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1 Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting 6 november 2017
Mevrouw Machteld Ledegen, raadslid, klaagt aan dat ze zelf heeft moeten informeren
naar de toelating voor de sfeeravond en meent dat er iets misgegaan is op het
gemeentehuis. Ze heeft van de secretaris de toezegging gekregen dat er mocht van
uitgegaan worden dat het in orde was.
Mevrouw Ann Willems, voorzitter, zegt dat dit zal nagekeken worden.
Raadslid Ledegen merkt op dat er dit jaar geen kerstboom op de Markt staat. De
voorzitter antwoordt dat dit jaar voor een ander concept werd gekozen, namelijk de
drie cones en de verlichting in de bomen.
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, heeft vernomen dat het organogram, dat er
eindelijk is in het laatste jaar van de legislatuur, slechts stapsgewijs zal ingevoerd
worden. Hij vindt dit ondermaats omdat de problemen van onderbezetting in personeel
al jaren gekend zijn.
De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, in het bijzonder
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 6 november 2017, 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 6 november 2017 wordt
goedgekeurd.
2 Goedkeuring agenda algemene vergadering IOK van 19 december 2017
De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de statuten van IOK;
Overwegende dat de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 19
december 2017 volgende agendapunten bevat:
1. Statutaire benoemingen
2. Ondernemingsplan 2018
3. Begroting 2018
4. Varia.
Gelet op de statutaire bepalingen inzake de organisatie van de algemene vergadering
vervat in artikelen 33 e.v. van de statuten van IOK;
Gelet op artikel 44 van het DIS waarin wordt aangegeven dat in deze buitengewone
algemene vergadering de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het
volgende boekjaar worden besproken en dat ook een door de raad van bestuur
opgestelde begroting op de agenda staat;
Overwegende dat wordt voorgesteld om conform artikel 18 van de IOK statuten over
te gaan tot de definitieve vervanging van de heer Roger Gabriels door de heer Patrick
Heremans namens de gemeente Herenthout en mevrouw Griet Noyens door de heer
Guy Van de Perre namens de gemeente Kasterlee;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt en zich aansluit bij het
ondernemingsplan 2018 dat in zitting van 17 oktober jl. werd goedgekeurd door de

raad van bestuur en dat conform artikel 44 van het ‘decreet intergemeentelijke
samenwerking’ aan de algemene vergadering dient voorgelegd;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt en zich aansluit bij de begroting
2018 en de hierin vervatte werkingsbijdragen voor de in house dienstverlening en de
kostendelende verenigingen die in zitting van 17 oktober jl. werden goedgekeurd door
de raad van bestuur en die conform artikel 44 van het ‘decreet intergemeentelijke
samenwerking’ aan de algemene vergadering dienen voorgelegd;
Gelet op de beslissing van onze raad van 16 december 2013 waarbij de heer Leo Van
Herck, gemeenteraadslid, werd aangeduid als vertegenwoordiger van onze gemeente
om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van IOK die worden georganiseerd
vanaf het jaar 2014 tot en met 31 december 2018;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Hecht goedkeuring aan de voorgestelde definitieve vervanging door
statutaire benoeming van de heer Patrick Heremans namens de gemeente Herenthout
en de heer Guy Van de Perre namens de gemeente Kasterlee.
Artikel 2. Hecht goedkeuring aan het ondernemingsplan 2018.
Artikel 3. Hecht goedkeuring aan de begroting 2018 en de hierin vervatte
werkingsbijdragen voor de in house dienstverlening en de kostendelende verenigingen
2018.
Artikel 4. De volmachtdrager wordt gemandateerd om conform dit besluit te handelen
en te beslissen op deze buitengewone algemene vergadering.
3 Intekenen op kapitaalverhoging IKA
De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
en latere wijzigingen;
Gelet dat de gemeente deelneemt aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband
'Investeringsvereniging voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse' (IKA);
Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van IKA van 9 oktober 2017 waarbij
beslist is over te gaan tot een kapitaalverhoging ter dekking van de reeds in opdracht
van de gemeente verworven financieel vaste activa;
Gelet op het aangetekend schrijven van IKA van 17 oktober 2017 waarbij de gemeente
wordt opgeroepen om in te tekenen op een kapitaalverhoging;
Gelet op het voorstel van incorporatie van reserves;
Gelet op het voorstel van liquidatie van de rekening courant;
Overwegende dat de kapitaalverhoging wordt georganiseerd om de namens de
gemeenten aangehouden financieel vaste activa ook in de gemeentelijke boekhouding
te kunnen opvolgen;
Overwegende dat naar aanleiding van de kapitaalverhoging de overtollige reserves
uitgekeerd worden bij wijze van tussentijds dividend;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De gemeenteraad beslist haar goedkeuring te verlenen aan:
- het voorstel van kapitaalverhoging voor een totaalbedrag van 15.564.109,72 euro;
- de incorporatie van reserves voor een totaal bedrag van 15.121.602,01 euro;
- de aanwending en storting van de rekening courant voor een totaalbedrag van
13.722.384,55 euro;
- de storting van de overtollige reserves bij wijze van tussentijds dividend voor een
totaalbedrag van 8.331.077,92 euro.
Art. 2. De gemeenteraad beslist in te tekenen op:
- 9 aandelen KG 4a voor een nominaal bedrag van 26.762,67 euro;
- 1 aandeel KG 4b voor een nominaal bedrag van 19.878,00 euro;
- 3 aandelen KG 5e voor een nominaal bedrag van 1.334,49 euro;
- 1722 aandelen KG 6b voor een nominaal bedrag van 86.100,00 euro;
- 24 aandelen KG 9c voor een nominaal bedrag van 12.000,00 euro;
- 4 aandelen KG 9c voor een nominaal bedrag van 2.000,00 euro;
- 10 aandelen KG 10 voor een nominaal bedrag van 5.000,00 euro
en voorgaande te volstorten door incorporatie van reserves voor een bedrag
153.075,16 euro.

Art. 3. De gemeenteraad verzoekt IKA de rekening courant te lichten.
Art. 4. De gemeenteraad beslist het bedrag van 508.688,88 euro voor 18 december
2017 te storten op de rekening van IKA en IKA te verzoeken het aan de gemeente
cash uitkeerbare bedrag na de incorporatie van de reserves en de liquidatie van de
rekening courant voor een bedrag van 508.688,88 euro voor 31 december 2017 aan
de gemeente te storten.
4 Projectvereniging ‘Neteland’: aanduiding vertegenwoordigers raad van
bestuur
De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het Decreet op de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet
op
de
oprichting
van
een
projectvereniging
‘Neteland’,
een
samenwerkingsverband inzake hoofdzakelijk vrije tijd en veiligheidsthema’s tussen de
gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar;
Gelet op de statuten van de projectvereniging ‘Neteland’, goedgekeurd door onze raad
in vergadering van 6 november 2017;
Gelet op artikel 7 §§1 tot en met 6 van de statuten houdende de samenstelling van de
raad van bestuur waaruit blijkt dat elke gemeente recht heeft op een lid in de raad
van bestuur met vaste plaatsvervanger en een lid van de oppositie met raadgevende
stem;
Overwegende dat de aanduiding van een plaatsvervanger voor het lid met
raadgevende stem niet in de statuten voorzien is maar dat er geen enkel beletsel
bestaat om ook voor deze functie een plaatsvervanger aan te duiden;
Gaat bij afzonderlijke geheime stemming over tot het aanduiden van een effectief lid
en een vaste plaatsvervanger en een lid met raadgevende stem voor de raad van
bestuur van de projectvereniging ‘Neteland’;
18 leden nemen deel aan de stemming en telkens worden 18 stembriefjes in de
stembus gevonden;
De stemming voor het effectief lid van de raad van bestuur geeft:
16 stemmen voor Patrick Heremans, 1 blanco en 1 ongeldige stem.
De stemming voor de vaste plaatsvervanger van het effectief lid raad van bestuur
geeft:
16 stemmen voor Herman Dom, 1 stem voor Maurice Helsen en 1 blanco.
De stemming voor het lid met raadgevende stem van de raad van bestuur geeft:
17 stemmen voor Sander Ooms en 1 stem voor Jan Van Dyck.
De stemming voor de plaatsvervanger van het lid met raadgevende stem van de raad
van bestuur geeft:
17 stemmen voor Ben Verhaegen en 1 stem voor Stijn Raeymaekers.
Besluit:
Artikel 1. De volgende vertegenwoordigers voor de gemeente Herenthout aan te
duiden in de raad van bestuur van de projectvereniging ‘Neteland’:
Effectief lid: de heer Patrick Heremans, burgemeester, met 16 stemmen tegen
1 blanco en 1 ongeldig;
Vaste plaatsvervanger effectief lid: de heer Herman Dom, schepen, met 16
stemmen tegen 1 stem voor Maurice Helsen en 1 blanco;
Lid met raadgevende stem: de heer Sander Ooms, raadslid, met 17 stemmen
tegen 1 stem voor Jan Van Dyck;
Plaatsvervanger lid met raadgevende stem: de heer Ben Verhaegen, raadslid,
met 17 stemmen tegen 1 stem voor Stijn Raeymaekers.
Artikel 2. Afschrift van dit besluit zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de
zetel van de projectvereniging ‘Neteland’.
5 Vorming eerstelijnszones: goedkeuring samenwerking via ISOM
De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de oproep van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid
voor de vorming van eerstelijnszones;
Overwegende dat Vlaanderen beschikt over een uitgebouwd, toegankelijk,
kwaliteitsvol en betaalbaar zorgsysteem; dat dit aanbod echter gefragmenteerd is door

verschillende en overlappende structuren die onvoldoende aangepast zijn om de
chronische zorgnoden van een ouder wordende bevolking op te vangen;
Overwegende dat de Vlaamse overheid de intentie heeft om gezondheid, zorg en
welzijn op de eerste lijn beter te organiseren; dat twee principes hierbij belangrijk zijn:
De persoon met een zorgnood neemt een centrale positie in
Het uitgangspunt is geïntegreerde zorg om duidelijk te maken dat het
zorgaanbod vanuit verschillende zorgdisciplines of sectoren (gezondheidszorg, welzijn,
sociale sector, …) wordt aangeboden;
Overwegende dat de oproep van de Vlaamse overheid, Agentschap Zorg en
Gezondheid voor de vorming van eerstelijnszones kadert in deze bezorgdheid;
Overwegende dat in eerste instantie eerstelijnszones zullen afgebakend worden; dat
daarna de inhoudelijke invulling van de eerstelijnszones en de samenstelling van de
zorgraad volgt;
Overwegende dat de eerstelijnszone aan een aantal criteria dient te voldoen om
ontvankelijk te zijn:
De eerstelijnszone moet bestaan uit één of meer gemeenten met een totaal
aantal inwoners tussen 75.000 en 125.000,
De afbakening moet voldoende draagvlak hebben bij de belangrijkste
stakeholders, waaronder de verplichte partners;
Overwegende dat als verplichte partners in een eerstelijnszone betrokken worden:
Openbare besturen – alle gemeentebesturen uit de zone
Beroepsbeoefenaars
Geestelijke gezondheidszorg
Diensten of centra, indien aanwezig in eerstelijnszorg bv. diensten gezinszorg
en aanvullende thuiszorg
Erkende verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, indien aanwezig in de
eerstelijnszone;
Overwegende dat naast de verplichte partners er ook een aantal optionele partners
zijn die niet minder belangrijk zijn maar waarvan de lokale (kring)werking minder
uitgesproken is dan bij de verplichte partners (bv. andere kringen of
vertegenwoordigers van vroedvrouwen, diëtisten, ergotherapeuten, …);
Overwegende dat vanuit de eerstelijnszone een Zorgraad wordt opgericht; dat de
Zorgraad het beheersorgaan is van een erkende eerstelijnszone en bestaat uit een
vertegenwoordiging van volgende groepen:
Zorgaanbieders (van verschillende disciplines)
Lokale besturen
Woonzorgcentra, diensten gezinszorg, diensten maatschappelijk werk en
centra voor algemeen welzijnswerk
Zorggebruikers en mantelzorgers;
Overwegende dat SEL Kempen op 7 september 2017 met betrekking tot de aanpak
vorming eerstelijnszones arrondissement Turnhout en de rol van SEL Kempen een brief
stuurde aan de leden van de algemene vergadering, de raad van bestuur en de
toegetreden leden van SEL Kempen waarin werd gesteld dat SEL Kempen als
overkoepelend samenwerkingsverband voor de eerste lijn in het arrondissement
Turnhout het proces van de vorming van eerstelijnszones mee ondersteunt en
begeleidt; dat SEL Kempen daarmee gevolg geeft aan de oproep van minister
Vandeurzen aan de SEL's om een actieve rol op te nemen bij de vorming van de
eerstelijnszones; dat SEL Kempen echter niet zal aansturen noch een standpunt
innemen betreffende de vorming van de zones;
Overwegende dat er door het Agentschap Zorg en Gezondheid transitiecoaches
werden aangesteld om in te staan voor de ondersteuning van de vorming van
eerstelijnszones;
Overwegende dat voorstellen voor eerstelijnszones kunnen ingediend worden tot 31
december 2017 bij het Agentschap Zorg en Gezondheid;
Overwegende dat de OCMW’s van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee,
Lille, Olen en Vorselaar sinds jaren samenwerking door middel van een feitelijk
samenwerkingsverband ISOM; dat door ISOM o.m. volgende dienstverlenging wordt
georganiseerd:
Rechtshulp
Tewerkstellingsdienst
Huis van het kind

Vrijwilligerswerking;
Overwegende dat de gemeente- en OCMW-raden van de ISOM-gemeenten hebben
besloten om vanaf 1 januari 2018 het wijk-werken te organiseren door middel van
ISOM; dat voor de organisatie van wijk-werken een samenwerkingsverband van
minstens 60.000 inwoners voorop werd gesteld;
Overwegende dat ook voor de vorming van een eerstelijnszone een
samenwerkingsverband als voorwaarde werd gesteld; dat de eerstelijnszone moet
bestaan uit één of meer gemeenten met een totaal aantal inwoners tussen 75.000 en
125.000 inwoners; dat op 1 januari 2016 alle ISOM-gemeenten samen 102.420
inwoners telden;
Overwegendedat op 10 november 2017 een overleg plaatsvond tussen de
burgemeesters, OCMW-voorzitters en secretarissen van de gemeenten en OCMW's die
deelnemen aan ISOM; dat tijdens dit overleg de vorming van eerstelijnszones op de
agenda stond; dat voor de vorming van de eerstelijnszone ISOM naar voor wordt
geschoven als een eerstelijnszone omwille van de schaalgrootte maar ook omdat de
jarenlange samenwerking met gekende partners het goed functioneren van de
eerstelijnszone mogelijk zal maken;
Overwegende dat bovendien de huisartsenkring heeft aangegeven dat zij ISOM als
eerstelijnszone verkiezen;
Overwegende dat er naast de lokale besturen ook voldoende draagvlak moet zijn voor
de afbakening bij de belangrijkste stakeholders; dat de verplichte partners een
samenwerkingsovereenkomst ondertekenen waarin ze zich engageren in een
eerstelijnszone; dat hun akkoord een ontvankelijkheidsvoorwaarde is;
Overwegende dat het standpunt onder voorbehoud is van het voorstel dat SEL Kempen
zal voorleggen wat betreft de vorming van eerstelijnszones; dat het voorstel van SEL
Kempen wordt afgewacht alvorens een definitief dossier wordt ingediend;
Gelet op het advies van het Bijzonder Comité Sociale Dienst van het OCMW van 22
november 2017;
Overwegende dat aan de samenwerking in eerstelijnszones geen financiële implicaties
verbonden zijn;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De gemeenteraad beslist om principieel in te stemmen met de vorming van
een eerstelijnszone door middel van een samenwerking tussen de gemeenten en
OCMW’s van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar
(ISOM) op voorwaarde dat er voldoende draagvlak is bij de verplichte partners.
Artikel 2. Het definitieve dossier zal ingediend worden als het engagement van de
verplichte partners gekend is.
6 Aktename van de budgetwijziging 2017 van de Kerkfabriek Sint-Pieter en
Pauwel
De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten, meer in het bijzonder artikel 48;
Gelet op de goedkeuring van de budgetwijziging 2017 door de Kerkraad van de
Kerkfabriek Sint-Pieter en Pauwel in vergadering van 15 oktober 2017 waarvan de
notulen toekwamen ten gemeentehuize op 30 oktober 2017;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit:
Enig artikel. Akte wordt genomen van de wijziging van het budget voor 2017 van de
Kerkfabriek Sint-Pieter en Pauwel te Herenthout, zoals goedgekeurd door de Kerkraad
in vergadering van 15 oktober 2017.
7 Vaststelling van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende
voorheffing voor het aanslagjaar 2018
De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op artikel 464, 1°, van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op de artikelen 42, §3, 186, 187 en 253, §1, 3°, van het Gemeentedecreet van
15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
Gelet op het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en
gewijzigde financiering van de provincies;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat ingevolge het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de Vlaamse Codex
Fiscaliteit de basisheffing van de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest vanaf
het aanslagjaar 2018 stijgt van 2,5% naar 3,97% van het kadastraal inkomen;
Overwegende dat het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2, §2, tweede lid, van de Vlaamse
Codex Fiscaliteit de gemeenten verplicht om hun gemeentelijke opcentiemen
dientengevolge aan te passen: “Voor iedere gemeente van het Vlaamse Gewest mag
het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, op zichzelf de opbrengst van de gemeentelijk
opcentiemen van het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt niet verhogen ten
opzichte van het vorige aanslagjaar”;
Overwegende dat de gemeente om de fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden
als voor het aanslagjaar 2017 haar opcentiemen ten opzichte van het aanslagjaar 2017
moet delen door 1,5897;
Na beraadslaging,
Besluit met 13 stemmen voor (Maurice Helsen, Eddy Horemans, Lies Daneels,
Wim Van Thielen, Ben Verhaegen, Leo Van Herck, Gert Van Dyck, Wim Van
Looy, Maarten Aerts, Tine Witvrouwen, Herman Dom, Patrick Heremans en
Ann Willems) en 5 onthoudingen (Stijn Raeymaekers, Hugo Cambré, Machteld
Ledegen, Sander Ooms en Jan Van Dyck):
Artikel 1. Voor het aanslagjaar 2018 worden ten bate van de gemeente 944
opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing.
Artikel 2. De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen
van de Vlaamse Belastingdienst.
Artikel 3. Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
8 Vestiging
van
een
aanvullende
gemeentebelasting
op
de
personenbelasting
De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het wetboek van de inkomstenbelasting 1992, in het bijzonder de artikelen
465 tot en met 470 bis;
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de vestiging vergt van alle
rendabele belastingen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met 13 stemmen voor (Maurice Helsen, Eddy Horemans, Lies Daneels,
Wim Van Thielen, Ben Verhaegen, Leo Van Herck, Gert Van Dyck, Wim Van
Looy, Maarten Aerts, Tine Witvrouwen, Herman Dom, Patrick Heremans en
Ann Willems) en 5 onthoudingen (Stijn Raeymaekers, Hugo Cambré, Machteld
Ledegen, Sander Ooms en Jan Van Dyck):
Artikel 1. Er wordt voor het aanslagjaar 2018 een aanvullende belasting gevestigd
ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het
aanslagjaar.
Artikel 2. De belasting wordt vastgesteld op 7,50% van de volgens artikel 466 van
het wetboek van inkomstenbelasting 1992 berekende grondslag voor hetzelfde
aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de
belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.
Artikel 3. De vestiging en de inning van de gemeentebelasting zullen door toedoen
van het bestuur der directe belastingen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van
het bovenvermeld wetboek van de inkomstenbelasting 1992.
9 Vaststelling van de dotatie aan hulpverleningszone Kempen voor het jaar
2018
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, vraagt of het al geweten is wat we voor ons
materieel gaan krijgen en informeert naar de evolutie in het dossier het voorbije jaar.
De heer Patrick Heremans, burgemeester, antwoordt dat er weinig evolutie geweest
is. Tijdens de eerste vergaderingen die hij heeft bijgewoond werd gezegd dat de

oefening nog bezig was. Intussen is alles in kaart gebracht mar er is nog geen
vooruitgang geboekt. Men zou hier in de loop van 2018 werk van maken.
De heer Jan Van Dyck, raadslid, informeert wie het onderhoud van het gebouw en het
materieel ten laste neemt.
De burgemeester antwoordt dat dit ten laste van de zone is. Alles wat nog
gemeenschappelijk was, wordt gaandeweg uitgesplitst.
De heer Hugo Cambré, raadslid, merkt op dat het bedrag in het meerjarenplan dat
hiervoor voorzien is hoger ligt dan het bedrag in deze beslissing.
Mevrouw Ann Wiemeersch, financieel beheerder, licht toe dat de kosten die we nog
hebben voor bepaalde nutsvoorzieningen nog bij ons komen maar die worden
doorgerekend aan de zone. Er is dus ook een inkomst voorzien maar wel op een ander
beleidsveld. Enkel de erkentelijkheidspremie voor een gepensioneerde brandweerman
is nog ten onze laste.
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 2018 van onze gemeente een bijdrage
vraagt van 253.467,00 euro;
Overwegende dat het nodige krediet voorzien is in het budget voor 2018 onder
budgetsleutel A-04.02.02/0410-00/64900400;
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 2018 wordt vastgesteld op € 253.467,00.
10 Vaststelling van de dotatie aan de politiezone voor 2018
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 Neteland in zijn meerjarenplan de bijdragen van de
deelnemende gemeenten heeft vastgesteld; dat deze slechts licht stijgt t.o.v. 2017;
Overwegende dat het nodige krediet voorzien is in het budget voor 2018 onder
budgetsleutel A-04.02.01/0400-00/64900300;
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 2018 wordt vastgesteld op € 724.629,28.
11 Vaststelling van het begrip dagelijks bestuur en regeling van het visum
van de financieel beheerder
Mevrouw Ann Willems, voorzitter, deelt mee dat de in de beslissing genoemde
bedragen exclusief BTW zijn.
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, vraagt of dit voor alle gemeenten hetzelfde is.
De heer Maurice Helsen, schepen, antwoordt dat een decreet en een koninklijk besluit
aan de basis van dit voorstel liggen.
Raadslid Raeymaekers vraagt daarop om de bedragen aan te passen omdat binnen
deze bedragen er toch wel wat beleidsbeslissingen te nemen zijn.
Schepen Helsen merkt op dat er steeds een basis is want de uitgave moet voorzien
zijn in het budget. Het begrip kan te allen tijde door de gemeenteraad in vraag gesteld
worden indien er bepaalde ongewenste effecten aan zouden verbonden zijn.

De heer Ben Verhaegen, raadslid, merkt op dat het begrip dagelijks bestuur al eerder
gedefinieerd was.
Schepen Helsen beaamt dit door te stellen dat dit vroeger 8.500 euro was voor
exploitatie-uitgaven en 85.000 euro voor investeringsuitgaven, waarop raadslid
Verhaegen de vraag van raadslid Raeymaekers bijtreedt om de bedragen te verlagen.
Immers, voor hetzelfde budget kan een totaal ander plan uitgevoerd worden dan
voorzien in het budget.
Raadslid Raeymaekers vraagt of wij vaak geconfronteerd worden met problemen dat
de nu geldende bedragen te laag zijn.
Mevrouw Ann Wiemeersch, financieel beheerder, antwoordt dat het visum enkel dient
om te kijken of de procedure juist gevolgd is. Dat staat los van de procedure die nog
moet gevolgd worden voor de aankoop, dat wijzigt niet. De vrijstelling tot 30.000 euro
geldt enkel voor het visum omdat we volgens de wet daarvoor geen procedure meer
moeten volgen. Eerst moet alleszins een bestelling gebeuren en daarin is de regel dat
er drie prijzen moeten opgevraagd worden. De mededinging moet in principe altijd
spelen. Drie prijzen wordt standaard aangenomen maar soms is dat moeilijk te
realiseren.
De heer Jan Van Dyck, raadslid, vraagt wie de gunning doet zodra de prijzen bekend
zijn.
Schepen Helsen antwoordt dat dit tot de bevoegdheid van het college behoort.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, in het bijzonder
artikel 43 § 2, 9° en 11°;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
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, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder de
artikelen 42 § 1, 1a en 92;
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;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren, in het bijzonder de artikelen 11, 2° en 90, 1°;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 betreffende de
vaststelling van het begrip ‘dagelijks bestuur’ en de regeling van het visum door de
financieel beheerder;
Overwegende dat voormelde artikelen 43 § 2, 9° en 11° van het gemeentedecreet
bepalen dat het tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om vast te stellen
wat onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ moet worden verstaan en voor het vaststellen
van de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden van
overheidsopdrachten, behalve als het gaat om één van de volgende opdrachten:
een opdracht die past binnen het begrip ‘dagelijks bestuur’ als vermeld in punt 9°,
waarvoor het college van burgemeester en schepenen bevoegd is
een opdracht die nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen;
Overwegende dat voormelde wet van 17 juni 2016 in werking is getreden op 30 juni
2017; dat artikel 92 van deze wet de grensbedragen, zoals opgenomen in het
gemeenteraadsbesluit van 16 december 2013, wijzigt;
Overwegende dat bij een overheidsopdracht gebruik kan gemaakt worden van de
onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking wanneer de goed te keuren
uitgaven lager is dan 135.000,00 euro exclusief BTW; dat het bijgevolg aangewezen
is daden waarvan de financiële impact voorzien is in het investeringsbudget en die het
bedrag van € 135.000,00 niet overschrijden te beschouwen als ‘dagelijks bestuur’;
Overwegende dat een goed afgewogen definitie van het begrip ‘dagelijks bestuur’ op
maat van onze organisatie van groot belang is om de bevoegdheidsverdeling tussen
gemeenteraad en college duidelijk af te lijnen en de administratieve procedures erop
te kunnen afstemmen;
Overwegende dat de invulling van het begrip ‘dagelijks bestuur’ niet noodzakelijk een
definitieve keuze is aangezien de gemeenteraad steeds de mogelijkheid heeft om haar
beslissing desgevallend bij te sturen;

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, Maarten
Aerts, Tine Witvrouwen, Herman Dom, Patrick Heremans en Ann Willems) en
6 onthoudingen (Ben Verhaegen, Stijn Raeymaekers, Hugo Cambré, Machteld
Ledegen, Sander Ooms en Jan Van Dyck):
Artikel 1. Onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ conform artikel 43 § 2, 9° van het
gemeentedecreet wordt verstaan:
1. alle beheersdaden zonder financiële impact die niet expliciet tot de
bevoegdheid van de gemeenteraad behoren;
2. alle daden die betrekking hebben op het aangaan van een verbintenis
waarvan de financiële impact is voorzien in het exploitatiebudget en voor
zover deze verbintenissen in normale omstandigheden binnen het boekjaar
uitvoerbaar zijn of – al dan niet met inachtneming van een opzegtermijn –
jaarlijks opzegbaar zijn;
3. alle daden die een verbintenis inhouden voor meer dan één jaar waarvan de
financiële impact voorzien is in het exploitatiebudget en die op jaarbasis het
totale bedrag van € 30.000,00, exclusief BTW, niet overschrijden;
4. alle daden waarvan de financiële impact voorzien is in het investeringsbudget
en die het bedrag van € 135.000,00, exclusief BTW, niet overschrijden;
5. de bevoegdheid om binnen de grenzen van het goedgekeurde budget
bijkomende uitgaven te gunnen voor zover deze niet meer bedragen dan 15%
van de oorspronkelijke waarde van de opdracht;
6. de bevoegdheid om in gevallen van dringende spoed die voortvloeien uit niet
te voorziene omstandigheden, de nodige maatregelen te nemen die normaal
tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren; dit besluit wordt
meegedeeld aan de gemeenteraad die er tijdens zijn eerstvolgende
vergadering akte van neemt.
Art. 2. De verrichtingen en opdrachten met betrekking tot het dagelijks bestuur
waarvan het bedrag niet hoger is dan € 30.000,00 exclusief BTW ,met uitzondering
van de gevallen zoals vermeld in artikel 1, 6° van dit besluit, worden vrijgesteld van
het voorafgaand visum van de financieel beheerder.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.
Art. 4. Het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 betreffende de
vaststelling van het begrip ‘dagelijks bestuur’ en de regeling van het visum door de
financieel beheerder wordt met ingang van 1 januari 2018 opgeheven.
12 Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019
De heer Maurice Helsen, schepen, leidt het agendapunt in. Mevrouw Ann Wiemeersch,
financieel beheerder, geeft een technische toelichting.
Mevrouw Ann Willems, voorzitter, vraagt daarop om de opmerkingen over het
meerjarenplan, de budgetwijziging en het budget samen te behandelen. De
gemeenteraad gaat hier niet tegenin.
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, merkt op dat er meer projecten uitgesteld
worden dan oorspronkelijk voorzien terwijl er maar 1 miljoen minder geleend wordt.
De financieel beheerder werpt hiertegen op dat de vergelijking slechts opgaat met wat
vorig jaar aan leningen voorzien was en niet wat in het oorspronkelijk meerjarenplan
werd
voorzien.
Ook
het
bulletkrediet
zal
niet
aangegaan
worden.
Schepen Helsen voegt eraan toe dat het ook belangrijk is dat een aantal geraamde
inkomsten in de tijd verschoven worden.
Raadslid Raeymaekers wijst erop dat er heel wat tijd en discussies hadden vermeden
kunnen worden als het plan van meetaf aan zo realistisch geweest was zoals de
schepen het nu voorstelt.
De heer Ben Verhaegen, raadslid, wijst erop dat de vermelding in de tekst dat een
veelheid aan projecten een aanzienlijke druk legt op het personeel en de financiën
hetgeen is wat de oppositie al vijf jaar verkondigt en vindt dit een algemene tendens
tijdens deze legislatuur.
Raadslid Raeymaekers vraagt zich af of het college ook zelf de bedenking heeft
gemaakt
dat
de
bal
was
misgeslagen
qua
timing
en
budget.
De voorzitter wijst erop dat we aan het oponthoud voor de Kinderclub zelf weinig

kunnen doen, voor de Dekbunders loopt een procedure, KFC heeft vertraging
opgelopen om verschillende redenen, de bouwgronden werden te koop aangeboden,
…
Raadslid Raeymaekers vraagt zich af waar het realisme de afgelopen vijf jaar was.
Hetgeen voorheen dringend werd genoemd, wordt nu achteruit geschoven om er
andere zaken tussen te schuiven.
De voorzitter deelt mee dat de dossiers van Verheyen en Serneels klaar zijn voor
verdere bespreking. De uitvoering van de plannen die voorliggen zal wel volgen. De
werken zullen gestart worden in 2018.
De heer Jan Van Dyck, raadslid, ziet het populisme waar in de inleiding naar verwezen
wordt, hier ook terugkomen. In de propaganda van de vorige verkiezingen werd
vermeld dat de financiële situatie was rechtgetrokken en dat de plannen nu konden
uitgevoerd worden. Binnenkort zijn er opnieuw folders en daarin zullen dezelfde
leugens staan. Niet realiseren staat nu gelijk aan verschuiven. Sommige dossiers
hebben niets te maken met plannen: de Kinderclub, KFC, … Volgens de geruchten die
het raadslid hoort, is het zo goed als zeker dat KFC niet gaat betalen. Er wordt ook
gesteld dat het uitstel voor de Dekbunders te wijten is aan de bewoners. Verheyen en
Serneels waren allebei ingevingen van de laatste jaren. GBL is 18 jaar bezig en altijd
werd gezegd ‘het zal wel komen’. Er wordt zelfs niets voorzien om de kantine te
onderhouden terwijl we het zelf hadden moeten bouwen. Het gaat niet over de
gemeente maar over de stemmen van sommigen hier. Dit schepencollege werkt niet
voor Herenthout maar voor zijn eigen baten, te verzilveren tijdens de volgende
verkiezingen. Als dit zo doorgaat, is dit het failliet van Herenthout. Overal in
Vlaanderen probeert men naar schaalvergroting te gaan maar onze financiële zwakte
gaat ons daartoe dwingen tot meerdere glorie van sommigen. Het raadslid vindt dit
geen verantwoord beleid.
Beleidsdoelstelling 1
De heer Hugo Cambré, raadslid, ziet een verhoging van 100.000 euro voor uitgaven
voor personeel en vraagt hieromtrent toelichting.
De heer Patrick Heremans, burgemeester, antwoordt dat er op dit moment nog geen
goedgekeurd organogram is. Momenteel loopt enkel de aanwerving van een werkleider
op B-niveau. Een extra werkman is ook voorzien bij het OCMW, die mee zal opgenomen
worden in de technische ploeg. Hoe de rest van dit bedrag ingevuld wordt, moet nog
bekeken worden. Het voorstel van organogram werd vorige vergadering besproken en
toegelicht. Intussen werd het ook besproken op het MAT, waar enkele opmerkingen
zijn gekomen. Deze moeten nog door het college besproken worden.
Raadslid Jan Van Dyck informeert naar de timing en de procedure.
Mevrouw Annick Van Leemput, secretaris, licht dit toe. Het voorontwerp wordt nu
uitgewerkt door een gespecialiseerd bureau, waarna het ter goedkeuring aan de
gemeenteraad zal voorgelegd worden.
Het raadslid merkt op dat er een organogram bestond met 110 VTE’s en we nu naar
een organogram met 93 VTE’s gaan. Het personeelsbestand krimpt dus in, met veel
denkers en weinig doeners. Dit lijkt hem een vergelijking met wat het college doet:
veel zeggen en weinig doen. Volgens hem is het organogram verkeerd opgevat.
Beleidsdoelstelling 3
Raadslid Cambré ziet voor Serneels inkomsten en vraagt naar de concrete invulling
ervan.
Schepen Helsen antwoordt dat dit voor 2017 gaat om de subsidie voor de sanering en
voor 2018 de geraamde inkomst van verkoop KMO-gronden.
Raadslid Jan Van Dyck vraagt waarom wordt afgezien van de verkoop van
landbouwgrond achteraan de site.
De voorzitter antwoordt dat deze grond door het Sigmaplan in natuurgebied komt te
liggen.
Raadslid Cambré vraagt welk bedrag dan voorzien is om de grond te saneren, waarop
de voorzitter antwoordt dat er momenteel niets voorzien is omdat de ontwerper
hierover nog met een onderzoek bezig is. De ontwerper is momenteel van mening dat
er geen historisch maaiveld te bepalen is. Dat is het enige waarop wij kunnen
voortgaan.
Raadslid Cambré vraagt welk aandeel de te verkopen grond heeft in de totaliteit?
De burgemeester antwoordt dat het gaat om de kavels tegen de nieuw aangelegde
straat. De achterste kavel is voorzien voor de technische dienst, het perceel ernaast

voor de loods voor Stoet en Heemkring en richting straatzijde liggen er nog 3 kavels
die ten gelde kunnen gemaakt worden. Eén kavel ligt tegen de Itegemse Steenweg.
Raadslid Verhaegen merkt op dat die kavels aan een straat liggen waarvan het tracé
nog door de gemeenteraad dient goedgekeurd te worden en leidt daaruit af dat de
voorziene inkomst van 250.000 euro volgend jaar nooit kan bekomen worden.
De voorzitter geeft mee dat het wel de bedoeling is dat we dat in 2018 realiseren.
De burgemeester voegt eraan toe dat het college niet anders kan dan werken met de
informatie van de ontwerper. In het dossier Verheyen zouden volgens de ontwerper
de werken starten in de zomerperiode. De burgemeester stelt inderdaad vast dat er
vertraging is in bepaalde dossiers maar daar heeft het college de hand niet in gehad.
In het dossier Serneels is het een bewuste keuze om dit uit elkaar te trekken.
Raadslid Verhaegen verwijst naar een gelijklopende houding om inkomsten vroeger in
te schatten en uitgaven lager in te schatten en vreest hetzelfde voor het project
Wertelaers en Serneels.
Raadslid Raeymaekers stelt zich daarbij aansluitend de vraag of het een bewuste keuze
is om het magazijn voor de technische dienst en de stoet pas te realiseren nadat Huis
Wertelaers gerealiseerd is.
De burgemeester beaamt dit omdat we het college er de voorbije maanden van
overtuigd is geraakt dat we zowel naar het personeel toe als op organisatorisch vlak
winst kunnen boeken door dit uit te voeren. Voor Serneels zijn we er ook vanuit gegaan
dat de werken starten in de loop van 2018 en dat we in 2020 de site Serneels verder
kunnen afwerken.
Raadslid Cambré vraagt op basis waarvan de opsplitsing is gemaakt tussen het bedrag
voor 2018 en 2019 voor Wertelaers.
Schepen Helsen antwoordt dat dit puur gevoelsmatig is gebeurd omdat we ervan uit
gaan dat het zwaartepunt van de werken in 2019 zal liggen. De grootste kost zal het
dak worden. Het is niet zeker dat het budget toereikend zal zijn.
Raadslid Jan Van Dyck weet al dat het bedrag niet toereikend zal zijn omdat de
bovenverdieping volledig moet omgevormd worden naar duurzaam materiaal en er
ook nog een uitbreiding nodig zal zijn.
Schepen Helse antwoordt dat inderdaad het huidige gemeentehuis mee bekeken
wordt. Een bijbouw aan Wertelaers kan vergunningstechnisch een probleem zijn want
we zitten in de schaduw van de toren.
Raadslid Jan Van Dyck vindt het een verkeerde beslissing om oude brol te gaan
oplappen met alle kosten vandien en wijst op de grond naast het gemeentehuis die
door onteigening verworven werd en nu parking is.
Raadslid Verhaegen vraagt wat bedoeld wordt met en éénloketonthaal. Hij meent dat
dit een drempelverhogend effect gaat hebben indien hierin ook het OCMW vervat zit.
Mevrouw Josée Poelmans, OCMW-voorzitter, wijst erop dat al veel gemeenten op deze
manier werken en het evengoed drempelverlagend kan zijn.
Beleidsdoelstelling 5
Raadslid Verhaegen herinnert zich dat in het begin van de legislatuur gesproken werd
over het belang van psychologische gezondheidszorg en vraagt of daar nog rond
gewerkt
wordt.
De secretaris antwoordt dat dit nog steeds een doelstelling is maar dat dit vervat zit
in het meerjarenplan van het OCMW.
Beleidsdoelstelling 8
Raadslid Cambré vraagt of er al een oplossing is voor de problematische toegang voor
mindervaliden van de nieuwe infrastructuur van KFC. De heer Herman Dom, schepen,
antwoordt dat dit nog in detail moet uitgewerkt worden maar dat werd
overeengekomen dat 2 à 3 parkeerplaatsen binnen de omheining zullen vrijgemaakt
worden voor mindervaliden. Zij krijgen toegang via de brandweg aan
Kapellekensboom. De uitvoering (signalisatie) moet nog gebeuren. Verdere
maatregelen kunnen genomen worden als blijkt dat er misbruik is. Raadslid
Raeymaekers vraagt of er nog contact is met de ontwerper. Schepen Dom antwoordt
dat er tijdens de voorlopige oplevering nog opmerkingen werden gemaakt die nog door
de aannemer moeten rechtgezet worden, zo o.a. de beplanting.
Raadslid Raeymaekers wijst erop dat door de uitbreiding van het sportcentrum er veel
onderhoud bij komt en vraagt of we dit gaan doen met hetzelfde personeelsbestand.
De voorzitter zegt dat dit reeds is besproken en dat er maatregelen zullen getroffen
worden om het onderhoud te vergemakkelijken. Het is ook de bedoeling dat er een

extra personeelslid op het sportcentrum zal staan van maart tot oktober, al is het niet
de bedoeling om er een vast personeelslid aan toe te wijzen.
Mevrouw Machteld Ledegen, raadslid, merkt op dat de mensen nu gewoon over de
atletiekpiste stappen om naar KFC te gaan, zelfs terwijl de trainingen bezig zijn, en
vraagt of er geen omheining rond de piste kan geplaatst worden. Schepen Dom
antwoordt dat er inderdaad een obstructie dient voorzien te worden als het probleem
blijft bestaan mar dat de toegang wel bereikbaar moet blijven voor de hulpdiensten.
Raadslid Jan Van Dyck vraagt naar de timing voor het project Verheyen. De
burgemeester antwoordt dat aan de volgorde van de werken niets veranderd is t.o.v.
hetgeen vroeger is gezegd. Het bedrag is inderdaad opgetrokken omdat er een aantal
zaken voorzien worden die voorheen niet voorzien waren. De ontwerper gaat ervan uit
dat de werken kunnen starten rond de zomer en het eerste dat er zal gebeuren is de
afbraak van het magazijn. Het raadslid resumeert daarop dat alle projecten ver
achteruit geschoven worden.
De heer Sander Ooms, raadslid, stelt vast dat gemeld wordt dat een skatepark zal
aangelegd worden aan ’t Kapelleke maar dat er geen budget voorzien is. Schepen
Helsen antwoordt dat dit budget voorzien was in 2017 en met de budgetwijziging
overgezet wordt naar 2018.
Raadslid Raeymaekers verwijst naar de winsten die KFC Herenthout eerder voorop
heeft gesteld en vraat of er nog overleg is geweest met de club. Schepen Dom
antwoordt dat de club in een overleg heeft meegedeeld dat ze meer leden hebben en
ook meer inkomsten uit de kantine.
Raadslid Jan Van Dyck vraagt of het college over bewijzen beschikt dat er voor 800.000
euro geïnvesteerd is. Schepen Dom antwoordt dat er voor dat bedrag inderdaad
facturen zijn voorgelegd. Hij zegt ook dat het college er sinds vorige week van op de
hoogte is dat ze nog openstaande facturen hebben voor ongeveer 100.000 euro. De
informatie hierover zou ons nog bezorgd worden.
Raadslid Raeymaekers wijst op de verpletterende verantwoordelijkheid. Als antwoord
op de bezorgdheid van de Gouverneur werd als antwoord gegeven dat het college dat
kort zou opvolgen.
Raadslid Jan Van Dyck herinnert eraan dat de oppositie van meetaf aan voorspeld
heeft dat het zover zou komen. Raadslid Raeymaekers ziet hierin ook een impact op
de meerjarenplanning van de gemeente. Ze zullen hiervoor immers elders geld moeten
vinden. Als de rekeningen destijds correct geweest waren, zou dit tekort kunnen
opgevangen worden door de winst. Er had bij de opening al een signaal moet zijn dat
er een tekort zou zijn. Raadslid Jan Van Dyck vreest dat we met al dat gefoefel
binnenkort zitten met 600.000 euro die we zelf moeten betalen. Voor een beetje meer
hadden de gemeente het gebouw zelf kunnen zetten. Raadslid Raeymaekers vraagt
wat er nu moet gebeuren. Schepen Dom antwoordt dat de gegevens aangeleverd
zullen worden tegen het volgende college, waarop raadslid Raeymaekers vraagt om
deze via het extranet aan de raadsleden te bezorgen. De voorzitter zegt toe dit binnen
het college te bekijken. Raadslid Verhaegen vraagt of iemand met kennis van zaken
de jaarrekening heeft bekeken. Schepen Dom bevestigt dit. Er wordt vanuit de
oppositie gevraagd om de financiële situatie van KFC Herenthout met betrekking tot
de kantine volgende gemeenteraad te agenderen.
Beleidsdoelstelling 10
Raadslid Ooms stelt vast dat er altijd een ontvangst is van ongeveer 250.000 euro
terwijl er maar een uitgave van 128.000 euro gebudgetteerd is.
De burgemeester legt uit dat er werkingsmiddelen komen van de overheid waar alles
mee moet betaald worden. In ons budget echter zetten wij ook uitgaven op andere
posten bv. nutsvoorzieningen zitten onder beheersen werkingskosten, poetspersoneel
bij personeelskost, …
Raadslid Ooms vraagt hoe het dan kan uitgevist worden wat het gemeentelijk
onderwijs ons kost.
De financieel beheerder zegt dat dit kan vastgesteld worden onder het beleidsveld.
Hetgeen we boven de ontvangsten nog uitgeven, is het bedrag dat we als gemeente
zelf bijleggen. Zo worden er al jaar en dag zorguren door de gemeente betaald.
Raadslid Ooms vraagt of er wordt nagedacht over fusies. De burgemeester antwoordt
hierop dat, als het aan hem zou liggen, we in Herenthout maar één school zouden
hebben omdat hij weinig meerwaarde ziet in verschillende netten. Op dit moment is
dit echter geen acute vraag.

Raadslid Jan Van Dyck wijst er ook nog op dat er uitgaven zijn voor investeringen en
onderhoud van de infrastructuur.
Beleidsdoelstelling 12
Raadslid Jan Van Dyck stelt vast dat er voor een werk van 600 meter in Zwanenberg
een budget van 550.000 euro voorzien is terwijl voor een traject van 1,8 km aan
Dekbunders maar 275.000 euro voorzien is en linkt dit aan het feit dat voormalig
schepen Witvrouwen aan Zwanenberg woont. Hij stelt vast dat het project Zwanenberg
naar voren geschoven is en dan nog tegen het advies van het managementteam in.
Raadslid Cambré vraagt waarin de stijging van de kost voor Zwanenberg zit.
De voorzitter antwoordt dat alles een stuk duurder blijkt te zijn dan hetgeen
oorspronkelijk voorzien was. Daar kunnen we helaas niks aan veranderen.
Raadslid Raeymaekers vindt het de verantwoordelijkheid van het bestuur om hierover
uitleg te vragen en te zien of hieraan nog iets kan gedaan worden.
Raadslid Jan Van Dyck vraagt wat de procedure is voor deze meerwerken. Schepen
Helsen antwoodt hierop dat de bestelling kan uitgevoerd worden als dat hier
goedgekeurd
wordt.
Raadslid Jan Van Dyck vergelijkt dit met het scenario van de kinderopvang: de prijs is
pas bekend als het werk al uitgevoerd is. Hij vraagt ook nog of er een overeenkomst
is met PIDPA over de verdeling van de kostprijs. Schepen Helsen bevestigd dat er
inderdaad een verdeling is welke werken voor de gemeente zijn en welke voor
HidroRio.
Raadslid Verhaegen vraagt naar de concrete plannen voor het kruispunt
Boudewijnlaan.
Schepen Helsen antwoordt dat de aankoop van de woning gebaseerd is op een schets
die reeds 10 jaar geleden door een studiebureau is opgemaakt. Om de
voorrangsregeling te wijzigen en het kruispunt heraan te leggen en draaicirkels van
vrachtwagens mogelijk te maken is de verwerving van een stuk van dat eigendom
nodig.
Raadslid Cambré stelt vast dat er een budget wordt opgespaard voor de opwaardering
van voet- en fietspaden. Schepen Helsen bevestigt dat dit voor 2017 inderdaad nog
niet is uitgevoerd. Dit krediet wordt samengevoegd met het budget van 2018 dat nodig
zal zijn om de schoolomgevingen aan te pakken. Voor 2019 hebben we geen
voorafname willen doen voor het volgend bestuur. Voor het huidig college is dit
prioriteit maar de mensen die na ons komen zien dit misschien anders.
Raadslid Cambré suggereert om bij de komende asfaltwerken de parking aan
Boeyendaalhof, de Sint-Gummarusstraat, De Wip en Heikant aan te pakken en vraagt
waarom er geen gebruik is gemaakt van het budget dat in 2017 stond ingeschreven
voor de Heikant.
De voorzitter antwoordt dat Heikant ook op de planning staat bij Pidpa en dan moeten
we ons afvragen welke werken we nog gaan uitvoeren vooraleer de grote werken daar
gaan starten. We hebben Pidpa gevraagd om dit zo snel mogelijk te communiceren.
Schepen Helsen voegt eraan toe dat bij de volgende oefening omtrent de
wegmarkeringen het de bedoeling is dat de fietssuggestiestrook herschilderd wordt en
alleen nog op het asfaltgedeelte, niet op de kantstrook.
De voorzitter vreest ook dat de bomen in de riolering zijn gegroeid en dat kleinere
werken zoals het aanbrengen van een kolk meteen grote kosten gaan meebrengen.
De riolering is er heel broos.
Raadslid Raeymaekers vraagt of er al gesproken is over de Doornstraat, waarop de
voorzitter antwoordt dat dit als één project wordt beschouwd met Heikant en
Paleerstraat.
Raadslid Jan Van Dyck wijst erop dat er ook een moet gedacht worden aan de kleinere
wegen bv. de weg naar ‘t Schipke.
De voorzitter antwoordt dat dit zeker op tafel ligt maar dat we daar iets structureel
moeten doen. Het zelf doen zoals vroeger is niet afdoende.
Schepen Helsen voegt er nog aan toe dat dit een beschermd gebied is, wat de oefening
compliceert. Er beweegt in die streek vanalles om recreatief-toeristisch iets te doen.
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Raadslid Verhaegen vraagt wat er met het budget van 2017 gebeurd is.
Schepen Dom antwoordt dat een stuk zal overgeheveld worden naar 2018 voor o.a.
zonnepanelen op de school. Voor de burgemeesterconvenant zijn er heel wat acties
gebeurd i.s.m. IOK en Eandis. Recent werd beslist om een gemeentelijke

energiemeester aan te stellen om te besparen met kleine ingrepen. Er werd een
energiescan gemaakt en naar 2020 toe zitten we als Herenthout op de goede weg.
Voor energiemaatregelen aan het schoolgebouw kunnen we een subsidie krijgen.
Daarom is er voor 2018 een extra inspanning gedaan nl. renovatie van de zoldervloer
en de ramen.
Raadslid Ledegen vraagt zich echter af op het renoveren van de zoldervloer geen
hypotheek legt op het creëren van lokalen daar. De burgemeester verzekert dat
daarover gesproken werd. Er werd vroeger al een dossier ingediend voor subsidiëring.
Als dat aan de beurt komt, zullen we op dat moment daarop kunnen inspelen. Op dit
moment wordt er echter de voorkeur gegeven om iets te doen met de blok van de
turnzaal.
Raadslid Ledegen meent dat zonnepanelen niet mogen gelegd worden als het dak niet
geïsoleerd is.
Raadslid Jan Van Dyck vindt dat er maar een luttel bedrag voorzien is voor de
verledding.
Schepen Helsen verduidelijkt dat er 25.000 euro voorzien is onder actie 13.02.01 en
dat de 10.000 euro die voorzien is onder actie 13.02.02 dient voor studies en erelonen.
Raadslid Cambré doet de suggestie om via het containerpark groene en blauwe zakken
te verkopen.
De secretaris deelt mee dat de dienst ook al zo’n voorstel heeft gedaan dat volgende
week in het college zal besproken worden.
Overig beleid
Raadslid Cambré stelt vast dat voor de dotatie aan de brandweerzone jaarlijks een
extra budget van 50.000 euro wordt voorzien en vraagt of dit de tendens is van de
besprekingen. De financieel beheerder antwoordt dat er tussen 2015 en 2019 een
groeipad werd overeengekomen met 330.000 euro als eindpunt, mits indexering. De
burgemeester voegt eraan toe dat het afwachten is wat het resultaat zal zijn van de
nieuwe oefening die zal gemaakt worden voor de toekomst. Het engagement van de
hogere overheid is tot op heden ook dode letter gebleven.
Raadslid Jan Van Dyck vraagt wat er dient verstaan te worden onder het uitbouwen
van een woonloket. Schepen Helsen antwoordt dat dit bedrag de begeleiding van IOK
voor ons woonbeleid vertegenwoordigt. Dit omvat ook de werking van onze
huisvestingsambtenaar: organiseren infoavonden, info website, gemeentenieuws, …
informatie over subsidies aan burgers.
Raadslid Jan Van Dyck stelt vast dat over de 2 volgende jaren ongeveer 20 gronden
verkocht worden en vraagt zich af waarom in de resterende 30 bouwgronden belegd
wordt. De burgemeester stelt dat het raadslid zich vergist aangezien in het
meerjarenplan staat dat in 2018 en 2019 36 bouwgronden verkocht worden, zodat er
eind 2019 nog 8 gronden beschikbaar zijn. Het raadslid voorspelt echter dat we met
gronden gaan blijven zitten.
Raadslid Raeymaekers merkt op dat de nieuwe website een serieuze achteruitgang is
op het vlak van beleidsdocumenten. De raadsverslagen en agenda’s kunnen nog maar
2 jaar terug geraadpleegd worden. Het doorkliksysteem is wel heel verregaand.
Raadslid Verhaegen geeft de tip mee dat in het sportbeleid op het vlak van
sportactiviteiten voor kansengroepen heel wat synergiën te rapen zijn voor
werkzoekenden als gevolg van een initiatief van de minister van sport.
Raadslid Ledegen informeert naar de inhoud van de actie 06.01.03. Schepen Helsen
antwoordt dat er 30.000 euro wordt voorzien voor de aankoop en terugbetaling van
de cadeaucheques. Ook wil zij nog weten waar actie 06.03.02 voor staat. Schepen
Witvrouwen antwoordt dat de erfgoedborden zullen gefinancierd worden door de
Toerismeraad en dit bedrag zal gebruikt worden voor o.a. publiciteit.
Het raadslid heeft vernomen dat er in het sportcentrum terreinen zouden verhuurd
worden die nooit gebruikt worden en vermoedt dat er misschien andere clubs zijn die
die die uren graag zouden benutten. Schepen Dom antwoordt dat dit het gevolg is van
een trainingswissel bij de volleybal. Als er een andere vereniging deze uren wil, kunnen
zij dit nu vragen. Uren die niet gebruikt worden, moeten niet betaald worden als die
tijdig afgezegd worden. Nu is het opgezegd voor de rest van het seizoen.
Raadslid Cambré vraagt waarin de verhoging van 10.000 euro voor de
Speelpleinwerking zit. Schepen Witvrouwen zegt dat voor 2017 nog een budgetbedrag
vermeld is, nog geen rekeningbedrag. Eenzelfde bedrag werd dit bedrag ook voorzien
o.a. voor het betalen van de monitoren.

Raadslid Jan Van Dyck vraagt naar een evaluatie van de vestigingspremie. Schepen
Helsen antwoordt dat er reeds 2 toegekend werden en dat het niet nodig is om het
restant van het budget over te hevelen.
Op vraag van raadslid Cambré legt schepen Witvrouwen uit dat de stijging van het
werkingsbudget van de GROS 1.000 euro behelst voor toneel dat wordt georganiseerd
samen met 11.11.11. en 500 euro voor de mondiale dag.
Raadslid Verhaegen vraagt wat de belasting op reclameborden momenteel al heeft
opgebracht.
Schepen Helsen antwoordt dat het gaat om een bedrag van ongeveer 20.000 euro. Dit
is een doelstellingbelasting dus het is de bedoeling dat die daalt. Voor volgend jaar is
er 15.000 euro gebudgetteerd.
Raadslid Cambré vraagt of de bedrijven die ingestapt zijn in de tweede fase van het
RUP zonevreemde bedrijven niet moeten bijdragen in de kosten. De secretaris
antwoordt dat de regeling hetzelfde is als in de eerste fase. De financieel beheerder
voegt eraan toe dat de inkomst niet voorzien is om technische redenen.
Raadslid Jan Van Dyck vraagt waar de cijfers te vinden zijn bij hetgeen beschreven is
onder actie 06.02.01. Schepen Helsen antwoordt dat een deel is opgenomen in het
budget voor de pastorij, dat wordt overgedragen van 2017. De verfraaiing van de
Markt, dat in eigen beheer zal uitgevoerd worden, zit in het algemeen onderhoud.
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 beleidsen 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
2018;
Gelet op het advies van het managementteam van 22 november 2017;
Gelet op de toelichting door de heer Maurice Helsen, schepen, en mevrouw Ann
Wiemeersch, financieel beheerder;
Overwegende dat de heer Jan Van Dyck, raadslid, zijn stemgedrag motiveert door te
stellen dat uit alle verschuivingen in de meerjarenplanning duidelijk blijkt dat in de
vorige jaren er heel wat misrekeningen geweest zijn wat inkomsten betreft en dat
plannen te groot werden opgevat voor een gemeente met de mogelijkheden van
Herenthout; dat in de aanpassing van het meerjarenplan hieruit geen lessen getrokken
worden en men dezelfde fouten maakt;
Overwegende dat de heer Stijn Raeymaekers, raadslid, het stemgedrag van zijn fractie
motiveert door te stellen dat de raadsleden vandaag vernemen dat, amper 6 maanden
na de realisatie van de kantine, er een tekort is van 100.000 euro waarvoor naar een
oplossing wordt gezocht; dat hieruit blijkt dat het meerjarenplan en meer bepaald de
plannen i.v.m. KFC op los zand zijn gebouwd; dat de fractie hoopt dat het verhaal van
KFC heel strikt opgevolgd wordt en dat de gemeenteraad hierover correct wordt
ingelicht; dat het raadslid ter motivering van het stemgedrag verder volgende tekst
voorbrengt:
“Dit aangepast meerjarenplan én het budget 2018 bevestigt wat EENHEID al jaren
zegt : deze meerderheid heeft grootse beloftes gemaakt die ze niet kan waarmaken.
Hoewel iedereen wist dat het financieel niet haalbaar was wat er allemaal werd beloofd,
bleven de beloftes budget na budget aangehouden als “haal- en realiseerbaar binnen
deze legislatuur”.
In het laatste jaar van de legislatuur komt natuurlijk de kat op de koord en kan men
niet anders dan alles doorschuiven naar “na de verkiezingen”.

Het is duidelijk dat het prijskaartje van de nieuwe voetbalkantine en voetbalterreinen
en de sterk tegenvallende verkoop van de bouwgronden aan de Cardijnlaan het
Schepencollege verplicht heeft doen landen…
De “uitvoering” van de grootse projecten botst op de financiële realiteit wordt volledig
doorgeschoven naar “de volgende legislatuur”…
- hoewel de site SERNEELS al in 2013 “dringend” werd aangekocht en volgens de
oorspronkelijke planning ondertussen de technische dienst, het Stoetmagazijn en de
Heemkring daar al een nieuwe huisvesting moesten hebben ligt het terrein nog steeds
braak… De brandweer die ook naar daar zou verhuizen komt er niet. In 2018 zal men
daar een weg aanleggen, om een gedeelte van de site terug te verkopen aan KMO’s.
Het feit dat dit project al (meer dan) dubbel zo duur is als aanvankelijke geraamd
(investering, los van de aankoop van meer dan 2.300.000,00 €) zal ook niet vreemd
zijn aan deze situatie.
Trouwens ook voor de aan te leggen weg zijn nog geen plannen en/of vergunning
aangevraagd. Zelfs de effectieve realisatie daarvan volgend jaar nog is zeer
twijfelachtig.
- de verenigingslokalen en de podiumfuifzaal in de voormalige site VERHEYEN zal er
ook niet meer komen deze legislatuur. Ook hier zal het feit dat de oorspronkelijke
raming voor de realisatie daarvan inmiddels verdrievoudigd is (en blijft oplopen) zal
hieraan niet vreemd zijn. De 700.000 € die volgens schepen van cultuur en
burgemeester Heremans aanvankelijk zou volstaan voor de aanpassingen zijn
inmiddels meer dan 2.000.000,00 € verbouwingskosten geworden, bovenop de
aankoopprijs van 950.000,00 €.
Hoewel aan de cultuur- en jeugdverenigingen al jaren beloftes gedaan worden rond de
site lag het project het voorbije halfjaar (toen het na aandringen van de oppositie
eindelijk werd voorgesteld aan de gemeenteraad) compleet stil. Nu einde 2017 blijkt
zelfs nog geen vergunning te zijn aangevraagd (of het moest toevallig net voor de
gemeenteraad zijn gebeurd) en zal het al wat “geluk” vergen dat in deze legislatuur
zelfs al maar een vergunning kan worden bekomen…
Dit dossier is niet toevallig “vertraagd”.
- de realisatie van de nieuwe kinderclub blijkt een financieel horrorverhaal, nog los van
het feit dat de Herenthoutse onthaalmoeders die daar onderdak zouden krijgen al
maanden in de kou staan. Omwille van een slechte opvolging van het dossier door het
bestuur en de vertegenwoordiging van de gemeente in de Kleine Landeigendom moet
er nu veel te zwaar betaald worden aan de Kleine Landeigendom voor het “terugkopen”
van de ruwbouw, en dreigen nog grote kosten voor het afwerken en realiseren van de
Kinderclub… Hoewel alle rondom gelegen woningen ondertussen zijn afgewerkt en
bewoond, kwam men voor de Kinderclub niet verder dan een kale ruwbouw in
snelbouw, zonder enige voorziening.
Het dossier van de Kinderclub kijkt niet alleen aan tegen jaren vertraging, ook
financieel werd het een fiasco.
- daarnaast liepen ook andere dossiers spaak : de rioleringswerken Dekbunders
botsten door miscommunicatie en loze beloftes uiteindelijk aan tegen een procedure
voor de Raad van Vergunningsbetwistingen, de Pastorij stond ondanks de grootse
plannen aanvang legislatuur de voorbije 5 jaar leeg en te verkommeren, de beloofde
personeelsinvesteringen kwamen er niet met alle problemen van dien. Om het
personeel te sussen (en bovenop alle uitgestelde projecten) wordt dan opnieuw maar
de renovatie van het gemeentehuis (huis Wertelaers) voor 1.000.000,00 € beloofd…
En jawel : enkel de plannen zullen nog worden gemaakt in 2018.
Van uitstel komt in Herenthout dus afstel.
Deze ploeg had veel beter ingezet op realistische projecten en beter enkel projecten
gerealiseerd dan er 10 te beloven, tot ver voorbij de financiële en temporele
mogelijkheden van de legislatuur.
Om dit vertraag toch nog wat te vermommen worden nu een aantal “projecten” naar
voorgeschoven die eigenlijk niet meer zijn dan wat onder de normale werking van de
gemeente had moeten vallen :
- er zal eindelijk (in het jaar van de verkiezingen worden gewerkt aan de slechte
toestand van de vele voet- en fietspaden
- na 5 jaar stilzitten zonder nieuwe acties of concrete initiatieven kondigt de schepen
van milieu in het laatste jaar dan toch “een spurtje” aan….

- het organogram voor het personeel (en de organisatie daarvan) werd pas in een
eerste ontwerp voorgesteld aan de gemeenteraad in november 2017, en zal er pas ten
vroegste zijn medio 2018, ofwel op het einde van de legislatuur en dus : niet meer
uit te voeren…
- de voorbije vijf jaar waren er vele (en terechte) klachten over het slechte onderhoud
van het Kerkhof, in het laatste jaar van de legislatuur wordt het onderhoud en
opfrissing van het Kerkhof aangekondigd en worden actief vrijwilligers geronseld om
bij te springen in het onderhoud (er is te weinig personeel, maar kreeg de voetbalclub
omgekeerd wel beloofd dat het gemeentepersoneel zou helpen aan het onderhoud van
de voetbalterreinen).”
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, Maarten
Aerts, Tine Witvrouwen, Herman Dom, Patrick Heremans en Ann Willems), 1
stem tegen (Jan Van Dyck) en 5 onthoudingen (Ben Verhaegen, Stijn
Raeymaekers, Hugo Cambré, Machteld Ledegen en Sander Ooms):
Enig artikel. De meerjarenplanning 2014-2019, aanpassing 2018, 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:
2017:
442.668,03 euro
2018:
685.101,03 euro
2019: 1.058.918,03 euro
2020:
564.553,03 euro
Autofinancieringsmarge:
2017: 374.877 euro
2018: 126.433 euro
2019: 121.817 euro
2020:
40.635 euro
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De gemeenteraad in openbare vergadering
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het voorgebracht voorstel van budgetwijziging 2017/2;
Gelet op het advies van het Managementteam d.d. 22 november 2017;
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, Maarten
Aerts, Tine Witvrouwen, Herman Dom, Patrick Heremans en Ann Willems) en
6 onthoudingen (Ben Verhaegen, Stijn Raeymaekers, Hugo Cambré, Machteld
Ledegen, Sander Ooms en Jan Van Dyck):
Enig artikel. De budgetwijziging 2017/2 wordt goedgekeurd zoals voorgebracht.
Op vraag van de voorzitter of de bespreking van het budget als afgehandeld mag
beschouwd worden ingevolge de uitgebreide bespreking van het meerjarenplan,
antwoordt de heer Jan Van Dyck, raadslid, dat hij nog een uitgebreide bespreking van
dit punt wenst.
De heer Patrick Heremans, burgemeester, spreekt zijn spijt uit dat één raadslid de
gemeenteraad kan gijzelen en hij verwijst naar de afspraak in het begin van de
gemeenteraad dat de drie punten samen behandeld worden.
Daarop schorst de voorzitter de vergadering en heropent deze opnieuw na 5
minuten. Zij deelt mee dat de vergadering geschorst wordt tot dinsdag 12 december
2017 om 18 uur.
Op dinsdag 12 december 2017 om 18 uur heropent de voorzitter de zitting.
Volgende leden zijn aanwezig: Ann Willems, Patrick Heremans, Herman Dom, Tine
Witvrouwen, Wim Van Looy, Gert Van Dyck, Leo Van Herck, Jan Van Dyck, Wim Van
Thielen, Lies Daneels, Eddy Horemans, Josée Poelmans en Maurice Helsen. Stijn
Raeymaekers en Leo Van Herck zullen de vergadering later vervoegen.
De heer Chris De Winter neemt de taak van secretaris waar.

Dhr. Jan Van Dyck, raadslid, maakt meteen de opmerking dat het tijdstip voor deze
hervatting enkel in functie van de meerderheid werd gekozen zonder voorafgaande
vraag aan hem of andere oppositieraadsleden. De voorzitter bevestigt dit. Het raadslid
meent dat het de taak van de voorzitter moet zijn om een vergadering zo in te plannen
opdat ieder raadslid zou kunnen aanwezig zijn.
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BD-01 EEN VOORZICHTIG FINANCIEEL BELEID
Actie A-01.02.01 Mandatarissen en gemeenteraadsleden
Dhr. Jan Van Dyck, raadslid, merkt op dat de uitgaven sinds 2014 tot 2018 met
ongeveer 14% gestegen zijn en vraagt hoe dit komt. Schepen Helsen antwoordt hierop
dat dit o.a. heeft de maken met de toename van de overlevingspensioenen e.a..
Actie A-01.02.03 Personeel technische dienst
Dhr. Jan Van Dyck, raadslid, merkt op dat de uitgaven sinds 2014 gestegen zijn en
vraagt hoe dit komt. Schepen Helsen antwoordt dat dit o.a. te wijten is aan de
aanwerving van een nieuw werkleider en aan kleinere jaarlijkse stijgingen van alle
aard. Raadslid Van Dyck stelt dat hier op de straat weer niet veel van te zien zal zijn
en vreest op dat er zoals ieder jaar veel gepland staat doch weinig uitgevoerd zal
worden
Actie A-01.02.05 Personeel bibliotheek
Dhr. Jan Van Dyck, raadslid, vraagt of de toelage voor de bib algemene middelen zijn
en wat de kleine ontvangsten behelst.
Dhr. Maurice Helsen, schepen, antwoordt dat de kleine ontvangsten o.a. te wijten zijn
aan het persoonlijk aandeel van de betrokkenen in de (de ontvangst van)
maaltijdcheques
Actie A-01.02.08 Personeel onderwijs
Dhr. Jan Van Dyck, raadslid, vraagt vanwaar het saldo van -34.000 euro.
Dhr Patrick Heremans, burgemeester, antwoordt dat de gemeente ervoor kiest om
bijkomende zorguren aan te bieden.
BD-03 BEHEER VAN GEMEENTELIJK PATRIMONIUM
Actie A-03.01.01 Onderhoud gemeentelijk patrimonium
Dhr. Jan Van Dyck, raadslid, merkt op dat de voorziene uitgaven in 2018 88.000 euro
bedraagt terwijl dit in 2014 nog 17.000 euro was. Hij stelt bovendien dat het beter is
om nieuwbouw te realiseren dan de bestaande te ‘reanimeren’. Hij vraagt bovendien
waar er asbest verwijderd wordt. Het antwoord is gemeentehuis, Molenhuis en sloop
KFC Herenthout
Actie A-03.02.01 Herbestemming site Serneels
Dhr. Jan Van Dyck, raadslid, vraagt of er in het budget rekening werd gehouden met
een mogelijke meerkost voor het oprichten van de gebouwen ten gevolge van de
beslissing om in 2018 enkel wegenaanleg te realiseren. Antwoord: er werd geen
meerkost voorzien.
Dhr. Stijn Raeymaekers, raadslid, vervoegt de vergadering (18.23u).
Actie A-03.03.01 Renovatie huis Wertelaers
Dhr. Jan Van Dyck, raadslid, merkt op dat de uitgaven hiervoor over 2 jaar verspreid
worden met de verkoop van het OCMW-gebouw te Bouwelse Steenweg 52 als
compensatie. Quid overgangsfase? Antwoord: de ontvangst werd een jaar
opgeschoven.
Verder vraagt hij zich af of er een behoeftenstudie werd uitgevoerd? Hij had dit in ieder
geval graag meer concreter gezien. Antwoord: De secretaris heeft dit, ook in functie
van het organogram, bekeken.
Mevr. Ann Willems, voorzitter, antwoordt dat het de bedoeling is om het personeel van
de gemeente en het OCMW op één locatie te huisvesten en dat de ontwerpkost omvat
zit in het voorziene budget.
Dhr. Leo Van Herck, raadslid vervoegt de vergadering (18.25u).
BD-05 EEN SOCIALE GEMEENTE
Actie A-05.01.01 Financiële ondersteuning
Dhr. Jan Van Dyck, raadslid, stelt vast dat de uitgaven ongeveer 12% gestegen zijn
t.o.v. 2014.
Mevr. Josée Poelmans, schepen, antwoordt dat de exploitatiekost kan toenemen
afhankelijk van de toename van het aantal leefloners.

Actie A-05.01.02 Personeelsondersteuning
Dhr. Jan Van Dyck, raadslid, vreest dat door de samenvloeiing van de technische
diensten van OCMW en gemeente, werklieden van de technische dienst van de
gemeente zullen gaan inspringen bij de klusjesdienst, dit ten koste van ander werk.
Verder stelt hij vast dat het cliënteel van de klusjesdienst niet altijd strookt met
cliënteel waarvoor deze klusjesdienst werd opgericht. Mevrouw Josée Poelmans,
schepen antwoordt dat er steeds een objectieve beoordeling wordt gemaakt volgens
het geldende reglement.
Actie A-05.02.01 Sociale initiatieven
Dhr. Jan Van Dyck, raadslid, vraagt welke verenigingen in aanmerking komen.
Hiervoor wordt verwezen naar de lijst ‘Nominatief toegekende subsidies’ achteraan in
het boek.
BD-08 INFRASTRUCTUUR VOOR DE BURGER
Actie A-08.01.01 Onderhoud sportcentrum
Dhr. Stijn Raemaekers, raadslid, vraagt aan de voorzitter of zij een zicht heeft op de
huidige kostprijs van het onderhoud van het sportcentrum en verwijst o.a. naar de ½
VTE die hiervoor zal ingezet worden. Hij stelt zich bovendien de vraag of dit voldoende
zal zijn en of er dan in het bugdet 2018 geen 1VTE voorzien dient te worden.
Actie A-08.01.02 Oprichten sportgebouw
Dhr. Stijn Raemaekers, raadslid, informeert naar het tekort van 100.000 euro van KFC
Herenthout, of dit niet te voorkomen was en vraagt hoeveel de eigen middelen
bedragen. Dhr. Herman Dom, schepen, antwoordt dat het hier over 20.000 á 30.000
euro gaat. Dhr. Stijn Raemaekers, raadslid, vraagt om een volledige nacalculatie op
basis van facturen en andere documenten te bekomen en deze op het extranet te
plaatsen. Hij vraagt bovendien wat er werd besproken tijdens het bezoek van KFC aan
de gemeente.
Dhr. Herman Dom, schepen, antwoordt dat KFC Herenthout aan de gemeente heeft
gevraagd om zich borg te stellen bij een mogelijke externe lening en dat dit enkel nog
maar een informele vraag was.
Dhr. Jan Van Dyck, raadslid, informeert naar de geldende btw wetgeving hieromtrent.
Mevr. Ann Willems, voorzitter, antwoordt dat hier het systeem van medecontractant
wordt gehanteerd.
Actie A-08.01.03 Omgevingsaanleg ‘t Kapelleke
Dhr. Stijn Raemaekers, raadslid, vraagt of het probleem van de beplanting werd
opgenomen in een werfverslag. Dhr. Herman Dom, schepen, antwoordt dat dit
probleem vermeld en genoteerd werd bij de voorlopige oplevering. Dhr. Stijn
Raemaekers, raadslid, vraagt of deze documenten eveneens op het extranet kunnen
geplaatst worden.
Actie A-08.02.01 Onderhoud gemeenschapscentrum
Dhr. Jan Van Dyck, raadslid, vraagt of het mogelijk is om overzicht te bekomen van
de uitgaven en ontvangsten van zowel de Sint-Gummaruskerk als het Gemeentelijk
Ontmoetingscentrum afzonderlijk. Er zal aan de financieel beheerder gevraagd worden
om hier toelichting over te geven.
BD-10 TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS
Actie A-10.01.01 Basisonderwijs
Dhr. Jan Van Dyck, raadslid, vraagt waarvoor de overschot van het werkingsgeld dient
en of de conciërge en de aanpassing van conciërgewoning hier ook onder vallen. Mevr.
Ann Willems, voorzitter, antwoordt dat de conciërge niet onder het werkingsgeld van
de school valt en dat de aanpassingen aan conciërgewoning onder het onderhoud
patrimonium vallen.
BD-12 HET OPENBAAR DOMEIN INRICHTEN
Actie A-12.01.02 Dekbunders
Dhr. Jan Van Dyck, raadslid, vraagt of er in het budget rekening werd gehouden met
de mogelijke stijging van de kostprijs in de toekomst doordat er momenteel nog
geweten is wanneer precies dit project zal uitgevoerd worden. Dhr. Maurice Helsen,
schepen, meldt dat hier geen rekening mee is gehouden.
Actie A-12.01.03. Zwanenberg
Dhr. Jan Van Dyck, raadslid, informeert naar de te volgen procedure inzake dit
wegenis- en rioleringsproject en wijst erop dat het voorziene budget van dit jaar
aanzienlijk groter is dan vorig jaar. Mevr. Ann Willems, voorzitter, antwoordt dat de
inrichting van Zwanenberg ondertussen werd aangepast naar een schoolomgeving

waardoor de aanleg duurder zal worden, vandaar het verschil en verwijst naar de GR
van 3 juli 2017 houdende goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en raming
wegenis- en rioleringsproject Zwanenberg.
Dhr. Chris De Winter, secretaris, licht vervolgens de te volgen procedure toe zijnde
dat de aanbestedingsdocumenten in opmaak zijn waarna de publicatie kan gebeuren
om vervolgens de werken te kunnen gunnen. Deze procedure ligt volledig in handen
van Pidpa-Hidrorio als trekker van het project. Vermoedelijke aanvang van de
uitvoering: voorjaar 2018.
Actie A-12.02.03. Onderhoud van de wegen
Dhr. Jan Van Dyck, raadslid, vraagt om in deze onderhoudswerken een extra clausule
i.v.m. het plaatsen van signalisatie te voorzien.
BD-13 ZORG VOOR HET MILIEU
Actie A-13.01.01. Huis-aan-huis ophaling
In de afvalverwerking is een lichte daling van de tarieven en de aangevoerde goederen
waar te nemen waarbij de lichte daling van de tarieven de meeste bepalende factor is
voor het budget.
Actie A-13.01.02. Zorgen voor uitbating containerpark
Dhr. Jan Van Dyck, raadslid, vraagt hoe dit berekend wordt. Dhr. Herman Dom,
schepen, antwoordt dat er standaard 2 personeelsleden worden voorzien met
mogelijks 1 extra personeelslid op drukke dagen.
Actie A-13.01.03. Andere initiatieven met het oog op afvalvoorkoming
Dhr. Jan Van Dyck, raadslid, vraagt naar de aanpak van het vuilnisbakkenplan en wijst
er op dat mobiele camera’s dienen aangekondigd te worden i.k.v. wettelijkheid. Dhr.
Herman Dom, schepen, antwoordt dat een inventaris zal opgemaakt worden van
plaatsen waar veel zwerfvuil wordt gevonden en/of veel mensen komen zodat daar
extra vuilbakken kunnen voorzien worden.
BD-15 ZORGEN VOOR HUISVESTING
Actie A-15.02.01. Verkaveling Cardijnlaan verder realiseren
Dhr. Jan Van Dyck, raadslid, merkt op dat de verkaveling Schuddeboske ons hier
parten speelt omdat hij meent dat potentiële kandidaten eenzelfde prijs dienen te
betalen voor een mooiere bouwgrond. Reactie is dat de prijzen te Schuddeboske
aanzienlijk hoger liggen.
OVERIG BELEID
BD-02 CREËRENVAN EEN EFFICIËNTE EN AANGENAME WERKOMGEVING
A-02.01.02. Efficiënte inzet en ontwikkeling van competenties en talenten
Dhr. Jan Van Dyck, raadslid, stelt zich vragen bij de opmaak van de nieuwe
functiebeschrijvingen in die zin dat deze meer gericht zullen zijn op competenties en
niet zo zeer meer op taakbeschrijving en vindt dit geen goede zaak. Hij had hier graag
meer informatie van mevr. Annick Van Leemput, secretaris over bekomen.
A-02.01.04. Aandacht voor de kwaliteit van de organisatie
Dhr. Jan Van Dyck, raadslid, stelt zich vragen bij de functie van de
kwaliteitscoördinator en meer bepaald dat dit een nieuwe functie betreft doch door een
bestaand personeelslid ingevuld zal worden. Zal hij of zij daar wel de tijd voor hebben?
BD-06 VERSTERKEN VAN DE HANDELSFUNCTIE
A-06.01.03. Het aanbod aantrekkelijker maken
Dhr. Jan Van Dyck, raadslid, vraagt wat de verschillende maatregelen inhouden. Dhr.
Maurice Helsen, schepen, antwoordt dat het hier over het oprichten van de raad van
lokale economie, cadeaubonnen en feestverlichting gaat en het idee is om de kern
aantrekkelijker te maken door herwaardering van de dorpskern.
A-06.02.01. Uitbreiding van parkeermogelijkheden in het centrum
Dhr. Jan Van Dyck, raadslid, stelt vast dat hier geen budget is voorzien
niettegenstaande de plannen om achter de Pastorij 30 parkeerplaatsen te creëren, zo
ook voor de parkeerplaatsen te Boeyendaal en Vredesplein is er geen budget voorzien.
Mevr. Ann Willems, voorzitter, antwoordt dat de verfraaiing van de parkeerplaatsen te
Boeyendaal en Vredesplein opgenomen zijn in het budget van onderhoud wegen. Dhr.
Maurice Helsen, schepen, verduidelijkt dat de parkeerplaatsen achter de pastorij
vervat zitten in het totaalbudget voor de renovatie van de pastorij en beaamt dat dit
in het budget verwarrend kan overkomen.
Dhr. Stijn Raeymaekers, raadslid vraagt of de aanleg van de parking achter de Pastorij
vergunningsplichtig is en zo ja, wat is de vergunningstermijn? Mevr. Ann Willems,

voorzitter, antwoordt dat dit vergunningsplichtig is en een doorlooptijd van 2 á 3
maanden.
BD-09 INFRASTRUCTUUR VOOR DE JEUGD VOORZIEN
A-09.02.02. Ter beschikking stellen van jeugdhuis
Dhr. Jan Van Dyck, raadslid, vraagt zich af hoe de daling van de ontvangst t.o.v. 2016
te verklaren is.
A-09.02.03. Ter beschikking stellen van atelierruimte
Dhr. Jan Van Dyck, raadslid, vraagt zich af hoe de stijging van de uitgave t.o.v. 2016
te verklaren is. De stijging is vnl. te wijten aan de stijging van de energiekost.
BD-11 AAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING DOEN
A-11.01.02. Behoud en uitbouw van de titel ‘Fair Trade-gemeente’
Dhr. Jan Van Dyck, raadslid, vraagt voor welke soort uitgave het voorzien budget is
voorzien? Het voorziene budget is vnl. voor de aankoop van de Fair Trade producten.
Dhr. Jan Van Dyck, raadslid, leest vervolgens zijn algemene beschouwing van het
budget 2018 voor a.d.h.v. een tekst die hij zal bezorgen aan de secretaris, hetzij op
papier, hetzij digitaal.
Dhr. Stijn Raeymaekers, raadslid, pikt hierop in en stelt zich luidop de vraag hoe KFC
Herenthout die mogelijkse bijkomende lening van 100.000 euro gaat terugbetalen
bovenop de huidige terugbetaling van de renteloze lening(15.000 euro/jaar).
Verder meent dhr. Stijn Raeymaekers, raadslid, dat het budget 2018 eveneens dient
voorgelegd te worden aan de adviesraden(cultuurraad, sportraad) opdat zij hun
specifiek toegewezen budget kunnen kaderen in het geheel.
Overwegende dat de heer Stijn Raeymaekers, raadslid, het stemgedrag van zijn fractie
insgelijks als bij de goedkeuring meerjarenplanning 2014-2019 -aanpassing 2018
motiveert;
Overwegende dat de heer Jan Van Dyck, raadslid, zijn stemgedrag als volgt motiveert:
“Dit budget geeft aan dat deze meerderheid het begrip meerjarenplanning verkeerd
begrijpt. De cijfers qua investeringen geven vooral aan dat de meerderheid meer jaren
zal nodig hebben om de aangekondigde plannen uit te voeren.
We hebben al jaar na jaar aangegeven dat de drang van dit college om zich te bewijzen
met onrealistische megaprojecten tot een debacle zou leiden. Met dit budget bewijst
de meerderheid dat ze onbekwaam is om een duurzaam en evenwichtig beleid te
voeren.
Bijna misdadig is de wijze waarop de enige realisatie van deze bestuursperiode werd
aangepakt: de verhuis van KFC Herenthout. Ondanks herhaaldelijke waarschuwingen
heeft dit college nagelaten de solvabiliteit van de voetbalclub op een ernstige wijze te
evalueren. Nu blijkt dat KFC met ernstige financiële problemen kampt en haar
financiële verplichtingen niet zou kunnen nakomen.
In de meerderheid werd steeds beweerd dat KFC voldoende werd opgevolgd en dat er
geen problemen waren. Ofwel namen deze verantwoordelijken een loopje met de
waarheid of zijn ze onbekwaam om hun ambt uit te oefenen. De verkwisting van meer
dan 90.000 euro voor onnodige plannen van de te bouwen cafetaria gaf reeds enige
aanwijzing over de bekwaamheid van de betrokkenen. Helaas moeten we vaststellen
dat de problemen van de KFC langer bekend waren dan nu wordt beweerd. Dat men
dit potje reeds maanden dicht houdt, doet ook twijfel ontstaan over de eerlijkheid van
de betrokkenen.
Slotsom: de bespreking van dit budget en de meerjarenplanning doet ernstige twijfels
ontstaan over de integriteit van een aantal leden van het bestuurscollege en bewijst
dat deze meerderheid onbekwaam is om Herenthout degelijk te besturen.”
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 beleidsen 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 2018;
Gelet op het advies van het managementteam van 22 november 2017;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met 11 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 en Ann Willems) en 2
onthoudingen (Stijn Raeymaekers en Jan Van Dyck):
Enig artikel. Het budget 2018, omvattende een beleidsnota en financiële nota en zijn
toelichtingen, wordt goedgekeurd. De financiële nota van het budget 2018 toont
volgende resultaten in euro:
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Exploitatiebudget:
10.590.747
11.327.767
737.020
Investeringsbudget:
5.071.000
2.187.000
-2.884.000
Andere:
650.850
3.040.263
2.389.413
Bestemde gelden voor de exploitatie: 1.025.464,06
Bestemde gelden voor investeringen:
341.340,42
Resultaat op kasbasis: 685.101,03
Autofinancieringsmarge:
126.433
15 Varia
Dhr. Jan Van Dyck, raadslid refereert nogmaals aan zijn vraag om de oude beuk te
beschermen tijdens de bouw van het appartementencomplex aan de kerk. Mevr. Ann
Willems, voorzitter, bevestigt dat er geen bronbemaling voorzien is.
Dhr. Jan Van Dyck, raadslid, hekelt dat de situatie te Maasweg nog niet veranderd is
en dat de gemeente niet van plan is om hier iets aan te doen.
Dhr. Stijn Raeymaekers, raadslid, meldt dat het signalisatiebord A33(verkeerslichten)
t.h.v. werken aan de verkeergeleider Bouwelse Steenweg mag weggenomen worden.
Aldus gedaan in zitting als boven.
Bij bevel:

Annick Van Leemput
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Ann Willems
Voorzitter-schepen

