GEMEENTERAAD VAN 23 JANUARI 2017
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Machteld Ledegen, Hugo Cambré, Leo Van Herck, Stijn Raeymaekers, Wim Van Thielen, Gert
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Ludo Bouwen, Waarnemend secretaris
Afwezig:
Jan Van Dyck, Gemeenteraadslid
Annick Van Leemput, Secretaris
OPENBAAR
1
Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting 5 december 2016
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 5
december 2016, aan de raadsleden bezorgd per drager samen met de agenda van de
gemeenteraad van heden;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van 5 december 2016 wordt goedgekeurd.
2
Kennisname ontslag OCMW-raadslid
De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op de Gemeentekieswet;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van onze raad van 2 januari 2013 houdende verkiezing van de leden van de
raad voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat de heer Wim Van Looy, geboren 8 november 1978 en wonende te 2270
Herenthout, Jodenstraat 98/B000 werd verkozen als OCMW-raadslid voor de fractie
Gemeentebelangen;
Gelet op de brief van 4 januari 2017, gericht aan voorzitter van de gemeenteraad, waarbij de
heer Van Looy zijn ontslag indient als OCMW-raadslid;
Besluit:
Enig artikel. De raad neemt kennis van het ontslag van de heer Wim Van Looy als lid van de
raad voor maatschappelijk welzijn. De raad wenst de heer Van Looy te danken voor zijn inzet.
3
Vervanging OCMW-raadslid
Mevrouw Maria Willems wordt aangesteld als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn ter
vervanging van de heer Wim Van Looy.
Mevrouw Maria Willems is niet aanwezig en kan bijgevolg de eed niet afleggen tijdens deze
zitting.
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, merkt op dat bijgevolg geen kennis kan genomen worden
van de eedaflegging en dat artikel 2 van het ontwerpbesluit niet van toepassing is.
De heer Ben Verhaegen, raadslid, stelt voor artikel 2 te wijzigen in kennisname van de
voordracht.
De vergadering stemt in met dit voorstel.
De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op de Gemeentekieswet;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van onze raad van 2 januari 2013 houdende verkiezing van de leden van de
raad voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het besluit van onze raad van heden houdende kennisname van het ontslag van de
heer Wim Van Looy als OCMW-raadslid;
Overwegende dat hij dient vervangen te worden;
Overwegende dat mevrouw Nele Peeters als eerste opvolger werd aangeduid op de lijst GBL,
waarop de heer Van Looy werd verkozen; dat mevrouw Peeters verhuisd is naar een andere
gemeente; dat zij daarom niet als OCMW-raadslid kan aangeduid worden aangezien zij op dit
ogenblik niet meer voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;
Overwegende dat de heer Jo Witvrouwen als tweede opvolger werd aangeduid op de lijst GBL,
waarop de heer Van Looy werd verkozen; dat de heer Witvrouwen met brief van 21 december
2016 heeft verzaakt aan zijn mandaat als OCMW-raadslid;
Overwegende dat mevrouw Marleen De Ridder als derde opvolger werd aangeduid op de lijst
GBL, waarop de heer Van Looy werd verkozen; dat mevrouw De Ridder met brief van 21
december 2016 heeft verzaakt aan haar mandaat als OCMW-raadslid;
Overwegende dat mevrouw Maria Rosa Willems, geboren 11 februari 1958 en wonende te 2270
Herenthout, Vliegplein 15, als vierde opvolger werd aangeduid op de lijst GBL, waarop de heer
Van Looy werd verkozen;
Overwegende dat de gemeenteraad de geloofsbrieven van de aangeduide 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 de artikelen 8 en 20 van het OCMW-decreet;
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;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De geloofsbrieven van mevrouw Maria Willems worden goedgekeurd.
Artikel 2. Kennis wordt genomen van de voordracht van mevrouw Maria Willems.
Artikel 3. Mevrouw Willems wordt aangesteld als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn
ter vervanging van de heer Wim Van Looy.
4
Vaststelling van de dotatie aan de politiezone voor 2017
De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder de artikelen 40 en 71, eerste lid;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de
berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente
politiezone;
Overwegende dat de politiezone voor 2017 eenzelfde bijdrage vraagt als voor 2016;
Overwegende dat het nodige krediet voorzien is in het budget voor 2017 onder budgetsleutel A04.02.01/0400-00/64900300;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De gemeentelijke dotatie aan de politiezone Neteland voor het budgetjaar 2017
wordt vastgesteld op € 714.319,28.
5
Vaststelling van de dotatie aan hulpverleningszone Kempen voor het jaar 2017
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, zegt dat we nu als gemeente weten wat we moeten
bijdragen aan de hulpverleningszone maar vraagt zich af of het al geweten is wat we in ruil
krijgen voor deze dotatie.
De heer Roger Gabriëls, burgemeester, antwoordt dat momenteel binnen de brandweerzone een
onderzoek loopt is om na te gaan of alle sites binnen de zone binnen de 20 minuten bereikbaar
zijn. Wellicht is dit niet het geval en als oplossing hiervoor wordt gedacht aan de inrichting van
voorposten. De burgemeester twijfelt wel aan de haalbaarheid hiervan, in het bijzonder omdat
hij vermoedt dat hier niet voldoende vrijwilligers zullen voor kunnen gerekruteerd worden.
Anderzijds is het zo dat er op andere plaatsen wel voldoende dekking is, of zelfs 'overcapaciteit',

omdat een aantal kazernes op korte afstand van elkaar gelegen zijn, bijvoorbeeld Herenthout
en Grobbendonk.
De heer Ben Verhaegen, raadslid, vraagt of het gevaar bestaat dat omwille van deze
'overcapaciteit' in de toekomst kazernes zullen verdwijnen.
De burgemeester meldt verder nog dat het de bedoeling is dat tegen de zomer van dit jaar de
prijzen zullen bepaald worden voor de huur van de diverse brandweerkazernes. Voor het gebruik
van het materieel, is het te verwachten dat er slechts een zeer kleine, of zelfs geen compensatie
zal worden verleend, te meer omdat hierdoor de dotaties weer stijgen.
De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;
Gelet op artikel 68 §2 van voornoemde wet dat bepaalt dat de dotaties van de gemeenten van
de zone jaarlijks vastgelegd worden door de raad op basis van een akkord, bereikt tussen de
verschillende betrokken gemeenteraden;
Gelet op de beslissing van onze raad van 5 oktober 2015 houdende goedkeuring van de financiële
verdeelsleutel voor de hulpverleningszone Kempen;
Overwegende dat de hulpverleningszone voor 2017 van onze gemeente een bijdrage vraagt van
199.623,00 euro;
Overwegende dat het nodige krediet voorzien is in het budget voor 2017 onder budgetsleutel A04.02.02/0410-00/64900400;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Kempen voor het budgetjaar
2017 wordt vastgesteld op € 199.623,00.
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Goedkeuring aangepast meerjarenplan 2014 - 2019 van het OCMW
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, vraagt welk de stand van zaken is met betrekking tot de
afwerking van de kinderclub. Hij stelt vast dat de afwerking van de woongelegenheden vlot
verloopt terwijl er geen enkele activiteit is aan de afwerking van de kinderclub. Hij vraagt ook
of al geweten is welke de kosten voor de gemeente zullen zijn.
Mevrouw José Poelmans, OCMW-voorzitter, antwoordt dat aanstaande vrijdag een overleg
plaatsvindt met de directeur van de Kleine Landeigendom. Na dit overleg zal er meer geweten
zijn over de timing van de afwerking en de kosten die verschuldigd zullen zijn. Mevrouw
Poelmans voegt eraan toe dat de Kleine Landeigendom beloofd heeft dat tegen 1 september
2017 de volledige afwerking van de kinderclub voltooid zal zijn. De afwerking gebeurt in opdracht
van de Kleine Landeigendom volgens de plannen van de gemeente/het OCMW.
De heer Stijn Raeymaekers merkt op dat nu goedkeuring wordt gevraagd voor het meerjarenplan
2014-2019 van het OCMW terwijl de kostprijs van een van de grootste projecten van het OCMW
binnen dit meerjarenplan niet gekend is. Hij vraagt daarom de stemming over dit agendapunt.
De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW's;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW's;
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 gemeenten, 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 besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 december 2016 houdende
goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met 13 stemmen voor (Maurice Helsen, Eddy Horemans, Lies Daneels, Wim Van
Thielen, Christine Peeters, 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, Stijn Raeymaekers, Hugo Cambré, Machteld Ledegen
en Sander Ooms):
Enig artikel. Het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019 van het OCMW, zoals goedgekeurd
door de raad voor maatschappelijk welzijn in vergadering van 6 december 2016, wordt
goedgekeurd.
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Aktename budget 2017 van het OCMW
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, herhaalt zijn opmerking dat net zoals voor het
meerjarenplan 2014-2019, ook voor het budget 2017 van het OCMW de kostprijs van een van
de belangrijkste projecten niet gekend is, zijnde de kostprijs voor de kinderclub.
De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het OCMW-decreet;
Gelet op het besluit van onze raad van heden houdende goedkeuring van het aangepast
meerjarenplan 2014 - 2019 van het OCMW, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk
welzijn in vergadering van 6 december 2016;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 december 2016 houdende
vaststelling van het budget voor 2017 van het OCMW;
Overwegende dat de in het OCMW-budget voorziene gemeentelijke bijdrage het bedrag zoals
opgenomen in het door onze raad goedgekeurde aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019 niet
overschrijdt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit:
Enig artikel. Akte wordt genomen van het budget voor het dienstjaar 2017 van het OCMW van
Herenthout, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn in vergadering van 6
december 2016.
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Kennisname budgetwijzigingen 2016, aanpassing meerjarenplan en budget
2017 van Welzijnszorg Kempen
De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW's;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW's;
Gelet op het feit dat Welzijnszorg Kempen als OCMW vereniging onderworpen is aan het OCMW
decreet van 19 december 2008;
Gelet op het feit dat Welzijnszorg Kempen dezelfde regelgeving volgt als haar vennoten, namelijk
de 27 OCMW’s van het arrondissement Turnhout;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 omtrent beleids- en
beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW's;
Gelet op het feit dat Welzijnszorg Kempen bijgevolg eveneens een meerjarenplan volgens de
regels van de beheers- en de beleidscyclus diende op te maken;
Gelet op de omzendbrief van minister Bourgeois BB2013/6 die stelt dat het meerjarenplan van
de publiekrechtelijke OCMW vereniging moet goedgekeurd worden door de gemeenteraden van
alle deelnemende OCMW’s van de vereniging;
Gelet op artikel 17 van de statuten van Welzijnszorg Kempen dat bepaalt dat de Algemene
Vergadering van de vereniging bevoegd is voor het goedkeuren van het budget en het
meerjarenplan;
Overwegende dat de Algemene Vergadering van Welzijnszorg Kempen in zitting van 14
december 2016 het meerjarenplan volgens het stramien van de beheers- en beleidscyclus, de
budgetwijzigingen 2016 en het budget 2017 met eenparigheid van stemmen goedkeurde;
Overwegende dat de gemeenteraden een termijn van 50 dagen hebben om dit punt te
agenderen;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het meerjarenplan en toelichting;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het budget 2017 en toelichting;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit:
Artikel 1. Kennis te nemen van de budgetwijzigingen 2016.

Artikel 2. Kennis te nemen van het meerjarenplan.
1. Strategische nota (prioritaire doelstellingen)
2. Financiële nota
 Financieel doelstellingen plan M1
 Staat van het financiële evenwicht M2
Artikel 3. Kennis te nemen van het budget 2017.
1. Doelstellingennota
2. Financiële nota
 Exploitatiebudget 2017
 Investeringsbudget 2017
 Liquiditeitsbudget 2017
Artikel 4. Welzijnszorg Kempen hiervan in kennis te brengen.
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Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst bemiddelaar in het kader van de
Gemeentelijke Administratieve Sancties
De heer Ben Verhaegen, raadslid, merkt op dat op heden 23 januari de
samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd met ingang van 1 januari 2017. Hij vraagt of
er nu een vacuüm is geweest gedurende 3 weken.
De heer Roger Gabriëls, burgemeester, antwoordt dat dit niet het geval is.
De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119bis en 119ter;
Gelet op de wet van 13 mei 1999 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet die de steden en
gemeenten de mogelijkheid gaf om onder bepaalde voorwaarden administratieve sancties te
voorzien tegen inbreuken op hun reglementen en verordeningen;
Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en de
modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de wet betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties;
Gelet op het Ministerieel besluit van 28 augustus 2016 houdende de toekenning van een toelage
aan bepaalde steden en gemeenten in het kader van het Grootstedenbeleid;
Overwegende dat in de politiecodex, die in werking trad op 1 januari 2011, de mogelijkheid tot
bemiddeling voor minder- en meerderjarigen voorzien werd;
Overwegende dat de wet strikt genomen niet uitsluit dat de sanctionerende ambtenaar ook
instaat voor die bemiddeling; dat dit echter als nadeel heeft dat er dan een vermenging optreedt
van functies – een bestraffende en een bemiddelende – die nogal haaks op elkaar staan; dat
een andere nadeel is dat de overtreder zich minder vrij kan voelen om te weigeren om in een
bemiddeling te stappen of om niet in te stemmen met een overeenkomst omtrent de
schadevergoeding waarin hij zich niet helemaal kan terugvinden;
Overwegende dat de federale overheid een voltijdse bemiddelaar ter beschikking stelt van
bepaalde steden en gemeenten voor het begeleiden van de GAS-bemiddelingsprocedure;
Overwegende dat de stad Turnhout een bemiddelaar heeft aangeworven, die voldoet aan de
diplomavereisten en de basisopleiding tot bemiddelaar heeft gevolgd;
Overwegende dat de stad Turnhout hiervoor een overeenkomst afgesloten heeft met de federale
Staat; dat artikel 4 van deze subsidieovereenkomst bepaalt dat de Stad Turnhout partnerships
dient aan te gaan met de steden en gemeenten uit het gebied dat tot 1 april 2014 werd
omschreven als het gerechtelijk arrondissement Turnhout;
Overwegende dat de federale staat zich ertoe verbindt de kosten voor bezoldiging van de
medewerker, alsook de werkings- en investeringskosten, die effectief verband houden met de
uitvoering van de overeenkomst, gedeeltelijk voor zijn rekening te nemen;
Gelet op het besluit van onze raad van 25 januari 2016 houdende goedkeuring van een
samenwerkingsovereenkomst bemiddelaar in het kader van de Gemeentelijke Administratieve
Sancties, eindigend op 31 december 2016;
Overwegende dat de resterende kosten – bovenop de subsidie van ongeveer € 50.000 –
proportioneel worden verdeeld tussen de deelnemende gemeenten, op basis van het officiële
bevolkingscijfer op 1 januari 2017 en dit volgens de gegevens van het Nationaal Instituut voor
de Statistiek;

Overwegende dat deze kosten zullen toegevoegd worden aan de kosten van het budget van het
Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties;
Overwegende dat de meerkost voor de bemiddeling per gemeente slechts een zeer miniem
aandeel zal innemen in de totale kosten;
Overwegende dat het aangewezen lijkt om ook de samenwerkingsovereenkomst met de stad
Turnhout te vernieuwen met ingang van 1 januari 2017 voor onbepaalde duur;
Overwegende dat de partijen zich het recht voorbehouden om bij stopzetting van de subsidie
vanuit de federale overheid deze overeenkomst op te zeggen mits inachtname van een
opzegtermijn van één jaar, ingaande op datum van de kennisgeving ervan;
Gelet op het voorgebracht ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Turnhout en
de gemeenten die deel uitmaken van de Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout, de Politiezone
Neteland, de Politiezone Zuiderkempen en de Politiezone Balen-Dessel-Mol, betreffende de
bemiddeling in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De voorgebrachte samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Turnhout en de
gemeenten die deel uitmaken van de Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout, de Politiezone
Neteland, de Politiezone Zuiderkempen en de Politiezone Balen-Dessel-Mol, betreffende de
bemiddeling in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties, wordt goedgekeurd.
Artikel 2. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2017 en wordt afgesloten voor onbepaalde
duur.
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Wijziging statuten en huishoudelijk reglement MINA-raad
De heer Ben Verhaegen, raadslid, stelt dat volgens artikel 5 § 1 van de statuten de last om toe
te treden tot de MINA-raad bij de verenigingen ligt door de formulering '... voor zover zij om
toetreding verzoeken'. Raadslid Ben Verhaegen is van mening dat de last bij de gemeente moet
liggen en dat de gemeente de verenigingen moet uitnodigen om een afgevaardigde voor te
stellen. Hij stelt daarom voor de tekst in artikel 5 § 1 te wijzigen in '... voor zover zij dit wensen'.
De heer Ben Verhaegen vraagt tevens waarom het aantal vergaderingen per jaar beperkt wordt
tot 3.
De heer Herman Dom, schepen, antwoordt dat dit is ingegeven omdat er niet voldoende
agendapunten zijn voor 4 vergaderingen per jaar. Bovendien, zo zegt hij, is de mogelijkheid
voor extra vergaderingen voorzien bij artikel 11 dat bepaalt dat een vergadering mogelijk is
telkens wanneer dit vereist is.
De heer Hugo Cambré, raadslid, vraagt de heer Herman Dom: 'Wat zou de reden kunnen zijn
dat er niet voldoende agendapunten zijn?' Hij antwoordt zelf omdat niet alle aangelegenheden
waarvoor de MINA-raad advies zou moeten geven niet aan de MINA-raad worden voorgelegd.
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid stelt dat het bestuur ervoor moet zorgen dat de MINA-raad
zijn rol kan vervullen zoals het hoort.
De heer Hugo Cambré vult aan dat een adviesraad goed werkt als hij wordt erkend in zijn functie.
Zo vraagt hij: 'Op de Heikant worden 35 bomen gerooid. Is dit voorgelegd aan de MINA-raad?'.
Raadslid Hugo Cambré vraagt zich ook af wat het nut is van de voorgestelde wijzigingen;
Schepen Herman Dom antwoordt dat deze wijzigingen een oplossing bieden aan het feit dat er
op de vergaderingen steeds een tekort is aan stemgerechtigde leden.
Raadslid Hugo Cambré antwoordt dat hiervoor geen wijzigingen nodig zijn. De huidige statuten
voorzien immers nu al in een oplossing hiervoor.
Verder vraagt de heer Hugo Cambré of het de bedoeling is om de statuten toet te passen.
De heer Herman Dom antwoordt dat dit inderdaad zo is.
De heer Hugo Cambré vraagt waarom er dan geen advies aan de MINA-raad gevraagd is over
het budget 2017 en over het meerjarenplan.
Schepen Herman Dom antwoordt dat dit niet nodig was omdat er in het meerjarenplan geen
wijzigingen zijn aangebracht betreffende milieu.
De heer Ben Verhaegen en de fractie Eenheid vragen de stemming over dit agendapunt.
De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het advies van de MINA-raad van 20 oktober 2016 betreffende de wijziging van de
statuten, het huishoudelijk reglement en het schrappen van de afsprakennota, zoals opgenomen
als bijlage bij dit besluit;

Gelet dat de Samenwerkingsovereenkomst eind 2013 werd stopgezet en in 2014 de laatste
rapportage gebeurde;
Overwegende dat met het stopzetten van de Samenwerkingsovereenkomst ook het kader en de
modaliteiten voor de milieu- en natuurraad wegvallen;
Overwegende dat in het verleden het niet altijd eenvoudig was om aan de juiste samenstelling
van de leden te voldoen;
Overwegende de vraag van de leden om het aantal vergaderingen per jaar te beperken;
Overwegende dat door enkele kleine wijzigingen aan de statuten en het huishoudelijk reglement,
de inhoud van deze documenten opnieuw overeenstemt met de huidige manier van werken;
Overwegende dat de afsprakennota een samenvatting en herhaling is van het huishoudelijk
reglement en de statuten;
Gelet op het voorgebracht ontwerp van aangepaste statuten;
Gelet op het voorgebracht ontwerp van aangepast huishoudelijk reglement;
Na beraadslaging,
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
Sander Ooms):
Artikel 1. Akkoord te gaan om de afsprakennota te schrappen.
Artikel 2. Goedkeuring te verlenen aan de gewijzigde statuten voor de gemeentelijke MINAraad:
Artikel 1. Er wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur opgericht genaamd
“Gemeentelijke Milieu- en Natuurraad” (gemeentelijke MINA-raad) met zetel op het
gemeentehuis te Herenthout.
Artikel 2. De gemeentelijke MINA-raad heeft tot doel:
hetzij op eigen initiatief;
hetzij op verzoek van de bevoegde schepen van leefmilieu;
hetzij op vraag van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad;
de gemeente te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.
Artikel 3. De gemeentelijke MINA-raad geeft inzonderheid advies over:
het ontwerp van gemeentelijk milieubeleidsplan;
het ontwerp van gemeentelijk klimaatactieplan;
het ontwerp van gemeentelijk natuurontwikkelingsplan;
de gemeentelijke begroting en de begrotingswijzigingen.
Artikel 4. Onder gemeentelijk milieu- en natuurbeleid wordt verstaan:
alle aspecten met betrekking tot het voorkomen, het aanwijzen en het bestrijden van
milieuhinder en milieuverontreiniging die op het grondgebeid van de gemeente voorkomen of
die tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren;
alle aspecten met betrekking tot het behoud, de ontwikkeling en de bescherming van het
leefmilieu op het grondgebeid van de gemeente, voor zover die aspecten tot de gemeentelijke
bevoegdheid behoren;
het informeren en sensibiliseren van de bevolking over de hoger genoemde aspecten;
advies naar de hogere overheid toe over zaken van milieu en natuur op grondgebied van
de gemeente Herenthout.
Artikel 5. § 1. De gemeentelijke MINA-raad is samengesteld uit:
de schepen van leefmilieu;
afgevaardigden van plaatselijke milieu- en natuurverenigingen voor zover zij om toetreding
verzoeken;
1 afgevaardigde van elk onderwijsnet;
maximum 3 afgevaardigden van de beroepsverenigingen en organisaties voor zover zij om
toetreding verzoeken;
1 afgevaardigde van elke sociaal - culturele organisatie voor zover ze om toetreding
verzoeken (maximum 3);
1 vertegenwoordiger uit de gemeentelijke milieudienst (van ambtswege);
maximum één door elke fractie in de gemeenteraad aangeduide persoon.
§ 2. Elk effectief lid, met inbegrip van de vertegenwoordigers van de fracties van de
gemeenteraad, duidt indien mogelijk één plaatsvervanger aan.
§ 3. De MINA-raad kiest onder zijn leden het dagelijks bestuur.

§ 4. Het dagelijks bestuur is samengesteld uit 4 leden en de gemeentelijke ambtenaar
(voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester).
Artikel 6. De gemeentelijke MINA-raad is samengesteld uit stemgerechtigde leden, nietstemgerechtigde leden en waarnemers.
Stemgerechtigde leden zijn:
de vaste afgevaardigden, aangewezen door de in artikel 5 genoemde verenigingen of
organisaties;
geïnteresseerde inwoners van de gemeente die gecoöpteerd worden door de hierboven
vermelde afgevaardigden. Hun aantal mag maximaal 1/5 van de in § 1 genoemde leden
bedragen.
Niet-stemgerechtigde leden zijn:
de schepen van leefmilieu;
de gemeentelijke ambtenaar;
een door elke fractie in de gemeenteraad aangeduide persoon.
Het aantal niet-stemgerechtigde leden bedraagt maximaal de helft van het aantal
stemgerechtigde leden.
Waarnemers:
De raad kan zelf beslissen tot het uitnodigen van waarnemers op basis van deskundigheid.
Artikel 7. Elk lid moet woonachtig zijn in de gemeente Herenthout met uitzondering van de
vertegenwoordiger van de gemeentelijke milieudienst.
Artikel 8. § 1. De duur van het mandaat der leden gaat in op heden en loopt tot de algehele
vernieuwing van de raad, volgend op de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen.
§ 2. Het zonder verwittigen afwezig zijn gedurende drie opeenvolgende vergaderingen maakt
automatisch een einde aan het lidmaatschap. Van het einde van het lidmaatschap wordt dan
door de secretaris melding gemaakt op de eerstvolgende vergadering, en schriftelijk aan de
organisatie die het lid vertegenwoordigt. De betrokken organisatie of vereniging kan zich door
een nieuwe kandidaat laten vertegenwoordigen.
Artikel 9. § 1. De raad kiest onder haar leden een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en
penningmeester. De voorzitter is een stemgerechtigd lid en mag geen gemeentelijk politiek
mandaat bekleden en geen deel uitmaken van het personeel van de gemeente.
§ 2. De secretariaatskosten zijn ten laste van de gemeente.
Artikel 10. De voorzitter en de secretaris dragen er zorg voor dat de agenda, de bijhorende
stukken en het verslag van de vorige vergadering minstens 10 kalenderdagen, hetzij bij
hoogdringendheid, voor de vergadering in het bezit zijn van de leden. Alle leden worden voor
elke algemene vergadering uitgenodigd.
Artikel 11. De gemeentelijke MINA-raad komt minstens 3 maal per jaar bijeen en telkens
wanneer het uitoefenen van zijn bevoegdheid dit vereist. Hij kan ook bijeengeroepen worden
indien minstens 1/3 van de stemgerechtigde leden + 1 erom verzoeken. Leden die zich ter
vergadering willen laten bijstaan door een deskundige, vragen hiertoe vooraf schriftelijke
toestemming aan de voorzitter of secretaris.
Artikel 12. De MINA-raad kan vooraf vaststellen dat bepaalde vergaderingen van de MINA-raad
toegankelijk zijn voor elke inwoner en daar voor een algemene oproep lanceren.
De inwoner die van dit open karakter van de MINA-raad gebruik maakt, neemt deel als nietstemgerechtigd lid.
Artikel 13. § 1. De door de gemeentelijke MINA-raad uitgebrachte adviezen worden
overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen evenals aan de gemeenteraad.
§ 2. Het advies van de MINA-raad is niet bindend. Indien het college van burgemeester en
schepenen of de gemeenteraad een beslissing neemt in een zaak waarin door de MINA-raad
advies werd gegeven en die afwijkt van dit advies, zal deze afwijking uitdrukkelijk gemotiveerd
worden.
§ 3. De schepen van leefmilieu brengt de gemeentelijke MINA-raad op de hoogte van het gevolg
dat aan het door de raad uitgebrachte advies werd gegeven.
Artikel 14. De gemeentelijke MINA-raad zal een huishoudelijk reglement opstellen om de goede
werking van de gemeentelijke MINA-raad te garanderen. Dit reglement zal ter bekrachtiging
voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
Artikel 3 Goedkeuring te verlenen aan het gewijzigde huishoudelijk reglement voor de
gemeentelijke MINA-raad:
Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke MINA-raad zijn
bevoegdheden uitoefent in overeenstemming met zijn statuten.

Algemene vergadering
Artikel 2. §1. De MINA-raad vergadert tenminste drie keer per jaar en telkens wanneer het
uitoefenen van zijn bevoegdheden dit vereist.
§2. De MINA-raad komt samen op uitnodiging van de voorzitter. De raad kan ook worden
samengeroepen op vraag van 1/3de van de stemgerechtigde leden + 1. Bij dit verzoek moet een
voorstel van agenda worden gevoegd. De voorzitter is gehouden de adviesraad samen te roepen
binnen de 15 dagen, wanneer het verzoek wordt gedaan door 1/3 de van de stemgerechtigde
leden + 1.
Artikel 3. §1. De voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris bereiden de vergadering voor
en stellen de agenda vast.
§2. Elk lid van de adviesraad kan punten aan de agenda toevoegen, mits deze 14 dagen vóór
de vergadering schriftelijk aan de voorzitter worden meegedeeld.
§3. Na het verzenden van de oproepingsbrief worden geen bijkomende agendapunten meer
opgenomen. In geval van hoogdringendheid kan bij het begin van de vergadering, bij ordemotie
en met 2/3de meerderheid van de aanwezige, stemgerechtigde leden, worden beslist dat er een
nieuw punt dringend op de agenda wordt geplaatst.
§4. Als een bepaald punt wegens tijdsgebrek niet wordt afgehandeld, wordt het automatisch
doorverwezen naar de agenda van de volgende vergadering en zal dan bij prioriteit worden
behandeld.
Artikel 4. Minstens 10 kalenderdagen voor de vergadering worden alle leden van de MINA-raad
schriftelijk uitgenodigd. Deze uitnodiging vermeldt de datum, de plaats, het uur en de
agendapunten van de vergadering en bevat het verslag van de vorige vergadering. Hierbij
moeten alle nodige documenten worden gevoegd om de leden toe te laten zich over de
agendapunten uit te spreken.
Artikel 5. §1. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter en bij diens afwezigheid
door de ondervoorzitter. Indien deze ook afwezig is, zit het oudste stemgerechtigd lid de
vergadering voor.
§2. Elke bijeenkomst begint met de goedkeuring van de notulen en/of het verslag van de vorige
vergadering.
Artikel 6. De algemene vergaderingen van de MINA-raad zijn openbaar. Indien bepaalde
agendapunten dit vereisen kan de voorzitter, op verzoek van 1/3 de van de stemgerechtigde leden
beslissen dat de vergaderingen niet openbaar is.
Dagelijks bestuur
Artikel 7. §1. Het dagelijks bestuur is samengesteld uit een voorzitter, ondervoorzitter,
secretaris en penningmeester. De voorzitter en de ondervoorzitter worden gekozen uit de
stemgerechtigde leden na het opvragen van de kandidaturen.
§2. Zij worden telkens verkozen voor de ganse legislatuur. Bij eventueel ontslag moeten ze
worden vervangen zoals verder beschreven.
§3. Alle functies die zijn voorzien in het dagelijkse bestuur, worden individueel verkozen door
de stemgerechtigde leden. De stemming hieromtrent is geheim.
§4. Per te verdelen functie worden de kandidaturen geuit tijdens de vergadering. Er wordt
onmiddellijk overgegaan tot de stemming. Degene die het meeste aantal stemmen behaalt, is
verkozen. Bij gelijk aantal stemmen wordt de stemming overgedaan tussen de kandidaten met
het meeste aantal stemmen. Indien via de stemprocedure niet kan worden uitgemaakt wie
uiteindelijk is verkozen, is de oudste kandidaat van ambtswege verkozen.
Artikel 8. De algemene vergadering van de MINA-raad wordt samengeroepen door een
oproepbericht van de voorzitter. Tijdens de algemene vergadering kan worden beslist wanneer
de volgende keer zal worden vergaderd, zodat geen oproepingsberichten meer moeten worden
verstuurd. De afwezige bestuursleden worden telefonisch of mondeling op de hoogte gebracht
van de beslissing dienaangaande.
Beraadslagen en adviezen
Artikel 9. §1. De adviesraad besluit of adviseert bij gewone meerderheid. Alle leden,
uitgezonderd de leden van de politieke fracties in de Gemeenteraad, de schepen van leefmilieu
en de deskundige van de milieudienst, zijn stemgerechtigd.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
§2. Indien minder dan de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is, kan er niet geldig
worden beraadslaagd of geadviseerd. De aanwezige stemgerechtigde leden kunnen dan
beslissen om de vergadering toch te laten doorgaan en de te adviseren agendapunten te
verschuiven naar de volgende vergadering of ze kunnen beslissen om binnen de veertien dagen

een tweede vergadering samen te roepen met dezelfde agendapunten. Op deze tweede
vergadering kan er geldig beslist worden, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
Uit de uitnodiging moet blijken dat het om een tweede vergadering gaat en dat de aanwezigheid
van de helft van de stemgerechtigde leden niet noodzakelijk is.
§3. Agendapunten die opnieuw ter stemming of ter advisering voorliggen omdat het vereiste
aanwezigheidsquotum aanvankelijk ontbrak, kunnen worden behandeld ongeacht het aantal
aanwezige stemgerechtigde leden.
§4. Het geven van een volmacht om te stemmen is niet mogelijk.
§5. Op vraag van 10% van de stemgerechtigde, aanwezige leden kan een minderheidsnota
toegevoegd worden. Deze dient op de vergadering bij de voorzitter toe te komen.
Artikel 10. De besluiten en de gemotiveerde adviezen van de vergadering worden door de
voorzitter en de secretaris schriftelijk meegedeeld aan het College van Burgemeester en
Schepenen. Minderheidsnota’s worden aan de adviezen toegevoegd en maken onafscheidelijk
deel uit van de adviezen.
Artikel 11. §1. De gemeentelijke adviesraad wordt om advies gevraagd over alle voor het milieu
relevante punten. Er wordt in ieder geval om advies gevraagd over:
het ontwerp van gemeentelijk milieubeleidsplan;
het ontwerp van gemeentelijk klimaatactieplan;
het ontwerp gemeentelijk natuurontwikkelingsplan;
de gemeentelijke begroting en begrotingswijzigingen betreffende milieu.
§2. De MINA-raad kan op eigen initiatief adviezen geven over alle andere voor het milieu
relevante punten.
§3. De door de MINA-raad uitgebrachte adviezen worden overgemaakt aan het College van
Burgemeester en Schepenen.
§4. De schepen van leefmilieu brengt de MINA-raad op de hoogte van het gevolg dat aan het
uitgebrachte advies werd gegeven door het College van Burgemeester en Schepenen en geeft
een motivering voor de genomen besluiten.
§5. De adviezen van de MINA-raad aan het College van Burgermeester en Schepenen worden
schriftelijk overgemaakt.
Werkgroepen
Artikel 12. §1. De MINA-raad kan in zijn schoot werkgroepen oprichten. De werkgroepen hebben
een tijdelijke opdracht. Ze bereiden bepaalde onderwerpen voor ter bespreking, ter uitvoering
of ter goedkeuring. Elke commissie kiest onder haar leden een verantwoordelijke en bepaalt vrij
haar werkwijze en vergaderritme.
§2. De werkgroepen kunnen worden belast met de praktische uitvoering van beslissingen of het
organiseren van activiteiten.
§3. Alle voorstellen en onderworpen adviezen van een werkgroep worden ter goedkeuring
voorgelegd aan de MINA-raad. Voor dringende aangelegenheden worden zij aan het dagelijks
bestuur ter goedkeuring voorgelegd mits melding en/of bekrachtiging op de samenkomst van
de eerstvolgende MINA-raad.
Uitnodiging van derden
Artikel 13. §1. De algemene vergadering, het dagelijks bestuur en de eventuele werkgroepen
kunnen beroep doen op een derde deskundige om bepaalde materies nader toe te lichten.
§2. Deze deskundigen treden op als waarnemer en nemen daarom deel aan de discussies, maar
ze hebben geen stemrecht.
Verslagen
Artikel 14. §1. De secretaris stelt het verslag van de vergadering op.
Dit verslag bevat een samenvatting van de debatten en geeft de besluiten weer. Het bevat
minstens volgende onderdelen:
De namen van de aanwezige leden, van deze die zich om hun afwezigheid
verontschuldigend alsook de niet verontschuldigde afwezigen;
De besproken agendapunten;
De adviezen en beslissingen met inbegrip van eventuele naar voor gebrachte
minderheidsstandpunten.
Het verslag van de vergadering wordt daarna overgemaakt aan alle leden, aan het College van
Burgemeester en Schepenen en aan de leden van de Gemeenteraad.
§2. Op de eerstvolgende vergadering wordt dit verslag ter goedkeuring voorgelegd aan de MINAraad. Eventuele opmerkingen en aanvullingen op het verslag worden vermeld in het verslag van
deze MINA-raad.

Lidmaatschap
Artikel 15. §1. Het lidmaatschap van de leden loopt samen met de legislatuur en wordt bijgevolg
vastgesteld op 6 jaar. Het mandaat verloopt zodra er na de volgende verkiezingen een nieuwe
samenstelling wordt goedgekeurd door de Gemeenteraad.
§2. Het mandaat van een lid kan worden beëindigd na persoonlijk ontslag of na schriftelijke
intrekking van de opdracht door de afvaardigende organisatie.
§3. Wanneer een lidmaatschap vacant wordt ten gevolge van overlijden, of om een andere
redenen zal aan de Gemeenteraad worden voorgesteld om een plaatsvervanger aan te duiden.
De stemgerechtigde MINA-raadsleden kunnen hierbij voorstellen doen.
Aanwezigheid op de vergaderingen
Artikel 16 §1. Vooraleer aan de vergadering deel te nemen tekenen de leden van de adviesraad
een aanwezigheidslijst, die aan de vertegenwoordiger van de milieudienst wordt bezorgd.
§2. Leden die verhinderd zijn om de vergaderingen bij te wonen, moeten de secretaris hiervan
verwittigen. Deze personen worden als verontschuldigd in het verslag opgenomen. Het zonder
verwittiging afwezig zijn gedurende drie opeenvolgende vergaderingen maakt automatisch een
einde aan het lidmaatschap. Van het einde van het lidmaatschap wordt dan door de secretaris
melding gemaakt op de eerstvolgende vergadering. Het betrokken lid wordt schriftelijk in kennis
gesteld van zijn uitsluiting. De betrokken organisatie of vereniging kan zich door een nieuwe
kandidaat laten vertegenwoordigen.
Informatie
Artikel 17. De leden hebben recht op informatie betreffende alle gemeentelijke stukken en
documenten die verband houden met de bevoegdheid van de MINA-raad, voor zover dit door de
wetgeving niet wordt verhinderd.
Wijziging van het huishoudelijk reglement
Artikel 18. §1. De MINA-raad kan dit huishoudelijk reglement slechts wijzigen wanneer het
voorstel daartoe op de agenda staat. In afwijking van artikel 3 § 3 kan dergelijke wijziging niet
ter zitting aan de agenda worden toegevoegd.
§2. De stemming over een wijziging van het huishoudelijk reglement gebeurt bij 2/3 de
meerderheid. Indien dit aantal niet wordt bereikt, dan komt de algemene vergadering opnieuw
samen binnen de veertien dagen. Het huishoudelijk reglement kan dan worden gewijzigd,
ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
Bekrachtiging door de Gemeenteraad
Artikel 19. Dit huishoudelijk reglement, en elke latere wijziging ervan, wordt ter bekrachtiging
voorgelegd aan de leden van de Gemeenteraad.
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Varia
1. Raadslid Stijn Raeymaekers vraagt of er meer geweten is over de omstandigheden van het
dodelijk ongeval op de site Serneels van afgelopen vrijdag en of geweten is dat alle
veiligheidsmaatregelen correct waren toegepast. Hij vraagt ook of de werken gestaakt worden
na dit ongeval.
Burgemeester Roger Gabriëls antwoordt dat hij geen verdere informatie heeft over de
omstandigheden van het ongeval. Hij weet dat het parket niet ter plaatse is geweest. Hij meldt
verder dat de werknemers van de aannemer, de collega’s van het slachtoffer,
maandagvoormiddag op de site samen zijn geweest om te rouwen. De werken worden morgen,
dinsdag 24 januari, hervat.
2.Raadslid Sander Ooms vraagt meer duiding over een artikel dat in de krant is verschenen over
een belangrijke samenwerking tussen de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone
Neteland, in het bijzonder wat de samenwerking van de dienst vrije tijd betreft.
Burgemeester Roger Gabriëls antwoordt dat de burgemeesters en secretarissen van de
gemeenten uit de politiezone Neteland inderdaad hebben samengezeten om na te gaan of en
waarvoor samenwerking mogelijk is. Aanleiding is dat huidige samenwerkingen weinig efficiënt
zijn en vaak niet voldoen aan de verwachtingen. Het is zo dat de verschillende gemeenten
individueel veel initiatief nemen over eenzelfde thema en men wil nagaan in hoeverre het niet
beter is een aantal zaken samen te doen. In eerste instantie zijn 3 projecten voorgesteld om
een samenwerking over uit te werken: bibliotheek, een toerismebrochure en zomer van
Neteland.
Schepen Tine Witvrouwen vult aan dat de contacten momenteel nog aftastend zijn; er wordt
afgetoetst wat we gemeenschappelijk, wat we samen kunnen doen.

Raadslid Sander Ooms vraagt of de initiatieven over de toerismebrochure en zomer van Neteland
zijn besproken op de adviesraad.
Schepen Patrick Heremans verduidelijkt, voor wat het project bibliotheek betreft, dat een
werkgroep met bibliothecarissen en bevoegde schepenen is opgericht die moet nagaan op welke
vlakken een samenwerking mogelijk is. Een idee is bijvoorbeeld dat een lid van de bib van één
gemeente automatisch lid zou worden van de bib van de andere gemeenten van de zone
Neteland. Een inwoner van Herenthout zou zo bijvoorbeeld een boek kunnen uitlenen in de bib
van Vorselaar, of een boek dat in de bib van Grobbendonk is uitgeleend kan binnengebracht
worden in bijvoorbeeld de bib van Herentals. Het is zeker niet de bedoeling dat een bibliotheek
fysiek verdwijnt. De heer Patrick Heremans is van oordeel dat een samenwerking, zeker voor
een kleinere gemeente zoals Herenthout, opportuniteiten kan bieden.
Schepen Maurice Helsen voegt hieraan toe dat deelname aan de samenwerking volledig
vrijblijvend is: waar we voordelen zien, kunnen we instappen; waar we geen baat bij hebben,
stappen we niet bij in.
Raadslid Hugo Cambré merkt op dat dit wel in tegenstelling is met wat in het krantenartikel
staat. Daarin staat immers te lezen dat de verschillende schepencolleges de projecten al formeel
hebben goedgekeurd en dat de werkgroepen zijn opgericht.
Burgemeester Roger Gabriëls antwoordt dat de informatie in het krantenartikel niet juist is en
dat de journalist te voorbarig is geweest met zijn stelling. De samenwerking is een project
waarover wordt gebrainstormd, maar waar we nog niet zijn ingestapt. Twee projecten zijn wel
concreet: de toerismebrochure en de zomer van Neteland.
Schepen Tine Witvrouwen verwijst hiervoor naar een beslissing van het college van 24 oktober
2016 waarin duidelijk staat:
akkoord met de werking rond vrijetijdsaanbod voor jongeren tijdens de schoolvakantie en
de ‘Zomer van Neteland’;
akkoord met de samenwerking ‘Bibliotheek Neteland’ onder voorbehoud van positief
advies van de bibliotheekcommissie en goedkeuring door het college;
akkoord te gaan met de oprichting van verschillende werkgroepen.
Raadslid Stijn Raeymaekers vraagt wie in de werkgroepen zetelt en of de samenstelling ervan is
beslist door het schepencollege.
Schepen Patrick Heremans antwoordt dat de samenstelling van de werkgroepen niet formeel is
beslist door het schepencollege.
Raadslid Stijn Raeymaekers vraagt of hierover het advies van de bibliotheekcommissie is
gevraagd en of het niet aangewezen is een speciale commissie samen te stellen zodat deze
commissie in dit dossier volledig haar rol kan spelen.
Schepen Patrick Heremans is van oordeel dat raadslid Stijn Raeymaekers te veel gewicht wil
geven aan dit project in de huidige stand van zaken, te meer omdat er momenteel nog geen
enkel engagement is aangegaan.
Raadslid Hugo Cambré vraagt om in de toekomst meer openheid te verschaffen ten opzichte van
de raadsleden in dergelijke aangelegenheden.
3. Raadslid Ben Verhaegen meldt dat hij van zijn partij heeft vernomen dat 3 miljoen euro
subsidie beschikbaar is voor plattelandsprojecten. Hij vraagt of hier geen opportuniteiten zijn
voor de gemeente om van deze subsidie te kunnen genieten.
4. Raadslid Machteld Ledegen meldt dat zij weet dat na de opening van het VOC enkele
nadarbarelen van de gemeente zijn meegenomen en dat deze thans ergens op een erf in
Herenthout staan.
Burgemeester Roger Gabriëls zegt hiervan niet op de hoogte te zijn. Hij zal dit navragen en in
bevestigend geval opdracht geven om de nadarbarelen op te halen.
5. Raadslid Machteld Ledegen heeft vastgesteld dat de putten naast de rijbaan op Zelle, in
tegenstelling tot anders, zijn opgevuld met zeer grove puin en dat dit niet het gewenste
resultaat geeft.
Burgemeester Roger Gabriëls antwoordt dat de opmerking van mevrouw Machteld Ledegen
terecht is. Er is echter een tijdelijk probleem geweest voor de levering van fijnere steenslag.
Ondertussen is er terug fijnere steenslag aangekocht.

6.Raadslid Machteld Ledegen vraagt of in de Koestraat, nu de bomen er gerooid zijn en de
wortels uitgefreesd, nieuwe bomen worden aangeplant.
Burgemeester Roger Gabriëls antwoordt dat tijdens het eerstvolgende plantseizoen nieuwe
bomen zullen aangeplant worden.
Raadslid Stijn Raeymaekers informeert naar de stand van zaken van de bouwplannen voor de
site Serneels.
Schepen Patrick Heremans antwoordt dat er akkoord is over de plannen voor de nieuwe
gemeentemagazijnen. Het bestuur van de carnavalstoet heeft nog enkele opmerkingen gemaakt
over het nieuwe stoetmagazijn. Deze opmerkingen zijn doorgegeven aan de architect en zullen
door hem verwerkt worden tegen 30 januari aanstaande. Het is de verwachting dat de plannen
definitief zullen zijn in de loop van de maand maart.
7. Raadslid Ben Verhaegen meldt dat er tijdens de laatste vergadering van de GECORO-raad is
gezegd dat er nog ICT-problemen waren in verband met de omgevingsvergunning en vraagt of
deze ondertussen zijn opgelost

