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Openbare vergadering
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Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting 12 juni 2017
Betreffende de kostprijs van sneldrogend beton deelt mevrouw Ann Willems, voorzitter, mee
dat uit nazicht blijkt dat de prijs 60% hoger zou liggen dan voor gewoon beton. Hierin zit ook
de kostprijs van de signalisatie verrekend. De duurzaamheid van sneldrogende beton is
minder.
Mevrouw Machteld Ledegen, raadslid, geeft mee dat er in de Jodenstraat en de Herentalse
Steenweg nog borden staan dat er werken zijn en dat de snelheid tot 50km/uur beperkt
wordt.
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
12 juni 2017, aan de raadsleden bezorgd per drager samen met de agenda van de
gemeenteraad van heden;
Gelet op de volgende opmerkingen van de raadsleden:
De heer Ben Verhaegen wenst de eerste zin van zijn tussenkomst betreffende
agendapunt 2 geschrapt te zien;
Bij de vraag van raadslid Hugo Cambré over de prijs van sneldrogend beton in varia dient
de mededeling van de voorzitter dat sneldrogend beton tot drie maal duurder zou zijn,
opgenomen te worden;
Bij de vraag van raadslid Stijn Raeymaekers over eventuele vervuiling op de site Serneels
dient de uitspraak van de voorzitter opgenomen te worden dat er haar niets over bekend is;
Overwegende dat de raad met deze opmerkingen instemt;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van 12 juni 2017 wordt goedgekeurd.
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Afsluiten van een convenant sociaal wonen
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, vraagt of de convenant enkel betrekking heeft op het
project Koestraat-Cardijnlaan.
De heer Maurice Helsen, schepen, antwoordt dat de convenanten inderdaad per project dienen
afgesloten te worden.
De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het Decreet van 27 maart 2009 betreffende het Grond- en Pandenbeleid, in het
bijzonder artikel 4.1.4, §3;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011 m.b.t. de tweejaarlijkse
voortgangstoets (Monitoringsbesluit), zoals gewijzigd;
Gelet op het schrijven van de VMSW d.d. 6/12/2016 met als kenmerk P&P/AM/25862 waarin
gemeld wordt dat de gemeente Herenthout haar bindend sociaal objectief zal bereiken als het
geplande sociaal huuraanbod dat op de meerjarenplanning en de kortetermijnplanning stond
op 31/12/2015 is gerealiseerd;
Gelet op het feit dat indien de gemeente Herenthout zich wil engageren om nog meer sociale
huurwoningen te realiseren, de initiatiefnemer enkel op overheidsfinanciering zal kunnen
rekenen als de gemeente Herenthout beschikt over een sociaal woonbeleidsconvenant met
daarin een contingent aan sociale huurwoningen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 13 februari 2017
waarin de gemeente Herenthout aangeeft een convenant sociaal wonen te willen afsluiten voor
16 bijkomende sociale huurwoningen, met name voor het project Koestraat – Cardijnlaan,
aangezien dit project nog niet is opgenomen op de kortetermijn- of meerjarenplanning;

Gelet op de mail van Myriam Aelbrecht van de VMSW d.d. 19 juni ’17 waarin zij stelt dat de
gemeente Herenthout een convenant sociaal wonen kan afsluiten voor 16 bijkomende sociale
huurwoningen;
Overwegende dat de gemeente zich geëngageerd heeft ten aanzien van Zonnige Kempen
voor het project Koestraat – Cardijnlaan en bijgevolg een sociaal woonbeleidsconvenant voor
de periode 2017-2019 wil afsluiten voor hogervermeld project;
Gelet op het ontwerp van sociaal woonbeleidsconvenant overgemaakt door de Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen dd. 19 juni 2017;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Het bij onderhavige beslissing gevoegd sociaal woonbeleidsconvenant tussen de
gemeente Herenthout en de Vlaamse regering voor 16 bijkomende sociale huurwoningen,
goed te keuren.
Artikel 2. De gemeente engageert zich om binnen het lokaal woonoverleg de voortgang van
de projecten die zullen resulteren in de realisatie van 16 bijkomende sociale huurwoningen op
te volgen.
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Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de opdracht - Weg- en
rioleringswerken Zwanenberg - Bergense Steenweg (tot Cardijnlaan)
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, vraagt of de raming binnen het voorziene budget blijft.
De heer Maurice Helsen, schepen, antwoordt dat in het meerjarenplan voor 2017 400.000
euro voorzien is. Het verschil moet voorzien worden bij meerjarenplanaanpassing voor 2018.
Mevrouw Machteld Ledegen, raadslid, vraagt naar de tijdsraming. Mevrouw Ann Willems,
voorzitter-schepen, zegt dat de aanvang van de werken voorzien is voor oktober-november
maar dat het wellicht iets later zal zijn. Na de werken aan de nutsvoorzieningen, zijn er 80
werkdagen voorzien.
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, in het bijzonder artikels
42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels
248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, in het bijzonder
artikel 24;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en
latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 5, § 2;
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Weg- en rioleringswerken
Zwanenberg - Bergense Steenweg(tot Cardijnlaan)” werd gegund aan Arcadis Belgium nv, City
Link Posthofbrug 12 te 2600 Berchem (Antwerpen);
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. BE0114.000595 werd
opgesteld door de ontwerper, Arcadis Belgium nv, City Link Posthofbrug 12 te 2600 Berchem
(Antwerpen);
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.199.774,66 excl. btw
waarvan € 426.943,00 excl. btw = € 516.601,03 incl. btw ten laste van de gemeente;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open
aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van
2017 op budgetcode A-12.01.03/0200-00/22400007/BESTUUR/CBS/IE-12;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. BE0114.000595 en de raming
voor de opdracht “Weg- en rioleringswerken Zwanenberg - Bergense Steenweg(tot
Cardijnlaan)”, opgesteld door de ontwerper, Arcadis Belgium nv, City Link Posthofbrug 12 te
2600 Berchem (Antwerpen). De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt € 1.199.774,66 excl. btw waarvan € 426.943,00 excl. btw = € 516.601,03
incl. btw ten laste van de gemeente.

Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Artikel 3. Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau.
Artikel 4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in in het investeringsbudget van 2017
op budgetcode A-12.01.03/0200-00/22400007/BESTUUR/CBS/IE-12.
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Intrekking beslissing tot niet-oprichting van een pedagogische raad en
schoolraad voor gemeenteschool Klim-Op
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, vraagt wat de verdere planning voor dit punt is. De heer
Patrick Heremans, burgemeester, antwoordt dat er intussen al een oproep gebeurd is naar de
ouders en de personeelsleden. Er hebben zich 3 ouders en 3 personeelsleden aangemeld. Bij
het begin van het volgend schooljaar zal er een nieuwe schoolraad kunnen opgestart worden.
Oorspronkelijk waren er vanuit de ouderraad geen kandidaten om naar de schoolraad door te
schuiven. Hetzelfde doet zich nu voor bij het personeel. Daaruit is ook de verwarring ontstaan.
Raadslid Raeymaekers merkt op dat de termijn voor kandidaatstelling voor de ouders heel kort
was. De burgemeester zegt dat dit zijn oorzaak vond in het feit dat de directeur dit absoluut
nog dit schooljaar wou afhandelen. Raadslid Raeymaekers concludeert uit dit punt dat we erop
moeten toezien dat opmerkingen tijdens de gemeenteraad, ook al komen ze van de oppositie,
objectief beoordeeld worden en niet onmiddellijk afgeschoten, zoals eerder met dit punt
gebeurde.
De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op de Nieuwe gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse
onderwijsraad;
Gelet op de omzendbrief met referte GD/2004/03 d.d. 13 juli 2004 betreffende lokale
participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs;
Gelet op de beslissing van onze raad van 8 mei 2017 houdende beslissing tot niet-oprichting
van een pedagogische raad en schoolraad voor gemeenteschool Klim-Op;
Gelet op de opmerkingen van de heer Jan Van Dyck, raadslid, over het gebrek aan correctheid
van de gevoerde procedure;
Overwegende dat uit onderzoek blijkt dat inderdaad onvoldoende inspanningen werden
geleverd voor de oproep tot kandidaten; dat het bijgevolg past om voornoemde
raadsbeslissing in te trekken en de procedure opnieuw te voeren;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De beslissing van onze raad van 8 mei 2017 houdende niet-oprichting van een
pedagogische raad en schoolraad voor gemeenteschool Klim-Op, wordt ingetrokken.
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Goedkeuring aangepast schoolreglement gemeenteschool Klim-Op
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, vraagt of dit punt de aanleiding is voor de documenten
die bijkomend op het extranet geplaatst zijn. Mevrouw Ann Willems, voorzitter, bevestigt dit.
Raadslid Raeymaekers vraagt vervolgens of er een quotum is voor de vergadering van het
ABOC. De heer Patrick Heremans, burgemeester, meent van niet maar hij zegt toe dit nog
eens te zullen nakijken.
De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 42 en 43;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, meer bepaald de artikelen 11ter,
19, 27, 28, 31, 32, 33 en 37, zoals laatst gewijzigd bij Onderwijsdecreet XXVI van 17 juni
2016;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, meer bepaald de artikelen 104 en 119;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende
overdracht van leerlingengegevens bij schoolveranderingen;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 10 augustus 2001
betreffende toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002
betreffende informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende
kostenbeheersing in het basisonderwijs;
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende screening niveau
onderwijstaal, taaltraject en taalbad in het gewoon lager onderwijs;
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende preventieve schorsing,
tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs vanaf 1 september
2014;
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet
opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt;

Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de
infobrochure) goedgekeurd door onze raad in vergadering van 5 september 2016, aan
actualisatie toe is;
Overwegende dat meer specifieke afspraken worden opgenomen in de infobrochure;
Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en
Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap;
Gelet op het voorgebracht ontwerp van schoolreglement voor gemeenteschool Klim-Op;
Gelet op het overleg in de schoolraad d.d. 19 juni 2017;
Gelet op de vergadering van het ABOC d.d. 28 juni 2017;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs, met inbegrip van de
infobrochure, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 5 september 2016, wordt
opgeheven.
Artikel 2. Het voorgebrachte ontwerp van schoolreglement wordt goedgekeurd.
Artikel 3. De meer specifieke regels en afspraken worden opgenomen in de voorgebrachte
infobrochure.
Artikel 4. Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure wordt bij elke
inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging ter beschikking gesteld (op papier of
via een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.
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Aansluiting bij een regionaal ondersteuningsnetwerk in het basisonderwijs
vanaf het schooljaar 2017 – 2018
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, vraagt wat dit concreet inhoudt. De heer Patrick
Heremans, burgemeester, geeft toelichting. Tot nu toe zorgde elke school voor zijn eigen zorgen leerlingenbegeleiding. Sinds het M-decreet is er heel wat zorg bijkomend naar de school
geschoven. Dit is een zware belasting voor de scholen. De overheid heeft nu ingegrepen door
dit samen te brengen in ondersteuningsnetwerken. Elk net heeft nu zijn eigen
ondersteuningsnetwerk. Onze keuze werd gemaakt vanuit de scholengemeenschap. De
leerlingen die in aanmerking komen voor bijkomende zorg, kunnen aangemeld worden bij dit
ondersteuningsnetwerk en dan wordt individueel bekeken hoe dit ingericht wordt. Dit zou
kunnen betekenen dat een aantal mensen uit het bijzonder onderwijs naar hier komen voor
een aantal uren om de leerkrachten te ondersteunen. Niet alle ondersteuning kan door een
bepaald netwerk aangeboden worden. Hiervoor moet men dan uitwijken naar een ander
netwerk.
De heer Hugo Cambré, raadslid, vraagt hoe we het netwerk Kempen praktisch moeten zien.
De burgemeester antwoordt dat dit vooral getrokken wordt vanuit de scholen buitengewoon
onderwijs, bij ons is dat SAIO in Geel. Welke scholen hier precies in zitten weten we nu nog
niet. In sommige netwerken zit meer dan één school buitengewoon onderwijs.
Daarop vraagt het raadslid of er vanuit de netwerken lobbywerk is gebeurd maar de
burgemeester heeft dit niet zo ervaren. Hij heeft wel ervaren dat elk net pogingen heeft
gedaan om alles binnen het net te houden terwijl dit een kans had kunnen zijn om de netten
te doorbreken. Raadslid Cambré heeft ook heel veel kritische bedenkingen over het systeem
van het M-decreet op zich. Hij meent dat in een school niet dezelfde toewijding kan
gegarandeerd worden als in de specifieke scholen voor bijzonder onderwijs. Dit gaat wellicht
ten koste van het kind, maar ook ten koste van de klas en de leerkracht. Hij hoopt dat het
systeem zich op termijn goed zal organiseren.
Burgemeester Heremans zegt ook kritisch te zijn maar ervan uit te gaan dat de ondersteuning
kwaliteitsvol zal zijn. We zullen moeten afwachten hoe het in de praktijk uitpakt.
De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 42, 436 en 57;
Gelet op het Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, meer bepaald artikel 172
quinquies;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, meer bepaald de artikelen 117 en 234;
Overwegende dat een schoolbestuur van een school voor gewoon basisonderwijs en/of gewoon
secundair onderwijs moet aansluiten bij een regionaal ondersteuningsnetwerk om de effecten
van het ‘M-decreet’ verder te begeleiden;
Overwegende dat in dit regionaal ondersteuningsnetwerk scholen voor gewoon en
buitengewoon onderwijs hun expertise samen brengen om leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften en hun leraars te ondersteunen;
Overwegende dat met het oog op de invoering van dit ondersteuningsnetwerk in het basis- en
secundair onderwijs, het buitengewoon onderwijs een personeelsomkadering ontvangt onder
de vorm van begeleidende eenheden, lestijden, lesuren en uren paramedici op basis van de
aangesloten scholen voor gewoon onderwijs;

Overwegende dat scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs uiterlijk op 30 juni 2017
aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten moeten meedelen bij welk ondersteuningsnetwerk
ze aansluiten vanaf het schooljaar 2017 – 2018;
Overwegende dat deze beslissing verplicht en bij hoogdringendheid opgelegd door de
decreetgever moet worden genomen voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en
hun leraars;
Overwegende dat het schoolbestuur dat niet aansluit bij een ondersteuningsnetwerk geen
ondersteuning ontvangt;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen om die redenen op 19 juni
2017 bij hoogdringendheid beslist heeft om toe te treden tot ondersteuningsnetwerk ‘De
Kempen’ – Gemeentelijke Basisschool BUO-SAIO Geel, Billemontstraat 77 te 2440 Geel;
Gelet op het advies van de schoolraad d.d. 19 juni 2017;
Gelet op de onderhandelingen in het afzonderlijk bijzonder comité van 28 juni 2017;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen om aan te sluiten bij het ondersteuningsnetwerk.
Artikel 2. De gemeente Herenthout als inrichtende macht sluit met haar scholen gewoon
basisonderwijs aan bij ondersteuningsnetwerk ‘De Kempen’ – Gemeentelijke Basisschool BUOSAIO Geel, Billemontstraat 77 te 2440 Geel.
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Varia
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, vraagt aan mevrouw Tine Witvrouwen, schepen, of zij
uitsluitsel heeft gekregen bij Kleine Landeigendom over het dossier van de Kinderclub. De
schepen antwoordt dat onze gemeente helaas niet de enige is met problemen. Ondanks het
aandringen, werkt de directeur niet echt mee. Zo stelt zij tegen vandaag een planning
gevraagd te hebben met een raming van alle loten maar deze niet gekregen te hebben.
Raadslid Raeymaekers vindt dat er een formele ingebrekestelling zou moeten komen vanuit de
gemeente waarin o.m. ook gezegd wordt dat de schade die het oponthoud ons veroorzaakt
moet vergoed worden. Desgevallend moeten we terugvallen op plan B, namelijk de werken
zelf verder doen. Schepen Witvrouwen zegt dat dit op een gegeven moment inderdaad
geopperd is maar dat er toen geoordeeld is dat we er de mankracht niet voor hebben. Het
raadslid dringt nogmaals aan op het sturen van een brief, vanuit gemeente en OCMW samen.
Na de opmerking vanuit het college dat er niets op papier staat, meent de heer Hugo Cambré,
raadslid, dat we alleszins een ingebrekestelling naar Kleine Landeigendom kunnen sturen voor
het nalaten van het verschaffen van informatie.
Mevrouw Machteld Ledegen, raadslid, vraagt of er nog overleg is geweest met de
onthaalouders aangezien zij zich naar de geraamde startdatum georganiseerd hadden.
Mevrouw Josée Poelmans, OCMW-voorzitter, antwoordt dat er door het OCMW het standpunt
werd ingenomen dat wij geen startdatum voor de onthaalouders kunnen vooropstellen.
Raadslid Raeymaekers vraagt of er iets gedaan werd met zijn eerdere vraag om bij KFC
Herenthout informatie in te winnen over de rekening 2016 en de uitgaven voor de kantine. De
secretaris antwoordt dat we de gevraagde informatie gekregen hebben en dat het college
beslist heeft om de voorzitter van de club en de boekhouder uit te nodigen voor bespreking in
aanwezigheid van onze financieel beheerder. Raadslid Raeymaekers deelt mee dat andere
clubs zich vragen stellen bv. waar het geld vandaan komt om een extra betalende ploeg te
organiseren en vraagt een duidelijk verslag van het gesprek in het college.
Raadslid Ledegen merkt op dat kinderen herhaaldelijk over de omheining van de terreinen op
het sportcentrum kruipen. De heer Herman Dom, schepen, zegt dat ze zoveel mogelijk op
gewezen wordt, zowel vanuit de sportdienst als vanuit de club zelf. Het is zeker niet de
bedoeling dat de omheining niet gerespecteerd wordt maar het is moeilijk voortdurend te
controleren.
In dit verband wijst raadslid Raeymaekers er op dat de wadi aan de Bergense Steenweg
omheind is terwijl deze aan de uithoek van het project dit niet is. Schepen Dom zegt dat de
omheining er gekomen is omdat de infiltratie in de wadi aan de Bergense Steenweg niet
optimaal is en er water in blijft staan. Er wordt niet verwacht dat er water in de achterste wadi
blijft staan. Als blijkt dat dit toch het geval zou zijn, wordt dit zeker bekeken.
Raadslid Cambré heeft gehoord dat er tijdens de voorbije droge periode problemen geweest
zijn om voldoende grondwater op te pompen om de terreinen te beregenen en vraagt wat het
probleem is. Schepen Dom zegt dat dit momenteel bekeken wordt maar dat het probleem zich
niet situeerde bij het oppompen zelf maar bij de druk op de leidingen.
Raadslid Cambré vraagt of de club nog beschikt over de oude beregeningsinstallatie. De heer
Eddy Horemans, raadslid, zegt dat die onlangs verkocht is. Daarom vraagt raadslid Cambré
hoe de andere drie terreinen zullen beregend worden. Schepen Dom antwoordt dat dit via een
ander systeem gebeurd waarbij het water verdeeld wordt tussen de gemeente en KFC.

Raadslid Ledegen informeert naar de regeling voor de braderij. De heer Maurice Helsen,
schepen, antwoordt dat daarover een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de gemeentelijke
diensten en de afgevaardigde van de Middenstand.
Raadslid Raeymaekers vindt dat het schepencollege een duidelijk standpunt moet innemen
over eventuele energiebesparende maatregelen voor Serneels zodra duidelijkheid is over het
rendement. Ook vindt hij dat de kost voor de lift verwaarloosbaar is in het geheel, waardoor
het voor hem geen argument is om dit achterwege te laten.
Voor de site Verheyen vindt hij dat de raming, die hij momenteel nog vaag noemt, niet de
enige afweging mag zijn. Aangezien aan de dakbedekking, die nu al in niet al te beste staat is,
niet wordt aangepakt, meent hij dat het college principieel akkoord moet zijn om ook naar de
toekomst voor het onderhoud van de site budgetten te voorzien. Aangezien het kosten zijn die
vooruit geschoven worden naar volgende legislatuur, moet daarmee nu al rekening gehouden
worden.
Aldus gedaan in zitting als boven.
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