviserende leden.
Overwegende dat het overeenkomstig artikel 5 van het Besluit aan de gemeente toekomt
adviserende leden van de GBC aan te wijzen;
Overwegende dat artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat de gemeenteraad in het kader van
participatie kan beslissen de vergaderingen van de GBC open te stellen voor
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de bevolking;
Overwegende dat het volgens artikel 26/2 van het Decreet in sommige gevallen zinvol en
noodzakelijk kan zijn de werkzaamheden van de GBC of deelaspecten ervan te bundelen op
bovengemeentelijk vlak. Deze beslissing komt volgens artikel 9, §1, tweede lid van het besluit
toe aan het College van Burgemeester en Schepenen;
Gelet op de ingediende kandidaturen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Er wordt een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC opgericht als
multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum verantwoordelijk voor:
1° de voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in voorkomend geval, de
herziening van het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan;
2° de begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van
projecten die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid.
Artikel 2. Met behoud van de toepassing van artikel 26/1, §2, derde lid van het Decreet en
artikel 2en artikel 5 van het Besluit, worden de volgende adviserende leden toegevoegd aan de
GBC:
-

namens de fractie Eenheid: de heer Stijn Raeymaekers

-

namens de fractie GBL: mevrouw Ingrid Verheyen

-

namens de fractie CD&V: De heer Wim Van Thielen

-

namens de fractie S.A.M.E.N.: De heer Jan Van Dyck

- namens de fractie N-VA: De heer Ben Verhaegen.
Deze adviserende leden worden uitgenodigd op elke vergadering van de GBC.
Artikel 3. De heer Maurice Helsen, schepen bevoegd voor verkeer, wordt aangewezen als
voorzitter van de GBC. In geval van verhindering, kan de voorzitter deze bevoegdheid
delegeren aan een ander lid van het College of een gemeentelijke ambtenaar.
Artikel 4. De Raad draagt haar bevoegdheid om te beslissen tot het openstellen van de
vergaderingen van de GBC voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en
de bevolking over aan de voorzitter van de GBC, die dit doet in overleg met de vaste leden.
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Wijzigingen rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, in het bijzonder de
artikelen 248 tot 260 betreffende het algemeen administratief toezicht op de gemeenten;

Gelet op de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, laatst gewijzigd door de
gemeenteraad in zitting van 19 november 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 betreffende de wijziging
van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel;
Gelet dat ingevolge voormeld besluit van de Vlaamse Regering de rechtspositie voor het
gemeentepersoneel dient aangepast te worden en dat bijlage I betreffende de algemene
diplomavoorwaarden dient geschrapt te worden;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 februari 2013
houdende kennisname van de wijzigingen van de rechtspositieregeling;
Gelet op het protocol van het onderhandelingscomité van 12 maart en 11 april 2013;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De bundel met de wijzigingen van de rechtspositieregeling, zoals voorgelegd, wordt
goedgekeurd.
Artikel 2. Afschrift van dit besluit zal aan de bevoegde toezichthoudende overheden worden
overgemaakt.
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Aanpassing reglement sociale dienst personeel
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 september 2012 waarbij laatst het
reglement voor de sociale dienst voor het personeel wordt vastgesteld;
Overwegende dat bij het overlijden van (schoon)ouders van een medewerker niets vermeld
staat in het reglement van de sociale dienst en dat het aangewezen is dat de werkgever een
blijk van medeleven geeft aan de werknemer;
Gelet dat de sociale dienst een voorstel heeft gedaan om bij overlijden van (schoon)ouders een
postogram te versturen;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. Artikel 10, 1b wordt aangevuld als volgt:
“Bij overlijden van (schoon)ouders van een personeels- en raadslid wordt een postogram
verstuurd.”
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Opdracht aan het College van burgemeester en schepenen tot
- Onderzoek verhaal op oorspronkelijke verkavelaar Dekbunders
- Terugtrekking opdracht ontwerp nieuwe verkavelingsvergunning Dekbunders
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de vraag van de heer Jan Van Dyck, raadslid, d.d. 19 maart 2013 om volgende
agendapunten toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van 25 maart 2013:
- Terugtrekking opdracht ontwerp nieuwe verkavelingsvergunning Dekbunders
- Opdracht aan het College van burgemeester en schepenen voor onderzoek verhaal op
oorspronkelijke verkavelaar van de Dekbunders;
Overwegende dat de gemeenteraad in vergadering van 25 maart 2013 besliste deze
agendapunten te verdagen naar een volgende zitting met het oog op verder onderzoek;
Overwegende dat beide punten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en bijgevolg in één
onderzoek en één agendapunt kunnen behandeld worden;
Gelet op de verkavelingsvergunning d.d. 8 februari 1965, afgeleverd aan de kinderen Maes,
destijds te Grobbendonk, en weduwe Van Roost, destijds te Werchter, voor gronden gekend
als ‘Dekbunders, n° 653d, 650, 651, 649, 648, 645c, 646, 647, 660, 661, 662, 663, 675/2 en
675bis, op voorwaarde dat:
- Bijgaande stedenbouwkundige voorschriften toegepast worden
- Het tracé van de ontworpen straten door de gemeenteraad wordt goedgekeurd
- Het te koop stellen of verkopen van kavels die uitsluitend grenzen aan een ontworpen
straat slechts geschiedt nadat die straat volledig is uitgerust;
Overwegende dat de definitie van ‘volledig uitgeruste straat’ in de loop der jaren geëvolueerd
is; dat bijgevolg dient nagegaan te worden wat hieronder diende verstaan te worden ten tijde
van het verlenen van de verkavelingsvergunning;

Overwegende dat een eerste spoor van definitie werd aangetroffen in een parlementaire vraag
(nr. 146) van de heer Van Raemdonck d.d. 10 augustus 1971, waarbij volgende definitie wordt
gegeven: ‘De weg moet alleszins voldoende breed zijn, voorzien van een duurzame verharding
en van een elektriciteitsleiding.’;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 15 maart 1967 houdende opdracht aan de
n.v. Interkempen voor het bouwen van een ondergronds laagspanningsnet in de verkaveling
Dekbunders; dat uit het dossier blijkt dat voor deze opdracht een borg werd gesteld door de
verkavelaars;
Overwegende dat uit een schrijven van PIDPA van 5 november 1973 blijkt dat de uitbreiding
van het waterleidingsnet werd uitgevoerd ten laste van de verkavelaars;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 februari 1968 waarbij enerzijds het tracé
van de ontworpen wegen werd goedgekeurd en anderzijds werd bepaald hetgeen volgt:
‘Alvorens de ontworpen wegen te kunnen openen zijn de verkavelaars er toe verplicht de
wegen uit te rusten:
- Rijweg van 6 meter, stoepen
- Riolering
- Ondergrondse leidingen elektriciteit, openbare verlichting per 70 meter en waterleiding
- Bij de bebouwing dient een achteruitbouw op de rooilijn voorzien van 8 meter’;
Gelet op het schrijven betreffende de verkaveling Dekbunders d.d. 18 januari 1973 aan het
Bestuur van de Stedebouw en de Ruimtelijke Ordening waarbij de gemeente bevestigt dat:
- Alle ontworpen wegen in voornoemde verkaveling degelijk verhard zijn;
- Een ondergronds elektriciteitsnet gebouwd is in alle ontworpen wegen;
- Een waterleiding is gebouwd in een gedeelte van de wegen en dat het resterend
gedeelte kortelings zal uitgevoerd worden;
Overwegende dat uit geen enkel stuk uit het dossier blijkt dat door de gemeente verder
toezicht is uitgeoefend op het voldoen aan de voorwaarden, opgelegd door de beslissing van
de gemeenteraad van 16 februari 1968, voormeld;
Overwegende dat tevens dient in vraag gesteld te worden of, na het verlenen van de
verkavelingsvergunning, nog bijkomende voorwaarden kunnen opgelegd worden;
Overwegende dat ook de procedure tot het instellen van een rooilijn door de gemeente niet
correct werd gevoerd, waardoor er thans nog geen rooilijn binnen deze verkaveling werd
vastgesteld;
Overwegende de gemeente blijkens attest van 20 april 1983 verklaart dat de kosten voor
aanleg, bestrating, riolering en onderhoud van o.m. de Canadadreef, Leibeeklaan en
Zwaluwenlaan werden uitgevoerd ten laste van de gemeente;
Overwegende dat de aanleg en uitrusting van de wegen als voorwaarde voor een
verkavelingsvergunning dient beschouwd te worden als een vordering van de gemeente op de
verkavelaar, die onderworpen is aan de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van 30 jaar; dat
deze verjaringstermijn intussen al ettelijke jaren verstreken is; dat er bijgevolg geen
mogelijkheid meer bestaat om op een zinvolle wijze de rechtsopvolgers van de oorspronkelijke
verkavelaar verantwoordelijk te stellen voor het eventueel niet-uitvoeren van de in de jaren
’60 aan de verkaveling verbonden last;
Overwegende dat het bijgevolg geen enkele zin meer heeft na te gaan wat de financiële
situatie van de oorspronkelijke verkavelaar was ten tijde van de geruchten die toenmalig
burgemeester Baeten had opgevangen betreffende eventueel onvermogen van de verkavelaar;
Overwegende dat in de loop der jaren diverse verkavelingswijzigingen zijn aangevraagd door
diverse aanvragers; dat deze dossiers niet altijd op een correcte wijze werden afgehandeld;
dat het gevolg daarvan is dat de stedenbouwkundige situatie van een groot aantal van de
kavels in deze verkaveling helemaal niet meer duidelijk is; dat dit een belemmering vormt
voor het correct afleveren van stedenbouwkundige vergunningen; dat dit kan opgelost worden
door het doorvoeren van een verkavelingswijziging;
Overwegende dat het College – naar aanleiding van de intentie van Hidrorio om riolering aan
te leggen in de Dekbunders – de wens heeft geuit de situatie ter plaatse uit te klaren en recht
te zetten;
Overwegende dat het College met het oog hierop twee onderscheiden opdrachten heeft
uitgeschreven:
- Het opmaken van een rooilijn- en onteigeningsplan met onderzoek naar de
eigendomssituatie van het wegtracé;
- Het opmaken van een dossier voor een verkavelingswijziging;

Overwegende dat de opdracht voor het opmaken van een rooilijn- en onteigeningsplan werd
toegewezen aan nv Arcadis Belgium te Antwerpen op basis van een nog bestaande
overeenkomst tussen dit studiebureau, de gemeente en Aquafin;
Overwegende dat een prijsvraag werd gedaan voor het opmaken van een dossier voor een
verkavelingswijziging in de Dekbunders; dat volgende prijzen werden ingediend:
- Bvba Topographos: € 5.400, exclusief BTW
- IOK:
€ 14.000, exclusief BTW
- Arcadis Belgium:
€ 14.902, exclusief BTW;
Dat op basis van deze prijsvraag de opdracht werd toegewezen aan de bvba Topographos door
het College van burgemeester en schepenen in vergadering van 22 oktober 2012;
Overwegende dat de heer Paul Verhaert, rechtsopvolger van één van de oorspronkelijke
verkavelaars van de Dekbunders, zaakvoerder is van de bvba Topographos; dat hij tevens nog
eigenaar blijkt te zijn van een gedeelte van het wegtracé van de Canadadreef, Leibeeklaan en
Zwaluwenlaan; dat het wegentracé evenwel niet betrokken wordt in de verkavelingswijziging,
opdracht die aan de bvba Topographos werd toegewezen;
Overwegende dat de heer Verhaert tevens nog eigenaar is van een drietal restperceeltjes in de
verkaveling, doch dat deze perceeltjes verspreid liggen in de verkaveling en niet afzonderlijk
bebouwbaar zijn, wegens hun geringe oppervlakte (resp. 108 m², 225 m² en 408 m²) en hun
ingesloten ligging; dat bijgevolg niet wordt ingezien hoe deze situatie een degelijke en
objectieve uitvoering van het dossier zou kunnen in de weg staan;
Overwegende dat bovendien in acht dient genomen te worden dat de bvba Topographos een
afzonderlijke rechtspersoon is;
Overwegende dat bijgevolg een negatieve beïnvloeding door de bvba Topographos op het
dossier redelijkerwijze niet kan aangenomen worden; integendeel, dat het de gemeente tot
voordeel strekt de opdracht toe te wijzen aan de meest voordelige bieder;
Gelet op de tussenkomst van de heren Van Dyck en Verhaegen, raadsleden, en het antwoord
van mevrouw Tine Witvrouwen, schepen;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
Besluit:
Artikel 1. Kennis wordt genomen van het onderzoek door het College van burgemeester en
schepenen betreffende een eventueel verhaal op de oorspronkelijke verkavelaar van de
Dekbunders voor het uitvoeren van de last, opgelegd n.a.v. het verlenen van de
verkavelingsvergunning.
Artikel 2. Met 12 stemmen voor (Maurice Helsen, Eddy Horemans, Lies Daneels, Wim Van
Thielen, Leo Van Herck, Gert Van Dyck, Ingrid Verheyen, Tine Witvrouwen, Herman Dom,
Patrick Heremans, Roger Gabriëls en Ann Willems) en 7 stemmen tegen (Ben Verhaegen,
Christine Peeters, Stijn Raeymaekers, Hugo Cambré, Johan Van Herck, Macheld Ledegen en
Jan Van Dyck) wordt beslist niet in te gaan op de vraag tot terugtrekking van de opdracht aan
de bvba Topographos, Kasteelstraat 9 te 2280 Grobbendonk voor het opmaken van een
dossier houdende verkavelingswijziging voor de Dekbunders.
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IOK. Goedkeuring agenda algemene vergadering d.d. 21 mei 2013
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals
gewijzigd door het Decreet van 18 januari 2013 houdende wijziging van het Decreet houdende
de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op artikel 44 van het Decreet intergemeentelijke samenwerking dat de samenstelling en
samenroeping van de algemene vergadering reglementeert;
Gelet op artikel 44, 1° en 3° alinea van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarin is opgenomen dat de gemeenten, deelnemers van
een intergemeentelijk samenwerkingsverband, hun vertegenwoordigers voor een algemene
vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband bij gemeenteraadsbesluit
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke
benoemingsprocedure met de vaststelling van het stemgedrag van de vertegenwoordiger dient
te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de Omzendbrief BB/2013/05 betreffende de wijziging van het decreet
intergemeentelijke samenwerking;

Overwegende dat in de omzendbrief BB/2013/05 wordt aangegeven dat voor wat betreft de
aanduiding van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering, in bepaalde gevallen een
statutenwijziging vereist is, alvorens een aanduiding voor de gehele legislatuur kan gebeuren;
Gelet op de statuten van IOK;
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging IOK;
Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 2 april 2013 werd opgeroepen
om deel te nemen aan de algemene vergadering van IOK op 21 mei 2013;
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van IOK van 21 mei 2013 volgende
agendapunten bevat:
1. Statutaire benoemingen
- Benoeming commissaris-revisor
- Benoeming kandidaat-bestuurder Welzijnszorg Kempen
2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2012
3. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2012
4. Resultaatsbestemming 2012
5. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2012, afgesloten per 31
december 2012
6. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris-revisor over de
uitoefening van hun mandaat 2012
7. Varia;
Gelet op de documenten gevoegd bij de oproeping tot de algemene vergadering;
Overwegende dat conform de wettelijke en statutaire bepalingen de gemeente recht heeft op
één volmachtdrager in de algemene vergadering van IOK;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Besluit:
Artikel 1. Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, met
eenparigheid van stemmen zijn goedkeuring te hechten aan de dagorde en de afzonderlijke
punten van de dagorde van de algemene vergadering van IOK van 21 mei 2013.
Art. 2. Met 16 stemmen tegen 1 stem voor Johan Van Herck en 2 ongeldige stemmen, de heer
Leo Van Herck, raadslid, als vertegenwoordiger van de gemeente aan te duiden om deel te
nemen aan de algemene vergadering van IOK op 21 mei 2013.
Art. 3. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van IOK van 21 mei 2013 met eenparigheid van stemmen op te dragen zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met
de te behandelen agendapunten.
Art. 4. Het College van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze
beslissing, namelijk de kennisgeving ervan aan IOK, Antwerpseweg 1 te 2440 Geel.
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IOK Afvalbeheer. Goedkeuring agenda algemene vergadering d.d. 21 mei 2013
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals
gewijzigd door het Decreet van 18 januari 2013 houdende wijziging van het Decreet houdende
de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op artikel 44 van het Decreet intergemeentelijke samenwerking dat de samenstelling en
samenroeping van de algemene vergadering reglementeert;
Gelet op artikel 44, 1° en 3° alinea van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarin is opgenomen dat de gemeenten, deelnemers van
een intergemeentelijk samenwerkingsverband, hun vertegenwoordigers voor een algemene
vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband bij gemeenteraadsbesluit
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke
benoemingsprocedure met de vaststelling van het stemgedrag van de vertegenwoordiger dient
te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de Omzendbrief BB/2013/05 betreffende de wijziging van het decreet
intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat in de omzendbrief BB/2013/05 wordt aangegeven dat voor wat betreft de
aanduiding van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering, in bepaalde gevallen een
statutenwijziging vereist is, alvorens een aanduiding voor de gehele legislatuur kan gebeuren;
Gelet op de statuten van IOK Afvalbeheer;

Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging IOK
Afvalbeheer;
Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 2 april 2013 werd opgeroepen
om deel te nemen aan de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer op 21 mei 2013;
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer van 21 mei
2013 volgende agendapunten bevat:
8. Statutaire benoemingen
Benoeming commissaris-revisor
9. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2012
10. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2012
11. Resultaatsbestemming 2012
12. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2012, afgesloten per 31
december 2012
13. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris-revisor over de
uitoefening van hun mandaat 2012
14. Varia;
Gelet op de documenten gevoegd bij de oproeping tot de algemene vergadering;
Overwegende dat conform de wettelijke en statutaire bepalingen de gemeente recht heeft op
één volmachtdrager in de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Besluit:
Artikel 1. Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, met
eenparigheid van stemmen zijn goedkeuring te hechten aan de dagorde en de afzonderlijke
punten van de dagorde van de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer van 21 mei 2013.
Art. 2. Met 15 stemmen tegen 2 stemmen voor Johan Van Herck en 2 ongeldige stemmen, de
heer Leo Van Herck, raadslid, als vertegenwoordiger van de gemeente aan te duiden om deel
te nemen aan de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer op 21 mei 2013.
Art. 3. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van IOK Afvalbeheer van 21 mei 2013 met eenparigheid van stemmen op te
dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in
verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 4. Het College van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze
beslissing, namelijk de kennisgeving ervan aan IOK Afvalbeheer, Antwerpseweg 1 te 2440
Geel.
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Aanduiding afgevaardigde algemene vergaderingen CIPAL
Gelet op de Omzendbrief BB2013/5, ingekomen bij het gemeentebestuur d.d. 3 mei 2013, en
in afwachting van een onderzoek naar de noodzaak van een statutenwijziging door de
vereniging, wordt dit agendapunt geschrapt.
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Aanduiding afgevaardigde algemene vergaderingen IKA
Gelet op de Omzendbrief BB2013/5, ingekomen bij het gemeentebestuur d.d. 3 mei 2013, en
in afwachting van een onderzoek naar de noodzaak van een statutenwijziging door de
vereniging, wordt dit agendapunt geschrapt.
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Aanduiding afgevaardigde algemene vergaderingen IOK
Gelet op de Omzendbrief BB2013/5, ingekomen bij het gemeentebestuur d.d. 3 mei 2013, en
in afwachting van een onderzoek naar de noodzaak van een statutenwijziging door de
vereniging, wordt dit agendapunt geschrapt.
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Aanduiding afgevaardigde algemene vergaderingen IOK Afvalbeheer
Gelet op de Omzendbrief BB2013/5, ingekomen bij het gemeentebestuur d.d. 3 mei 2013, en
in afwachting van een onderzoek naar de noodzaak van een statutenwijziging door de
vereniging, wordt dit agendapunt geschrapt.
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Aanduiding afgevaardigde algemene vergaderingen IVEKA
Gelet op de Omzendbrief BB2013/5, ingekomen bij het gemeentebestuur d.d. 3 mei 2013, en
in afwachting van een onderzoek naar de noodzaak van een statutenwijziging door de
vereniging, wordt dit agendapunt geschrapt.

27
Aanduiding afgevaardigde algemene vergaderingen PIDPA
Gelet op de Omzendbrief BB2013/5, ingekomen bij het gemeentebestuur d.d. 3 mei 2013, en
in afwachting van een onderzoek naar de noodzaak van een statutenwijziging door de
vereniging, wordt dit agendapunt geschrapt.
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Regenboogbeleid
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Overwegende dat zowel het Gemeentedecreet als het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad de mogelijkheid voor raadsleden voorziet om punten toe te voegen aan de
agenda van de gemeenteraad; dat van deze mogelijkheid, binnen de voorziene termijn,
gebruik werd gemaakt door de heer Ben Verhaegen, raadslid voor N-VA;
Overwegende dat de heer Verhaegen volgende toelichting geeft bij zijn voorstel:
“Voor de N-VA is het al lang duidelijk dat holebi’s en transgenders dezelfde maatschappelijke
rechten hebben als hetero’s. Helaas blijkt uit de dagelijkse praktijk en uit onderzoek dat deze
mening niet door iedereen wordt gedeeld. Nogal wat holebi’s en transgenders krijgen te maken
met uitsluiting of discriminatie. Daarnaast is het voor elke nieuwe generatie holebi’s en
transgenders ook steeds weer zoeken naar het aanvaarden van zichzelf en het vinden van een
plaats in de maatschappij.
Ook in onze gemeente zijn er nog problemen op dit gebied. Op de website bashing.be staat
een geval van fysieke agressie tegen een homoseksueel geregistreerd op de Markt. Ook onze
eigen partij-afdeling was reeds getuige van geweld tegen holebi’s op onze Markt.
De affiches van ons raadslid Verhaegen werden tijdens de verkiezingscampagne ook door
onbekenden beklad en gevandaliseerd met homofobe slogans.
Het is de taak van een overheid die gelooft in diversiteit om een klimaat te creëren waarbinnen
holebi’s en transgenders zich veilig en aanvaard weten en op die manier zonder aarzeling
kunnen deelnemen aan het publieke leven.
Ook Herenthout kan zijn steentje bijdragen door in het beleid gepaste aandacht te besteden
aan holebi’s. Het lokale beleidsniveau kan op heel wat terreinen in het dagelijkse leven van
holebi’s een verschil maken. De N-VA-fractie stelt daarom in aanloop naar de Internationale
Dag tegen Homo- en Transfobie op 17 mei voor om werk te maken van een lokaal
regenboogbeleid in Herenthout.
Om dit lokale regenboogbeleid vorm te geven, stelt de N-VA zes eenvoudige maatregelen voor
om hier in Herenthout werk van te maken.”;
Gelet op de mondelinge toelichting door de heer Verhaegen;
Gelet op het voorstel van beslissing, door de heer Verhaegen voorgebracht, dat luidt als volgt:
“De gemeenteraad van Herenthout beslist hierbij om:
1. Het gratis telefoonnummer 0800 99 533 van de Holebifoon op te nemen in de
gemeentelijke
informatiekanalen
zoals
de
gemeentelijke
website
en
het
Gemeentenieuws.
2. In de gemeentelijke bibliotheek de nodige informatieve publicaties over
holebiseksualiteit op te nemen, het aanbod hieraan uit te breiden, en het holebi- en
transgendermagazine ZiZo prominenter te etaleren.
3. Op 17 mei, de Internationale Dag tegen de Homo- en Transfobie, de regenboogvlag te
hangen aan de openbare gebouwen in de gemeente.
4. Via
de
gemeentelijke
informatiekanalen
de
contactgegevens
van
het
discriminatiemeldpunt van Turnhout kenbaar te maken, waar holebi’s die het slachtoffer
worden van discriminatie terecht kunnen met hun verhaal.
5. Binnen het bestaande aanbod aan informatie aan burgers op de gemeentelijke website
ook aandacht te besteden aan het holebihuwelijk, adoptierechten voor holebi’s, …
6. Lokale initiatieven gericht op holebi’s in de toekomst de nodige ondersteuning te bieden
en lokale holebiverenigingen de mogelijkheid te geven zichzelf en hun activiteiten
kenbaar te maken via de gemeentelijke informatiekanalen.”
Gelet op het voorstel van de heer Maurice Helsen, schepen, om de bescherming van
minderheidsgroepen op te nemen in het bredere geheel van het beleidsprogramma in plaats
van het goedkeuren van deze engere versie, gericht op één enkele doelgroep;
Gelet op het antwoord van de heer Ben Verhaegen, raadslid, dat op deze manier het
holebibeleid dreigt te verdrinken in een algemeen minderhedenbeleid;
Gelet op de tussenkomst van de heer Jan Van Dyck, raadslid;

Besluit met 12 stemmen (Maurice Helsen, Eddy Horemans, Lies Daneels, Wim Van
Thielen, Leo Van Herck, Gert Van Dyck, Ingrid Verheyen, Tine Witvrouwen, Herman
Dom, Patrick Heremans, Roger Gabriëls en Ann Willems) tegen 7 stemmen voor (Ben
Verhaegen, Christine Peeters, Stijn Raeymaekers, Hugo Cambré, Johan Van Herck,
Machteld Ledegen en Jan Van Dyck):
Enig artikel. Het voorstel van de heer Ben Verhaegen betreffende het Regenboogbeleid, zoals
vermeld in de consideransen, wordt afgewezen.
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Varia
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, heeft in het verslag van het College van 22 april gelezen
dat er een principiële beslissing werd genomen over het gebruik van de Sint-Gummaruskerk
en vraagt of hieromtrent advies werd gevraagd aan de Culturele Raad.
De heer Patrick Heremans, schepen, antwoordt hierop dat, volgens de beschikbare informatie,
er hierdoor geen probleem zou rijzen voor de subsidiëring. Er werd geen advies gevraagd aan
de Cultuurraad.
Raadslid Raeymaekers deelt ook nog mee dat het verslag van het College van 22 april niet
digitaal verzonden werd en de data van de brieven waarmee de verslagen werden verzonden
niet correct zijn.
Raadslid Raeymaekers vraagt ook nog wie de werken in het serverlokaal gaat uitvoeren.
De heer Herman Dom, schepen, antwoordt dat dit vervat zit in de opdracht die eerder door de
Raad werd goedgekeurd.
Raadslid Raeymaekers vraagt ook wat bedoeld wordt met de vraag aan het personeel om op te
ruimen.
De secretaris licht toe dat dit kadert in de opdracht aan een externe firma om het decenniaoude ‘dood’ archief van de gemeente te schonen en te ordenen. Ook in de lokalen bevinden
zich nog talrijke dossiers die in het archief mogen opgenomen worden doch hier niet geraken
door tijdgebrek van het personeel. Dit geeft een wanordelijke indruk en bemoeilijkt het
werken. De twee dagen zullen gebruikt worden om dit alles op te ruimen.
De heer Ben Verhaegen, raadslid, kaart aan dat de gemeenteraad vanuit het publiek moeilijk
verstaanbaar is. Hij vraagt te onderzoeken of de boxen dichter bij het publiek kunnen
geplaatst worden.
Raadslid Verhaegen verwijst ook nog naar een artikel uit het Nieuwsblad van 24 april en vraagt
wat de burgemeester bedoelt met ‘onnodige hindernissen’. Hij vindt dat de burgemeester niet
met de beschuldigende vinger moet wijzen maar de hand in eigen boezem moet steken: het
betreft een fout van het College.
Hij merkt tevens op dat nog geen antwoord is gegeven op de vraag of er al dan niet een
inspanning zal geleverd worden door het College.
De heer Roger Gabriëls, burgemeester, antwoordt dat de collegeleden van GBL geen
tegemoetkoming zullen doen. Binnen CD&V moet de beslissing nog vallen.
De heer Jan Van Dyck, raadslid, stelt dat, indien het College niet van plan is zich aan de
voorwaarde te houden, dan ook aan de raadsleden zitpenningen moeten uitbetaald worden. De
gemeente moet er dan maar voor opdraaien.
Raadslid Verhaegen leest nog een persbericht voor.
Burgemeester Gabriëls stelt dat hij niet verantwoordelijk is voor wat de pers schrijft.
Mevrouw Machteld Ledegen, raadslid, vraagt om tegen volgende raad extra stoelen te voorzien
voor het publiek.
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, herinnert er nog aan dat vorige vergadering is toegezegd
dat vragen zouden kunnen gesteld worden aan de vertegenwoordiger van onze gemeente in
Kleine Landeigendom Zuiderkempen.
Mevrouw Ann Willems, raadslid-voorzitter, deelt mee dat de eerstvolgende algemene
vergadering plaatsvindt op 28 mei eerstkomend.

Er wordt afgesproken dat onze vertegenwoordiger de eerstvolgende gemeenteraad zal
uitgenodigd worden.
Raadslid Van Dyck kaart nog aan dat onze vertegenwoordiger in KLE-Zuiderkempen een
verplaatsingsvergoeding krijgt van deze vereniging, maar deze ook vordert van de gemeente.
Hetzelfde geldt volgens hem voor deze persoon voor de algemene vergaderingen van IOK.
Burgemeester Gabriëls werpt hiertegen op dat de vergaderingen van IOK (Raad van Bestuur
en Algemene vergadering) op een verschillend tijdstip doorgaan.
Raadslid Van Dyck vindt dit echter een kwestie van eerlijkheid.

