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Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting 7 november 2016
De heer Jan Van Dyck, raadslid, vraagt of reeds standpunt werd ingenomen over zijn vraag om
een vrijstelling van leegstandsheffing te voorzien voor gebruik voor socio-economische
doeleinden, zoals bv. in Olen wordt toegepast. Mevrouw Ann Willems, voorzitter, antwoordt dat
er hierover nog geen nieuws is.
Naar aanleiding van punt over de site Serneels in ‘varia’ merkt de heer Stijn Raeymaekers op
dat de werken geschorst werden om reden dat er nog materialen stonden, zoals vermeld staat
in de notulen van het schepencollege. De heer Maurice Helsen, schepen, stelt echter dat dat niet
de reden van de schorsing was maar dat deze met termijnen te maken had. Raadslid
Raeymaekers neemt er aanstoot aan dat tijdens de infovergadering werd gezegd dat de werken
vroeger zouden beginnen terwijl in werkelijkheid de werken werden geschorst en daardoor zelfs
later beginnen dan oorspronkelijk voorzien.
De voorzitter vraagt zich af welke meerwaarde deze mededeling zou gehad hebben. Raadslid
Raeymaekers vindt dat steeds de juiste informatie moet gegeven worden.
De heer Ben Verhaegen, raadslid, vindt dat hier het tegenovergestelde verhaal wordt
opgehangen, alsof vervroegd werd begonnen in plaats van te laat.
De heer Hugo Cambré, raadslid, informeert nog eens achter de kostprijs van een halve dag
ophaling van grof vuil door IOK . De heer Herman Dom, schepen, antwoordt dat dit de helft van
een volledige dag is. De uren die een halve dag overtreffen worden uiteindelijk opgeteld en per
halve dag afgerekend.
De gemeenteraad in openbare vergadering,
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 7
november 2016, aan de raadsleden bezorgd per drager samen met de agenda van de
gemeenteraad van heden;
Gelet op de opmerking van de heer Jan Van Dyck, raadslid, dat aan artikel 2 van punt 2 van het
verslag van de vergadering van november dient toegevoegd te worden dat de kostprijs van de
nazorg aan de gemeente wordt aangerekend;
Gelet op de opmerking van de heer Stijn Raeymaekers, raadslid, dat in de varia wordt bedoeld
dat niet achter de veren van KFC maar wel van diens architect dient gezeten te worden;
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 7 onthoudingen (Ben
Verhaegen, Christine Peeters, Stijn Raeymaekers, Hugo Cambré, Machteld Ledegen,
Sander Ooms en Jan Van Dyck):
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van 7 november 2016 wordt goedgekeurd mits
aanpassing aan de opmerkingen van de raadsleden Raeymaekers en Jan Van Dyck, zoals
vermeld in de consideransen.
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Reglement houdende vordering van een waarborg naar aanleiding van
bouwwerken
De heer Ben Verhaegen, raadslid, vraagt welke wijzigingen werden aangebracht.
De heer Roger Gabriëls, burgemeester, antwoordt dat deze vooral te maken hebben met de
omgevingsvergunning. Echte problemen hebben we in het verleden niet vastgesteld.

De heer Jan Van Dyck, raadslid, merkt op dat de omgevingsvergunning er nog niet is en vraagt
zich af waarom er een onderscheid gemaakt wordt tussen een appartement en een gewone
woonst.
De heer Maurice Helsen, schepen, merkt op dat het reglement enkel ter stemming komt omdat
het tegen het einde van het jaar afloopt.
De heer Hugo Cambré, raadslid, vindt dat er geen onderscheid moet gemaakt worden tussen
woningen en appartementen want het gaat om de kostprijs van de herstelling van het openbaar
domein en niet om het aantal bouwlagen, aantal strekkende meter, … Raadslid Jan Van Dyck
vraagt zich af wat de zin is van de berekening per vierkante meter bij de waarborg voor
gebouwen voor horeca, … Als we het doel bekijken, heeft dit onderscheid volgens hem geen zin
en is dit een ongelijke behandeling. Hij stelt dat hij hiervoor klacht zal indienen. Bovendien
meent hij dat dit niet strookt met het beleid inzake lokale economie. Hij vindt ook dat voor het
rooien van bomen een waarborg verschuldigd is. Raadslid Cambré treedt dit laatste standpunt
bij.
Raadslid Jan Van Dyck protesteert uitdrukkelijk tegen het feit dat beginnende handelaars,
iemand die appartementen bouwt of een industrieel gebouw, een deskundige onder de arm moet
nemen in plaats van dat de plaatsbeschrijving wordt opgemaakt door iemand van de gemeente.
Raadslid Verhaegen verantwoordt het stemgedrag van zijn fractie omdat, hoewel men als
motivering aanhaalt dat dingen beter zouden kunnen, het debat wordt geweigerd over een aantal
zaken zoals een ongelijke behandeling op basis van de aard van de bouwheer en een vrijstelling
voor het kappen van bomen. We zouden dit debat graag voeren in een toekomstige wijziging
van het reglement.
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, motiveert het stemgedrag van zijn fractie door te stellen
dat een advies van de GECORO ontbreekt. Hoewel zijn fractie volledig instemt met de aanpassing
van een reglement uit dingen die men leert uit het verleden, vindt hij dat deze motivering moet
weggelaten worden omdat de vraag om een debat in dovemansoren valt.
De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het raadsbesluit van 19 december 2011 houdende de vaststelling van een reglement
houdende vordering van een waarborgsom naar aanleiding van bouwwerken;
Overwegende dat voormeld reglement 31 december 2016 als einddatum heef;
Overwegende dat het reglement zijn nut reeds heeft bewezen en dat het bijgevolg aangewezen
is het reglement te vernieuwen, met enkele aanpassingen om de toepassing ervan efficiënter te
maken;
Gelet op de financiële noodwendigheden van de gemeente;
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), 1 stem tegen (Jan Van Dyck) en 6
onthoudingen (Ben Verhaegen, Christine Peeters, Stijn Raeymaekers, Hugo Cambré,
Machteld Ledegen en Sander Ooms):
Enig artikel. Een reglement houdende vordering van een waarborgsom naar aanleiding van
bouwwerken wordt vastgesteld als volgt:
“Artikel 1. Iedere bouwheer zal vóór het afgeven van de stedenbouwkundige vergunning (later:
omgevingsvergunning) een waarborgsom dienen te storten aan de gemeente, dienende voor het
eventueel herstellen van het ingevolge de werken beschadigde voetpad, fietspad of enig ander
deel van het openbaar domein.
Artikel 2. Het bedrag van de onder artikel 1 genoemde waarborg wordt als volgt vastgesteld:
a)
Nieuwbouw, verbouwing en sloping van gebouwen (met uitzondering van deze hieronder
in dit artikel genoemd): 25 euro per strekkende meter van het bouwperceel tegen de openbare
weg, met een minimum van 250 euro;
b)
Bijgebouwen: 250 euro forfaitair;
c)
Appartementsgebouwen: 350 euro per op te richten appartement;
d)
Gebouwen voor handel, horeca, kantoorfunctie en diensten: 250 euro per 100 m²;
e)
Gebouwen voor landbouw, industrie en ambacht: 250 euro per 100 m².
Artikel 3. Het college wordt gelast om bij elke in dit reglement bedoelde vergunning een
waarborg vast te stellen overeenkomstig onderhavig reglement.

Artikel 4. De bouwheer is verantwoordelijk voor de opmaak van een plaatsbeschrijving voor en
na de werken, die de toestand van het openbaar domein, gelegen voor het desbetreffend
perceel, uiteenzet:
Door een extern beëdigd deskundige indien de stedenbouwkundige (omgevings)vergunning het optrekken van een handelspand, meer dan twee appartementen, gebouwen
voor landbouw-, industrie- of ambachtdoeleinden betreft;
Tegensprekelijk tussen de bouwheer en een vertegenwoordiger van de gemeente voor
de stedenbouwkundige (omgevings-)vergunning die betrekking heeft op andere bouwwerken.
Artikel 5. De waarborg zal worden terugbetaald aan de waarborggever na aftrek van de kosten,
door het bestuur gemaakt voor de herstelling van het openbaar domein:
Na het beëindigen van de bouwwerken;
Na de vervreemding van het onroerend goed waarop de stedenbouwkundige
(omgevings-)vergunning betrekking heeft;
Na het verval van de stedenbouwkundige (omgevings-)vergunning.”
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Vaststellen van een nieuwe straatnaam in verkaveling Uilenberg zijnde
'Schuddeboske'
De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 123;
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen
en pleinen, in het bijzonder de artikelen 4,3° en 5°;
Gelet op de verkavelingsvergunning met nummer 045/264, goedgekeurd door de Provinciale
deputatie dd. 19/09/2013, voor een verkaveling van 35 loten en 2 projectzones gelegen in het
binnengebied tussen Uilenberg, Heuvelstraat en Schransstraat; dat in deze verkaveling een
nieuw aangelegde wegenis vervat is;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 september 2016
houdende voorlopige aanvaarding van een nieuwe straatnaam voor de wegen in de verkaveling
met nummer 045/264;
Gelet op het advies van Heemkring Sandelyn ons overgemaakt op 28 juli 2016 betreffende de
naamgeving voor deze verkaveling. Deze voorstellen wensen we voor te behouden voor de nog
niet ingevulde Projectzone A & B en eventueel een nieuwe benaming voor een gedeelte van de
Heuvelstraat;
Gelet op de voorstellen ingediend door inwoners van onze gemeente na een oproep verschenen
in het gemeentenieuws van juli 2016. Hieruit komt Schuddebos / Schuddeboske als meest
aangehaalde straatnaam naar voren. Deze benaming werd in een vrij recent verleden door
buurtbewoners courant gebruikt;
Gelet op het advies van heemkring Sandelyn dat de vroegere benaming ‘Schuddeboske’ de
meest gebruikte benaming blijkt te zijn;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 10/10/2016 tot voorlopige vaststelling van de
naam Schuddeboske voor de nieuw aangelegde wegenis binnen de verkaveling met nummer
045/264;
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 17/10/2016
houdende de bekendmaking van de voorgestelde vaststelling van de nieuwe straatnaam door
aanplakking en met vermelding dat bezwaren of opmerkingen schriftelijk kunnen worden
ingediend tot en met 17/11/2016;
Gelet op het proces-verbaal van afsluiting van de bekendmaking van aanplakking waaruit blijkt
dat geen enkele opmerking werd ingediend;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De naam Schuddeboske wordt vastgesteld voor de nieuw aan te leggen wegenis
binnen de verkaveling met nummer 045/264 zijnde het binnengebied tussen Uilenberg,
Heuvelstraat en Schransstraat.
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IKA - Goedkeuring agenda algemene vergadering d.d. 19 december 2016
De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband
IKA;

Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 19 september 2016 werd
opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IKA die op 19
december 2016 zal plaatsvinden;
Gelet op artikel 5 van de statuten luidens hetwelk de duurtijd van IKA loopt tot 31 december
2016;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 35 van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking een dienstverlenende vereniging na afloop van de statutair bepaalde duur
opeenvolgende keren kan verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan
achttien jaar;
Gelet op het uitvoerige verlengingsdossier met de erin vervatte positieve evaluatie van de
samenwerking en de bereikte resultaten;
Gelet op artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking waarin
bepaald wordt dat minstens één buitengewone algemene vergadering belegd wordt in de loop
van het laatste trimester van elk jaar om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie
voor het volgende boekjaar te bepreken;
Overwegende dat de agenda van de buitengewone vergadering van IKA van 19 december 2016
volgende agendapunten bevat:
1. Kennisname van het verlengingsdossier van IKA
2. Goedkeuring van de verlenging van de statutaire duur van IKA tot 31.12.2034
3. Goedkeuring van de statutenwijziging van IKA
4. Strategie voor het boekjaar 2017
5. Begroting over het boekjaar 2017 en meerjarenbegroting
6. Statutaire benoemingen en mededelingen;
Overwegende dat het verlengingsdossier wijst op het belang van een voortzetting van de
intergemeentelijke samenwerking en werd goedgekeurd door de raad van bestuur van 19
september 2016. Daarna werd het volledige dossier aan alle deelnemers bezorgd. Op basis
hiervan wordt aan de deelnemers van IKA voorgesteld IKA te verlengen voor een termijn van
18 jaar die eindigt op 31 december 2034;
Overwegende dat de verlenging van IKA gepaard gaat met een statutenwijziging, en dat van
deze gelegenheid gebruik werd gemaakt om de statuten eveneens te moderniseren en af te
stemmen op de huidige werking;
Overwegende dat het aangewezen is om voor het beheer en de financiering van strategische
participaties op intergemeentelijk niveau samen te werken, aangezien hiermee schaalvoordelen
verbonden zijn;
Overwegende dat IKA op verzoek van elk aangesloten bestuur kan overgaan tot het beheer en
de financiering van strategische participaties;
Overwegende dat IKA op verzoek van elk aangesloten bestuur kan overgaan tot de financiering
van lokale investeringen;
Gelet op de documenten gevoegd bij de oproeping tot de buitengewone algemene vergadering;
Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de
buitengewone algemene vergadering bepaalt;
Overwegende dat de raad van bestuur van IKA op 19 september2016 de strategie voor het
boekjaar 2017 heeft bepaald;
Overwegende dat de raad van bestuur van IKA op 19 september 2016 de begroting heeft
opgesteld;
Gelet op het besluit van onze raad van 24 november 2014 waarbij de heer Eddy Horemans,
gemeenteraadslid, werd aangeduid om onze gemeente te vertegenwoordigen bij de algemene
vergaderingen van IKA die georganiseerd worden vanaf die datum tot en met 31 december
2018, met als plaatsvervanger mevrouw Lies Daneels, gemeenteraadslid;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone
algemene vergadering van IKA die zal gehouden worden op maandag 19 december 2016 om
18u30 in “E10 Hoeve”, Kapelstraat 8A, 2960 Brecht evenals van alle daarbij horende
documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen:
1. Kennisname van het verlengingsdossier van IKA
2. Goedkeuring van de verlenging van de statutaire duur van IKA tot 31.12.2034
3. Goedkeuring van de statutenwijziging van IKA
4. Strategie voor het boekjaar 2017

5. Begroting over het boekjaar 2017 en meerjarenbegroting
6. Statutaire benoemingen en mededelingen
Artikel 2. De vertegenwoordiger van de gemeente dient te handelen en te beslissen conform
de beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en als dusdanig de op de agenda
geplaatste punten van de buitengewone algemene vergadering van IKA van 19 december 2016,
waarover een beslissing moet genomen worden, goed te keuren.
Artikel 3. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en zal ervan onder meer kennis geven aan:
- IKA, p/a INTERMIXT, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel.
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Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019
Mevrouw Ann Wiemeersch, financieel beheerder, beantwoordt de technische vragen van de
raadsleden.
De heer Hugo Cambré, raadslid, vraagt welk budget de MINA-werkers vertegenwoordigen.
De financieel beheerder antwoordt dat het gaat om 20.000 euro uitgaven met daartegenover
10.000 euro subsidie. Daartegenover staat 1 VTE aanwerving.
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, vraagt of wij geld terugkrijgen van de brandweer. De
financieel beheerder antwoordt dat de kosten die wij maken voor elektriciteit, telefoon, …
teruggevorderd worden van de brandweerzone. Het raadslid wil ook weten of al bekend is wat
wij krijgen voor de materialen. De financieel beheerder zegt daarbij van de voorzichtige aanpak
vertrokken te zijn door niets te voorzien omdat we nog geen zekerheid hebben hoe dit zal
uitdraaien. Voor de bepaling van de ouderdom van de goederen blijft 1 januari 2015 het nulpunt.
De heer Roger Gabriëls, burgemeester, voegt eraan toe dat drie landmeters werden aangesteld
om de waarde van de kazernes te schatten. Raadslid Raeymaekers vindt dat men ook van
bovenuit ons iets heeft voorgehouden. We zullen immers niet beter bediend worden met de
brandweerhervorming maar het zal ons wel veel meer kosten. De financieel beheerder spreekt
haar mening uit dat we gestraft worden voor het uitbouwen van een goedwerkende brandweer
met weinig kosten. Ook de uitruktijd is een parameter en ook daar scoren we goed. We hadden
beroep kunnen aantekenen bij de gouverneur, maar de parameters door de hogere overheid
zouden voor ons nog een slechter resultaat opgeleverd hebben. Raadslid Raeymaekers meent
dat het de moeite waard is om dit allemaal nog eens op tafel te leggen. De burgemeester
verzekert echter dat hierover tijdens de brandweerraad regelmatig grote discussies worden
gevoerd.
Raadslid Raeymaekers stelt vast dat de autofinancieringsmarge jaarlijks kleiner wordt en vraagt
hoe dit komt. De financieel beheerder antwoordt dat de inkomsten niet dalen maar dat ze minder
stijgen dan de kosten. Op de opmerking van raadslid Cambré dat gemeld werd dat het
Gemeentefonds wel zal toenemen, merkt de financieel beheerder op dat de toename kleiner is
dan de voorspellingen.
Raadslid Raeymaekers wil ook weten waarom we leningen hebben opgenomen maar nog niet
gebruikt. De financieel beheerder antwoordt dat de leningen volgens de overheidsopdracht
moeten opgenomen worden binnen een bepaalde tijd. Ook is er op een gegeven moment een
indicatie geweest dat de intresten zouden stijgen, hetgeen uiteindelijk niet gebeurd is.
Binnenkort zullen we het geld wel nodig hebben omdat er nu facturen beginnen komen van grote
projecten. De resterende 4 miljoen euro zullen we waarschijnlijk pas tegen het einde van 2017
opnemen.
Raadslid Raeymaekers stelt vast dat voor de site Serneels de volledige uitgave voorzien is voor
2017 terwijl de planning van het project zegt dat de start van de werken pas in 2018 voorzien
is. De financieel beheerder geeft toe dat dit inderdaad relatief optimistisch is maar dat we de
leningen pas zullen opnemen naarmate de thesauriebehoefte. Het raadslid vindt dat dit een
totaal vertekend beeld geeft van de autofinancieringsmarge maar de financieel beheerder werpt
tegen dat investeringen geen invloed hebben op de autofinancieringsmarge. Voor 2017 voorzien
we nog geen kapitaalaflossingen.
Vervolgens worden de aanpassingen aan het meerjarenplan besproken volgens beleidsdomein.
Raadslid Raeymaekers vraagt of de adviesraden kennis hebben genomen van de aanpassing van
het meerjarenplan en het budget. Mevrouw Ann Willems, voorzitter, antwoordt dat dit niet het

geval is. Mevrouw Tine Witvrouwen, schepen, voegt toe dat het item wel werd besproken tijdens
de Jeugdraad maar dat er geen officieel advies is. Deze bespreking leverde geen opmerkingen
op omdat er geen grote wijzigingen zijn op dit gebied.
De heer Jan Van Dyck, raadslid, vraagt toelichting over het voorwoord:
De verhoogde kosten voor het verhogen van onze veiligheid…: wat betekent dit concreet
voor de gemeente?
De heer Maurice Helsen, schepen, antwoordt dat de onzekere tijden waarin we momenteel leven,
de werkloosheid doet stijgen waardoor onze inkomstenbelasting daalt.
Raadslid Van Dyck beveelt echter aan dat de woorden in de inleiding ook zin moeten hebben.
Immers, het consumentenvertrouwen is momenteel vrij stabiel.
- De doelstelling tot het beheersbaar houden van de leninglast klopt volgens het raadslid niet:
vorige legislatuur is de leninglast gehalveerd, terwijl men nu in zes jaar tijd teruggaat naar het
niveau van de legislatuur daarvoor.
Schepen Helsen antwoordt dat tijdens vorige legislatuur de schuldenlast weliswaar afgebouwd
werd, maar dat de belastingen werden verhoogd en dat er weinig geïnvesteerd is. Raadslid Jan
Van Dyck merkt hierbij op dat we nog steeds boven het Vlaams gemiddelde scoren wat de
onroerende voorheffing betreft.
BD-01. Een voorzichtig financieel beleid
Raadslid Raeymaekers geeft toe dat er weinig investeringen gebeurd zijn tijdens de vorige
legislatuur. Wat de belastingverhoging betreft, meent hij echter dat deze inkomsten nodig waren
om de autofinancieringsmarge positief te houden. Er was bij het begin van de legislatuur weinig
beleidsruimte omdat er een hoge schuldenlast was. Inmiddels is de schuldenlast terug op het
niveau van het begin van vorige legislatuur en in combinatie met het bijkomend geld vragen en
opschuiven van projecten, lijkt deze financiële planning niet realistisch.
Schepen Helsen antwoordt dat investeringen altijd gebeuren in functie van de inkomsten. De
gemeente heeft ook schuldvorderingen bij derden bv. bij KFC en bij PIDPA. Die moeten we mee
in ogenschouw nemen. Op dat vlak zijn wij in 2016 quasi schuldenvrij.
Raadslid Raeymaekers werpt daartegen op dat, indien we dat in rekening nemen, we in 2012
een zeer groot overschot hadden. Hij meent dat zuinigheid geboden blijft ook nu de inkomsten
iets anders toelaten. Bovendien is het kasbedrag op het einde van de legislatuur veel lager en is
een deel van het patrimonium (bv. bouwgronden) weg. Er zijn geen structurele besparingen
geweest die een groot deel van de exploitatie-uitgaven rechtvaardigen. De schuldenlast uit het
verleden heeft ervoor gezorgd dat we permanent met een tekort zaten; nu gaan we terug naar
dergelijke schuldenlast.
Raadslid Jan Van Dyck vindt het een makkelijke oplossing om steeds de burger aan te spreken.
De grote investeringen brengen voor Herenthout vroeg of laat problemen mee. Hij stelt tevens
een contradictie vast in de redenering van de schepen: er wordt gesteld dat de burger het
moeilijker krijgt maar men blijft investeren ten laste van de burger.
Raadslid Raeymaekers stelt vast dat de rekening altijd positiever gaat uitvallen omdat projecten
altijd uitgesteld worden. Bovenop de leningen is de kas leeg, is het patrimonium verkocht, …:
dat is geen voorzichtig financieel beleid. Schepen Helsen is het hiermee niet eens.
De heer Ben Verhaegen, raadslid, wijst erop dat in het begin van deze legislatuur het een
opportuniteit werd genoemd dat we konden lenen tegen een lage intrest, terwijl we nu een
stijging van 30% voorzien. Schepen Helsen licht toe dat dit afgezet is tegen de historisch lage
intresten waartegen we leningen hebben aangegaan. Raadslid Jan Van Dyck vraagt zich hierbij
af waarom we niet lenen op langere termijn nu de intresten zo laag zijn. Zo betalen we minder
kapitaal af en creëren we ruimte. Schepen Helsen zegt ervoor gekozen te hebben om de
leninglast van nieuwe leningen niet te lang mee te nemen. Raadslid Jan Van Dyck vindt het
echter logisch om de termijn van de leningen te nemen volgens de termijn van afschrijving van
de investering
Raadslid Verhaegen wijst erop dat er een aantal dingen verschoven zijn omwille van keuzes,
maar ook omwille van geklungel bij het begin van deze legislatuur.
Raadslid Cambré vraagt toelichting bij de samenwerking op het vlak van gemeentezone
Neteland.

Schepen Helsen antwoordt dat het college van mening is dat we er belang bij hebben om dingen
samen te doen met andere gemeenten. De ervaring leert ons dat Achtkant nogal een log
instrument is geworden, dat loopt niet zoals het moet. Nu is het idee geopperd om binnen de
politiezone een soortgelijke samenwerking op te starten in verband met bepaalde thema’s. Wij
hebben daar redelijk lauw op gereageerd. Voor bepaalde beleidsdomeinen bv. toerisme kan dit
een voordeel zijn, maar we willen een zekere bewegingsvrijheid behouden.
Raadslid Cambré vraagt toelichting bij de verhoging van de kosten voor het personeel van de
administratie.
De secretaris antwoordt dat er krediet voorzien is voor de aanwerving van 1 VTE maar dat nog
dient bekeken te worden waar de nood het grootst is. Momenteel wordt aan de bouwdienst
gedacht.
Raadslid Jan Van Dyck vraagt hoe de vraag naar betere dienstverlening in de praktijk wordt
ingevuld. De heer Herman Dom, schepen, verwijst naar de digitalisering van de bouwdossiers,
het ingeven van gegevens in databanken, … maar het raadslid vindt dit enkel een taakverlichting
voor de administratie zonder nut voor de bevolking.
BD-03. Beheer gemeentelijk patrimonium
Raadslid Raeymaekers wil weten hoe het college het voorzien van een uitgave van 3 miljoen
euro voor Serneels rijmt met de planning die de start van de werken in 2018 voorziet. De
burgemeester antwoordt dat het ook mogelijk is dat de werken eerder beginnen. Raadslid
Raeymaekers pleit er echter voor om het meerjarenplan aan de planning van de werken aan te
passen.
Schepen Helsen meent echter dat dit onvoorzichtig zou zijn voor het geval de werken wel
aanvatten in 2017 zonder dat het budget voorzien is. De kans is reëel dat die 3 miljoen euro
niet opgebruikt wordt maar dan wordt dit automatisch overgezet naar volgend jaar. In juni is er
sowieso een budgetwijziging. Op dat moment kunnen we de investeringen voor 2017 al veel
beter inschatten. We kunnen dat op dat ogenblik nog aanpassen.
Raadslid Jan Van Dyck vraagt waarop de raming voor het huis Wertelaers gebaseerd is.
Schepen Helsen antwoordt dat een exacte raming op dit moment nog niet voorhanden is maar
dat het de bedoeling is om het gebouw te renoveren. De verlaging van de kost is ingegeven
doordat we oorspronkelijk van plan waren het gebouw af te breken terwijl we nu uitgaan van
renovatie.
De heer Patrick Heremans, schepen, voegt eraan toe dat de ontwerper zal aangesteld worden
met als opdracht het creëren van een gebouw binnen de financiële middelen. Zo hebben we ook
voor het pand Verheyen gehandeld.
Raadslid Jan Van Dyck vindt dat dit niets anders is dan het oplappen van oude rommel. Het moet
de bedoeling zijn er een functioneel gebouw van te maken. In die optiek twijfelt het raadslid of
renovatie goedkoper gaat uitvallen dan nieuwbouw.
Raadslid Raeymaekers vraagt naar de intenties omtrent het gebouw voor de verenigingen op de
site Serneels. Schepen Helsen antwoordt dat dit momenteel nog niet geheel duidelijk is. Er is
momenteel 500.000 euro voorzien voor de gebouwen voor de Stoet en de Heemkring. Schepen
Heremans voegt eraan toe dat in het gesprek waarnaar schepen Helsen verwijst, we een voorstel
hebben gedaan maar uit dit gesprek bleek dat de Stoet nog bijkomende wensen had. Dit zou
kunnen gerealiseerd worden met een eigen inbreng. Voor de Heemkring is enkel de afspraak
gemaakt dat we ruimte voorzien. Zij hebben ongeveer 150 à 200 m² nodig voor de opslag van
groot alaam. Schepen Helsen vindt dat de herlocalisatie van de technische dienst de eerste
bekommernis moet blijven. Het verhuizen van de brandweer naar de site Serneels is niet
mogelijk omdat deze functie niet past binnen het RUP. Raadslid Jan Van Dyck vraagt hoe een
eigen inbreng van de Stoet juridisch zal vertaald worden. Schepen Helsen antwoordt dat dit
momenteel het voorwerp is van onderzoek. Raadslid Raeymaekers vindt dat het bestuur in dit
dossier heeft getalmd.
BD-05. Een sociale gemeente

Raadslid Jan Van Dyck vraagt hoe het dubbel gebruik van personeel zal geregeld worden. De
secretaris antwoordt dat volgens de meest recente conceptnota gemeente en OCMW twee aparte
rechtspersonen blijven, waardoor het delen van personeel zal geregeld moeten worden via
beheersovereenkomsten. Het principe is dat de functies contractueel zijn maar sommige functies
zijn best statutair.
Raadslid Jan Van Dyck ziet ook een daling in de uitgaven voor sociale initiatieven. De financieel
beheerder antwoordt dat deze daling te wijten is aan de tussenkomst in de exploitatie van de
Kerkfabriek. Dit is gebaseerd op hun meerjarenplan.
BD-08. Infrastructuur voor de burger
Raadslid Raeymaekers stelt zich de vraag of de onderhoudskost voor het sportcentrum niet
miniem is ingeschat gezien de uitbreiding. Schepen Dom geeft toe dat dit inderdaad wat te
beperkt is en dat eventueel een aanpassing vereist is.
Mevrouw Machteld Ledegen, raadslid, vraagt of er niets voorzien is voor de aanleg van
wandelwegen. Schepen Witvrouwen antwoordt dat het onderhoud gebeurt door de technische
dienst en de aankoop van benodigdheden in het groot, waardoor dit boekhoudkundig niet kan
opgesplitst worden.
Volgens raadslid Jan Van Dyck verhoogt deze manier van werken de leesbaarheid van het
meerjarenplan niet.
Raadslid
Raeymaekers
informeert
naar
de planning
van de omgevingsaanleg.
Schepen Dom antwoordt dat dit in het voorjaar 2017 volledig rond zal zijn. De renovatie van de
atletiekpiste zal waarschijnlijk nog in deze opdracht vervat worden, waardoor de einddatum een
beetje opschuift.
Raadslid Raeymaekers heef vastgesteld dat recent werd gevraagd om een duurder exemplaar
van de klantencabine werd gevraagd en vraagt of er garanties geboden worden voor
hernieuwbare energie. Schepen Dom antwoordt dat dit niets te maken heeft met hernieuwbare
energie maar dat een lichtere cabine slechts amper voldoende zou zijn voor het gebouw en de
verlichting samen. Er wordt nagedacht door de club over hernieuwbare energie maar concreet
is dit nog niet. Het verlagen van het vermogen is ook door de architecten bekeken.
Raadslid Raeymaekers vraagt naar de planning voor de restauratie van de kerktoren. Schepen
Helsen antwoordt dat we nog wachten op de goedkeuring van het subsidiedossier. Op onze vraag
om het dossier te versnellen kwam nog geen antwoord.
Raadslid Jan Van Dyck stelt vast dat het budget voor infrastructuur voor sport bijna 100% voor
de verhuis van KFC is. Het gaat dan om een bedrag van 3,2 miljoen euro. De burgemeester
werpt op dat dit budget ook voor andere zaken zoals de Finse piste zal dienen.
BD-10. Een toekomstgericht onderwijs
Raadslid Ledegen vraagt of er winst wordt gemaakt uit het onderwijs. De financieel beheerder
antwoordt dat het onderhoud van het gebouw en het poetspersoneel niet in deze post vervat
zijn. Het onderhoud van de schoolgebouwen gaat over grotere investeringen. Wij voorzien altijd
een pot voor kleiner onderhoud van de gebouwen zonder te specifiëren over welk gebouw het
gaat. Een deel van de kosten zit ook onder ‘beperken van de werkingskosten’ (bv.
energiekosten). Een actie komt niet altijd overeen met een beleidsveld.
Raadslid Jan Van Dyck vraagt hoe het zit met de verloning van de toekomstige conciërge.
De secretaris antwoordt dat de tewerkstelling in twee helften zal opgesplitst worden: deel
conciërge en deels technisch assistent. Raadslid Ledegen vraagt op welke termijn er een
conciërge zal zijn. Schepen Heremans antwoordt dat de procedure werd opgestart en dat het
college hoopt dit uiterlijk 1 maart in orde te hebben. Alle betrokkenen zijn hiervan verwittigd.
Het raadslid vraagt ook nog of iedereen die op de loonlijst staat van het kunstonderwijs ook
actief is in het kunstonderwijs.

Schepen Heremans antwoordt dat dat voor iedereen klopt op uitzondering van 1 persoon die
recent te horen heeft gekregen dat hij in de academie een administratieve job moet opnemen
omdat er elders geen uren voor hem zijn. De directeur bekijkt nog hoe dit ingevuld worden.
BD-12. Het openbaar domein inrichten
Raadslid Jan Van Dyck vraagt waarom er opeens een boordsteen voorzien wordt aan de
Dekbunders, maar de burgemeester weigert een antwoord te geven met het argument dat hij
wordt uitgelachen indien hij wel een antwoord zou geven. Mevrouw Ann Willems, voorzitter, zegt
toe dat de vraag later zal beantwoord worden.
Raadslid Cambré vraagt waarom wordt gesteld dat de kostprijs van het project zal verhogen
door het beroep tegen de vergunning. De burgemeester antwoordt dat de werken hierdoor een
jaar worden uitgesteld. Op de tegenwerping van raadslid Raeymaekers dat het project al in
uitvoering zou geweest zijn als destijds op de vraag om boordstenen zou zijn ingegaan,
antwoordt de burgemeester dat destijds meer de grachten dan de boordstenen het probleem
waren.
Op de vraag van raadslid Cambré of het project Doornstraat-Heikant-Paleerstraat nog zal
gerealiseerd worden, antwoordt de burgemeester dat dit project zal volgen na Zwanenberg. Het
raadslid vraagt zich dan wel af waarom we dan aan Heikant nog bijna 100.000 euro investeren.
De burgemeester antwoordt dat we in eigen beheer werken zullen uitvoeren om aan de huizen
de problemen al op te lossen.
Raadslid Verhaegen vraagt naar de geplande herziening van het mobiliteitsplan voor 2016.
Schepen Helsen antwoordt dat het hier gaat om een sneltoets die moet gebeuren voor december
2017.
Raadslid Jan Van Dyck stelt een groot verschil vast in het budget voor het onderhoud van het
openbaar domein tussen 2016 en 2017 en vraagt hoe dit komt. De financieel beheerder
antwoordt dat in 2016 de MINA-werkers in deze post vervat waren.
BD-13. Zorg voor het milieu
Raadslid Raeymaekers stelt vast dat het hier gaat om een algemeen budget maar dat geen
concrete maatregelen worden voorgesteld. Ook raadslid Cambré vraagt zich af waarom er in
2016 geen uitgaven zijn geweest voor energiebesparende maatregelen. Schepen Dom antwoordt
dat deze vervat zitten in de algemene uitgaven bv. vervangen van verlichting door LEDverlichting, schakelaars met tijdsbeperking, … Eandis voert een studie uit waar ingrepen het
meest rendabel zijn. Raadslid Raeymaekers vraagt of bij deze maatregelen het college zich laat
leiden door rendabiliteit dan wel door groene energie. Schepen Dom vindt dat dit hand in hand
moet gaan. We mogen ons niet blind staren op groene energie die niet rendabel zou zijn. We
hebben 2 CNG-voertuigen aangeschaft, HR-ketels aangeschaft voor het gemeentehuis, …
Raadslid Verhaegen vraagt of we al een voortgangsrapport hebben van het
burgemeesterconvenant en Kempen 2020. Schepen Dom antwoordt dat dit door de provincie
gestuurd wordt. Zij krijgen de gegevens van o.a. de nutsmaatschappijen. Daar komt weinig van
tot bij ons.
Raadslid Jan Van Dyck vreest dat het budget niet zal volstaan om de norm te halen o.a. omdat
zwaar moet geïnvesteerd worden in isolatie in al die oude gebouwen.
Raadslid Ledegen vraagt waar het geboortebos zal komen. Mevrouw Josée Poelmans, OCMWvoorzitter, antwoordt dat we dit nog aan het onderzoeken zijn.
Overig beleid
Raadslid Raeymaekers vraagt waarom er geen ontvangsten voorzien zijn uit GAS-boetes. De
financieel beheerder antwoordt dat de inkomsten uit GAS-boetes naar het Bureau GAS gaan.
Deze worden afgetrokken van de kosten, waarvan wij een percentage betalen. De burgemeester
voegt eraan toe dat het GAS-systeem ons geld kost i.p.v. op te brengen.

Raadslid Ledegen merkt op dat er geen krediet voorzien is voor de uitbreiding van
parkeermogelijkheden in het centrum. Schepen Helsen antwoordt hierop dat Trafiroad een
voorstel uitgewerkt heeft. Voor het plaatsen van de borden is krediet voorzien onder de post
voor verkeerssignalisatie.
Raadslid Verhaegen vraagt naar de stand van zaken van het creëren van staanplaatsen voor
kampeerwagens. Mevrouw Witvrouwen antwoordt dat dit door de toerismeraad besproken werd.
Daar zal bekeken worden waar het kan en waar het meest wenselijk is.
De heer Hugo Cambré, raadslid, vraagt of onze gemeente opportuniteiten ziet in het Sigmaplan
op het vlak van toerisme. Schepen Witvrouwen antwoordt dat de natuur rond ’t Schipke er
anders zal gaan uitzien ingevolge het Sigmaplan. Regionaal Landschap heeft bekeken wat de
toeristische mogelijkheden hierrond zijn en hebben dit voorgelegd aan de toerismeraad. De
investering in 2017 is specifiek voor erfgoedborden.
Raadslid Jan Van Dyck betwist de correctheid van de stelling dat de bevoegdheid over politie en
brandweer aan de gemeente werd onttrokken. Hij vindt ook dat de gemeente aan het dak van
de brandweerkazerne slechts oplapwerk heeft verricht.
Raadslid Cambré vraagt waarom geopteerd wordt voor een richtlijnenhandboek i.p.v. een RUP
om de explosie van appartementsgebouwen te bedwingen.
Schepen Witvrouwen legt deze keuze uit doordat een richtlijnenhandboek makkelijker
aanpasbaar is en eveneens rechtsgeldig na goedkeuring door de gemeenteraad. Er kan nadien
makkelijk overgestapt worden naar een RUP.
Raadslid Raeymaekers vreest dat dit scenario tot heel veel discussies kan leiden. Het heeft wel
het voordeel van eenvormigheid en duidelijkheid. Raadslid Jan Van Dyck vindt het een voordeel
dat men hiermee iets soepeler kan zijn maar vreest voor een eventuele subjectieve beoordeling.
Hij is van mening dat voor de toepassing van dit instrument iemand nodig is die leiding en input
kan geven en vraagt in die context hoe ver het staat met de aanwerving van een
stedenbouwkundige. Schepen Helsen antwoordt dat dit één van de diensten is die tegen het licht
zal gehouden worden in het kader van het organogram.
Raadslid Jan Van Dyck protesteert tegen de manier waarop in de beleidsdoelstelling over sport
de titels van de acties vermeld worden. De financieel beheerder antwoordt dat dit zo gebeurt op
uitdrukkelijke instructie van BLOSO.
Raadslid Raeymaekers wil het omgekeerde zeggen over de invulling van cultuur. We hebben
destijds de discussie gevoerd of de aanwerving van een cultuurbeleidscoördinator gaat
opbrengen. Wat we nu zien bewijst dat dit wel degelijk het geval is.
Raadslid Raeymaekers motiveert het stemgedrag van zijn fractie door te verwijzen naar de
aangehaalde
items
tijdens
de
discussie
over
het
meerjarenplan.
De gemeenteraad in openbare vergadering,
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 omzendbrief BB 2013/8 van 18 oktober 2013 van de Vlaamse minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme,en Vlaamse Rand houdende de
veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op het voorliggend ontwerp van de meerjarenplanning 2014-2019, aanpassing 2017;
Gelet op het advies van het managementteam van 18 november 2016;

Gelet op de toelichting door de heer Maurice Helsen, schepen, en 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 7 onthoudingen (Ben
Verhaegen, Christine Peeters, Stijn Raeymaekers, Hugo Cambré, Machteld Ledegen,
Sander Ooms en Jan Van Dyck):
Enig artikel. De meerjarenplanning 2014-2019, aanpassing 2017, omvattende een strategische
nota, een financiële nota en de nodige toelichtingen, wordt goedgekeurd. De staat van het
financiële evenwicht toont volgende resultaten in euro:
Resultaat op kasbasis:
2016:
626.280,20 euro
2017:
384.157,20 euro
2018:
734.576,20 euro
2019:
1.096.874,20 euro
Autofinancieringsmarge:
2016: 801.409 euro
2017: 204.877 euro
2018: 23.419 euro
2019: 70.298 euro
Raadslid Jan Van Dyck maakt de voorzitter attent op de mail die door de secretaris namens de
voorzitter werd verstuurd en waarin werd gesteld dat het de bedoeling was de zitting
omstreeks middernacht te beëindigen en desgevallend te hervatten de volgende dag. Hij eist
dat hetgeen in deze mail stond ook toegepast wordt. De voorzitter schorst de zitting dan ook
om 0.38 uur.
De zitting wordt hervat op dinsdag 6 december om 20u.
Blijven afwezig: Josée Poelmans, Machteld Ledegen, Sander Ooms, Wim Van Looy en Tine
Witvrouwen.
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Goedkeuring budgetwijziging 2016/2
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, wijst erop dat er geen budget voorzien is voor het voeren
van een procedure rond de beschadigingen aan de Itegemse Steenweg en vraagt of hieruit moet
afgeleid worde dat er geen procedure zal gevoerd worden.
De secretaris antwoordt dat de procedure lopende is en dat de kosten worden aangerekend op
een potje dat voor dergelijke kosten voorzien is.
Voor de motivering van het stemgedrag van hun fractie verwijzen de raadsleden Raeymaekers
en Verhaegen naar hun opmerkingen bij het agendapunt over het meerjarenplan.
De gemeenteraad in openbare vergadering
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het voorgebracht voorstel van budgetwijziging 2016/2;
Gelet op het advies van het Managementteam d.d. 18 november 2016;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met 11 stemmen voor (Maurice Helsen, Eddy Horemans, Lies Daneels, Wim Van
Thielen, Christine Peeters, Leo Van Herck, Gert Van Dyck, Herman Dom, Patrick
Heremans, Roger Gabriëls en Ann Willems) en 4 onthoudingen (Ben Verhaegen, Stijn
Raeymaekers, Hugo Cambré en Jan Van Dyck):
Enig artikel. De budgetwijziging 2016/2 wordt goedgekeurd zoals voorgebracht.
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Goedkeuring budget 2017
De heer Jan Van Dyck, raadslid, ziet de exploitatieontvangsten in 2017 nauwelijks stijgen terwijl
deze de jaren daarna erg stijgen en vraagt hoe dit komt. Hij vindt dat er voor de ontvangsten
overdreven wordt terwijl voor de uitgaven heel minimaal wordt begroot.
De heer Maurice Helsen, schepen, wijst erop dat het overschot in dezelfde ordegrootte blijft.
Voor 2014 en 2015 gaat het om rekeningcijfers, die veel positiever zijn dan de raming. Voor de

toekomst gaat het over geraamde cijfers. Raadslid Jan Van Dyck leidt hieruit af dat er cijfers
gebruikt worden die niet realistisch zijn maar schepen Helsen deelt die mening niet en vindt de
rekeningcijfers het meest belangrijk.
Raadslid Jan Van Dyck vraagt waarop de netto aflossingen gebaseerd zijn. Schepen Helsen
antwoordt dat de nieuwe leningen, opgenomen in 2016, en eventuele nieuwe leningen in 2017
(rente + aflossingen) reeds voor de helft van het jaar voorzien zijn. Raadslid Jan Van Dyck vindt
dat de groei waarover hier sprake is in tegenstrijd is met de financiële risico’s waarover de
schepen gisteren sprak. Indien een aantal inkomsten mis worden gelopen bv. wegvallen van een
aantal maanden concessie, minder retributies, … dan zijn er al problemen. Bovendien zal de
exploitatie in 2018 stijgen door de exploitatie van ’t Kapelleke, de site Verheyen, … Schepen
Helsen noteert dat het raadslid zich zorgen maakt maar vindt de veronderstellingen op geen
enkele grond berusten.
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, vraagt of de adviesraden een advies hebben uitgebracht
over de nominatieve subsidies. Schepen Helsen legt uit dat er geen advies werd gevraagd omdat
er geen wijzigingen geweest zijn. De heer Ben Verhaegen, raadslid, vindt dit jammer gezien zijn
mening over de historische sportsubsidies. Raadslid Raeymaekers vindt dat dit best altijd aan
de adviesraden wordt voorgelegd.
De heer Hugo Cambré, raadslid, vraagt of er enig zicht is op wat we in de praktijk jaarlijks
kunnen realiseren met het budget dat voorzien is voor de aanleg van voet- en fietspaden.
Schepen Helsen meent dat er met een budget van 100.000 euro per jaar veel kan gebeuren. Er
zal begonnen worden met de prioritaire zaken op basis van input van de verkeersraad. De heer
Roger Gabriëls, burgemeester, voegt eraan toe dat hier hetzelfde zal gehandeld worden als met
het buitengewoon onderhoud van de wegen: er gebeurt een rondgang waar de prioriteiten
bepaald worden die met dit bedrag kunnen gerealiseerd worden.
Raadslid Cambré stelt vast dat er een daling voorzien is in de kosten van huisvuilophaling en
vraagt of er rekening gehouden is met de kosten van grof vuil. De heer Herman Dom, schepen,
antwoordt dat de kosten voor grof vuil ongewijzigd zullen blijven.
Raadslid Raeymaekers vraagt of er een budget voorzien is voor de extra kosten bij de
omgevingsaanleg van ’t Kapelleke. Schepen Dom antwoordt dat er wellicht zowel min- als
meerwerken zullen zijn en verzekert dat er zal getracht worden binnen het voorziene budget te
blijven.
De gemeenteraad in openbare vergadering,
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 omzendbrief BB 2013/8 van 18 oktober 2013 van de Vlaamse minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme,en Vlaamse Rand houdende de
veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op het voorliggend ontwerp van budget 2017;
Gelet op het advies van het managementteam van 18 november 2016;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met 10 stemmen voor (Maurice Helsen, Eddy Horemans, Lies Daneels, Wim Van
Thielen, Leo Van Herck, Gert Van Dyck, Herman Dom, Patrick Heremans, Roger
Gabriëls en Ann Willems), 1 stem tegen (Jan Van Dyck) en 4 onthoudingen (Ben
Verhaegen, Christine Peeters, Stijn Raeymaekers en Hugo Cambré):

Enig artikel. Het budget 2017, omvattende een beleidsnota en financiële nota en zijn
toelichtingen, wordt goedgekeurd. De financiële nota van het budget 2016 toont volgende
resultaten in euro:
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Exploitatiebudget:
10.439.497
11.278.311
838.814
Investeringsbudget:
6.347.000
1.900.000
-4.447.000
Andere:
666.700
4.032.763
3.366.063
Bestemde gelden voor de exploitatie: 1.025.464,06
Bestemde gelden voor investeringen:
210.435,22
Resultaat op kasbasis:
384.157,20
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Varia
De heer Jan Van Dyck, raadslid, merkt op dat de weg naar ’t Schipke in zeer slechte staat is. Dit
zal doorgegeven worden.
Raadslid Jan Van Dyck merkt op dat de voorrangsregeling aan Uilenberg dringend dient bekeken
te worden nu de weg ‘Schuddeboske’ werd opengesteld. Er kan best ook aangegeven worden
dat tegenover een straat niet mag geparkeerd worden. Dat staat wel in het verkeersreglement
maar niet iedereen weet dit.
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, vraagt of het verslag van de laatste verkeersraad al door
het college werd besproken. De heer Maurice Helsen, schepen, zegt dat dit verslag op het college
zal geagendeerd worden na de goedkeuring ervan tijdens de volgende verkeersraad in januari.
De heer Hugo Cambré, raadslid, vraagt welke strategie gehanteerd werd bij de aanplantingen
langs de Bouwelse Steenweg. De heer Roger Gabriëls, burgemeester, geeft aan dat er gehandeld
werd overeenkomstig het ontwerp. Schepen Helsen zegt dat er beweerd wordt dat een
doorlopende beplanting een vangraileffect geeft, hetgeen de snelheid in de negatieve zin zou
kunnen beïnvloeden. Er komt gewoon gras op de perkjes die nog vrij zijn. Dit kan niet
dichtgelegd worden want er moet geïnfiltreerd worden. Raadslid Jan Van Dyck beweert dat de
provincie heeft aangedrongen op meer hagen maar de gemeente heeft gesteld dat men dat niet
kan onderhouden. Nochtans zou het een goede barrière zijn voor de fietsers. Bovendien werd
aangedrongen om de fietspaden in grijs te leggen met alleen de gevaarlijke punten in rood. Ook
hierop is niet ingegaan. Schepen Helsen antwoordt dat werd gedaan wat noodzakelijk was om
de fietspadsubsidie te krijgen.
Raadslid Cambré heeft het gerucht gehoord dat een gedeelte van de Heuvelstraat een nieuwe
naam zal krijgen maar de burgemeester zegt dat hij hierover nog niets heeft gehoord.
Raadslid Jan Van Dyck heeft gezien dat op Heikant een aanduiding van voorrang van rechts is
aangebracht op de weg maar vindt dit achteraan onvoldoende duidelijk. Daarom vraagt hij om
een bord te plaatse naast de weg. Schepen Helsen zegt dit toe.
Raadslid Raeymaekers herhaalt de melding tijdens de laatste verkeersraad dat het armatuur van
de openbare verlichting in de Doornstraat, op de grens met Noorderwijk al maanden stuk is.
Indien dit niet Herenthouts grondgebied blijkt te zijn, moeten we dit melden aan Herentals.
Raadslid Van Dyck vindt dat de procedure die met de verslagen van de verkeersraad wordt
gevolgd, de motivatie van de leden van de verkeersraad ondergraaft en wijst erop dat voor het
college een andere procedure wordt gevolgd. Schepen Helsen wijst erop dat, hoewel een tijdlang
een andere manier van werken werd gevolgd, deze werkwijze niet nieuw is.
Raadslid Jan Van Dyck maakt melding van gaten in het wegdek van de Dekbunders, waardoor
de gemeente een schadevergoeding kan oplopen. Hij vraagt om dit zo spoedig mogelijk met
koudasfalt te herstellen.
Raadslid Raeymaekers doet vanuit de gemeenteraad de suggestie om te trachten het dossier te
deblokkeren door het zetten van boordstenen, leggen van grasdals in de bermen, … in overleg
met Hidrorio. Zo kan er volgens hem misschien een intrekking van de procedure komen. Raadslid
Jan Van Dyck treedt dit voorstel bij.

De burgemeester wijst erop dat het aanleggen van boordstenen moet gebeuren binnen het
huidige tracé, zoniet is er een nieuwe bouwvergunning nodig. Raadslid Raeymaekers staat open
voor deze mogelijkheid maar de burgemeester meent dat Hidrorio hiertoe niet bereid zal zijn.
Raadslid Raeymaekers vraagt naar de stand van zaken in de procedure rond de
omgevingswerken ’t Kapelleke. De secretaris legt uit dat de vraag tot schorsing door de Raad
van State werd afgewezen maar dat tegenpartij de zaak in voortzetting heeft gesteld. Er is nog
geen definitieve uitspraak.
Tenslotte wenst raadslid Raeymaekers vanuit zijn fractie de burgemeester het beste bij zijn
pensioen en dank hem voor de aangename samenwerking.

