GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2014
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, Eddy Horemans, Ben Verhaegen, Christine
Peeters, raadsleden
Annick Van Leemput, secretaris
Verontschuldigd:
Gert Van Dyck, Lies Daneels, raadsleden
De voorzitter opent de vergadering.
IN OPENBARE VERGADERING
1
Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting 28 april 2014
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald de
artikelen 33 en 181 betreffende de redactie van de notulen;
Gelet op het voorgebracht ontwerp van verslag van de vergadering van de gemeenteraad van
28 april 2014, aan de raadsleden bezorgd per drager samen met de agenda van de
gemeenteraad van heden;
Gelet op de aanvulling van de heer Stijn Raeymaekers, raadslid, dat gesteld werd dat de
polemiek waarvan sprake in de varia niet werd opgestart door de gemeenteraadsfracties maar
door een burger;
Gelet op de vraag van de heer Hugo Cambré, raadslid, wat de stand van zaken is betreffende
punt 4 van vorige zitting, dat verdaagd werd; dat na een extra controle het huidige
conferentiesysteem afdoende werkt; dat volgens de heer Jan Van Dyck, raadslid, mits een
extra kabel ook het geluid voor het publiek kan verbeterd worden;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 28 april 2014 wordt
goedgekeurd mits aanpassing aan de opmerking van raadslid Raeymaekers.
2
Kennisname van de jaarrekening 2013 van het OCMW
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de
boekhouding en de administratieve organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 6 mei 2014 houdende
vaststelling van de jaarrekening over 2013;
Gelet op de voorgebrachte jaarrekening 2013 van het OCMW;
Gelet op de toelichting door mevrouw Ann Wiemeersch, financieel beheerder;
Gelet op de vraag van de heer Stijn Raeymaekers, raadslid, wat de stijging van de kosten voor
de mandatarissen inhoudt; dat dit ongeveer € 17.000 bedraagt en o.m. voorzieningen voor
pensioenen, de wedde van de voorzitter en indexering betreft; dat de stijging van de wedde
van de voorzitter goed is voor ongeveer € 10.000;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
Besluit:
Enig artikel. De raad neemt kennis van en heeft geen opmerkingen bij de jaarrekening 2013
van het plaatselijk Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.

3
Bestemming batig saldo OCMW n.a.v. overgang van NOB naar BBC
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het Decreet van 19 december 2008 betreffende de OCMW’s;
Gelet op de regelgeving omtrent de invoering van de beleids- en beheerscyclus;
Overwegende dat het OCMW met ingang van 1 januari 2014 is ingestapt in de BBC; dat de
rekening van 2013 de laatste jaarrekening is die werd opgesteld volgens de regels van de
NOB;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 6 mei 2014 houdende
goedkeuring van de jaarrekening over 2013;
Overwegende dat het gecumuleerd positief resultaat op het einde van de NOB € 68.434,65
bedraagt; dat dit kan beschouwd worden als het saldo van de gemeentelijke bijdrage;
Overwegende dat uit de interpretatie van de regelgeving omtrent de BBC door het Agentschap
voor Binnenlands Bestuur volgt dat er drie scenario’s bestaan om het positief saldo van de
gemeentelijke bijdrage te verwerken bij de overgang van NOB naar BBC, namelijk:
- Het creditsaldo moet terugvloeien naar de gemeente
- Het OCMW mag het creditsaldo houden als voorschot op een investeringstoelage
- Het OCMW mag het creditsaldo houden als werkkapitaal;
Overwegende dat het niet opportuun is om het saldo door het OCMW te laten aanwenden als
werkkapitaal gelet op het risico dat hierdoor een mogelijk structureel probleem wordt
verdoezeld, waardoor dit pas later aan de oppervlakte kan komen;
Overwegende anderzijds dat het terugvloeien van het saldo naar de gemeente niet voorzien is
in het financieel meerjarenplan 2014 – 2019 noch in het budget 2014 van de gemeente;
Overwegende dat bijgevolg het behoud van het saldo van de gemeentelijke bijdrage door het
OCMW geen impact heeft op het budget van de gemeente;
Overwegende dat er bij het OCMW de komende jaren wellicht enkele investeringen op stapel
staan;
Gelet op de vraag van de heer Stijn Raeymaekers, raadslid, of dit voor de toekomst een daling
van de gemeentelijke bijdrage inhoudt; dat de heer Maurice Helsen, schepen, hierop antwoordt
dat dit een extra bedrag is dat het OCMW mag gebruiken voor investeringen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. Het OCMW van Herenthout mag het creditsaldo van de gemeentelijke bijdrage,
volgens de door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn goedgekeurde jaarrekening over 2013
bepaald op € 68.434,65, houden als voorschot op een investeringstoelage.
4
Definitieve vaststelling van 2 nieuwe straatnamen (Meulenveld en Ten Hove)
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 123;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare
wegen en pleinen, in het bijzonder de artikelen 4,3° en 5°;
Gelet op de verkavelingsvergunning met nummer 045/263, goedgekeurd door het College van
burgemeester en schepenen op 2 april 2012, voor een verkaveling van 30 loten (fase 2)
gelegen in het binnengebied tussen Cardijnlaan en Sportstraat; dat in deze verkaveling een
nieuw aangelegde wegenis vervat is;
Gelet op de verkavelingsvergunning met nummer 045/058(1), goedgekeurd door het College
van Burgemeester en Schepenen op 26 november 2012, voor een verkaveling van 16 loten
(1ste fase) met ingang Bouwelse Steenweg tussen huisnummer 40 en 46; dat in deze
verkaveling een nieuw aangelegde wegenis vervat is;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014
houdende voorlopige aanvaarding van twee nieuwe straatnamen voor de wegen in de
verkaveling met nummer 045/263 en 045/058(1);
Gelet op het advies van de Culturele Raad van Herenthout in zitting van 13 februari 2014
betreffende de naamgeving voor deze twee nieuwe straten;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 24 maart 2014 tot voorlopige vaststelling van
de naam Meulenveld voor de nieuw aangelegde wegenis binnen de verkaveling met nummer
045/263 en de naam Ten Hove voor de nieuw aangelegde wegenis binnen de verkaveling met
nummer 045/058(1);

Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 31 maart 2014
houdende de bekendmaking van de voorgestelde vaststelling van 2 nieuwe straatnamen door
aanplakking en met vermelding dat bezwaren of opmerkingen schriftelijk kunnen worden
ingediend tot en met 30 april 2014;
Gelet op het proces-verbaal van afsluiting van de bekendmaking van aanplakking waaruit blijkt
dat geen enkele opmerking werd ingediend;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De naam Meulenveld wordt vastgesteld voor de nieuw aan te leggen wegenis
binnen de verkaveling met nummer 045/263 zijnde het binnengebied tussen Cardijnlaan en
Sportstraat
Artikel 2. De naam Ten Hove wordt vastgesteld voor de nieuw aan te leggen wegenis binnen
de verkaveling met nummer 045/058(1) zijnde de verkaveling met ingang Bouwelse Steenweg
tussen huisnummer 40 en 46.
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Aansluiting fase 2 van de samenwerkingsovereenkomst ‘Coach Operatie
Detailhandel’ en goedkeuring van de toekomstvisie voor de detailhandel in
Herenthout
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 het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 september 2013,
in het bijzonder artikel 1 houdende principiële instemming met een samenwerking met de stad
Herentals en de gemeente Grobbendonk in het kader van het project Coach Operatie
Detailhandel (COOP-DH);
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 januari 2014
houdende goedkeuring van de bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het
project ‘Coach Operatie Detailhandel ‘ (COOP-DH);
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 april 2014
houdende positieve evaluatie van fase 1 van de samenwerkingsovereenkomst ‘COOP-DH’,
principieel aan te sluiten tot fase 2 van de samenwerkingsovereenkomst en goedkeuring van
de toekomstvisie voor de detailhandel in Herenthout ‘Bruisende gemeente om te feesten, te
ondernemen en te winkelen’;
Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst ‘Detailhandelscoach’ van 28 november
2013;
Gelet op de voorliggende toekomstvisie voor de detailhandel in Herenthout; dat deze
toekomstvisie het resultaat is van fase 1 van de samenwerkingsovereenkomst: de analyse
van de cijfers opgenomen in het Kennisnetwerk Detailhandel, 2 SWOT-analyses en een overleg
waarop alle detailhandelaars van Herenthout werden uitgenodigd;
Overwegende dat fase 2 van de samenwerkingsovereenkomst moet leiden tot een concreet
strategisch commercieel plan, een structureel kader ter bevordering van een effectieve aanpak
van de detailhandel en het aanreiken van hefbomen ter ondersteuning van de lokale
ambtenaren teneinde de initieel vooropgestelde doelstellingen te verwezenlijken;
Gelet op de vraag van de heer Stijn Raeymaekers, raadslid, naar de kostprijs; dat de heer
Maurice Helsen, schepen, hierop antwoordt dat het project voor de helft gesubsidieerd wordt
door de Provincie en het restant verdeeld wordt volgens het inwonersaantal;
Gelet op de opmerking van raadslid Raeymaekers betreffende de bevindingen in de nota over
het kleine aanbod aan voedingswinkels in onze gemeente; dat de heer Maurice Helsen,
schepen, aanhaalt dat wanneer het aantal voedingswinkels in onze gemeente wordt afgezet
tegen het gemiddelde en vergelijkbare gemeenten, wij er minder hebben;
Gelet op de opmerking van raadslid Raeymaekers betreffende het ontbreken van een link met
toerisme voor Herenthout, in tegenstelling tot Grobbendonk en Herentals; dat schepen Helsen
hierop antwoordt dat de versterking van de detailhandel logischerwijze een multidisciplinaire
aanpak vereist o.m. met toerisme; dat de visie verder zal uitgewerkt worden in overleg met de
Raad voor Lokale Economie; gelet op de toevoeging van mevrouw Tine Witvrouwen, schepen,
dat op vlak van toerisme al overleg plaatsvond met de detailhandelscoach bv. op het vlak van
streekproducten; dat zal teruggekoppeld worden met de toerismeraad;

Gelet op de vraag van mevrouw Machteld Ledegen, raadslid, om toe te zien op de strikte
naleving van de uren van de tijdelijke politieverordeningen n.a.v. wielerwedstrijden en dit ten
behoeve van de handelaars langsheen het parcours;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Fase 1 van de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het project ‘Coach
Operatie Detailhandel ‘ wordt positief geëvalueerd en de raad beslist aan te sluiten tot fase 2
van de samenwerkingsovereenkomst.
Artikel 2. Volgende aspecten dienen meegenomen worden in fase 2:
- Het aantrekken van bijkomende voedingswinkels is geen prioriteit
- Het toeristisch aspect dient bij de verdere uitwerking betrokken te worden.
6

Uitbreiding opdracht ‘Aanstellen ontwerper omgevingsaanleg sportcentrum ’t
Kapelleke’
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 april 2012, in het bijzonder artikel 1
houdende goedkeuring van het bijzonder bestek met nummer 2012-04-23/02 en de raming
voor de opdracht ‘Aanstellen ontwerper omgevingsaanleg sportcentrum ’t Kapelleke’;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 houdende vaststelling van
het begrip dagelijks bestuur en regeling van het visum van de financieel beheerder, in het
bijzonder artikel 1,5;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 juli 2012, in het
bijzonder artikel 2 houdende het gunnen van de opdracht ‘Aanstellen ontwerper
omgevingsaanleg sportcentrum ’t Kapelleke’ aan de bvba Alaers & Goetstouwers, Dokter Van
der Borghtstraat 3, 2590 Berlaar;
Gelet op artikel III.1.2 van voormeld bijzonder bestek met nummer 2012-04-23/02 waarbij de
omvang van de werken wordt omschreven;
Overwegende dat het gewenst is volgende extra werken op te nemen in de plannen voor de
omgevingsaanleg en de stedenbouwkundige aanvraag; dat eventuele uitvoering of
gedeeltelijke uitvoering van deze extra werken zal beslist worden na de aanbesteding, bij de
gunning van de uitvoeringsopdracht:
verplaatsen van het huidige skateterrein omdat de nieuw aan te leggen toegangsweg tot
de nieuw te bouwen sportcentrum over het huidige skateterrein loopt;
verplaatsen van de boogschietstand omdat de huidige locatie niet past in het nieuwe
concept;
boren van een put om de voetbalterreinen langs de nieuw te bouwen sportinfrastructuur te
besproeien;
voorzien van verlichting rond alle voetbalterreinen zodat alle terreinen kunnen gebruikt
worden voor avondtrainingen;
vervangen van de verlichting van het huidige B-terrein parking omdat deze niet langer
meer voldoet;
vervangen van de verlichting van de huidige parking omdat deze ernstige tekenen van
slijtage vertoont;
voorzien van nieuwe verlichting voor de nieuw aan te leggen parking en langs de nieuw
aan te leggen toegangsweg van de parking naar de nieuw te bouwen sportinfrastructuur;
aanleg van 2 beachvolleyterreinen;
aanleg van een Finse piste;
Overwegende dat het bijgevolg gewenst is dat de opdracht van de ontwerper wordt uitgebreid;
dat de kostprijs voor het ontwerpen van deze bijkomende opdrachten geraamd wordt op 25%
ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht;
Overwegende dat het nodige krediet ingeschreven is in het goedgekeurde budget 2014 en in
het budget van de volgende jaren onder budgetcode A-08.01.03/0740-00/2200-1007/IE-08;
Gelet op de toelichting door de heer Herman Dom, schepen, op vraag van de heer Ben
Verhaegen, raadslid, waarin samengevat werd gesteld dat het de bedoeling is alle mogelijke
werken te vatten in een ontwerp waarna kan beslist worden, aan de hand van de raming, wat
wel of niet zal uitgevoerd worden of wat in eigen beheer kan gebeuren;
Gelet op de tussenkomst van de heer Stijn Raeymaekers, raadslid, waarbij hij zijn eerdere
vraag herhaalt om een overzicht te krijgen van alle kosten en ramingen die we op dit ogenblik
kennen;

Gelet op de opmerking van de heer Jan Van Dyck, raadslid, die een correlatie ziet tussen de
meerkost voor het ontwerp en de meerkost van de werken voor de omgevingsaanleg;
Gelet op de vraag van raadslid Raeymaekers aan de voorzitter of zij meent dat dit punt rijp is
om te beslissen bv. omdat er geen prijsvergelijking is gebeurd; dat schepen Dom hierop
aanstipt dat het hier om een ontwerp gaat op basis waarvan verdere beslissingen omtrent de
uitvoering zullen genomen worden; dat mevrouw Ann Willems, voorzitter, stelt dat de opdracht
niet kan gesplitst worden;
Gelet op de motivatie van zijn stemgedrag door raadslid Verhaegen als volgt: “Omwille van de
discrepantie in de informatie gegeven door verschillende schepenen van verschillende partijen,
omwille van de onduidelijkheid wat de basis is voor de 25%, zij het enkel op het ontwerp of op
de totaliteit, omwille van de onduidelijkheid over het tijdstip waarop de nood aan de werken
bekend is geworden.”;
Gelet op de motivatie van het stemgedrag van de fractie Eenheid door raadslid Raeymaekers
als volgt: “omwille van financiële onduidelijkheid over het ganse project, zowel betreffende de
oprichting van het gebouw als betreffende de omgevingsaanleg; omwille van het feit dat vanuit
mijn fractie tijdens vorige gemeenteraad een uitdrukkelijke mondelinge vraag werd gesteld
dewelke is vastgesteld in de unaniem goedgekeurde notulen van de gemeenteraad van 28
april; gelet op het feit dat de provinciegouverneur van Antwerpen mij heeft bevestigd dat zij
bij de gemeente zou aandringen op een strikte financiële opvolging van dit dossier; gelet op
het feit dat op heden terzake binnen het gemeentebestuur tegenstrijdigheden worden
meegedeeld aan de gemeenteraadsleden en op dit moment niet geweten is over welk bedrag
deze bijkomende opdracht zal handelen of wat de kostprijs is van de werken die daaruit zullen
volgen; gelet op het feit dat aan de fractie heden wordt meegedeeld dat tegen volgende
gemeenteraad de eerder gevraagde financiële informatie zal worden verstrekt.”;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met 10 stemmen voor (Maurice Helsen, Eddy Horemans, Wim Van Thielen,
Leo Van Herck, Ingrid Verheyen, Tine Witvrouwen, Herman Dom, Patrick Heremans,
Roger Gabriëls en Ann Willems), 1 stem tegen (Christine Peeters) en 6 onthoudingen
(Ben Verhaegen, Stijn Raeymaekers, Hugo Cambré, Johan Van Herck, Machteld
Ledegen en Jan Van Dyck):
Enig artikel. De opdracht, gegund aan de bvba Alaers & Goetstouwers, Dokter Van der
Borghtstraat 3, 2590 Berlaar in het kader van de overheidsopdracht ‘Aanstellen ontwerper
omgevingsaanleg sportcentrum ’t Kapelleke’ wordt uitgebreid met volgende werken:
het verplaatsen van het huidige skateterrein;
het verplaatsen van de huidige boogschietstand;
het boren van een put om de voetbalterreinen te besproeien;
het plaatsen van verlichting rond 2 extra voetbalterreinen + het duiveltjes-terrein;
het vervangen van de huidige verlichting rond het B-terrein en van de huidige parking;
het plaatsen van verlichting voor de nieuw aan te leggen parking en langs de nieuw aan te
leggen toegangsweg van de parking naar de nieuw te bouwen sportinfrastructuur;
de aanleg van 2 beachvolleyterreinen;
de aanleg van een Finse piste.
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Goedkeuring toetredingscontract voor subsidiëring milieu- en natuurtaken door
doelgroepmedewerkers
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op de stopzetting van de Samenwerkingsovereenkomst 2008 – 2013;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van compensatie aan
verschillende actoren en aan gemeenten voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door
doelgroepmedewerkers;
Overwegende dat doelgroepmedewerkers taken kunnen uitvoeren rond natuurbehoud/beheer
en/of pesticidenvrij beheer van openbaar domein en/of het sluiten van materialenkringlopen
en/of openbare reinheid;
Overwegende dat onze gemeente recht heeft op tenminste 2 takenpakketten, wat
overeenstemt met 1.200 uren;
Overwegende dat een subsidie wordt voorzien door de Vlaamse overheid van 5.250 euro per
takenpakket;
Gelet op de mogelijkheid om deze werken te laten uitvoeren door een extern sociaal
economiebedrijf; dat hiertoe de wetgeving overheidsopdrachten dient gevolgd te worden;

Overwegende dat de instap in het systeem dient te gebeuren voor de komende 6 jaar door
ondertekening van het toetredingscontract;
Overwegende dat de gemeente voor het groenbeheer thans gebruik maakt van 2
jobstudenten, hetgeen overeenkomst met bij benadering 320 uur; dat de inschakeling van een
sociaal economiebedrijf met subsidiëring van de Vlaamse overheid bijgevolg relatief goedkoper
is;
Overwegende dat bij toetreding dient ingeschreven te worden voor 1 juni 2014;
Gelet op het voorgebracht formulier van toetredingscontract;
Gelet op de vraag van de heer Johan Van Herck, raadslid, naar het advies van de MINA-raad;
gelet op het antwoord van de heer Herman Dom, schepen, dat er geen advies werd gevraagd
en de toelichting omtrent het project;
Gelet op de vraag van de heer Hugo Cambré, raadslid, of kan ingetekend worden op een
openbare aanbesteding door de Vlaamse overheid voor de keuze van de opdrachthouder; gelet
op het antwoord van schepen Dom dat de organisatie van de overheidsopdracht door de
gemeente zelf dient te gebeuren;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De gemeente zal gebruik maken van de toekenning van compensatie door de
Vlaamse overheid aan de verschillende actoren en aan gemeenten voor milieugerelateerde
taken, uitgevoerd door doelgroepmedewerkers.
Artikel 2. Het voorgebrachte toetredingscontract wordt goedgekeurd.
8
Goedkeuring agenda algemene vergadering CIPAL d.d.13 juni 2014
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet, zoals gewijzigd;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals
gewijzigd;
Gelet op de statuten van CIPAL;
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging CIPAL;
Gelet op de algemene vergadering van CIPAL die zal plaats hebben op vrijdag 13 juni 2014 in
het seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1 te 2430 Laakdal, met volgende agenda:
1.
Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2.
Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013, afgesloten op 31
december 2013
3.
Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013,
afgesloten op 31 december 2013
4.
Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013, afgesloten op 31
december 2013
5.
Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013,
afgesloten op 31 december 2013
6.
Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2013
7.
Vervanging van de op voordracht van de gemeente Brasschaat benoemde bestuurder
8.
Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
9.
Rondvraag
10. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering;
Gelet op de oproepingsbrief van 25 april 2014 waarmee CIPAL de agenda met toelichting van
de algemene vergadering heeft meegedeeld;
Gelet op artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals
gewijzigd, dat stelt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te
worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het besluit van onze raad van 14 oktober 2013 waarbij mevrouw Ingrid Verheyen,
gemeenteraadslid, werd aangeduid als vertegenwoordiger van onze gemeente om deel te
nemen aan de algemene vergadering van CIPAL die vanaf het jaar 2014 georganiseerd worden
tot en met 31 december 2018, met als plaatsvervanger de heer Gert Van Dyck,
gemeenteraadslid;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,

Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De agenda van de algemene vergadering van CIPAL van 13 juni 2014 goed te
keuren als volgt:
1.
Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2.
Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013, afgesloten op 31
december 2013
3.
Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013,
afgesloten op 31 december 2013
4.
Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013, afgesloten op 31
december 2013
5.
Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013,
afgesloten op 31 december 2013
6.
Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2013
7.
Vervanging van de op voordracht van de gemeente Brasschaat benoemde bestuurder
8.
Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
9.
Rondvraag
10. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Artikel 2. Aan de vertegenwoordiger van de gemeente wordt opdracht gegeven om op de
statutaire jaarvergadering van 16 juni 2014 overeenkomstig deze beslissing te stemmen
alsook de voorgestelde benoemingen goed te keuren, evenals op elke andere algemene
vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze
statutaire jaarvergadering.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit
besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan CIPAL, Cipalstraat te
2440 Geel.
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Goedkeuring agenda algemene vergadering IVEKA d.d. 24 juni 2014
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals
gewijzigd;
Overwegende dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas
deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging IVEKA (Intercommunale Vereniging voor
Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse);
Overwegende dat de gemeente bij aangetekend schrijven van 15 april 2014 werd opgeroepen
om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van IVEKA die op 24
juni 2014 plaatsheeft in Alta Ripa II, Engelstraat 6 te 2360 Oud-Turnhout;
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten
van de algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordigers dient vast te stellen;
Gelet op het besluit van onze raad van 9 september 2013 waarbij mevrouw Tine Witvrouwen
werd aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan alle algemene
vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging IVEKA die vanaf het jaar 2014
georganiseerd worden tot en met 31 december 2018, met als plaatsvervanger de heer Leo Van
Herck;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging IVEKA d.d. 24 juni 2014 met volgende
agenda:
1.
Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2013
2.
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3.
Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2013
4.
Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG

5.
Statutaire benoemingen
6.
Statutaire mededelingen.
Artikel 2. De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene
vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging IVEKA op 24 juni
2014, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake de agendapunten, zoals vermeld in artikel 1.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissing 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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Goedkeuring agenda algemene vergadering IKA d.d. 24 juni 2014
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet, zoals gewijzigd;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals
gewijzigd;
Gelet op artikel 22 van de statuten van IKA;
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de intercommunale IKA;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven werd opgeroepen om deel te
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IKA die op 24 juni 2014 plaats heeft;
Gelet op artikel 44, 1° en 3° alinea van het decreet 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 en dat de vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat de agenda van de buitengewone vergadering van IKA van 24 juni 2014
volgende agendapunten bevat:
1.
Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
2.
Jaarrekening 2013
3.
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
4.
Kwijting van de bestuurders en de commissaris
5.
Statutaire benoemingen en mededelingen;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur
aan de algemene vergadering;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de balans en de resultatenrekening en
winstverdeling;
Gelet op de documenten gevoegd bij de oproeping tot de algemene vergadering;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit:
Artikel 1. Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, met
eenparigheid van stemmen goedkeuring te hechten aan de dagorde en de afzonderlijke punten
van de dagorde van de algemene vergadering van IKA van 24 juni 2014 als volgt:
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
2. Jaarrekening 2013
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris
5. Statutaire benoemingen en mededelingen.
Artikel 2. Met eenparigheid van stemmen goedkeuring te verlenen aan het verslag van de
raad van bestuur aan de algemene vergadering.
Artikel 3. Met eenparigheid van stemmen goedkeuring te verlenen aan de balans,
resultatenrekening en winstverdeling met betrekking tot boekjaar 2013.
Artikel 4. Met 16 stemmen voor en 1 ongeldige stem de heer Eddy Horemans,
gemeenteraadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen
aan de algemene vergadering van IKA op 24 juni 2014, alsook aan alle algemene
vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging IKA die vanaf het jaar 2014 georganiseerd
worden tot en met 31 december 2018.
Artikel 5. Met 16 stemmen voor en 1 ongeldige stem mevrouw Lies Daneels,
gemeenteraadslid, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente

om deel te nemen aan de algemene vergadering van IKA op 24 juni 2014, alsook aan alle
algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging IKA die vanaf het jaar 2014
georganiseerd worden tot en met 31 december 2018.
Artikel 6. Aan de vertegenwoordiger van de gemeente wordt opdracht gegeven om op de
algemene vergadering van 24 juni 2014 overeenkomstig deze beslissing te stemmen, evenals
op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de
agendapunten van deze algemene vergadering.
Artikel 7. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit
besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan het secretariaat van
IKA, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel, t.a.v. de heer Lieven Ex.
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Goedkeuring agenda algemene vergadering PIDPA d.d. 16 juni 2014
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet, zoals gewijzigd;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals
gewijzigd;
Gelet op artikel 22 van de statuten van PIDPA;
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging PIDPA;
Gelet op de statutaire jaarvergadering van PIDPA die zal plaats hebben op maandag 16 juni
2014 op het administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te Antwerpen, met volgende agenda:
11. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden
12. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2013
13. Verslag van de commissaris over het jaar 2013
14. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2013
15. Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris
16. Herstructurering van het eigen vermogen
17. Benoemingen
18. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering;
Gelet op de oproepingsbrief van 28 april 2014 waarmee PIDPA de agenda van de statutaire
jaarvergadering heeft meegedeeld en gelet op de stukken die werden overgemaakt inzake het
verslag van de raad van bestuur over het jaar 2013, inzake de jaarrekening over het boekjaar
2013, inzake het voorstel tot herstructurering van het eigen vermogen, en inzake het verslag
van de commissaris;
Gelet op het feit dat alleszins voor twee deelnemers een benoeming van een voorgedragen
bestuurder dient te gebeuren en dat ook in elk geval minstens één benoeming voor
adviescomité B (voordracht gemeente Laakdal) aan de orde is;
Gelet op artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals
gewijzigd, dat stelt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te
worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat een wijziging van de regelgeving en van de statuten van PIDPA toestaat dat
de vertegenwoordiger wordt aangeduid voor de volledige duur van de legislatuur;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit:
Artikel 1. Met eenparigheid van stemmen de agenda van de algemene vergadering van PIDPA
van 16 juni 2014 goed te keuren als volgt:
1.
Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden
2.
Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2013
3.
Verslag van de commissaris over het jaar 2013
4.
Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2013
5.
Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris
6.
Herstructurering van het eigen vermogen
7.
Benoemingen
8.
Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Artikel 2. Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2013, de jaarrekening over het
boekjaar 2013, het voorstel tot herstructurering van het eigen vermogen en het verslag van de
commissaris wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Artikel 3. Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het
boekjaar 2013 wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Artikel 4. De heer Leo Van Herck, gemeenteraadslid, met eenparigheid van stemmen aan te
duiden als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de algemene
vergadering van PIDPA op 16 juni 2014, alsook aan alle algemene vergaderingen van de
opdrachthoudende vereniging PIDPA die vanaf het jaar 2014 georganiseerd worden tot en met
31 december 2018.
Artikel 5. Mevrouw Ingrid Verheyen, gemeenteraadslid, met 16 stemmen voor en 1 ongeldige
stem aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te
nemen aan de algemene vergadering van PIDPA op 16 juni 2014, alsook aan alle algemene
vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging PIDPA die vanaf het jaar 2014
georganiseerd worden tot en met 31 december 2018.
Artikel 6. Aan de vertegenwoordiger van de gemeente wordt met eenparigheid van stemmen
opdracht gegeven om op de statutaire jaarvergadering van 16 juni 2014 overeenkomstig deze
beslissing te stemmen alsook de voorgestelde benoemingen goed te keuren, evenals op elke
andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten
van deze statutaire jaarvergadering.
Artikel 7. 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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Varia
De heer Ben
regenboogvlag
diversiteitsplan
Mevrouw Josée

Verhaegen, raadslid, bedankt het college voor het uithangen van de
aan het gemeentehuis. Hij verwijst tevens naar zijn eerder voorstel om een
voor holebi’s uit te werken en vraagt naar de stand van zaken.
Poelmans, schepen, antwoordt dat daarvoor nog niets is gebeurd.

De heer Hugo Cambré, raadslid, verwijst naar de beslissing tot aanduiding van twee
jobstudenten. Eén van de gekozen personen woont buiten de gemeente. Wat waren de
voorwaarden?
De heer Patrick Heremans, schepen, antwoordt dat dezelfde redenering werd gevolgd als vorig
jaar, nl. dat voorrang werd gegeven aan kinderen van personeelsleden. Er waren drie
kandidaten die aan deze voorwaarde voldeden, waarbij de voorkeur werd gegeven aan de twee
die nog niet aan de beurt waren geweest. Bovendien liggen hun studies in de lijn van de taken
die ze zullen moeten uitvoeren.
De heer Jan Van Dyck, raadslid, vraagt om de motivering voortaan in de beslissing op te
nemen.
De heer Jan Van Dyck, raadslid, heeft vastgesteld dat naar aanleiding van de herstelling van
betonvakken hier en daar plaatselijk verkeer werd ingevoerd en vraagt waarom de
Binnenstraat hiervoor werd gekozen.
De heer Maurice Helsen, schepen, antwoordt dat deze straat veel wordt gebruikt door
fietsende schoolkinderen, hetgeen in conflict komt met het vele (zware) sluipverkeer tijdens de
werken.
In dat verband vindt raadslid Van Dyck dat de gemeente ook moet optreden tegen het afzetten
van de berm met betonijzers door particulieren bv. aan de Diamant.
Mevrouw Christine Peeters, raadslid, merkt op dat kinderen, autobestuurders, … de
verkeersborden vaak verplaatsen. Van ’s morgens tot middernacht controleren is onmogelijke.
Raadslid Van Dyck is echter van mening dat er meer aandacht moet zijn voor veiligheid bij het
bestuur en het personeel bv. in het GOC ligt de handdoekdroger vlak naast de kraan.
Naar aanleiding van het buitengewoon onderhoud van de wegen, heeft de heer Stijn
Raeymaekers, raadslid, opgemerkt dat de bestaande signalisatie betreffende het
snelheidsregime door de aannemer overspoten werd. Hij vindt dat dit moet opgevolgd worden
om latere schade te vermijden.
De heer Johan Van Herck, raadslid, vraagt wat de reden is dat op sommige plaatsen de
bermen werden afgeschraapt.
De heer Roger Gabriëls, burgemeester, antwoordt dat dit gebeurde met het oog op een vlotte
waterafvoer, daar waar het water op de baan bleef staan.

Raadslid Raeymaekers vraagt hierbij aandacht te hebben voor het bermbeheersplan.
De heer Hugo Cambré, raadslid, herinnert aan zijn vraag om een inventaris te bekomen van de
zorgplicht.
Burgemeester Gabriëls antwoordt dat de opdracht tot het opmaken hiervan is gegeven en dat
deze inventaris stelselmatig wordt opgemaakt. Er bestaat al een lijst van alle vergunningen,
maar nog niet van alle heraanplantingen.
Raadslid Van Dyck vraagt naar de criteria voor heraanplanting.
Burgemeester Gabriëls antwoordt dat hiervoor rekening wordt gehouden met opritten,
verlichtingspalen, …
Mevrouw Machteld Ledegen, raadslid, heeft vernomen dat er een externe poetsdienst zal
komen in gemeenteschool Klim-Op.
Schepen Heremans antwoordt dat er enkel nog maar een prijsvraag werd gedaan en dat er
nog geen poetsdienst werd aangesteld. De offertes zijn binnen maar werden door het College
nog niet besproken. Het is alleszins niet de bedoeling de school volledig te laten bedienen door
een externe firma.
Er wordt gesteld dat in dit geval een foutieve werkwijze gehanteerd werd en dat beter kon
gekozen worden voor een eenvoudige prijsvraag.

