GEMEENTERAAD VAN 27 APRIL 2015
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Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting 23 maart 2015
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
23 maart 2015, aan de raadsleden bezorgd per drager samen met de agenda van de
gemeenteraad van heden;
Gelet op de vraag van de heer Hugo Cambré, raadslid, om in het verslag van de vorige
vergadering zijn opmerking op te nemen betreffende de ophoging achteraan op de site Serneels;
dat de raad met deze vraag instemt;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Het verslag van de vergadering van 23 maart 2015 wordt goedgekeurd, mits aanpassing aan
hogervermelde opmerking van raadslid Cambré.
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Aktename verhindering raadslid Ingrid Verheyen
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Overwegende dat de raad vaststelt dat mevrouw Ingrid Verheyen, gemeenteraadslid, voor de
derde opeenvolgende raad afwezig blijft; dat uit een medisch attest blijkt dat medische redenen
hieraan ten grondslag liggen; dat overeenkomstig artikel 14, 1° van het Gemeentedecreet het
raadslid als verhinderd dient te worden beschouwd en bijgevolg kan vervangen worden;
Overwegende dat de raad mevrouw Verheyen veel sterkte toewenst;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit:
Artikel 1. Neemt akte van de verhindering van mevrouw Ingrid Verheyen als gemeenteraadslid.
Art. 2. De nodige regelingen zullen getroffen worden tot vervanging van mevrouw Ingrid
Verheyen tijdens haar afwezigheid om medische redenen.
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Vervanging mevrouw Ingrid Verheyen als gemeenteraadslid
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op de Gemeentekieswet;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van onze raad van heden houdende kennisname van de verhindering om
medische redenen van mevrouw Ingrid Verheyen, gemeenteraadslid;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 16 van het gemeentedecreet, een raadslid dat
verhinderd is wordt vervangen door de eerste opvolger;
Overwegende dat de heer Leo Van Herck eerste opvolger is op de lijst GBL, waarop mevrouw
Ingrid Verheyen werd verkozen; dat hij reeds in de gemeenteraad zetelt als vervanger van de
heer Frans Witvrouwen, die verzaakt heeft aan zijn mandaat als raadslid;
Overwegende dat mevrouw Greta Peeters tweede opvolger is op de lijst GBL, waarop mevrouw
Ingrid Verheyen werd verkozen; dat zij met brief van 7 april 2015 heeft meegedeeld te willen
verzaken aan haar mandaat als raadslid;
Overwegende dat de heer Wim Van Looy, geboren te Herentals op 8 november 1978 en wonende
te 2270 Herenthout, Jodenstraat 98B, derde opvolger is op de lijst GBL, waarop mevrouw Ingrid
Verheyen werd verkozen;
Overwegende dat de gemeenteraad in toepassing van artikel 7 § 3 van het Gemeentedecreet de
geloofsbrieven van de verkozen opvolger dient goed te keuren;

Overwegende dat hiertoe door de kandidaat volgende documenten worden voorgelegd:
- een recent getuigschrift van woonst
- een recent uittreksel uit het strafregister
- een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid
zoals voorzien in artikel 11 van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat er geen bezwaren voor het onderzoek van de geloofsbrieven werden ingediend
bij de gemeenteraad;
Overwegende dat de gemeenteraad vaststelt dat de kandidaat voldoet aan alle gestelde
vereisten van verkiesbaarheid en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid;
Overwegende dat de kandidaat vervolgens volgende decretale eed aflegt in handen van de
voorzitter van de gemeenteraad: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te
komen."; dat vervolgens de akte van eedaflegging door de comparant en de voorzitter van de
gemeenteraad ondertekend worden;
Besluit:
Artikel 1. De geloofsbrieven van de heer Wim Van Looy worden met eenparigheid van stemmen
goedgekeurd.
Artikel 2. Kennis wordt genomen van de eedaflegging door de heer Van Looy en de
ondertekening van de bijhorende akte van eedaflegging door de comparant en de voorzitter van
de gemeenteraad.
Artikel 3. De heer Wim Van Looy wordt aangesteld als gemeenteraadslid ter vervanging van
mevrouw Ingrid Verheyen en zal dit mandaat waarnemen zolang de toestand van verhindering
duurt.
De heer Wim Van Looy, raadslid, vervoegt de vergadering.
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Wijziging huishoudelijk reglement gemeenteraad
Na een discussie over de voorgestelde wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad, geeft de voltallige raad aan voorstander te zijn van een andere manier van
vergaderen dan thans het geval is. Er wordt afgesproken om een vergadering te beleggen met
de fractieleiders om afspraken te maken over o.m. het verloop van de raadszittingen, de
notulering, ... De secretaris zal een doodle rondsturen teneinde een geschikte datum te vinden
voor deze vergadering.
5
Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties: goedkeuring jaarrekening
2014
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 31 maart 2008 houdende toetreding tot de
interlokale vereniging 'Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties' en goedkeuring van de
statuten, gewijzigd bij beslissingen van onze raad van 27 april 2009, 23 november 2009 en 13
februari 2011;
Gelet op artikel 3 van de statuten van de interlokale vereniging 'Bureau GAS' dat luidt als volgt:
"Het beheerscomité stelt jaarlijks en uiterlijk 31 maart de rekeningen van het voorgaande
werkingsjaar vast en legt ze binnen een termijn van 50 dagen na de vaststelling ervan ter
goedkeuring voor aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Na het verstrijken
van een termijn van 50 dagen vanaf de verzending ervan aan de voornoemde raden worden zij,
zonder tegenbericht, geacht te zijn goedgekeurd.";
Overwegende dat het beheerscomité in vergadering van 24 maart 2015 is overgegaan tot de
goedkeuring van de rekening over het werkingsjaar 2014;
Overwegende dat onze gemeente, conform de overeenkomst Interlokale Vereniging Bureau
GAS, 3,63% dient bij te dragen in de totale kost van de vereniging;
Gelet op het mailbericht van 31 maart 2015 waarbij de rekening over het werkingsjaar 2014 aan
de gemeente werd overgemaakt;
Overwegende dat uit de rekening blijkt dat het bij te dragen aandeel lager ligt dan het
gebudgetteerde bedrag;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De rekening over het werkingsjaar 2014 van de Interlokale Vereniging 'Bureau
Gemeentelijke Administratieve Sancties' wordt goedgekeurd.
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Goedkeuring vervroegde aflossing lening
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van onze raad van 23 november 2009 houdende de financiering door IKA
van investeringen (verwerving aandelen IVEKA E) voor een totaal bedrag van 514.064,11 euro
met een waarborgverlening voor een bedrag van 514.064,11 euro;
Gelet op de éénmalige inkomsten ten voordele van onze gemeente ten bedrage van 174.045,16
euro uit de verkoop van de participatie in ECS door IKA; dat deze middelen ter beschikking
worden gesteld op de rekening courant van IKA;
Overwegende dat de uitstaande schuld in het Investeringsprogramma van IKA op 31 december
2014 nog 419.404,66 euro bedroeg;
Overwegende dat vervroegde terugbetaling van de uitstaande schuld te allen tijde mogelijk is
zonder bijkomende kosten;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De lening met referentie 602-5 gedeeltelijk vervroegd af te lossen voor een bedrag
van 174.045,16 euro, te vermeerderen met intresten en bijhorigheden.
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Goedkeuring samenwerkingsakkoord groepsaankopen Achtkant
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de regelgeving betreffende de overheidsopdrachten;
Overwegende dat Achtkant een feitelijke samenwerking is tussen de lokale besturen die deel
uitmaken van Projectvereniging Kempens Karakter, zijnde: Berlaar, Grobbendonk, Herentals,
Heist-op-den-Berg, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte, Vorselaar; dat deze
samenwerking o.m. schaalvoordelen en efficiëntiewinsten beoogt; dat groepsaankopen hiertoe
een middel kunnen zijn;
Overwegende dat het aangewezen is om de bestaande samenwerking en de organisatie van
groepsaankopen door Achtkant te formaliseren;
Overwegende dat door IOK een ‘samenwerkingsakkoord groepsaankopen Achtkant’ werd
opgemaakt; dat dit samenwerkingsakkoord bij elke Achtkant-groepsaankoop integraal van
toepassing zal zijn op elk deelnemend bestuur; dat dit samenwerkingsakkoord er van uit gaat
dat per groepsaankoop één van de deelnemende gemeenten als Opdrachtencentrale zal
optreden in de zin van artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 op overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; dat bijgevolg, conform artikel 15 van
bovenvermelde wet, de deelnemende aanbestedende overheden vrijgesteld zijn om zelf een
overheidsopdracht te voeren in geval van deelname aan een Opdrachtencentrale;
Overwegende dat de deelnemende besturen per groepsaankoop vrij over hun al dan niet
deelname kunnen beslissen;
Overwegende dat een belangrijk uitgangspunt van dit samenwerkingsakkoord is dat de
deelname aan een Achtkant-groepsaankoop verbindend is voor een bestuur door de goedkeuring
van het definitieve bestek; dat het bestuur vervolgens gebonden is door het resultaat van de
gunningsprocedure dewelke door de Opdrachtencentrale gevoerd wordt;
Overwegende dat de Achtkant-gemeenten de verbonden entiteiten (OCMW, AGB,
brandweerzone, politiezone, …) de mogelijkheid kunnen bieden om tevens te participeren aan
de Achtkant-groepsaankopen; dat deze participerende verbonden entiteiten het
samenwerkingsakkoord groepsaankopen Achtkant eveneens dienen goed te keuren;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 7 april 2015 houdende goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst groepsaankopen Achtkant;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. Goedkeuring wordt verleend aan het voorgelegde samenwerkingsakkoord
groepsaankopen Achtkant:
“Kader – deelnemende besturen
Artikel 1
Achtkant is een feitelijke samenwerking op het vlak van groepsaankopen tussen de lokale
besturen die deel uitmaken van Projectvereniging Kempens Karakter.
Momenteel zijn volgende gemeenten lid van Kempens Karakter:

Berlaar, Grobbendonk, Herentals, Heist-op-den-Berg, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen,
Olen, Putte, Vorselaar.
Bovenvermelde gemeenten kunnen tevens de met de gemeente verbonden entiteiten, zoals
OCMW’s, gemeentelijke vzw’s, AGB’s, politiezones, brandweerzones, … de mogelijkheid bieden
om te participeren aan de groepsaankopen die binnen Achtkant worden georganiseerd. Deze
entiteiten zullen zelfstandig en rechtstreeks participeren aan de groepsaankoop in geval van
deelname. Deze deelnemende entiteiten dienen het samenwerkingsakkoord eveneens goed te
keuren. De bepalingen van dit samenwerkingsakkoord zijn bijgevolg integraal van toepassing op
deze deelnemende verbonden entiteiten.
Indien gemeenten in de toekomst zouden toetreden tot Projectvereniging Kempens Karakter
zullen deze gemeenten automatisch behoren tot Achtkant en kunnen zij deelnemen aan de
groepsaankopen van Achtkant, op voorwaarde dat dit samenwerkingsakkoord wordt
goedgekeurd door de toegetreden gemeente.
Doelstellingen
Artikel 2
Door in groep aan te kopen kunnen schaalvoordelen en efficiëntiewinsten worden gecreëerd.
Groepsaankopen leiden bovendien tot professionalisering van het lokaal aankoopbeleid en
kennisdeling. Door de ontstane specialisatie kunnen tevens de juridische risico’s worden
ingeperkt.
Ondanks de talrijke voordelen dient er te worden vastgesteld dat er enkele aandachtspunten zijn
bij het organiseren van een groepsaankoop waarbij één van de Achtkant-gemeenten zal
optreden als Opdrachtencentrale, waaronder mogelijke juridische betwistingen. Bijgevolg is het
aangewezen om duidelijke afspraken te maken met het oog op het maximaal inperken van deze
juridische risico’s alsook om te anticiperen op eventuele probleemsituaties.
Met het oog op het vermijden van betwistingen tijdens de organisatie van de groepsaankoop,
bestaat de noodzaak van een deelnemende bestuur om een bindend engagement tot deelname
aan de opdracht aan te gaan en dit voorafgaand aan de publicatie van de opdracht/uitnodiging
tot de indiening van een offerte voor de opdracht.
De doelstelling van dit samenwerkingsakkoord is om de samenwerking en de organisatie inzake
groepsaankopen tussen de Achtkant-gemeenten te verduidelijken en vast te leggen.
Dit samenwerkingsakkoord wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van elk van bovenvermelde
gemeenten.
Toepassingsgebied samenwerkingsakkoord
Artikel 3
Dit samenwerkingsakkoord is automatisch van toepassing op elke groepsaankoop die binnen
Achtkant georganiseerd wordt.
Dit akkoord geldt voor onbepaalde duur.
Opdrachtencentrale
Artikel 4
Met betrekking tot groepsaankopen die door Achtkant worden georganiseerd zal telkens één van
de Achtkant-gemeenten optreden als aanbestedende overheid voor zichzelf en voor de overige
deelnemende besturen.
Deze (wisselende) gemeente zal met andere woorden als Opdrachtencentrale optreden, zoals
omschreven in artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 op overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Conform artikel 15 van bovenvermelde wet, zijn de deelnemende aanbestedende overheden
vrijgesteld om zelf een overheidsopdracht te voeren in geval van deelname aan een
Opdrachtencentrale.
De Opdrachtencentrale is in principe de initiatiefnemer van de groepsaankoop en is de bewaker
van de vooruitgang van het traject vanaf de opstart van het traject tot aan de gunning.
De deelnemende besturen zullen telkens, elk voor zichzelf, contracteren met de gekozen
opdrachtnemer. De verdere uitvoering van de opdracht valt onder de volledige
verantwoordelijkheid van de deelnemende besturen (bestellingen, betalingen, …). Het bestek
van de groepsaankoop zal hierover de nodige bepalingen bevatten.
Verbindende deelname aan groepsaankoop
Artikel 5
Voorafgaand aan de opstart van de gunningsprocedure door de Opdrachtencentrale, zal elk
geïnteresseerd bestuur worden verzocht om op bindende wijze deel te nemen aan de

groepsaankoop door het definitieve bestek goed te keuren met daarin de voorwaarden en de
wijze van gunnen. (zie uitgebreid in artikel 7.4)
Het bestuur dat participeert aan de betreffende groepsaankoop, is gebonden door het resultaat
van de te voeren gunningsprocedure.
Kostenverdeling bij betwisting
Artikel 6
Indien de Opdrachtencentrale wordt geconfronteerd met te betalen ereloon en/of
schadevergoeding en/of andere kosten naar aanleiding van een betwisting met betrekking tot
een groepsaankoop, dan zal de verschuldigde som naar evenredigheid verdeeld worden onder
alle deelnemende besturen aan de betreffende groepsaankoop. De kosten zullen verrekend
worden op basis van volgende verdeelsleutel: de waarde die de opdracht voor het deelnemend
bestuur vertegenwoordigt.
In geval van een geding duidt de Opdrachtencentrale een raadsman aan.
Verloop groepsaankooptraject
Artikel 7
Artikel 7.1 Opstart groepsaankoop - startnota
Wanneer er binnen een gemeente nood is aan een bepaalde dienst, product of uitvoering van
werken en het bestuur maakt de inschatting dat het aangewezen is dat deze dienst, product of
uitvoering van werken binnen Achtkant in groep aanbesteed wordt, zal deze gemeente een
startnota opmaken.
Deze startnota zal kort toelichten over welk type van product/dienst/werk het gaat alsook een
voorstel tot aanpak en timing.
Deze startnota wordt aan de Achtkant-gemeenten overgemaakt waarbij gepeild wordt naar de
interesse in deelname door de overige gemeenten. Elke gemeente kan de verbonden entiteiten
uitnodigen om te participeren aan deze groepsaankoop. Elke verbonden entiteit neemt
rechtstreeks deel aan de groepsaankoop.
Het initiatiefnemend bestuur zal in principe als Opdrachtencentrale optreden, tenzij anders wordt
overeengekomen tussen de aan de specifieke groepsaankoop deelnemende besturen.
Artikel 7.2 Startvergadering
De Opdrachtencentrale zal, indien dit noodzakelijk wordt geacht, een startvergadering
organiseren waarbij de geïnteresseerde besturen worden uitgenodigd.
Tijdens deze startvergadering worden de noden en behoeften aangaande de voorgestelde
groepsaankoop verder geconcretiseerd. (verfijnen voorwerp opdracht, duur opdracht,
gunningsprocedure, oplijsting aan te leveren gegevens,…)
Tevens worden verdere afspraken gemaakt met het oog op de opmaak van een bestek.
Indien nodig, zullen meer overlegmomenten georganiseerd worden.
Indien overleg niet noodzakelijk is, zal per e-mail gecommuniceerd worden.
Artikel 7.3 Opstellen bestek
Op basis van de verkregen informatie van de geïnteresseerde besturen alsook naar aanleiding
van het overleg, zal de Opdrachtencentrale een ontwerpbestek opmaken. Dit ontwerpbestek
wordt overgemaakt aan de geïnteresseerde besturen ter nazicht.
Indien nodig, zal een overlegmoment georganiseerd worden.
Vervolgens wordt een definitief bestek opgemaakt door de Opdrachtencentrale en overgemaakt
aan de geïnteresseerde besturen ter goedkeuring.
Artikel 7.4 Goedkeuring bestek – verbindende deelname
Het bestek met inbegrip van alle opdrachtdocumenten wordt door de Opdrachtencentrale
bezorgd aan de geïnteresseerde besturen met het oog op de goedkeuring van het bestek door
het bevoegde orgaan.
Deze goedkeuring betekent een verbindende deelname aan de groepsaankoop. Elk deelnemend
bestuur neemt tevens de beslissing om de gunning van de opdracht te delegeren aan het college
van burgemeester en schepenen van de Opdrachtencentrale.
Elk bestuur dat participeert aan de betreffende overheidsopdracht, is gebonden door het
resultaat van de te voeren gunningsprocedure.
Artikel 7.5 – Plaatsing en sluiting opdracht
De Opdrachtencentrale verzorgt de nodige publicaties/uitnodigingen en ontvangt de offertes.
De ontvangen offertes worden door de Opdrachtencentrale in eerste instantie onderzocht op hun
volledigheid, regelmatigheid en waarde. De Opdrachtencentrale bereidt een ontwerp van
gunningsbesluit voor hetgeen wordt overgemaakt aan de deelnemende besturen voor nazicht.

Desgevallend vindt een overleg met de deelnemende besturen plaats over het ontwerp van
gunningsbesluit.
Het definitieve ontwerp van gunningsbesluit wordt voorgelegd aan het college van burgemeester
en schepen van de Opdrachtencentrale. Een uittreksel van dit gunningsbesluit wordt ter
kennisgeving overgemaakt aan de deelnemende besturen samen met de goedgekeurde offerte.
Op verzoek van het deelnemend bestuur wordt een origineel ondertekend uittreksel van het
gunningsbesluit overgemaakt.
De kennisgevingen van de gunning aan de inschrijvers gebeuren door de Opdrachtencentrale,
conform de wetgeving overheidsopdrachten.
De deelnemende besturen staan elk voor zichzelf in voor de verzending van de sluitingsbrief aan
de begunstigde (desgevallend na een wachttermijn), waardoor het contract wordt gesloten. De
deelnemende besturen zullen aldus telkens elk voor zichzelf contracteren met de gekozen
opdrachtnemer. De verdere uitvoering van de opdracht valt onder de volledige
verantwoordelijkheid van de deelnemende besturen (bestellingen, betalingen, …). Het bestek zal
hierover de nodige bepalingen bevatten.
Evaluatie
Artikel 8
Opdrachten die via aan groepsaankoop werden gegund en die langer dan één jaar lopen, worden
na één jaar geëvalueerd tijdens een overleg met de Achtkant-gemeenten.
Opdrachten van kortere duur worden geëvalueerd na de oplevering.
Dit met het oog op verbeteringen voor toekomstige trajecten en kennisdeling.
Extranet
Artikel 9
Het Extranet van Achtkant zal alle documenten en informatie met betrekking tot groepsaankopen
bevatten.”
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Definitieve goedkeuring rooilijn- en onteigeningsplan Bouwelse Steenweg
(gedeelte vanaf kruispunt Mikhoeve tot Zelse beek)
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, gewijzigd bij wetten van 20 mei 1863, 19
maart 1866 en 9 augustus 1948;
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het ontwerp van rooilijn- en onteigeningsplan voor de Bouwelse Steenweg, gedeelte
vanaf kruispunt Mikhoeve-Gelderstraat tot Zelse beek, opgesteld door Anteagroup met datum
van prekadastratie 9 maart 2014;
Gelet op het besluit van onze raad van 23 februari 2015 houdende voorlopige goedkeuring van
voormeld rooilijn- en onteigeningsplan;
Overwegende dat het openbaar onderzoek betreffende dit rooilijn- en onteigeningsplan heeft
plaatsgevonden van 11 maart 2015 tot en met 10 april 2015;
Overwegende dat aan alle voorwaarden inzake openbaarheid werd voldaan;
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. Het ontwerp van rooilijn- en onteigeningsplan voor de Bouwelse Steenweg,
gedeelte vanaf kruispunt Mikhoeve-Gelderstraat tot Zelse beek, opgesteld door Anteagroup met
datum van prekadastratie 9 maart 2014, wordt definitief aanvaard.
De heer Johan Van Herck, raadslid, verlaat de vergadering.
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Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en raming technische controles
in gebouwen, installaties en aan machines, en het nazicht en onderhoud van de
brandblusmiddelen
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen en in bijzonder artikel 43,
§2, 11° en artikel 57, §3, 4° en 5°;

Gelet dat de gemeente Herenthout door de stad Herentals werd uitgenodigd om deel te nemen
aan de groepsaankoop van 'Achtkant' inzake technische keuringen; dat de opdracht het
volgende betreft: de technische controle in gebouwen, installaties en aan machines, en het
nazicht en onderhoud van de brandblusmiddelen;
Gelet dat de stad Herentals optreedt als opdrachtencentrale voor de lokale besturen in de zin
van artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 en latere wijzigingen op overheidsopdrachten
en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; dat een aanbestedende overheid
die een beroep doet op een aankoop- of opdrachtencentrale als bedoeld in artikel 2, 4° van
bovenvermelde wet vrijgesteld is van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te
organiseren, conform artikel 15 van bovenvermelde wet;
Gelet dat IOK deze groepsaankoop administratief, technisch en juridisch ondersteunt als
proefproject in het kader van de nieuwe dienstverlening van IOK aangaande groepsaankopen;
deze diensten m.b.t. dit proefproject gratis zijn;
Gelet dat het samenwerkingsakkoord groepsaankopen Achtkant integraal van toepassing is op
deze groepsaankoop;
Overwegende dat de gemeente een principiële interesse voor deze groepsaankoop heeft
betoond; dat de deelname aan de groepsaankoop voor de gemeente echter pas verbindend is
vanaf de goedkeuring van het bijzonder bestek;
Overwegende dat het bestuur dat participeert aan de betreffende overheidsopdracht, gebonden
is door het resultaat van de te voeren gunningsprocedure door de stad Herentals en dat een
uittreksel van het gunningsbesluit ter kennisname zal worden overgemaakt aan alle
deelnemende besturen: dat de sluiting van het contract met de begunstigde gebeurt door alle
deelnemende besturen afzonderlijk, elk voor hun deel;
Gelet op het voorgebracht bijzonder bestek, opgesteld door IOK, waarin alle voorwaarden van
de opdracht alsook de gunningswijze zijn opgenomen; dat de opdracht een maximale duur heeft
van 5 jaar te rekenen vanaf 1 oktober 2015;
Gelet dat de totale raming (voor 5 jaar) voor deze groepsaankoop 18.300 euro exclusief BTW =
22.143 euro inclusief BTW bedraagt;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2015 en volgende,
op budgetcode 0200-00/61420000 van het exploitatiebudget;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De gemeente Herenthout neemt verbindend deel aan de groepsaankoop van Achtkant
aangaande de technische controle in gebouwen, installaties en aan machines, en het nazicht en
onderhoud van de brandblusmiddelen, waarbij de stad Herentals als Opdrachtencentrale zal
optreden voor de lokale besturen van Achtkant.
Art. 2. Goedkeuring wordt verleend aan het bijgevoegde bestek met daarin alle voorwaarden
alsook de gunningswijze.
Art. 3. De uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2015 en volgende, op
budgetcode 0200-00/61420000 van het exploitatiebudget.
10
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Pidpa - Hidrorio en de
gemeente Herenthout in het kader van project K-06-028: Wegenis- en
rioleringswerken Zwanenberg/Bergense Steenweg(tot Cardijnlaan)
De gemeenteraad van Herenthout,
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 dat Pidpa-Hidrorio het rioleringsstelsel te Zwanenberg en Bergense Steenweg (gedeelte
tussen Koestraat en Cardijnlaan) wenst te vervangen en dat de gemeente Herenthout van deze
gelegenheid gebruik wil maken om eveneens de wegenis te vernieuwen, voornamelijk met het
oog op de veiligheid van de schoolomgeving; dat deze werken gevat worden in één gezamenlijk
project met referentie K-06-028;
Overwegende dat het past een samenwerkingsovereenkomst op te stellen tussen de twee
voornoemde partijen waarin de taken, rechten en plichten van alle betrokken partijen worden
beschreven;
Gelet op het door Pidpa-Hidrorio voorgelegd ontwerp van samenwerkingsovereenkomst;
Overwegende dat de heer Stijn Raeymaekers, raadslid, het stemgedrag van zijn fractie motiveert
door te stellen dat zij het niet eens zijn met de beleidsbeslissing om dit project voor de

Doornstraat te schuiven; dat het argument dat dit kadert in de veiligheid van de schoolomgeving
klopt niet helemaal aangezien in dit opzicht andere straten zoals de Albertstraat prioritair zijn;
Gelet op de toezegging van de heer Maurice Helsen, schepen, om het (voor)ontwerp voor te
leggen aan de Verkeersraad;
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, Wim Van Looy, Tine Witvrouwen, Herman Dom,
Patrick Heremans, Roger Gabriëls en Ann Willems) en 6 onthoudingen (Ben
Verhaegen, Christine Peeters, Stijn Raeymaekers, Hugo Cambré, Machteld Ledegen en
Jan Van Dyck):
Enig
artikel.
Goedkeuring
wordt
gehecht
aan
het
navolgend
ontwerp
van
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Herenthout en PIDPA:
"Aangezien het gemeentebestuur de volgende werken wenst uit te voeren:
Wegeniswerken van Zwanenberg / Bergense Steenweg
Aangezien Pidpa tegelijk de volgende werken wenst uit te voeren:
Aanleg RWA en DWA-riolering in Zwanenberg / Bergense Steenweg
Bij Pidpa is dit project gekend als K-06-028: Wegen- en rioleringswerken in Zwanenberg en
Bergensesteenweg.
Aangezien partijen van oordeel zijn dat de werken en de opdracht in het algemeen belang dienen
te worden samengevoegd.
ARTIKEL 1: Opdrachtgevend bestuur
De gemeente en Pidpa beslissen de hoger beschreven werken in het algemeen belang, samen
te voegen en Pidpa aan te duiden om in gezamenlijke naam, bij de gunning en de uitvoering van
de opdracht als opdrachtgevend bestuur op te treden.
Alle partijen staan financieel in voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste is en zullen
hiervoor tijdig alle nodige financiële middelen vrijmaken teneinde alle verplichtingen en
engagementen genomen in het kader van deze overeenkomst te kunnen honoreren.
Partijen zullen in dat opzicht nooit solidair moeten optreden.
ARTIKEL 2: Studie en ontwerp, vergunningen, onteigening en veiligheidscoördinatie
§1. Alle partijen staan in voor de studie en de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van
de opdracht dat ten hunne last is. Zij nemen tegenover het opdrachtgevend bestuur de volledige
verantwoordelijkheid voor dit ontwerp, de administratieve en de technische bepalingen die zij
ter zake in het bestek laten inlassen, en alle wijzigingen of bijwerken die tijdens de uitvoering
van de opdracht noodzakelijk blijken en verband houden met de uitvoering van de werken ten
hunne laste.
§2. Elke partij staat in voor het verwerven van de vergunningen alsook voor de eventuele
onteigeningen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken ten haren laste. Desgevallend
worden de vergunningsaanvragen en de onteigeningsdossiers door het opdrachtgevend bestuur
gebundeld.
§3. Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator (ontwerp en verwezenlijking) zijn
opdracht, verbonden met hun aandeel in de samengevoegde opdracht, te allen tijde volledig en
adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende
de uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van het bouwwerk en dat hij alle
nodige informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten.
De aangestelde ontwerper wordt hiertoe contractueel verplicht.
Alle bouwheren nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze verbintenissen ten
aanzien van het opdrachtgevende bestuur de volledige verantwoordelijkheid op.
ARTIKEL 3: Grondverzet
§1. Pidpa zal, rekening houdend met de wetgeving overheidsopdrachten en de bepalingen van
hoofdstuk X van het Vlarebo instaan voor het opstellen van een technisch verslag en de
conformverklaring ervan door een erkende bodembeheerorganisatie.
Het opdrachtgevende bestuur voegt het door een erkende bodembeheerorganisatie conform
verklaarde Technisch verslag toe aan het aanbestedingsdossier
§2. Alle kosten in verband met de in paragraaf 1 vernoemde deelopdrachten worden door alle
partijen gedragen a rato van de raming der werken vóór aanbesteding van elk der
respectievelijke delen.
Dit betreft o.a. – niet-limitatief – volgende kosten:
- het aanstellen van een erkend bodemsaneringdeskundige
- het opmaken van een Technisch verslag

- de conformverklaring van het technisch verslag door een erkende bodembeheerorganisatie.
- extra gerelateerde prestaties door het studiebureau.
§3. De kosten voor het milieuhygiënisch onderzoek, nodig voor de opmaak van het Technisch
verslag, worden door elk van de partijen op basis van hun aandeel in de werken gedragen.
ARTIKEL 4: Aanstellen ontwerper en aanneming van werken
De opdracht van het studiebureau wordt uitgevoerd deels voor rekening van de gemeente, deels
voor rekening van Pidpa.
Per deel maakt het studiebureau afzonderlijke facturen. Alle partijen zullen de facturen betalen
conform de bepalingen van de tussen partijen en studiebureau gesloten ereloonovereenkomst.
Indien één der partijen de wettelijk of contractueel voorziene betalingstermijnen niet naleeft en
hierdoor verwijlinteresten en/of schadevergoedingen verschuldigd zijn, zal de in gebreke
gebleven partij de andere partijen volledig vrijwaren.
§2. Het opdrachtgevend bestuur schrijft wat de aanneming van werken betreft de
gunningprocedure uit, staat in voor de opening der inschrijvingen en wijst de opdracht toe.
Hierbij wordt wel rekening gehouden met het feit dat de aanneming één ondeelbaar geheel
uitmaakt en dat alle werken dus moeten toevertrouwd worden aan de laagste regelmatige bieder
voor de totaliteit der werken (de 2 delen samen).
Het opdrachtgevend bestuur zal de kennisgeving van de goedkeuring van de gezamenlijke
werken slechts betekenen nadat alle partijen hebben ingestemd met het gunningsvoorstel en op
ondubbelzinnige wijze een verklaring hebben afgelegd dat zij akkoord gaan met het gedeelte
der werken te hunnen laste en dat zij voor de betaling ervan de nodige financiële middelen
hebben voorzien.
Desnoods verzoekt het opdrachtgevend bestuur, de aannemers om een verlenging van de
geldigheidsduur der inschrijvingen in afwachting van het akkoord van de andere partij. In elk
geval zal zij dit akkoord geven binnen de twee maanden nadat zij hierom werd verzocht.
De werken ten laste van de gemeente en deze ten laste van Pidpa, worden in het bestek en de
opmetingen telkens door een afzonderlijk deel vermeld en maken het voorwerp uit van
afzonderlijke door de aannemer op te stellen vorderingsstaten.
Inzonderheid in het artikel: "betalingen" van de administratieve bepalingen van het bijzonder
bestek zal de speciale aandacht van de aannemer hierop gevestigd worden.
ARTIKEL 5: Borgtocht
Het opdrachtgevend bestuur verzoekt de aannemer de borgtocht te stellen.
Deze heeft betrekking op de totaliteit der werken. Het opdrachtgevend bestuur kan dus
eventueel beslag leggen op de ganse borgtocht, maar zal die uiteraard geheel of gedeeltelijk
aanwenden ten voordele van deze partijen ten aanzien van wie de aannemer tekort geschoten
is en dit in verhouding tot de werkelijke kostprijs.
Aanwending van de borgtocht zal enkel gebeuren op aanvraag en/of met goedkeuring van de
betrokken partij(en).
ARTIKEL 6: Leiding der werken, wijziging en verrekening
§1. Pidpa is opdrachtgevend bestuur der werken en duidt in overleg met de gemeente een
leidend ambtenaar aan. De leidend ambtenaar neemt de leiding der werken waar. Dit betekent
dat hij alleen gemachtigd is om - voor alle werken, wie ze ook ten laste neemt - opdrachten te
geven aan de aannemer, proces-verbaal van ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van
voorlopige en definitieve oplevering der werken op te maken, de werken te schorsen,
vorderingsstaten goed te keuren, verrekeningen op te maken en voor te stellen, eventuele
maatregelen van ambtswege voor te stellen, enzovoort.
Voor beslissingen die betrekking hebben op het deel ten laste van de andere partij, zal de leidend
ambtenaar voorafgaandelijk aan zijn beslissing, advies vragen aan de andere partijen. Indien er
geen tegenstrijdigheden kunnen uit voortvloeien is dit advies bindend.
In elk geval dient dit advies te worden gegeven binnen een termijn die noodzakelijk is voor de
vlotte vooruitgang der werken.
De partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid, ook financiële, voor onder meer het tijdig
verlenen van dit advies.
§2. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht een (belangrijke) wijziging van de opdracht
voor het gedeelte van één of meerdere partij(en) noodzakelijk wordt geacht, wordt vóór de
betekening aan de aannemer de goedkeuring van de betrokken partij(en) bekomen met de
vooropgestelde wijzigingen en/of verrekeningen.
§3. Indien nalatigheid wordt vastgesteld in de uitvoering van de functie van leidend ambtenaar
dient de partij die niet werkgever of opdrachtgever is van de betrokken persoon (hetzij Pidpa,

hetzij de gemeente afhankelijk van de werkgever of opdrachtgever van de leidend ambtenaar)
een schriftelijk verzoek richten aan de andere partij om de ontzetting in de functie van leidend
ambtenaar te bewerkstelligen met vermelding van de gefundeerde redenen waarom dit verzoek
wordt verricht. Beide partijen zullen na ontvankelijk verklaring van het schriftelijk verzoek
overgaan tot de aanduiding van een nieuwe leidend ambtenaar zoals bepaald in artikel 6 §1.
ARTIKEL 7: Toezicht der werken
Iedere partij staat in voor het toezicht op de werken opgenomen in haar aandeel en draagt
daarvan de kosten.
Iedere partij kan gemandateerde waarnemers aanstellen die de werken te hunne laste opvolgen.
Deze gemandateerde waarnemers kunnen advies geven aan de toezichter en/of leidend
ambtenaar. Dit advies is eveneens bindend tenzij er tegenstrijdigheden zouden kunnen uit
voortvloeien.
De partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid voor het advies dat deze gemandateerde
waarnemers verstrekken en staan ook in voor de kosten hiervan.
ARTIKEL 8: Aansprakelijkheid
§1. De partijen verbinden zich ertoe om, behoudens ingeval van een zware fout of nalatigheid,
het opdrachtgevend bestuur volledig te vrijwaren en in alle geschillen vrijwillig tussen te komen.
Het opdrachtgevend bestuur verstrekt alle inlichtingen ten behoeve van de gerechtelijke
procedure.
§2. Voor zover niet kan worden uitgemaakt of geschillen betrekking hebben op de werken ten
laste van de ene of de andere partij, zullen de partijen de gebeurlijke aansprakelijkheid op zich
nemen op basis van het aandeel van elk der partijen in de samengevoegde opdracht en instaan
voor eventuele financiële gevolgen van deze aansprakelijkheid.
ARTIKEL 9: Betaling der werken
De werken worden uitgevoerd deels voor rekening van de gemeente en deels voor rekening van
Pidpa.
Per deel worden afzonderlijke betalingsaanvragen, vorderingsstaten en facturen opgemaakt.
De betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ingediend bij het opdrachtgevend bestuur.
Afzonderlijke kopieën worden per deel ingediend bij de betalende partij, t.t.z. voor
het deel ten laste van de gemeente;
het deel ten laste van Pidpa
De partijen beschikken over 14 kalenderdagen om de vorderingsstaten na te zien en/of
eventueel te verbeteren.
Ook voor de eindafrekening geldt deze termijn van 14 kalenderdagen.
De al dan niet verbeterde betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ter goedkeuring
voorgelegd aan de leidend ambtenaar.
Het opdrachtgevend bestuur stuurt binnen de 5 kalenderdagen de goedgekeurde
betalingsbundel van de andere delen terug naar de andere partijen en nodigt tezelfdertijd de
aannemer uit om zijn factuur in te dienen bij de respectieve partijen.
Ingeval voor één der partijen deze termijnen niet gerespecteerd worden en hierdoor
verwijlintresten of andere schadevergoedingen voortvloeien, zal de ingebreke gebleven partij de
andere partij volledig vrijwaren.
De gemeente zowel als Pidpa zullen instaan voor de betaling aan de aannemer binnen de
wettelijk voorziene termijnen en verbinden zich ertoe de vereiste maatregelen te nemen om te
beschikken over de nodige kredieten voor de betaling van hun respectievelijk aandeel.
In geval van laattijdige betaling door één van de partijen staan deze in voor de daaruit
voortvloeiende verwijlintresten en andere schadevergoedingen en zullen deze het
opdrachtgevend bestuur volledig vrijwaren.
ARTIKEL 10: Boetes en kortingen wegens minwaarde
De boetes en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een bepaald
aandeel, komen ten goede aan de betrokken partij. De andere boetes (van algemene aard) en/of
kortingen wegens minwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een bepaald deel, worden
pro rata van de inschrijvingsbedragen voor de verschillende delen verdeeld over de verschillende
partijen.
ARTIKEL 11: Voorlopige en definitieve oplevering. Vrijgave borgtocht.
Aangezien het één globale aanneming betreft, wordt de voorlopige en definitieve oplevering
verleend voor gans de aanneming, dus voor alle delen samen.
De voorlopige en definitieve oplevering wordt door de leidend ambtenaar gegeven.
De vrijgave van de borg heeft betrekking op de ganse aanneming.

De processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve oplevering worden door de leidend
ambtenaar opgesteld en een afschrift wordt overgemaakt aan alle betrokken partijen.
Voor het plaatsbezoek met het oog op de oplevering dienen alle betrokken partijen tijdig en
regelmatig uitgenodigd te worden. Iedere partij dient aldus de mogelijkheid geboden te worden
om, tegensprekelijk, zijn opmerkingen te formuleren en desnoods te laten opnemen in het
proces-verbaal van oplevering.
Indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geven zij hierover
een duidelijke motivatie. De leidend ambtenaar beslist, zoals beschreven in artikel 6.
ARTIKEL 12: Beheer, toezicht en onderhoud na beëindiging der werken
Na de voorlopige oplevering gebeurt het onderhoud van de afgewerkte werken deels voor
rekening van de gemeente en deels voor rekening van Pidpa. De gemeente zowel als Pidpa
zullen blijven instaan voor de werken die zij betaald hebben en alle verantwoordelijkheid nemen
voor een goed onderhoud. Zij kunnen hiervoor ieder afzonderlijk contracten afsluiten of de
werken laten uitvoeren in eigen beheer.
De gemeente doet toezicht en verwittigt Pidpa van onregelmatigheden aan haar gedeelte.
Pidpa vraagt tijdig vergunning aan de gemeente voor alle noodzakelijke onderhoudswerken.
ARTIKEL 13: Veiligheidscoördinatie
Het opdrachtgevend bestuur staat in voor de aanstelling van een veiligheidscoördinator-ontwerp
en verwezenlijking.
De kosten ivm. veiligheidscoördinatie voor deze werken zullen worden gedragen door iedere
partij volgens de respectievelijke aandelen in de werken.
ARTIKEL 14: Verzekeringen
Pidpa sluit, voor de volledige opdracht, een verzekeringspolis “Alle Bouwplaatsrisico’s” af volgens
de bepalingen in het bestek. De volledige premie zal worden betaald door Pidpa.
ARTIKEL 15: GRB conforme as-built
Het opdrachtgevend bestuur staat in voor het overmaken van de GRB conforme as-built voor de
volledige projectzone aan het AGIV. De kosten voor het opmeten van de as-builtplannen zijn
deels voor rekening van de gemeente en deels voor rekening van Pidpa, volgens de posten die
daartoe in de meetstaat voor het uitvoeren van de werken worden voorzien.
ARTIKEL 16: Waarborg
Tijdens de waarborgperiode zal iedere partij aan het opdrachtgevende bestuur elk schadegeval
ten gevolge van een eventuele gebrekkige uitvoering van de opdracht overmaken. Het
opdrachtgevende bestuur zal vervolgens de nodige maatregelen treffen.
ARTIKEL 17: Inwerkingtreding
Deze overeenkomst treedt in werking van zodra alle partijen deze samenwerkingsovereenkomst
ondertekend hebben."
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Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Pidpa - Hidrorio en de
gemeente Herenthout in het kader van de heraanleg kruispunt BrannekensstraatJodenstraat-Verbistlaan
De gemeenteraad van Herenthout,
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 dat de gemeente Herenthout het kruispunt Brannekensstraat-Jodenstraat-Verbistlaan
wenst herin te richten in het kader van het verhogen van de verkeersveiligheid aldaar;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12 augustus 2013
houdende de aanstelling van IOK, Antwerpseweg 1 te 2440 Geel als ontwerper voor het project
heraanleg kruispunt Brannkensstraat-Jodenstraat-Verbistlaan;
Gelet dat tijdens het voorontwerp is gebleken dat Pidpa-Hidrorio van deze gelegenheid gebruik
wenst te maken om reeds een 'wachtriolering' te voorzien voor de aldaar nog braakliggende
percelen;
Overwegende dat het past een samenwerkingsovereenkomst op te stellen tussen de gemeente
en PIDPA waarin de taken, rechten en plichten van alle betrokken partijen worden beschreven;
Gelet op het door Pidpa-Hidrorio voorgelegd ontwerp van samenwerkingsovereenkomst;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel.
1.
Goedkeuring
wordt
gehecht
aan
het
navolgend
ontwerp
van
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en PIDPA:

"Aangezien het gemeentebestuur de volgende werken wenst uit te voeren :
Heraanleg kruispunt Verbistlaan / Jodenstraat te Herenhout
Aangezien Pidpa tegelijk de volgende werken wenst uit te voeren:
Aanleg riolering Jodenstraat
Bij Pidpa is dit project gekend als K-XX-XXX: Wegen- en rioleringswerken in Verbistlaan /
Jodenstraat.
Aangezien partijen van oordeel zijn dat de werken en de opdracht in het algemeen belang dienen
te worden samengevoegd.
ARTIKEL 1: Opdrachtgevend bestuur
De gemeente en Pidpa beslissen de hoger beschreven werken in het algemeen belang, samen
te voegen en de gemeente aan te duiden om in gezamenlijke naam, bij de gunning en de
uitvoering van de opdracht als opdrachtgevend bestuur op te treden.
Alle partijen staan financieel in voor het deel van de opdracht dat ten hunne laste is en zullen
hiervoor tijdig alle nodige financiële middelen vrijmaken teneinde alle verplichtingen en
engagementen genomen in het kader van deze overeenkomst te kunnen honoreren.
Partijen zullen in dat opzicht nooit solidair moeten optreden.
ARTIKEL 2: Studie en ontwerp, vergunningen, onteigening en veiligheidscoördinatie
§1. Alle partijen staan in voor de studie en de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van
de opdracht dat ten hunne laste is. Zij nemen tegenover het opdrachtgevend bestuur de
volledige verantwoordelijkheid voor dit ontwerp, de administratieve en de technische bepalingen
die zij ter zake in het bestek laten inlassen, en alle wijzigingen of bijwerken die tijdens de
uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken en verband houden met de uitvoering van de
werken ten hunne laste.
§2. Elke partij staat in voor het verwerven van de vergunningen alsook voor de eventuele
onteigeningen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken ten haren laste. Desgevallend
worden de vergunningsaanvragen en de onteigeningsdossiers door het opdrachtgevend bestuur
gebundeld.
§3. Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator (ontwerp en verwezenlijking) zijn
opdracht, verbonden met hun aandeel in de samengevoegde opdracht, te allen tijde volledig en
adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende
de uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van het bouwwerk en dat hij alle
nodige informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten.
De aangestelde ontwerper wordt hiertoe contractueel verplicht.
Alle bouwheren nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze verbintenissen ten
aanzien van het opdrachtgevende bestuur de volledige verantwoordelijkheid op.
ARTIKEL 3: Grondverzet
§1. De gemeente zal, rekening houdend met de wetgeving overheidsopdrachten en de
bepalingen van hoofdstuk X van het Vlarebo instaan voor het opstellen van een technisch verslag
en de conformverklaring ervan door een erkende bodembeheerorganisatie.
Het opdrachtgevende bestuur voegt het door een erkende bodembeheerorganisatie conform
verklaarde Technisch verslag toe aan het aanbestedingsdossier
§2. Alle kosten in verband met de in paragraaf 1 vernoemde deelopdrachten worden door alle
partijen gedragen a rato van de raming der werken vóór aanbesteding van elk der
respectievelijke delen.
Dit betreft o.a. – niet-limitatief – volgende kosten:
- het aanstellen van een erkend bodemsaneringdeskundige
- het opmaken van een Technisch verslag
- de conformverklaring van het technisch verslag door een erkende bodembeheerorganisatie.
- extra gerelateerde prestaties door het studiebureau.
§3. De kosten voor het milieuhygiënisch onderzoek, nodig voor de opmaak van het Technisch
verslag, worden door elk van de partijen op basis van hun aandeel in de werken gedragen.
ARTIKEL 4: Aanstellen ontwerper en aanneming van werken
De opdracht van het studiebureau wordt uitgevoerd deels voor rekening van de gemeente, deels
voor rekening van Pidpa.
Per deel maakt het studiebureau afzonderlijke facturen. Alle partijen zullen de facturen betalen
conform de bepalingen van de tussen partijen en studiebureau gesloten ereloonovereenkomst.
Indien één der partijen de wettelijk of contractueel voorziene betalingstermijnen niet naleeft en
hierdoor verwijlinteresten en/of schadevergoedingen verschuldigd zijn, zal de in gebreke
gebleven partij de andere partijen volledig vrijwaren.

§2. Het opdrachtgevend bestuur schrijft wat de aanneming van werken betreft de
gunningsprocedure uit, staat in voor de opening der inschrijvingen en wijst de opdracht toe.
Hierbij wordt wel rekening gehouden met het feit dat de aanneming één ondeelbaar geheel
uitmaakt en dat alle werken dus moeten toevertrouwd worden aan de laagste regelmatige bieder
voor de totaliteit der werken (de 2 delen samen).
Het opdrachtgevend bestuur zal de kennisgeving van de goedkeuring van de gezamenlijke
werken slechts betekenen nadat alle partijen hebben ingestemd met het gunningsvoorstel en op
ondubbelzinnige wijze een verklaring hebben afgelegd dat zij akkoord gaan met het gedeelte
der werken te hunnen laste en dat zij voor de betaling ervan de nodige financiële middelen
hebben voorzien.
Desnoods verzoekt het opdrachtgevend bestuur, de aannemers om een verlenging van de
geldigheidsduur der inschrijvingen in afwachting van het akkoord van de andere partij. In elk
geval zal zij dit akkoord geven binnen de twee maanden nadat zij hierom werd verzocht.
De werken ten laste van de gemeente en deze ten laste van Pidpa, worden in het bestek en de
opmetingen telkens door een afzonderlijk deel vermeld en maken het voorwerp uit van
afzonderlijke door de aannemer op te stellen vorderingsstaten.
Inzonderheid in het artikel: "betalingen" van de administratieve bepalingen van het bijzonder
bestek zal de speciale aandacht van de aannemer hierop gevestigd worden.
ARTIKEL 5: Borgtocht
Het opdrachtgevend bestuur verzoekt de aannemer de borgtocht te stellen.
Deze heeft betrekking op de totaliteit der werken. Het opdrachtgevend bestuur kan dus
eventueel beslag leggen op de ganse borgtocht, maar zal die uiteraard geheel of gedeeltelijk
aanwenden ten voordele van deze partijen ten aanzien van wie de aannemer tekort geschoten
is en dit in verhouding tot de werkelijke kostprijs.
Aanwending van de borgtocht zal enkel gebeuren op aanvraag en/of met goedkeuring van de
betrokken partij(en).
ARTIKEL 6: Leiding der werken, wijziging en verrekening
§1. De gemeente is opdrachtgevend bestuur der werken en duidt in overleg met Pidpa een
leidend ambtenaar aan. De leidend ambtenaar neemt de leiding der werken waar. Dit betekent
dat hij alleen gemachtigd is om - voor alle werken, wie ze ook ten laste neemt - opdrachten te
geven aan de aannemer, proces-verbaal van ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van
voorlopige en definitieve oplevering der werken op te maken, de werken te schorsen,
vorderingsstaten goed te keuren, verrekeningen op te maken en voor te stellen, eventuele
maatregelen van ambtswege voor te stellen, enzovoort.
Voor beslissingen die betrekking hebben op het deel ten laste van de andere partij, zal de leidend
ambtenaar voorafgaandelijk aan zijn beslissing, advies vragen aan de andere partijen. Indien er
geen tegenstrijdigheden kunnen uit voortvloeien is dit advies bindend.
In elk geval dient dit advies te worden gegeven binnen een termijn die noodzakelijk is voor de
vlotte vooruitgang der werken.
De partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid, ook financiële, voor onder meer het tijdig
verlenen van dit advies.
§2. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht een (belangrijke) wijziging van de opdracht
voor het gedeelte van één of meerdere partij(en) noodzakelijk wordt geacht, wordt vóór de
betekening aan de aannemer de goedkeuring van de betrokken partij(en) bekomen met de
vooropgestelde wijzigingen en/of verrekeningen.
§3. Indien nalatigheid wordt vastgesteld in de uitvoering van de functie van leidend ambtenaar
dient de partij die niet werkgever of opdrachtgever is van de betrokken persoon (hetzij Pidpa,
hetzij de gemeente afhankelijk van de werkgever of opdrachtgever van de leidend ambtenaar)
een schriftelijk verzoek richten aan de andere partij om de ontzetting in de functie van leidend
ambtenaar te bewerkstelligen met vermelding van de gefundeerde redenen waarom dit verzoek
wordt verricht. Beide partijen zullen na ontvankelijk verklaring van het schriftelijk verzoek
overgaan tot de aanduiding van een nieuwe leidend ambtenaar zoals bepaald in artikel 6 §1.
ARTIKEL 7: Toezicht der werken
Iedere partij staat in voor het toezicht op de werken opgenomen in haar aandeel en draagt
daarvan de kosten.
Iedere partij kan gemandateerde waarnemers aanstellen die de werken te hunne laste opvolgen.
Deze gemandateerde waarnemers kunnen advies geven aan de toezichter en/of leidend
ambtenaar. Dit advies is eveneens bindend tenzij er tegenstrijdigheden zouden kunnen uit
voortvloeien.

De partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid voor het advies dat deze gemandateerde
waarnemers verstrekken en staan ook in voor de kosten hiervan.
ARTIKEL 8: Aansprakelijkheid
§1. De partijen verbinden zich ertoe om, behoudens ingeval van een zware fout of nalatigheid,
het opdrachtgevend bestuur volledig te vrijwaren en in alle geschillen vrijwillig tussen te komen.
Het opdrachtgevend bestuur verstrekt alle inlichtingen ten behoeve van de gerechtelijke
procedure.
§2. Voor zover niet kan worden uitgemaakt of geschillen betrekking hebben op de werken ten
laste van de ene of de andere partij, zullen de partijen de gebeurlijke aansprakelijkheid op zich
nemen op basis van het aandeel van elk der partijen in de samengevoegde opdracht en instaan
voor eventuele financiële gevolgen van deze aansprakelijkheid.
ARTIKEL 9: Betaling der werken
De werken worden uitgevoerd deels voor rekening van de gemeente en deels voor rekening van
Pidpa.
Per deel worden afzonderlijke betalingsaanvragen, vorderingsstaten en facturen opgemaakt.
De betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ingediend bij het opdrachtgevend bestuur.
Afzonderlijke kopieën worden per deel ingediend bij de betalende partij, t.t.z. voor
het deel ten laste van de gemeente;
het deel ten laste van Pidpa
De partijen beschikken over 14 kalenderdagen om de vorderingsstaten na te zien en/of
eventueel te verbeteren.
Ook voor de eindafrekening geldt deze termijn van 14 kalenderdagen.
De al dan niet verbeterde betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ter goedkeuring
voorgelegd aan de leidend ambtenaar.
Het opdrachtgevend bestuur stuurt binnen de 5 kalenderdagen de goedgekeurde
betalingsbundel van de andere delen terug naar de andere partijen en nodigt tezelfdertijd de
aannemer uit om zijn factuur in te dienen bij de respectieve partijen.
Ingeval voor één der partijen deze termijnen niet gerespecteerd worden en hierdoor
verwijlintresten of andere schadevergoedingen voortvloeien, zal de ingebreke gebleven partij de
andere partij volledig vrijwaren.
De gemeente zowel als Pidpa zullen instaan voor de betaling aan de aannemer binnen de
wettelijk voorziene termijnen en verbinden zich ertoe de vereiste maatregelen te nemen om te
beschikken over de nodige kredieten voor de betaling van hun respectievelijk aandeel.
In geval van laattijdige betaling door één van de partijen staan deze in voor de daaruit
voortvloeiende verwijlintresten en andere schadevergoedingen en zullen deze het
opdrachtgevend bestuur volledig vrijwaren.
ARTIKEL 10: Boetes en kortingen wegens minwaarde
De boetes en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een bepaald
aandeel, komen ten goede aan de betrokken partij. De andere boetes (van algemene aard) en/of
kortingen wegens minwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een bepaald deel, worden
pro rata van de inschrijvingsbedragen voor de verschillende delen verdeeld over de verschillende
partijen.
ARTIKEL 11: Voorlopige en definitieve oplevering. Vrijgave borgtocht.
Aangezien het één globale aanneming betreft, wordt de voorlopige en definitieve oplevering
verleend voor gans de aanneming, dus voor alle delen samen.
De voorlopige en definitieve oplevering wordt door de leidend ambtenaar gegeven.
De vrijgave van de borg heeft betrekking op de ganse aanneming.
De processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve oplevering worden door de leidend
ambtenaar opgesteld en een afschrift wordt overgemaakt aan alle betrokken partijen.
Voor het plaatsbezoek met het oog op de oplevering dienen alle betrokken partijen tijdig en
regelmatig uitgenodigd te worden. Iedere partij dient aldus de mogelijkheid geboden te worden
om, tegensprekelijk, zijn opmerkingen te formuleren en desnoods te laten opnemen in het
proces-verbaal van oplevering.
Indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geven zij hierover
een duidelijke motivatie. De leidend ambtenaar beslist, zoals beschreven in artikel 6.
ARTIKEL 12: Beheer, toezicht en onderhoud na beëindiging der werken
Na de voorlopige oplevering gebeurt het onderhoud van de afgewerkte werken deels voor
rekening van de gemeente en deels voor rekening van Pidpa. De gemeente zowel als Pidpa
zullen blijven instaan voor de werken die zij betaald hebben en alle verantwoordelijkheid nemen

voor een goed onderhoud. Zij kunnen hiervoor ieder afzonderlijk contracten afsluiten of de
werken laten uitvoeren in eigen beheer.
De gemeente doet toezicht en verwittigt Pidpa van onregelmatigheden aan haar gedeelte.
Pidpa vraagt tijdig vergunning aan de gemeente voor alle noodzakelijke onderhoudswerken.
ARTIKEL 13: Veiligheidscoördinatie
Het opdrachtgevend bestuur staat in voor de aanstelling van een veiligheidscoördinator-ontwerp
en verwezenlijking.
De kosten ivm. veiligheidscoördinatie voor deze werken zullen worden gedragen door iedere
partij volgens de respectievelijke aandelen in de werken.
ARTIKEL 14: Verzekeringen
Pidpa sluit, voor de werken binnen dit project die ten hare laste vallen, een verzekeringspolis
“Alle Bouwplaatsrisico’s” af.
De premie hiervoor zal worden betaald door Pidpa.
ARTIKEL 15: GRB conforme as-built
Het opdrachtgevend bestuur staat in voor het overmaken van de GRB conforme as-built voor de
volledige projectzone aan het AGIV. De kosten voor het opmeten van de as-builtplannen zijn
deels voor rekening van de gemeente en deels voor rekening van Pidpa, volgens de posten die
daartoe in de meetstaat voor het uitvoeren van de werken worden voorzien.
ARTIKEL 16: Waarborg
Tijdens de waarborgperiode zal iedere partij aan het opdrachtgevende bestuur elk schadegeval
ten gevolge van een eventuele gebrekkige uitvoering van de opdracht overmaken. Het
opdrachtgevende bestuur zal vervolgens de nodige maatregelen treffen.
ARTIKEL 17: Inwerkingtreding
Deze overeenkomst treedt in werking van zodra alle partijen deze samenwerkingsovereenkomst
ondertekend hebben."
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Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de opdracht - Heraanleg
kruispunt Jodenstraat - Brannekensstraat - Verbistlaan - Punt
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, in het bijzonder
artikel 24;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en
latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 5, § 2;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 augustus 2013
betreffende de gunning van de ontwerpopdracht voor de opdracht “Heraanleg kruispunt
Jodenstraat - Brannekensstraat - Verbistlaan - Punt” aan IOK, Antwerpseweg 1 te 2240 Geel;
Overwegende dat Pidpa-Hidrorio wenst te participeren in dit project voor de aanleg van een
‘wachtriolering’;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek 470059 werd opgesteld door de
ontwerper, IOK, Antwerpseweg 1 te 2240 Geel;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 193.743,00 +
€ 40.686,03 (21% btw) = € 234.429,03 opgesplitst als volgt;
Aandeel Pidpa-Hidrorio: 70.338,51 incl btw
Aandeel gemeente Herenthout: 164.090,52 incl. btw
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2015, op
budgetcode A-12.03.01/0200-00/22400007/IE-12;
Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 470059 en de raming voor de opdracht
“Heraanleg kruispunt Jodenstraat - Brannekensstraat - Verbistlaan - Punt”, opgesteld door de
ontwerper, IOK, Antwerpseweg 1 te 2240 Geel. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 135.612,00 + € 28.478,52 (21% btw) =
€ 164.090,52.
Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Art. 3. Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau.
Art. 4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2015, op budgetcode A12.03.01/0200-00/22400007/IE-12 van het investeringsbudget.
Art. 5. Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging.
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Aanpassing reglement sociale dienst
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad in zitting van 15 december 2014 waarbij laatst het
reglement voor de sociale dienst voor het personeel wordt vastgesteld;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 maart
2015 houdende aanpassing van het reglement van de sociale dienst n.a.v. het verslag van de
sociale dienst van 9 maart 2015;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. Het reglement van de sociale dienst wordt als volgt aangepast:
o Artikel 5 wordt als volgt aangepast: 'Het bestuur vergadert éénmaal per kwartaal, telkens
de dinsdagnamiddag van de tweede week van de derde, de zesde, de negende en de
elfde maand, of wanneer de noodwendigheid dit vereist, of op aanvraag van minimum de
helft van de leden'.
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Vaststelling van het mandaat van afgevaardigde van de gemeente voor de
algemene vergadering van PIDPA op
15 juni 2015 m.b.t. de agendapunten
statutenwijziging en kapitaalverhoging
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
bepaalt dat het mandaat van de afgevaardigde voor elke algemene vergadering dient te worden
vastgesteld;
Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de
algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen;
Gelet op artikel 22 van de statuten van Pidpa;
Gelet op de algemene vergadering van Pidpa die zal plaats hebben op maandag 15 juni 2015 op
het administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen;
Gelet op het voorstel van statutenwijziging dat werd overgemaakt aan het gemeentebestuur op
23 februari 2015, dit conform artikel 39 van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking dat stelt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene vergadering die de
statutenwijzigingen moet beoordelen, het ontwerp van statutenwijziging aan de deelnemers
dient overgemaakt te worden;
Gelet op het feit dat het voorstel van statutenwijziging voornamelijk bepalingen inhoudt die erop
gericht zijn de kwestie van de in het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 voorziene uittreding
van de provincie Antwerpen uit Pidpa adequaat te regelen;
Gelet op de beslissing van 23 februari jl. van de raad van bestuur van Pidpa om 20.000 aandelen
A (aandelen van het compartiment A = watervoorziening), met een nominale waarde van 2,5
euro/aandeel, uit te geven, waarop de gemeentelijke deelnemers vooraf kunnen inschrijven;
Gelet op het feit dat deze uitschrijving van aandelen erop gericht is inzake aandelen een billijk
evenwicht te realiseren tussen het compartiment watervoorziening enerzijds en de
rioleringscompartimenten anderzijds;

Gelet op het feit dat met brief van 26 februari 2015 aan onze gemeente kennis werd gegeven
van het voorstel van kapitaalverhoging en dat onze gemeente kan intekenen op een pro rata
deel van die 20.000 aandelen A, waardoor onze gemeente haar positie als deelnemer van Pidpa
kan versterken;
Gelet op het feit dat het aantal aandelen A waarop onze gemeente kan intekenen gebaseerd is
op het laatst gekende officiële bevolkingscijfer (dd. 1 januari 2015) en gelet op het feit dat onze
gemeente eventueel kan intekenen op een hoger aantal aandelen A ingeval één (of meer)
gemeentelijke deelnemer(s) haar (hun) recht op het inschrijven op aandelen A niet zou(den)
uitoefenen;
Gelet op het feit dat de volstorting van de aandelen kan gebeuren na de algemene vergadering
van 15 juni 2015 en dat de raad van bestuur (in zijn vergadering van 19 oktober 2015) op basis
van de volstorting van de aandelen de kapitaalverhoging zal afhandelen;
Overwegende dat voor deze volstorting een wijziging van het budget voor 2015 zal dienen
goedgekeurd te worden door deze raad;
Gelet op het feit dat de raad van bestuur van Pidpa een bijzondere toelichting heeft verstrekt
over de elementen wat betreft het voorstel van statutenwijziging en over de elementen inzake
de voorgestelde kapitaalverhoging;
Gelet op het feit dat Pidpa de leden van het college van burgemeester en schepenen, de
gemeentesecretaris
en
de
financieel
beheerder
heeft
uitgenodigd
op
de
toelichtingsvergaderingen dd. 10 en 13 maart 2015 waarop het voorstel van statutenwijziging
en het voorstel inzake kapitaalverhoging werd toegelicht;
Gelet op het feit dat over de decretaal bepaalde agendapunten voor de algemene vergadering
van 15 juni 2015 (jaarverslag en jaarrekening over het jaar 2014 en het verslag terzake van de
commissaris-revisor) op 27 april 2015 zal worden beslist door de raad van bestuur van Pidpa,
waarna de gebruikelijke uitnodiging en globale agenda (en de bijhorende stukken inzake
voormelde agendapunten) van de algemene vergadering zal worden meegedeeld;
Gelet op de artikelen 19 tot en met 26 van het gemeentedecreet in verband met de
vergaderingen en de beraadslagingen van de gemeenteraad;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de
bevoegdheid van de gemeenteraad;
Gelet op het besluit van onze raad van 26 mei 2014 waarbij de heer Leo Van Herck , raadslid,
werd aangeduid als vertegenwoordiger van onze gemeente bij de algemene vergaderingen van
PIDPA gedurende deze legislatuur, met als plaatsvervanger mevrouw Ingrid Verheyen, raadslid;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan de door de raad van bestuur van Pidpa voorgelegde
diverse wijzigingen aan de statuten van Pidpa, na artikelsgewijze behandeling leidende tot de
goedkeuring en vaststelling van de statuten zoals opgenomen als bijlage bij de oproeping tot
deze algemene vergadering.
Artikel 2. Ingetekend wordt op het aan de gemeente toekomende 'pro rata' deel van de
uitgeschreven 20.000 aandelen A, nl. 148 aandelen A. De volstorting ervan zal gebeuren na de
algemene vergadering van 15 juni 2015 die beslist over de kapitaalverhoging en de toebedeling
van het aantal aandelen per gemeente.
Artikel 3. Voor het geval één of meer gemeentelijke deelnemers niet zouden intekenen op een
pro rata deel van de uitgeschreven 20.000 aandelen A, wordt tevens ingetekend op het 'pro
rata' deel van de aandelen A waarop niet wordt ingeschreven door die andere gemeente(n) en
zal de volstorting ervan eveneens gebeuren na de algemene vergadering van 15 juni 2015 die
beslist over de kapitaalverhoging en de toebedeling van het aantal aandelen per gemeente.
Artikel 4. Aan de vertegenwoordiger van onze gemeente wordt de opdracht gegeven om op de
algemene vergadering van 15 juni 2015, overeenkomstig deze beslissing te stemmen, evenals
op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de
agendapunten van deze algemene vergadering.
Artikel 5. 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.
De heer Johan Van Herck, raadslid, vervoegt de zitting.
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Goedkeuring agenda algemene vergadering IOK d.d. 19 mei 2015
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals
gewijzigd (hierna kortweg 'DIS');
Gelet op de Omzendbrief BB 2013/5 van 19 april 2013 betreffende de wijzigingen aan het decreet
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging IOK;
Gelet op het feit dat de eerstvolgende algemene vergadering van IOK plaatsvindt op 19 mei
2015 te Kasterlee, met volgende agenda:
1. Statutaire benoemingen
- benoeming kandidaat-bestuurder gemeente Olen
2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2014
3. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2014
4. Resultaatsbestemming 2014
5. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2014, afgesloten per 31 december 2014
6. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris-revisor over de
uitoefening van hun mandaat in 2014
7. Varia;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
algemene vergadering;
Gelet op de statuten van IOK;
Gelet op de toelichtende nota bij de agenda van de algemene vergadering van 19 mei 2015;
Gelet op artikel 44 van het DIS waarin bepaald wordt 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;
Gelet op de beslissing van onze raad van 16 december 2013 waarbij de heer Leo Van Herck,
gemeenteraadslid, werd aangeduid als vertegenwoordiger van onze gemeente om deel te nemen
aan de algemene vergadering van IOK die worden georganiseerd vanaf het jaar 2014 tot en met
31 december 2018, met als plaatsvervanger mevrouw Ingrid Verheyen, gemeenteraadslid;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van IOK d.d.
19 mei 2015 als volgt:
1. Statutaire benoemingen
- benoeming kandidaat-bestuurder gemeente Olen
2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2014
3. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2014
4. Resultaatsbestemming 2014
5. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2014, afgesloten per 31 december 2014
6. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris-revisor over de
uitoefening van hun mandaat in 2014
7. Varia.
Art. 2. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering
van IOK op 19 mei 2015 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen
in de gemeenteraad van heden.
Art. 3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissing en hiervan onverwijld een afschrift te bezorgen aan IOK, Antwerpseweg 1 te 2440
Geel.
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De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals
gewijzigd (hierna kortweg 'DIS');
Gelet op de Omzendbrief BB 2013/5 van 19 april 2013 betreffende de wijzigingen aan het decreet
intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging IOK
Afvalbeheer;
Gelet op het feit dat de eerstvolgende algemene vergadering van IOK Afvalbeheer plaatsvindt
op 19 mei 2015 te Kasterlee, met volgende agenda:
1. Statutaire benoemingen
- benoeming kandidaat-bestuurder gemeente Olen
2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2014
3. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2014
4. Resultaatsbestemming 2014
5. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2014, afgesloten per 31 december 2014
6. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris-revisor over de
uitoefening van hun mandaat in 2014
7. Varia;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
algemene vergadering;
Gelet op de statuten van IOK Afvalbeheer;
Gelet op de toelichtende nota bij de agenda van de algemene vergadering van 19 mei 2015;
Gelet op artikel 44 van het DIS waarin bepaald wordt 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;
Gelet op de beslissing van onze raad van 16 december 2013 waarbij de heer Leo Van Herck,
gemeenteraadslid, werd aangeduid als vertegenwoordiger van onze gemeente om deel te nemen
aan de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer die worden georganiseerd vanaf het jaar
2014 tot en met 31 december 2018, met als plaatsvervanger mevrouw Ingrid Verheyen,
gemeenteraadslid;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van IOK
Afvalbeheer d.d. 19 mei 2015 als volgt:
1. Statutaire benoemingen
- benoeming kandidaat-bestuurder gemeente Olen
2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2014
3. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2014
4. Resultaatsbestemming 2014
5. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2014, afgesloten per 31 december 2014
6. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris-revisor over de
uitoefening van hun mandaat in 2014
7. Varia.
Art. 2. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering
van IOK Afvalbeheer op 19 mei 2015 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissing genomen in de gemeenteraad van heden.
Art. 3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissing en hiervan onverwijld een afschrift te bezorgen aan IOK Afvalbeheer, Antwerpseweg
1 te 2440 Geel.
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Varia
De voorzitter haalt de mondelinge vragen die tijdens de vorige raadszitting gesteld werden
opnieuw aan.
Wat betreft de vragen over het dossier van KFC Herenthout verwijst de heer Herman Dom,
schepen, naar de uitnodiging die inmiddels werd verstuurd voor de infovergadering op 12 mei
eerstkomend, waarop de leden van de sportraad, de gemeenteraad en de OCMW-raad zijn
uitgenodigd. Op vraag van de heer Stijn Raeymaekers, raadslid, om ook andere betrokken
adviesraden (bv. jeugdraad i.v.m. Speelpleinwerking) uit te nodigen, antwoordt mevrouw Tine
Witvrouwen, schepen, dat de vergadering vooral de technische aspecten zal belichten.
Op de vraag van raadslid Raeymaekers omtrent de tribune, antwoordt de heer Herman Dom,
schepen, dat die uit de omgevingswerken zal gehaald worden en zal gebouwd worden in opdracht
van KFC Herenthout.

De heer Roger Gabriëls, burgemeester, geeft aan dat drie afgebrokkelde rijstroken aan de
Heikant zullen aangepakt worden in de loop van de maand juni. De stukken die minder slecht
zijn zullen later hersteld worden; bepaalde stukken behoeven geen herstelling.
Wat betreft de visie op de milieuaspecten bij de renovatie van het eigendom Verheyen, geeft de
heer Herman Dom, schepen, aan dat er zoveel mogelijk zal gestreefd worden naar een Bijna
EnergieNeutraal gebouw. In de week van 4 mei vindt er een overleg plaats met de diensten van
Kamp C om te bekijken wat de mogelijkheden zijn, waarna een architect zal aangesteld worden.
Op vraag van de heer Hugo Cambré, raadslid, of het Molenhuis ook onder deze intenties valt,
geeft schepen Dom aan dat, indien op termijn verbouwingen nodig zijn, energiezuinigheid ook
een factor zal zijn om rekening mee te houden. Dit zal mee besproken worden, maar in eerste
instantie is het niet de bedoeling dit gebouw mee aan te pakken.
De heer Ben Verhaegen, raadslid, herinnert aan het initiatief van enkele jaren geleden om de
regenboogvlag te hijsen tegen homofobie. Mevrouw Josée Poelmans, OCMW-voorzitter,
bevestigt
dat
we
dit
dit
jaar
opnieuw
zullen
doen.
Op de vraag of er nog andere initiatieven werden genomen op het vlak van het bevorderen van
de diversiteit, antwoordt de burgemeester dat er voorlopig geen plannen zijn.
Raadslid Verhaegen vraagt ook nog of het klopt dat de verwarming van het gemeentehuis nu
gekoppeld is aan een ketel in de brandweerkazerne. De burgemeester antwoordt hierop dat het
systeem in de loop van de maand mei zal vernieuwd worden.
De heer Hugo Cambré, raadslid, vraagt welk systeem van onkruidbestrijdingsinstallatie werd
aangekocht. De burgemeester antwoordt dat gehoopt wordt dat twee toestellen die werken op
stoom kunnen aangekocht worden voor een bedrag van 25.000 euro. Stoom zou het onkruid tot
in de wortels uitroeien. Op vraag van de heer Johan Van Herck, raadslid, of ook de optie van het
branden werd bekeken, antwoordt de burgemeester dat verschillende opties onderzocht werden.
De heer Jan van Dyck, raadslid, heeft via een briefje van het wijkcomité in de Dekbunders
vernomen dat het willig beroep van Hidrorio afgewezen is en dat met Hidrorio zal onderhandeld
worden of de weg niet breder kan gemaakt worden. De bevolking wist dit al terwijl de raadsleden
nog van niets wisten.
De burgemeester antwoordt dat hij hierover gecontacteerd werd door enkele mensen van het
wijkcomité. Daarop heeft hij contact gehad met de provincie over de bewering van een aantal
mensen dat de provincie zou instemmen met smallere grachten, maar dit bleek niet te kloppen.
Raadslid Raeymaekers vindt het normaal dat er communicatie gebeurt vooraleer het verslag van
het college werd goedgekeurd, maar vraagt om in dergelijk geval ook de raadsleden in te lichten.
Raadslid Raeymaekers informeert nog naar de advisering van het milieuhandhavingsplan door
de MINA-raad. Schepen Dom antwoordt dat de MINA-raad in zijn advies een prioriteit nl.
zwerfvuil heeft aangeduid, hetgeen door het college werd gevolgd.
Raadslid Raeymaekers merkt op dat hij vindt dat het college niet correct gehandeld heeft met
de reactie op de vraag van de stedenbouwkundig inspecteur betreffende het gevolg dat werd
gegeven aan een (in oorsprong anonieme) klacht.
Raadslid Raeymaekers verwijst naar een klacht in de gemeente Meerhout waar door de
Gouverneur werd geantwoord dat de huurovereenkomst in kwestie moet goedgekeurd worden
door de gemeenteraad en vraagt zich af of dit ook van toepassing is voor de huurovereenkomst
met PWA.
De secretaris antwoordt dat het in casu ging om een huurovereenkomst van een interlokale
vereniging, voor de goedkeuring waarvan de gemeenteraad inderdaad bevoegd is. Een gewone
huurovereenkomst tussen de gemeente en een derde is in principe een daad van beheer en dus
bevoegdheid college.
Raadslid Raeymaekers vraagt ook nog uitleg over de onbewoonbaarverklaring van het pand
Vonckstraat 64. De secretaris legt uit welke stappen werden ondernomen. Raadslid Jan Van Dyck
stelt voor om op basis van deze ervaringen een crisishandboek uit te schrijven.

Raadslid Cambré vraagt zich af of de asfaltering van Blokt behoorde tot het buitengewoon
onderhoud van de wegen.
De burgemeester antwoordt dat de aannemer een nieuwe procedure met bitumen heeft
voorgesteld. Met deze werkwijze konden deze werken nog uitgevoerd worden binnen het
voorziene budget.
Raadslid Raeymaekers informeert naar de betalingen die in april nog werden gedaan aan
architect Alaers. Schepen Dom antwoordt dat dit nog openstaande facturen betrof, vooral voor
technische studies.
Raadslid Raeymaekers wenst opheldering over het stopzetten van de procedure voor het
vernieuwen van het speelpleintje aan ’t Kapelleke. Schepen Tine Witvrouwen antwoordt dat het
stopzetten van de opdracht werd ingegeven door mogelijke problemen met de termijnen. De
termijn was gewoon uit het oog verloren. We wilden het voorbereidend werk zo snel mogelijk
doen. Intussen wordt het speelpleintje nog licht vernieuwd.
Raadslid Raeymaekers wenst ook nog te weten of de bomen die werden vernield aan het terrein
van FC Fiat zullen herplant worden want nu staan ze dicht op elkaar. De burgemeester antwoordt
dat de afstand werd gerespecteerd die in de stedenbouwkundige vergunning werd opgelegd,
zelfs meer dan 10 cm verder uit elkaar.
In besloten vergadering wordt op vraag van raadslid Cambré nog uitleg gegeven over de keuze
voor de locatie van open grachten langs de Bouwelse Steenweg, gedeelte van kruispunt
Mikhoeve/Gelderstraat tot Zelse beek.

