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1
Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting 1 juni 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 1
juni 2015, aan de raadsleden bezorgd per drager samen met de agenda van de gemeenteraad
van heden;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Het verslag van de vergadering van 1 juni 2015 wordt goedgekeurd.
Mevrouw Tine Witvrouwen vervoegt de zitting.
2
Vaststelling van de rekening van het dienstjaar 2014
De financieel beheerder geeft toelichting bij de jaarrekening 2014.
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, laat weten dat zijn fractie zich zal onthouden omdat –
hoewel de cijfers positief zijn – deze een bedroevend beleid laten zien. Hij meent dat het tijd
wordt om op een rijtje te zetten welke van de grootse geplande projecten nog haalbaar zijn. De
huidige gunstige autofinancieringsmarge komt volgens hem voornamelijk voort uit het niet
realiseren van grote projecten en uit toevallige factoren.
De heer Maurice Helsen, schepen, werpt hiertegen op dat de achterstand van de projecten,
waaraan het raadslid refereert, slechts een impact hebben op het investeringsbudget en niet op
het exploitatiebudget. De schepen is van mening dat het goede resultaat van 2014 ons wapent
tegen een slechter komend jaar. Bovendien ziet de schepen een aantal structurele maatregelen
die mee het goede resultaat veroorzaken bv. de samenwerking tussen gemeente en OCMW. Het
investeringsbudget heeft inderdaad vertraging opgelopen maar bij de laatste budgetwijziging is
hiermee al rekening gehouden bv. schrappen van uitgaven voor Bouwelse Steenweg en
Dekbunders. Sommige dossiers vereisen nu eenmaal een lang beslissingsproces.
Raadslid Raeymaekers wijst erop dat de geplande investeringen ook kunnen tegenvallen.
Schepen Helsen antwoordt dat hiermee zo goed als mogelijk rekening zal gehouden worden in
het budget 2016 en het aangepaste meerjarenplan.
Ook de heer Ben Verhaegen, raadslid, geeft aan zich te willen onthouden wegens het
achteruitschuiven van investeringen en terugbetalingen.
De heer Hugo Cambré, raadslid, vraagt naar de reden waarom slechts een klein percentage van
het voorziene budget werd uitgegeven voor milieuacties.
De heer Herman Dom, schepen, antwoordt dat hierbij een plan wordt gevolgd waaruit slechts
de acties worden gekozen die haalbaar geacht worden. Het is immers niet de bedoeling om het
geld zomaar op te souperen. In 2014 werd vooral gewerkt aan de nulmeting om een startpunt
te hebben waaruit we de acties kunnen distilleren.
Op de opmerking dat er geen inkomsten zijn uit GAS-boetes, antwoordt de financieel beheerder
dat de GAS-boetes worden geïnd door de ILV Bureau GAS en verrekend in de rekening van deze
vereniging.
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten , de provincies en de OCMW’s;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels
van de gemeente, de provincies en de OCMW’s;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit
van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeente, de
provincies en de OCMW’s;
Gelet op de voorliggend document: jaarrekening 2014;
Gelet op het advies van het managementteam van 8 juni 2015;
Gelet op de toelichting van mevrouw Ann Wiemeersch, financieel beheerder;
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 5 onthoudingen (Ben
Verhaegen, Christine Peeters, Stijn Raeymaekers, Hugo Cambré en Machteld
Ledegen):
Enig artikel. De rekening 2014 wordt definitief vastgesteld als volgt:
1. 1.
Liquiditeitenrekening 2014:
Uitgaven exploitatiebudget: € 9.249.936,89
Ontvangsten exploitatiebudget: € 10.466.692,21
Saldo exploitatie: € 1.216.755,32
Uitgaven investeringsbudget: € 437.447,96
Ontvangsten investeringsbudget: € 26.001,13
Saldo investeringen: € -411.446,83
Uitgaven andere: € 431.788,13
Ontvangsten andere: € 25.263,69
Saldo andere: € -406.524,44
Budgettair resultaat van het boekjaar: € 398.784,05
Gecumuleerd budgettair resultaat: € 3.343.359,66
Resultaat op kasbasis: € 2.317.895,60
Autofinancieringsmarge: € 810.230,88
1. 2.
Balans per 31 december 2014:
Vlottende activa: € 4.905.002,90
Vaste activa: € 28.751.274,01
Totaal van de activa: € 33.656.276,91
Schulden: € 7.265.347,30
Nettoactief: € 26.330.929,61
Totaal van de passiva: € 33.656.276,91
1. 3.
Staat van opbrengsten en kosten 2014:
Kosten: € 10.175.841,11
Opbrengsten: € 10.591.068,16
Overschot/tekort van het boekjaar: € 415.227,05
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Budgetwijziging 2015 / 1
Mevrouw Machteld Ledegen, raadslid, vraagt waarom de overkapping voor Klim-Op verschoven
is naar 2015.
De heer Patrick Heremans, schepen, antwoordt dat dit werd uitgesteld tot de zomervakantie. De
afspraak met de aannemer is dat het winddicht is tegen eind augustus. De gemeentediensten
zelf nemen een deel van de afwerking op zich.
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Overwegende dat, door verschuiving van de uitvoering van bepaalde projecten van 2014 naar
2015, bepaalde wijzigingen aan het investeringsbudget van 2015 nodig zijn;
Overwegende dat een aantal geplande investeringen duurder zullen zijn dan initieel
gebudgetteerd, zoals de aankoop van een kraan en de herinrichting van het kruispunt Punt Jodenstraat/Verbistlaan - Brannekensstraat;

Gelet op het voorgebracht voorstel van budgetwijziging 2015/1;
Gelet op het advies van het Managementteam d.d. 8 juni 2015;
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 5 onthoudingen (Ben
Verhaegen, Christine Peeters, Stijn Raeymaekers, Hugo Cambré en Machteld
Ledegen):
Enig artikel. De budgetwijziging 2015/1 wordt goedgekeurd zoals voorgebracht.
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Kennisname van de jaarrekening 2014 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 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten , de provincies en de OCMW’s;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels
van de gemeente, de provincies en de OCMW’s;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit
van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeente, de
provincies en de OCMW’s;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2 juni 2015 houdende
vaststelling van de jaarrekening over het jaar 2014;
Gelet op de voorgebrachte jaarrekening 2014 van het OCMW;
Gelet op de toelichting door mevrouw Ann Wiemeersch, financieel beheerder;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit:
Enig artikel. De raad neemt kennis van en heeft geen opmerkingen bij de jaarrekening 2014
van het plaatselijk Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.
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Goedkeuring protocolakkoord versnelde toewijzing
Op vraag van de heer Stijn Raeymaekers, raadslid, geeft de secretaris verduidelijking bij dit
agendapunt.
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, zoals gewijzigd, in het
bijzonder artikel 95, §1, 4de lid, waarin bepaald wordt dat bij de toewijzing van sociale
huurwoningen rekening moet gehouden worden met de bijzondere doelstellingen van het
Vlaamse Woonbeleid, zoals opgenomen in artikel 4,§ 2 van de Vlaamse Wooncode dat onder
meer stelt dat het woonbeleid gericht is op het bevorderen van de integratie van bewoners in
de samenleving;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het
sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (kaderbesluit Sociale
Huur), zoals gewijzigd, in het bijzonder artikel 24 waarin bepaald wordt dat de verhuurder onder
bepaalde voorwaarden een woning versneld kan toewijzen;
Gelet op de besprekingen binnen de werkgroep versnelde toewijzing met een afvaardiging van
de sociale huisvestingsmaatschappijen, de verschillende aanvragers voor versnelde toewijzing,
Welzijnszorg Kempen, Wonen in de stadsregio en Kempens Woonplatform waarbij het contingent
per gemeente werd vastgelegd op 5 versnelde toewijzingen per 10.000 inwoners over een
periode van 5 jaar en waar de praktische werkwijze werd vastgelegd in het voorliggend
protocolakkoord;
Overwegende dat de gemeente waar de toe te wijzen woning ligt, samen met de verhuurder en
de aanvragers afspraken kan maken over de verdeling van het aandeel versnelde toewijzingen
en de spreiding ervan over het jaar;

Overwegende dat de werkgroep versnelde toewijzing ook in de toekomst nog zal bijeen komen
met het oog op de evaluatie van de praktische toepassing van dit protocolakkoord en een
eventuele bijsturing ervan;
Overwegende dat het protocolakkoord besproken zal worden op het volgend lokaal woonoverleg;
Gelet op het voorgebracht ontwerp van protocolakkoord versnelde toewijzing;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. Goedkeuring wordt gehecht aan het voorgebracht protocolakkoord inzake
versnelde toewijzing van sociale huurwoningen:
"Tussen de gemeente en het OCMW van Herenthout, de sociale huisvestingsmaatschappij
Zonnige Kempen en de toeleiders, zijnde het OCMW, CAW De Kempen, vzw Ciris, Cirkant vzw,
De Waaiburg vzw, vzw Ter Loke, vzw Kruislink en Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen,
wordt een protocolakkoord afgesloten houdende de specifieke procedure inzake de versnelde
toewijzing van sociale huurwoningen op grondgebied van de gemeente Herenthout
overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociaal
huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode van 12 oktober 2007, zoals
gewijzigd (hierna kaderbesluit sociale huur genoemd), in het bijzonder artikel 24.
Artikel 1
De sociale huisvestingsmaatschappij(en) verbind(t)(en) er zich toe om binnen de gemeente
Herenthout over een periode van 5 jaar 5 versnelde toewijzingen per 10.000 inwoners toe te
staan, op aangeven van de toeleiders als volgt te verdelen:
– 20 % bijzondere jeugdzorg;
– 20 % CAW;
– 20 % netwerk Geestelijke Gezondheidszorg;
– 40 % OCMW.
Indien een toeleider over het eigen contingent gaat, kan de toeleider in overleg gaan met de
andere toeleiders met de vraag om de cliënt over te nemen.
Het aantal effectieve huurcontracten met het oog op versnelde toewijzing waartoe de sociale
huisvestingsmaatschappij zich verbindt op het grondgebied van de gemeente Herenthout, wordt
met ingang van 1 oktober 2015 vastgelegd op 4 voor de volgende 5 jaar.
Minimaal wordt er gestreefd naar een jaarlijkse invulling van 1/5de van het contingent. De
betrokken sociale huisvestingsmaatschappij(en) kan/kunnen hiervan gemotiveerd afwijken. Het
betrokken OCMW wordt hiervan in kennis gesteld 1 maand voorafgaand aan de start van het
nieuwe werkjaar. Het OCMW brengt op haar beurt de toeleiders op de hoogte van het gewijzigde
contingent.
Er kunnen echter op jaarbasis maximaal 2 sociale huurwoningen versneld worden toegewezen.
Deze afspraken worden op regelmatige basis geëvalueerd.
Artikel 2
De sociale dienst van het OCMW Herenthout staat in voor het administratief beheren en
coördineren van de aanvragen voor een versnelde toewijzing van een sociale woning bij de
sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen.
Dit betekent concreet dat de toeleiders aanvragen voor een versnelde toewijzing indienen bij de
sociale dienst van het OCMW Herenthout.
Indien er gelijktijdig meerdere aanvragen door verschillende toeleiders worden ingediend, zullen
deze chronologisch volgens aanmelding genoteerd worden op een aan te leggen wachtlijst.
Artikel 3
Voorafgaand aan een aanvraag voor een versnelde toewijzing wordt de aanvrager ingeschreven
bij de sociale huisvestingsmaatschappij(en) actief op het grondgebied van de gemeente.
De aanvraag voor een versnelde toewijzing, zoals omschreven in artikel 2, zal steeds vergezeld
zijn van een verslag, opgemaakt door de toeleider, waaruit blijkt dat de aanvrager waarvoor de
versnelde toewijzing gevraagd wordt, voldoet aan de voorwaarden uit artikel 24 van het
kaderbesluit sociale huur.
De aanvraag bevat eveneens de naam en de contactgegevens van de toeleider.
Artikel 4
Elke toeleider verbindt zich ertoe om met elke kandidaat-huurder in uitvoering van de versnelde
toewijzing een begeleidingsovereenkomst af te sluiten. In deze overeenkomst wordt de focus
gelegd op de woonsituatie, waarbij afspraken worden opgenomen betreffende volgende thema’s:
– Onderhoud;
– Wooncultuur;

– Samenleven met buren;
– Tijdig te betalen huurgelden.
Indien op het einde van de begeleidingsovereenkomst blijkt dat een voortzetting van de
begeleidende maatregelen noodzakelijk is, wordt de begeleidingsovereenkomst verlengd.
Zowel het verlengen als het beëindigen van de overeenkomst wordt beslist in overleg met de
betrokken sociale huisvestingsmaatschappij.
Artikel 5
De prioriteit waardoor de kandidaat-huurder in aanmerking komt voor een versnelde toewijzing
vervalt indien:
–
de kandidaat-huurder nalaat om binnen een termijn van 15 kalenderdagen te reageren op
een toewijzing van een sociale woning;
– de kandidaat-huurder een aangeboden sociale woning weigert;
–
de kandidaat-huurder niet meer voldoet aan de voorwaarden zoals omschreven artikel 24
van het kaderbesluit sociale huur.
Indien de kandidaat huurder zijn of haar prioriteit verliest als gevolg van één van de
bovenstaande redenen kan deze na een periode van drie maanden opnieuw aangevraagd worden
indien:
– de kandidaat-huurder nog steeds aan alle voorwaarden voldoet;
–
er kan aangetoond worden dat de kandidaat-huurder tijdens de voorbije drie maanden
inspanningen heeft geleverd om zijn situatie te veranderen;
–
het verlies van prioriteit als gevolg van een laattijdige reactie op een toewijzing of een
woonstweigering te wijten is aan billijkheidsredenen van psychosociale aard en dit duidelijk blijkt
uit de motivering van de aanvragende en/of begeleidende partnerorganisatie.
Artikel 6
De sociale huisvestingsmaatschappij(en) verbind(t)(en) zich ertoe om de sociale dienst van het
OCMW Herenthout in kennis te stellen van elke toewijzing van een woning en/of weigering in
het kader van een aanvraag tot versnelde toewijzing van een sociale woning en dit via
sociale.dienst@herenthout.be. De sociale dienst van het OCMW Herenthout brengt op haar beurt
de betrokken toeleider op de hoogte van de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij.
Op regelmatige basis wordt een terugkoppeling voorzien met het lokaal woonoverleg.
Artikel 7
De betrokken toeleider neemt om de 3 maanden het initiatief om een individueel overleg te
organiseren met de sociale huisvestingsmaatschappij betreffende de individuele situatie van elke
huurder die een sociale woning werd toegewezen via de versnelde procedure.
Welzijnszorg Kempen, Kempens Woonplatform en Wonen in de Stadsregio nemen het initiatief
om het opgezette overleg met de betrokken sociale huisvestingsmaatschappijen en de toeleiders
te continueren houdende de praktische werking van dit protocolakkoord. Indien 1 van de
betrokken partijen een bijeenkomst wenst kan dit voorgelegd worden aan Welzijnszorg Kempen,
Kempens Woonplatform en Wonen in de Stadsregio, welke verder initiatief zullen nemen."
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Kennisname budgetwijziging 2015/1 van het OCMW
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s, zoals gewijzigd;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW’s, zoals
gewijzigd;
Gelet op het besluit van onze raad van 15 december 2014 houdende goedkeuring van het
aangepast meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW;
Gelet op het besluit van onze raad van 15 december 2014 houdende kennisname van het budget
2015 van het OCMW;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 juni 2015 betreffende de
wijziging 2015/1 van het budget van het OCMW;
Overwegende dat voormelde budgetwijziging geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage
meebrengt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit:
Artikel 1. Kennis wordt genomen van de wijziging 2015/1 van het budget van het OCMW, zoals
vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 2 juni 2015.

Art. 2. Deze beslissing wordt ter kennis gebracht van het OCMW van Herenthout en van de
Gouverneur van de provincie Antwerpen.
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Varia
Mevrouw Ann Willems, voorzitter, herhaalt de vragen die tijdens de vorige zitting in de varia
werden gesteld.
Hoewel de heer Herman Dom, schepen, antwoordt dat het college de noodzaak niet heeft
aangevoeld om de overeenkomst tussen KFC Herenthout vzw en hun architect op te vragen
omdat uit de feiten blijkt dat er een plan voorhanden is en het logisch is dat de opvolging door
hun architect gebeurt, dringt raadslid Raeymaekers toch aan op het opvragen van deze
overeenkomst. Schepen Dom zegt toe dit te zullen opnemen.
De heer Hugo Cambré, raadslid, informeert naar de stand van zaken omtrent de gunning van de
omgevingsaanleg.
Schepen Dom antwoordt dat onze raadsman dit al deels bekeken heeft en dat het vaststaat dat
de laagste bieder als onregelmatig kan beschouwd worden. Momenteel wachten we op een
prijsverantwoording van de tweede en de derde bieder, die daarna door de raadsman zal
bekeken worden.
De voorwaarden voor subsidiëring van de aankoop en sanering van verwaarloosde/leegstaande
bedrijfsruimten werden aan de fractieleiders bezorgd.
Uit onderzoek blijkt dat de werken aan de hoek Boeyendaal-Itegemse Steenweg werden
uitgevoerd volgens het retributiereglement. Naar aanleiding van dit punt houdt raadslid
Raeymaekers een pleidooi om dergelijke zaken op voorhand zeer grondig te bekijken en
eventueel op de gemeenteraad te bespreken. Er zijn thans talrijke klachten, waarvoor het
raadslid meent ruimschoots op voorhand gewaarschuwd te hebben.
De heer Roger Gabriëls, burgemeester, geeft toe dat hier een fout gebeurd is, maar meent dat
enkel wie niets doet, geen fouten maakt.
De heer Ben Verhaegen, raadslid, informeert naar de visie over het opnemen van leningen o.m.
het voorziene bulletkrediet en waarschuwt dat vooral dit laatste een hypotheek legt voor de
toekomstige beleidsploeg.
Schepen Helsen antwoordt dat dit zal moeten blijken uit het budget en de aanpassing van het
meerjarenplan.
Raadslid Verhaegen heeft in de jaarrekening gelezen dat in 2014 minder aandacht werd besteed
aan debiteurenbeheer wegens introductie van de BBC bij het OCMW.
Schepen Helsen antwoordt dat dit geen invloed heeft op het resultaat van de rekening aangezien
het de vorderingen zijn die de rekening bepalen.
Raadslid Verhaegen vestigt ook de aandacht op de werkdruk voor het personeel.
De secretaris antwoordt dat het de bedoeling is de organisatie zo snel mogelijk te hertekenen
n.a.v. de integratie van gemeente en OCMW maar bepaalde ingrepen zullen sneller uitgevoerd
worden.
In dit verband wijst raadslid Raeymaekers op de opmerking van het MAT over de waardering
voor het personeel en maakt zich zorgen dat de werklast enorm zal stijgen door de komende
grote projecten.
De burgemeester antwoordt dat deze kwestie de daaropvolgende vergadering van het MAT
uitgebreid werd besproken.
De secretaris is van mening dat de werklast niet exponentieel zal stijgen door grote projecten
van zodra die in uitvoering zijn aangezien deze momenteel heel veel voorbereidend werk vergen.
Zij tracht zeker voldoende aandacht te besteden aan de werklast van het personeel.
Raadslid Verhaegen vraagt of er reeds zicht is op de tijdspanne waarbinnen projecten zullen
gerealiseerd worden.
De burgemeester antwoordt dat de architect voor het project ‘Serneels’ een tijdschema heeft
opgesteld. Dit zal aan de raadsleden bezorgd worden.

Raadslid Verhaegen vraagt zich ook af of de Afdeling Woord in de Muziekacademie niet meer
kansen moet krijgen.
De heer Patrick Heremans, schepen, antwoordt dat dit reeds het derde jaar is dat dit
georganiseerd wordt. De werkingsmiddelen worden toegekend op basis van het aantal
leerlingen. Om levensvatbaar te zijn, moeten er meer leerlingen zijn. Ook de directie van de
academie steunt de keuze. Op de vraag van raadslid Ledegen of hiermee de muziekacademie
niet in het gedrang komt, antwoordt schepen Heremans dat het best mogelijk is dat dit invloed
heeft op het autonoom voortbestaan van onze academie maar dat uit de feiten blijkt dat er geen
interesse is. Schaalvergroting is een modetrend, waardoor we wellicht binnen enkele jaren zullen
moeten zoeken naar een partner. Daar denken we nu al pro-actief over na, maar dat impliceert
niet dat de academie hier ook fysiek verdwijnt.
Raadslid Verhaegen vraagt of er al resultaat gekend is van de genomen maatregelen in het kader
van de actie Klimaatneutrale Organisatie 2020. Schepen Dom antwoordt dat we nog maar pas
beschikken over de gegevens van de nulmeting. Er zijn wel tussenstappen voorzien waarop een
evaluatie wordt gemaakt.
Raadslid Verhaegen pleit voor een digitale archivering om zo stukken makkelijker raadpleegbaar
te maken voor de burger. Schepen Dom antwoordt dat er gewerkt wordt aan een meer
toegankelijke website en de introductie van een degelijk e-loket.
Raadslid Cambré vraagt welke gevolgen er op het terrein gegeven worden aan de beslissing van
de MINA-raad om de behandeling van zwerfvuil als prioriteit voor handhaving op te geven.
Schepen Dom antwoordt dat de politie deze taak ter harte neemt. Er worden ook acties tegen
zwerfvuil opgezet als signaalfunctie.
Raadslid Verhaegen vraagt welke kansengroepen in aanmerking komen voor socio-culturele
tussenkomst via OCMW. Mevrouw Josée Poelmans, OCMW-voorzitter, antwoordt dat de
maatschappelijk werkers hierover beslissen maar dat er wel richtlijnen zijn.
Raadslid Raeymaekers vraagt verduidelijking omtrent het advies van de politie over de situatie
aan de school in de Maasweg.
Schepen Helsen antwoordt dat oorspronkelijk in het mobiliteitsplan voorzien is dat de
enkelrichting in de Schoetersstraat omgekeerd zou zijn van wat thans het geval is. Dit heeft heel
wat negatieve gevolgen en het advies van de politie zou in dit geval zeker niet gunstig geweest
zijn. Er werd gekozen voor de enkelrichting in deze vorm omdat het bestuur niet wenst dat in 4
enkelrichtingstraten het verkeer van het dorp wegloopt.
De politie heeft geen gunstig advies gegeven voor de instelling van een enkelrichting, in eender
welke richting; het advies was afradend. We krijgen o.m. ook steeds afradende adviezen over
plaatselijk verkeer. Het is niet nieuw dat het gemeentebestuur het advies niet volgt. Ook op de
verkeersraad waar beslist is over de enkelrichting in de Schoetersstraat was iemand van de
politie aanwezig en werd geen afwijzend advies gegeven.
Raadslid Raeymaekers vraagt of een neerslag kan gemaakt worden van de bespreking tijdens
het brainstormmoment van het college en meer bepaald over de stand van zaken van de
projecten, de afweging wat al dan niet tijdens deze legislatuur nog kan gebeuren, wat is
realistisch, … Wat er momenteel allemaal gepland staat, kan immers niet meer gerealiseerd
worden.
Raadslid Raeymaekers besluit met een dankwoord voor de uitvoering van de werken aan de
Heikant.

