GEMEENTERAAD VAN 14 MEI 2018
Aanwezig: Ann Willems, Voorzitter-schepen
Patrick Heremans, Burgemeester
Herman Dom, Maurice Helsen, Tine Witvrouwen, Schepenen
Josée Poelmans, OCMW-voorzitter
Machteld Ledegen, Hugo Cambré, Leo Van Herck, Stijn Raeymaekers, Wim Van
Thielen, Lies Daneels, Eddy Horemans, Ben Verhaegen, Christine Peeters, Wim Van
Looy, Sander Ooms, Maarten Aerts, Raadsleden
Annick Van Leemput, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Jan Van Dyck, Gert Van Dyck, Raadsleden
OPENBARE VERGADERING
1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 16 april 2018
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, refereert aan de vraag van raadslid Hugo
Cambré aan schepen Dom tijdens de vorige raad omtrent de parkeerplaatsen voor
mindervaliden aan de terreinen van KFC Herenthout op ’t Kapelleke en vraagt,
ingevolge de vermelding in het verslag dat men ermee bezig is, hoever het nu staat.
De heer Herman Dom, schepen, bevestigt dat de nodige afspraken gemaakt zijn. Er
is nog een overleg met de architect en de aannemer gepland, waarop dit ter sprake
zal komen. Het staat vast dat de parkeerplaatsen er komen maar de club zoekt nog
een oplossing voor het regelen van de toegang.
Op vraag van mevrouw Machteld Ledegen, schepen, zegt schepen Dom toe om zeker
ook aandacht te besteden aan de beplantingen in het overleg met de aannemer.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, in het
bijzonder de artikelen 33 en 181 § 1;
Gelet op het voorgebracht ontwerp van verslag van de vergadering van de
gemeenteraad van 16 april 2018, welk aan de raadsleden per dragers is bezorgd
samen met de agenda van de gemeenteraad van heden;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 16 april
2018 wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
2. Kennisname goedkeuring jaarrekening 2017 van het OCMW
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW's;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen
en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van
de rekeningstelsels van de gemeente, de provincies en de OCMW's;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het
ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeente, de provincies en de OCMW's;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2 mei 2018
houdende vaststelling van de jaarrekening over het jaar 2017;
Gelet op de voorgebrachte jaarrekening 2017 van het OCMW;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit:
Enig artikel. De raad neemt kennis van en heeft geen opmerkingen bij de
jaarrekening 2017 van het plaatselijk Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn.
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3. Kennisname budgetwijziging 2018/1 van het OCMW
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, stelt vast dat ze zowel voor de heraanleg van
de tuin van Driane als voor de Kinderclub extra budget voorzien is en wil weten over
hoeveel het in totaal gaat.
Mevrouw Josée Poelmans, OCMW-voorzitter, antwoordt dat er voor de Kinderclub
250.000 euro extra voorzien wordt plus een overdracht van 100.000 euro. Voor de
tuin bedraagt de raming 90.000 euro inclusief BTW.
Mevrouw Machteld Ledegen, raadslid, vraagt of er ook een nieuwe muur komt
waarop schepen Poelmans antwoordt dat dat nog niet vaststaat omdat dat nog moet
bekeken worden in relatie met de parkeersituatie.
De heer Hugo Cambré, raadslid, wil ingaan op de heraanleg van de parkeerplaatsen
in de voortuin. Er zou nogal wat misnoegdheid zijn bij de bewoners over het
afschaffen van de permanente parkeerplaatsen voor mindervaliden.
Schepen Poelmans legt uit dat het de bedoeling is om plaatsen vrij te houden voor
de bezoekers van het dienstencentrum. Mindervaliden die er wonen moeten
achteraan gaan parkeren.
De heer Sander Ooms, raadslid, weet dat mindervalidenparkings niet kunnen beperkt
worden in de tijd. Schepen Poelmans zegt dat de regeling tot stand is gekomen in
overleg met de diensten zelf.
Raadslid Cambré vindt het niet zo vanzelfsprekend voor mindervaliden om in de
winter naar de achterste parking te gaan en vraagt om de parkeerplaatsen vooraan
te behouden voor een beperkt aantal mensen.
De algemeen directeur voegt eraan toe dat er advies werd gevraagd aan de politie,
waarna het item zal voorgelegd worden aan het Bijzonder Comité.
Raadslid Cambré vindt het voorbarig dat de mensen de boodschap al gekregen
hebben.
Raadslid Raeymaekers stelt voor om de inhoud van deze budgetwijziging mee te
nemen in de budgetwijziging van de gemeente want we werken met dezelfde
technische dienst. Er moet nagegaan worden of het allemaal wel haalbaar is.
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW's;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
OCMW's;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en OCMW's;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 mei 2018
houdende goedkeuring van de wijziging 2018/1 van het budget 2018 van het OCMW;
Overwegende dat deze budgetwijziging past binnen het door onze raad
goedgekeurde meerjarenplan van het OCMW;
Overwegende dat voormelde budgetwijziging geen verhoging van de gemeentelijke
bijdrage meebrengt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit:
Enig artikel. Kennis wordt genomen van de wijziging 2018/1 van het budget van
het OCMW, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn in
vergadering van 2 mei 2018.
4. Goedkeuring
fusievoorstel
Kempische
Heerd
nv
–
Antwerpse
Maatschappij Klein Eigenaarskrediet nv
Gelet op het Wetboek van Vennootschappen,
Gelet op het Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, zoals
gewijzigd;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het schrijven van nv Kempische Heerd van 28 maart 2018 waarbij de
goedkeuring van ons bestuur als aandeelhouder van de vennootschap wordt
gevraagd met het verzoek tot fusie van de Antwerpse Maatschappij Klein
Eigenaarskrediet nv met de nv Kempische Heerd;
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Overwegende dat de regelgeving vereist dat elke maatschappij vanaf 2018 een eigen
vermogen moet hebben van minstens 6 miljoen euro;
Overwegende dat dit geen probleem vormt voor nv Kempische Heerd, doch dat de
Antwerpse Maatschappij Klein Eigenaarskrediet nv er niet in geslaagd is het nodige
kapitaal te vinden om het opgelegde minimum te bereiken;
Overwegende dat de financiële situatie van de Antwerpse Maatschappij Klein
Eigenaarskrediet nv als gezond wordt beoordeeld;
Overwegende dat de nv Kempische Heerd een meerwaarde ziet in de fusie door het
verlagen van de overheadkost enerzijds en het uitbreiden van de dienstverlening
door te werken vanuit twee verkoopkantoren anderzijds;
Gelet op het voorgebracht fusievoorstel;
Overwegende dat aan de voorgestelde fusie geen extra investering verbonden is;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. Akkoord te gaan met de fusie tussen nv Kempische Heerd en
Antwerpse Maatschappij Klein Eigenaarskrediet nv volgens het fusievoorstel vervat in
het schrijven van 28 maart 2018.
5. Opheffing retributiereglement op de terbeschikkingstelling van een
grabbelpas
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 houdende
goedkeuring van de meerjarenplanning 2014 – 2019 en latere wijzigingen;
Gelet op de doelstelling van het bestuur om deelname aan activiteiten door de jeugd
te stimuleren;
Gelet op het besluit van onze raad van 25 januari 2016 houdende vestiging van een
retributie op de terbeschikkingstelling van een grabbelpas;
Overwegende dat in het verleden onder de nummer ‘Grabbelpas’ activiteiten werden
georganiseerd voor jongeren van 6 tot 12 jaar; dat met deze pas korting kon
bekomen worden bij deelname aan activiteiten in eigen dorp of elders;
Overwegende dat sinds 2018 het aanbod werd uitgebreid naar jongeren van 6 tot 16
jaar en deze activiteiten te bundelen onder de overkoepelende vlag ‘Uit met Vlieg’,
een onderdeel van ‘Uit in Vlaanderen’, de agendatool die de meeste
gemeentebesturen – waaronder het onze – gebruiken en promoten;
Overwegende dat deze activiteiten worden aangeboden tegen een zo laag mogelijke
prijs en dat het aankopen van een pasje niet meer nodig is;
Overwegende dat deze keuze is ingegeven door de tanende populariteit van de
Grabbelpas:
nog
slechts
weinig
gemeentebesturen
organiseren
Grabbelpasactiviteiten en ook talrijke derde partijen (pretparken, musea, …) die
vroeger kortingen aanboden hebben zich teruggetrokken;
Overwegende dat sinds vorig jaar het bestaande lokale aanbod van de gemeenten in
regio Neteland eenduidig en eenvoudig gecommuniceerd wordt als ‘Uit met Vlieg in
Neteland’;
Overwegende dat het om voorgaande redenen steeds minder aantrekkelijk geworden
is nog met een Grabbelpas te werken of er één aan te kopen;
Overwegende dat de Grabbelpas binnen ons bestuur niet meer gebruikt wordt,
waardoor het raadzaam is het retributiereglement terzake op te heffen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De beslissing van onze raad van 25 januari 2016 houdende vestiging
van een retributie op de terbeschikkingstelling van een grabbelpas wordt met ingang
van heden opgeheven.
6. Machtiging tot aankoop van een woning te Herenthout, Molenstraat 148
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, heeft vastgesteld dat het schattingsverslag
ongeveer 25.000 euro lager ligt dan de prijs die wij betalen en vraagt of dat te
verantwoorden is.
De heer Maurice Helsen, schepen, antwoordt dat deze aangelegenheidswaarde te
vergelijken is met de aankoop van de grond in de Hazenstraat aan Driane.
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Raadslid Raeymaekers merkt op dat een vergelijkbare situatie zich voordoet op
verschillende plaatsen in de gemeente en suggereert dat hetzelfde zou kunnen
gedaan worden met het braakliggend stuk op de hoek van de Itegemse Steenweg en
de Uilenberg.
Schepen Helsen geeft aan hier volledig mee in te stemmen maar zegt ergens te
moeten beginnen en de gelegenheid doet zich nu voor in de Molenstraat. Het
kruispunt Uilenberg-Langstraat-Itegemse Steenweg staat ook hoog op de verlanglijst
omdat het door de politie als een zwart punt wordt beschouwd. Daar moet zeker ook
naar gekeken worden. Er zijn er nog andere bv. Bouwelse Steenweg-Gelderstraat,
Langstraat-Bevelse Steenweg, ...
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
de bestuurshandelingen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Overwegende dat de Boudewijnlaan een belangrijke functie vervult voor het
vrachtverkeer;
Overwegende dat op het kruispunt Molenstraat/Herentalse Steenweg met
Boudewijnlaan vaak verkeersopstoppingen en gevaarlijke situaties ontstaan doordat
vrachtwagens meer dan één rijvak moeten gebruiken om te kunnen afdraaien vanuit
de Boudewijnlaan naar de Herentalse Steenweg;
Overwegende dat dit probleem reeds eind jaren ’90 gekend was en destijds aan
GEDAS opdracht is gegeven om de haalbaarheid van de creatie van een bypass te
onderzoeken; dat deze studie in november 2000 werd afgerond;
Overwegende dat een oplossing door het toenemende verkeer en de
verkeersmaatregelen die genomen zijn in de omliggende gemeenten minstens op
middellange termijn noodzakelijk wordt;
Overwegende dat een mogelijke oplossing erin kan bestaan om het kruispunt
Molenstraat/Herentalse Steenweg met Boudewijnlaan herin te richten door de
Boudewijnlaan met een bocht te laten uitkomen op de Molenstraat/Herentalse
Steenweg;
Overwegende dat voor de realisatie van deze oplossing de verwerving van het
eigendom aan de Molenstraat 148, ten kadaster gekend sectie B nummer 17K, met
een oppervlakte van 1.165m², noodzakelijk is;
Overwegende dat uit contactname met de erven Lemmens-Horemans een principiële
bereidheid gebleken is om het eigendom aan de gemeente te verkopen;
Overwegende dat het eigendom gelegen is in het woongebied;
Overwegende dat voor de eigendommen een verkoopsbelofte kon worden bekomen
waarbij de eigenaars toezeggen het eigendom te willen verkopen aan de gemeente
Herenthout voor de prijs van 245.000 euro;
Gelet op het schattingsverslag, opgemaakt door Studiebureau Verhaert d.d. 26
januari 2018;
Overwegende dat het eigendom voor de gemeente Herenthout om voormelde
redenen een bijzondere aangelegenheidswaarde heeft; dat een onteigening om reden
van het verhogen van de verkeersveiligheid door een aankoop in der minne kan
vermeden worden;
Gelet op de verkoopsbelofte, ondertekend door de mede-eigenaars en aan de
gemeente bezorgd op 23 april 2018;
Overwegende dat de verkoopsbelofte voorziet dat de gemeente in het genot van het
goed treedt op 1 januari 2019 en dat tot deze datum alle onderhoud ten laste blijft
van de verkoper;
Gelet op het verslag van elektrische keuring door OCB d.d. 26 februari 2018;
Gelet op het EPC-attest d.d. 21 maart 2018;
Gelet op het bodemattest d.d. 23 april 2018 waaruit blijkt dat de OVAM niet beschikt
over relevante gegevens over de bodemkwaliteit;
Overwegende dat de verkopers er de voorkeur aan geven notaris Bieke Heyns te
Herentals (Noorderwijk) de opdracht te geven de authentieke aankoopakte te laten
opmaken en verlijden; dat de gemeente als koper gerechtigd is zelf een keuze van
notaris te maken; dat er evenwel geen reden bestaat om zich niet bij de voorkeur
van de verkopers aan te sluiten;
100

Overwegende dat het gebruikelijk is dat de kosten, verbonden aan het verlijden van
de notariële akte, gedragen worden door de koper;
Overwegende dat het nodige budget voor de aankoop voorzien is in het
goedgekeurde
budget
voor
2018
onder
budgetcode
A-12.01.04/020000/22009000/IE-12 ‘Andere terreinen’;
Overwegende dat de aankoop zal geschieden voor openbaar nut;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Kennis wordt genomen van de verkoopsbelofte, ondertekend door de
erven Lemmens-Horemans, voor het eigendom te Herenthout, Molenstraat 148, ten
kadaster gekend sectie B, nummer 17K, met een oppervlakte volgens kadaster van
11a 65ca.
Artikel 2. Onder verklaring dat de aankoop geschiedt voor openbaar nut, namelijk
voor de heraanleg van het kruispunt Molenstraat/Herentalse Steenweg met
Boudewijnlaan, wordt machtiging verleend voor de aankoop van het eigendom te
Herenthout, Molenstraat 148, ten kadaster gekend sectie B, nummer 17K, met een
oppervlakte volgens kadaster van 11a 65ca, eigendom van de erfgenamen
Lemmens-Horemans, tegen de prijs van € 245.000.
Artikel 3. Notaris Bieke Heyns, kantoor houdende te 2200 Herentals,
Morkhovenseweg 101, wordt belast met het opmaken en verlijden van de
aankoopakte.
Artikel 4. De kosten, verbonden aan de aankoop, zijn ten laste van de gemeente
Herenthout.
Artikel 5. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere
uitvoering van dit besluit.
7. Verkaveling 'Cardijnlaan' - Aanvaarding aankoopbelofte Meuris Wilmssen
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de verkavelingsvergunning met referte 045/263, afgeleverd door het
College van burgemeester en schepenen van de gemeente Herenthout d.d. 2 april
2012;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 6 november 2017 houdende
goedkeuring van een reglement op de toewijzing van bouwgronden in de verkaveling
Cardijnlaan;
Gelet op de beslissingen van het College van burgemeester en schepenen van 20
november 2017 houdende vaststelling van de prijzen van de eerste fase - c van de
verkaveling Cardijnlaan enerzijds en vaststelling van de inschrijvingswijze voor de
eerste fase - c van de verkaveling Cardijnlaan anderzijds;
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 5 maart
2018 houdende vaststelling van de rangorde van de kandidaten voor de aankoop van
gronden in de eerste fase – c van de verkaveling Cardijnlaan conform het voormelde
toewijzingsreglement;
Overwegende dat alle kandidaten – in volgorde en bij ex aequo volgens loting – in
openbare vergadering van 26 maart 2018 de gelegenheid hebben gekregen om een
bouwgrond te kiezen;
Overwegende dat de heer Dominique Meuris en mevrouw Caro Wilmssen, wonende
te 2270 Herenthout, Langstraat 59, samen een aankoopbelofte tekenden voor lot 26
van voormelde verkaveling, thans ten kadaster gekend sectie A, deel van nummer
865K2, met een oppervlakte van 650 m² volgens meting;
Overwegende dat in het toewijzingsreglement is voorzien dat binnen de maand na de
ondertekening van de aankoopbelofte een voorschot ten bedrage van € 5.000,00
dient betaald te worden, waarna de aankoopbelofte voor aanvaarding zal voorgelegd
worden aan de gemeenteraad; dat het voorschot, betaald door mevrouw Wilmssen,
op de rekening van de gemeente werd ontvangen op 23 april 2018;
Gelet op het opmetingsplan, opgesteld door de heer Luc Bisschops, landmeterexpert, d.d. 2 mei 2017;
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Gelet op het bodemattest, afgeleverd door OVAM d.d. 9 mei 2017;
Overwegende dat in het toewijzingsreglement voorzien is dat de akte zal verleden
worden met tussenkomst van notaris d’ Hollander te Herenthout namens de
gemeente Herenthout; dat de koper de vrije keuze van notaris heeft; dat de koper
verklaard heeft beroep te willen doen op notaris Koen Vermeulen te Paal; dat de
kosten, verbonden aan de notariële akte, gedragen worden door de koper;
Gelet op het ontwerp van aankoopakte, opgemaakt door het kantoor van notaris d’
Hollander te Herenthout, dat aan de aankoopbelofte gehecht is;
Overwegende dat de aankoopprijs voor lot 26 door het College van burgemeester en
schepenen in zitting van 20 november 2017 werd vastgesteld op € 139.304,70;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Machtiging wordt verleend voor de verkoop overeenkomstig het
toewijzingsreglement voor de verkaveling Cardijnlaan, goedgekeurd door onze raad
in vergadering van 6 november 2017, van lot 26 van het verkavelingsplan, gehecht
aan de verkavelingsvergunning met referte 045/263 d.d. 2 april 2012, zoals
aangeduid op het opmetingsplan van landmeter-expert Luc Bisschops d.d. 2 mei
2017, ten kadaster gekend sectie A, deel van nummer 865K2, met een oppervlakte
van 650 m², aan de heer Dominique Meuris en mevrouw Caro Wilmssen, wonende te
2270 Herenthout, Langstraat 59, tegen de prijs van € 139.304,70.
De aankoopbelofte, ondertekend door de heer Meuris en mevrouw Wilmssen wordt
aanvaard.
Artikel 2. De kosten, verbonden aan de akte van verkoop, zijn ten laste van de
koper.
Artikel 3. Notariskantoor S. d’Hollander te Herenthout met tussenkomst van notaris
K. Vermeulen te Paal, zal instaan voor het verlijden van de verkoopakte.
Artikel 4. Aangezien de koopprijs dient betaald te worden voorafgaand aan het
verlijden van de akte, wordt de bewaarder der hypotheken ontslagen van de
verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte
van overdracht.
8. Principiële
goedkeuring
overdracht
brandweerkazerne
aan
brandweerzone Kempen
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, herinnert eraan dat de raad al vijf jaar
vragende partij is om te weten wat we gaan krijgen voor de roerende goederen van
de brandweer en vraagt of dat nu al geweten is.
De heer Patrick Heremans, burgemeester, zegt dat er vanuit het brandweercollege
een voorstel gedaan is dat gebaseerd is op onderzoek door Q&A. Voor Herenthout
wordt het materieel getaxeerd op iets meer dan 258.000 euro, rekening houdend
met hetgeen betaald is door de beschermde gemeenten en gesubsidieerd werd.
Daarna heeft men de totale kost van alle gemeenten – ongeveer 5 miljoen euro –
afgezet tegen het aandeel dat elke gemeente moet bijdragen, voor Herenthout
3,31%, waardoor we recht zouden hebben op een tegemoetkoming van 81.819 euro.
Men heeft ook een tweede piste bekeken, namelijk een verschil maken tussen rollend
en niet-rollend materieel. Dat is moeilijker in kaart te brengen omdat dit in de
verschillende gemeenten op een verschillende manier in de boekhouding opgenomen
is. Het niet-rollend materiaal vertegenwoordigt voor ons slechts een bedrag van
19.814 euro. In een tweede oefening heeft met het niet-rollend materieel eruit
gelaten. Er ligt een voorstel op tafel vanuit het zonecollege om het roerend materieel
om niet over te dragen.
Raadslid Raeymaekers concludeert hieruit dat we heel weinig terugkrijgen voor onze
investeringen. Toen we destijds de berekening moesten maken voor ons aandeel in
de bijdrage, is de teruggave van de kosten van het materieel wel in rekening
genomen. De aanpak van de zone stoort hem. In een erfpacht voor 50 jaar zou de
zone de kazerne huren voor 250 euro per maand maar wel alle kosten dragen.
De burgemeester zegt dat iedereen het erover eens is dat het brandweergebeuren
voor Herenthout heel wat duurder is geworden, van 15 euro per inwoner naar 35
euro per inwoner. Hij wijst er wel op dat onze kazerne zware kosten moet ondergaan
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en dat we de garantie hebben dat onze kazerne binnen een beperkte tijd volledig in
orde zal gebracht worden. Die kost wordt door de zone gedragen.
De heer Hugo Cambré, raadslid, vraagt naar de concrete vorm van die garantie.
De burgemeester antwoordt dat binnen de budgetten van de brandweerzone er
voorzieningen zijn om die kosten te dekken. Het addertje onder het gras is dat de
afspraken over de sleutelverdeling slechts lopen tot 2019. De toekomstige zoneraad
zal zich opnieuw moeten buigen over het aandeel van elke gemeente. Als ik nakijk
hoeveel onze gemeente zou moeten betalen volgens de sleutel van de Gouverneur,
zou dit 3.61% zijn. Momenteel zijn er twee acute kazernes nl. Herentals en
Herenthout. De kazerne in Herentals zal op dezelfde plaats behouden blijven. We
hebben de garantie gekregen dat als deze contractenronde slaagt, de kazerne van
Herenthout als eerste zal in orde gebracht worden.
Raadslid Cambré vraagt of de piste overwogen wordt om onze kazerne te
verplaatsen omdat de huidige infrastructuur voor ons als gemeente heel wat zou
mogelijkheden scheppen.
De burgemeester zegt dat oorspronkelijk gedacht werd dat de brandweer zou kunnen
ondergebracht worden op de site Serneels. Met de bepalingen die er daar zijn kan
het echter niet. Zoals het nu voorligt lijkt een verhuis niet aan de orde. Als de
gemeente zou beslissen om de kazerne niet te verhuren, dan zal er wellicht geen
kazerne meer komen in Herenthout. In de belangrijkheid van de kazernes staat onze
gemeente op de voorlaatste plaats. De piste van een nieuwe kazerne is dus niet aan
de orde.
Ook raadslid Cambré vindt het niet aan de orde dat de kazerne zou verdwijnen en
stelt voor dat we de piste van een nieuwe kazerne zelf op tafel leggen. Ook raadslid
Raeymaekers zou de oefening liever in zijn geheel maken.
De burgemeester herinnert eraan dat er in januari een aftoetsende beslissing
geweest is over de kwestie van de huur. Vanuit het college werd toen meegedeeld
dat principieel kon ingestemd worden met de huur maar er werd als opmerking
meegegeven dat we met een oefening bezig zijn om het gemeentehuis opnieuw in te
richten en dat het een piste zou kunnen zijn om een deel van de kazerne in te
nemen. De dienstverlening binnen de gemeente houden is toch zeer belangrijk en in
die zin kan de burgemeester zich wel vinden in het voorliggend voorstel.
Raadslid Raeymaekers vraagt of het een probleem zou zijn om dit punt uit te stellen
zodat ook de raadsleden zich kunnen informeren. De burgemeester vindt echter dat
de contouren voldoende duidelijk zijn: de schatting, de looptijd. Ons aandeel in de
huur of erfpacht over de ganse zone, ligt hoger dan hetgeen wij ontvangen. Wij
dragen bijkomend bij in het geheel van de zone.
Raadslid Raeymaekers vindt dit geen voorzichtige manier van werken en zou dit in
zijn totaliteit willen bekijken. Er moet afgewogen worden wat wij winnen met de huur
van 250 euro en wat we daarvoor opgeven: het hypothekeert de mogelijkheden voor
het gemeentehuis.
De burgemeester benadrukt dat het als een paal boven water staat dat iedereen de
dienstverlening van de brandweer in Herenthout wil houden. Als we de huidige
kazerne niet prijsgeven, zal er geen kazerne meer zijn in Herenthout.
Raadslid Cambré vraagt of er geweten is over welk bedrag aan kosten het gaat op
korte en lange termijn. De burgemeester zegt dat hij het exacte bedrag niet kent
maar dat de kosten opgenomen zijn in het budget van de brandweerzone. Daarop
vraagt raadslid Cambré of volgende keer kan meegedeeld worden hoeveel de kosten
bedragen om de kazerne te verbeteren. Het is nuttig om weten voor onze
brandweermannen om te weten welke werken er moeten gebeuren.
Mevrouw Ann Willems, voorzitter, ziet geen probleem omdat iedereen blij gaat zijn
dat de aanpassingswerken gebeurd zijn. Iedereen wil dat onze kazerne blijft.
Raadslid Raeymaekers heeft aan dat hij slechts wenst dat er vanuit de
brandweerzone het engagement wordt opgenomen om de werken uit te voeren. De
burgemeester bevestigt dat, vanaf het moment dat alle contracten er zijn, de
verbouwing opgenomen zal worden.
Raadslid Raeymaekers besluit door te stellen dat zijn fractie hierbij vragen heeft met
het vertrouwen van het college noteert dat dit zal gebeuren.
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Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, zoals gewijzigd;
Gelet op het Gemeentedecreet, zoals gewijzigd;
Overwegende dat door de hervorming van de civiele veiligheid onze gemeente sinds
1 januari 2015 is ingedeeld bij brandweerzone ‘Kempen’;
Overwegende dat voormelde wet bepaalt dat de kazernes en de andere onroerende
goederen, hierin begrepen de goederen onroerend door bestemming, die eigendom
zijn van de gemeente, en die noodzakelijk zijn voor het onderbrengen van het
administratief en operationeel personeel van de brandweer worden overgedragen
aan de zone of ter beschikking gesteld;
Overwegende dat de memorie van toelichting bij deze bepaling stelt dat deze
onroerende goederen zowel in eigendom kunnen worden overgedragen maar ook
door de gemeente kunnen worden verhuurd of in leasing gegeven alsook met een
zakelijk recht ten gunste van de zone kunnen worden bezwaard (Memorie van
toelichting, nr. 2928/001, p.45);
Overwegende dat de kwestie van de overdracht van de kazernes reeds meermaals
werd besproken in werkgroepen (waarin zowel leden van het gemeentebestuur als
medewerkers van de brandweerzone Kempen zetelen) en tijdens de vergaderingen
van de zoneraad;
Overwegende dat op 20 januari 2018 de zoneraad van brandweerzone Kempen zich
akkoord verklaarde met een voorstel tot overdracht via erfpacht of huur (onder
dezelfde voorwaarden als erfpacht) voor een termijn van 50 jaar; dat de
brandweerzone Kempen hierbij jaarlijks 2% van de door de landmeters geschatte
verkoopprijs (schattingsverslag van het comité van landmeters van 19 september
2017) betaalt en alle uitgaven draagt (exploitatie en investeringen), zonder dat er
een indexering zal toegepast worden;
Overwegende dat het voorstel in december 2017 werd overgemaakt aan alle
gemeenten van brandweerzone Kempen;
Overwegende dat een beslissing over de overdracht van de kazernes thans
noodzakelijk is; dat het ontbreken van een beslissing o.a. zorgt voor:
- onzekerheid over het toekomstig gebruik van de kazernes zowel bij brandweer als
bij de gemeentebesturen
- onduidelijkheid omtrent onderhoud en investeringen met als gevolg achterstallig
onderhoud en – in bepaalde kazernes – op korte termijn voor onveilige situaties
- het niet kunnen afsluiten van de jaarrekening van brandweerzone Kempen;
Overwegende dat het voorgebracht voorstel tot stand is gekomen na overleg tussen
de brandweerzone Kempen en de tot deze zone behorende gemeenten;
Overwegende dat het belangrijk is dat alle gemeenten van de brandweerzone
Kempen het voorstel steunen teneinde de solidariteit en de eensgezindheid tussen de
deelnemende gemeenten te bewaren;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Op voorwaarde dat alle gemeenten behorende tot de brandweerzone
Kempen akkoord gaan, stemt de gemeenteraad principieel in met het voorliggend
voorstel tot overdracht van de kazernes aan brandweerzone Kempen.
Artikel 2. Op voorwaarde dat alle gemeenten behorende tot brandweerzone Kempen
akkoord gaan met het voorliggende voorstel, is de gemeente Herenthout bereid om
over te gaan tot overdracht van de brandweerkazerne gelegen te 2270 Herenthout,
Bouwelse Steenweg 8, via huur aan de brandweerzone Kempen.
Artikel 3. De brandweerzone dient na ondertekening van alle contracten onverwijld
werk te maken van de nodige investeringen in de kazerne.
9. Aanpassing reglement sociale dienst personeel
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, vindt dit op zich een goede zaak voor het
personeel en vraagt bij die gelegenheid hoe ver het staat met het organogram. De
algemeen directeur antwoordt dat het vrijdag wordt voorgelegd aan het
onderhandelingscomité en vervolgens, afhankelijk van het resultaat van de
bespreking, aan de gemeenteraad.
Raadslid Raeymaekers vindt de voorgestelde verhogingen echter verwaarloosbaar
maar de heer Maurice Helsen, schepen, wijst erop dat moet rekening gehouden
worden met de RSZ-vrijstelling. De voorgestelde bedragen hinken tegen het
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maximum aan en volgen het voorstel van de dienst. Niettemin vindt het raadslid dat,
gezien de situatie waarin we als gemeente zitten en hetgeen algemeen gangbaar is,
de appreciatie meer zichtbaar zou zijn als de bedragen nog verhoogd worden.
Schepen Helsen bevestigt dat er inderdaad heel veel verwacht wordt van ons
personeel naar de toekomst toe en de bedragen te allen tijde kunnen aangepast
worden.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad in zitting van 5 september 2016 waarbij
laatst het reglement van de sociale dienst voor het personeel wordt vastgesteld;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 23
april 2018 houdende aanpassing van het reglement van de sociale dienst;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Het reglement van de sociale dienst wordt als volgt aangepast:
Artikel 10 wordt als volgt aangepast:
f) Bij oppensioenstelling wordt een premie verleend naargelang het aantal
dienstjaren bij het bestuur à rato van 25,00 euro per dienstjaar tot een maximum
van 750,00 euro (uitbetaald in geld)
g) Bij het bereiken van een bepaalde anciënniteit wordt een gemeentelijke
cadeaubon uitgereikt naargelang het aantal dienstjaren bij het bestuur:
° 25 jaar dienst: € 125,00
° 35 jaar dienst: € 175,00
Artikel 2. Deze aanpassing treedt in werking op 1 januari 2018.
10. Bekrachtiging
programmatieaanvraag
voor
de
gemeentelijke
muziekacademie voor het schooljaar 2018-2019
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Overwegende dat vanaf 1 september 2018 het nieuwe decreet voor het deeltijds
kunstonderwijs in voege treedt;
Overwegende dat het nieuwe decreet de mogelijkheid voorziet om een uitbreiding
van het aanbod aan te vragen;
Overwegende het voorstel van mevrouw Tanja Geudens, directeur van de
gemeentelijke muziekacademie, om het studieaanbod met een aantal zaken uit te
breiden;
Overwegende dat de gemeentelijke muziekacademie onderstaande programmaties
en onderwijsbevoegdheid wenst aan te vragen:
• Structuuronderdeel muziekinitiatie vestigingsplaats Herenthout
• Structuuronderdeel muziekinitiatie vestigingsplaats Grobbendonk
• Structuuronderdeel specialisatiegraad muziek vestigingsplaats Herenthout
• Structuuronderdeel specialisatiegraad muziek vestigingsplaats Bouwel
• Structuuronderdeel specialisatiegraad muziek vestigingsplaats Grobbendonk
• Onderwijsbevoegdheid voor 3e graad muziektheorie
• Onderwijsbevoegdheid voor 3e graad arrangeren
• Onderwijsbevoegdheid voor 3e graad singer-songwriter
• Onderwijsbevoegdheid voor nieuw instrument in cluster voor altviool
• Onderwijsbevoegdheid voor nieuw instrument in cluster voor hobo
• Onderwijsbevoegdheid voor nieuw instrument in cluster voor fagot;
Overwegende dat het structuuronderdeel muziekinitiatie tot op heden nog niet
gesubsidieerd werd door het Ministerie van Onderwijs en dus nog gefinancierd wordt
met eigen middelen;
Overwegende dat de aanvraag van programmatie bij het Ministerie van Onderwijs
een noodzakelijke voorwaarde is om ze te mogen inrichten, maar geen verplichting
inhoudt om ze effectief in te richten;
Overwegende dat een afwijking van lestijd gevraagd wordt voor de cursussen MCV
jongeren 3e graad en keuzevakken jongeren 3e graad;

105

Overwegende dat wekelijks een lestijd wordt ingericht van 75 minuten i.p.v. 60
minuten; dat de leerlingen hierdoor drie weken voor de kerst-, paas- en
zomervakantie vrij hebben;
Overwegende dat het vak MCV 2.1, 2.2 in de vestigingsplaats Grobbendonk ook een
afwijking is van de lestijden; dat dit vak MCV 2.1, 2.2 in de vestigingsplaats
Grobbendonk éénmaal per week wordt georganiseerd gedurende een lestijd van 2
wekelijkse uren;
Overwegende dat een maximum capaciteit dient vastgelegd te worden voor de
klassikale en instrumentlessen, dat het nog wel mogelijk is meer leerlingen toe te
laten na overleg met de directie en het schoolbestuur; dat volgende
maximumcapaciteit wordt bepaald:
• Structuuronderdeel muziekinitiatie: 20 leerlingen
• Structuuronderdeel 2e graad MCV, vestigingsplaats Herenthout: 22 leerlingen
• Structuuronderdeel 3e graad MCV, vestigingsplaats Herenthout: 22 leerlingen
• Structuuronderdeel 2e graad MCV, vestigingsplaats Grobbendonk: 18 leerlingen
• Structuuronderdeel 3e graad MCV, vestigingsplaats Grobbendonk: 18 leerlingen
• Structuuronderdeel 2e graad MCV, vestigingsplaats Bouwel: 15 leerlingen
• Instrument basgitaar: 6 leerlingen
• Instrument cello: 9 leerlingen
• Instrument dwarsfluit: 25 leerlingen
• Instrument elektrische gitaar: 15 leerlingen
• Instrument gitaar: 40 leerlingen
• Instrument klarinet: 12 leerlingen
• Instrument koper: 15 leerlingen
• Instrument piano + piano JPR: 90 leerlingen
• Instrument saxofoon: 30 leerlingen
• Instrument slagwerk + slagwerk JPR: 35 leerlingen
• Instrument viool: 30 leerlingen
• Instrument zang: 27 leerlingen
• Instrument zang JPR: 12 leerlingen;
Overwegende dat het verzoek voor uitbreiding van het studieaanbod door het
schoolbestuur voor 30 april 2018 moet gericht worden aan het Ministerie van
Onderwijs;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 april
2018 houdende aanvraag programmaties gemeentelijke muziekacademie voor het
academiejaar 2018-2019;
Gelet op de besprekingen binnen het onderhandelingscomité in vergadering van 20
april 2018;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De gemeenteraad bekrachtigt de aanvraag van nieuwe programmatie,
onderwijsbevoegdheden, afwijkingen van de lestijden en capaciteiten voor de
cursussen voor de gemeentelijke muziekacademie Herenthout, zoals vastgesteld
door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 23 april 2018,
zodat de academie zich op die manier volwaardig mee op de kaart kan zetten van
het deeltijds kunstonderwijs, als volgt:
• Structuuronderdeel muziekinitiatie vestigingsplaats Herenthout
• Structuuronderdeel muziekinitiatie vestigingsplaats Grobbendonk
• Structuuronderdeel specialisatiegraad muziek vestigingsplaats Herenthout
• Structuuronderdeel specialisatiegraad muziek vestigingsplaats Bouwel
• Structuuronderdeel specialisatiegraad muziek vestigingsplaats Grobbendonk
• Onderwijsbevoegdheid voor 3e graad muziektheorie
• Onderwijsbevoegdheid voor 3e graad arrangeren
• Onderwijsbevoegdheid voor 3e graad singer-songwriter
• Onderwijsbevoegdheid voor nieuw instrument in cluster voor altviool
• Onderwijsbevoegdheid voor nieuw instrument in cluster voor hobo
• Onderwijsbevoegdheid voor nieuw instrument in cluster voor fagot.
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11. IKA - Goedkeuring agenda algemene vergadering d.d. 19 juni 2018
De heer Hugo Cambré, raadslid, verwijst naar de opschudding die ontstaan is in
Herentals over de aanzienlijke bijdrage in IKA, waarvan de bestemming niet gekend
is. Hij informeert naar hoe het zit in onze gemeente.
De heer Maurice Helsen, schepen, denkt dat het om een enorme kwakkel gaat. De
totale werkingskost voor het volledige werkingsgebied is slechts 195.000 euro. Hierin
zit van alles: zitpenningen, reisvergoeding, erelonen commissarissen, kosten
secretariaat Intermixt, …
De commotie was zeker niet gefundeerd.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het
Decreet intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op artikel 44 van het Decreet intergemeentelijke samenwerking dat de
samenstelling en samenroeping van de algemene vergadering reglementeert;
Overwegende dat artikel 44 bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te gebeuren voor elke algemene vergadering;
Gelet op het rondschrijven van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse
regering d.d. 11 maart 2002 aan de colleges van burgemeester en schepenen waarin
de modaliteiten van toepassing van het artikel 44 worden omschreven;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk
samenwerkingsverband IKA;
Gelet op de statuten van IKA;
Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 17 april 2018 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van IKA die op 19 juni
2018 plaats heeft;
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van IKA van 19 juni 2018
volgende agendapunten bevat:
1. Strategie en begroting 2018
2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
3. Jaarrekening 2017
4. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
5. Kwijting van de bestuurders en de commissaris
6. Statutaire benoemingen en mededelingen;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het verslag van de raad van
bestuur aan de algemene vergadering;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de balans, resultatenrekening
en winstverdeling;
Gelet op de documenten gevoegd bij de oproeping tot de algemene vergadering;
Overwegende dat conform de wettelijke en statutaire bepalingen elke vennoot bij
IKA recht heeft op één volmachtdrager;
Gelet op het besluit van onze raad van 24 november 2014 waarbij de heer Eddy
Horemans,
gemeenteraadslid,
werd
aangeduid
om
onze
gemeente
te
vertegenwoordigen bij de algemene vergaderingen van IKA die georganiseerd
worden vanaf die datum tot en met 31 december 2018, met als plaatsvervanger
mevrouw Lies Daneels, gemeenteraadslid;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn
goedkeuring te hechten aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde
van de algemene vergadering van IKA van 19 juni 2018.
Artikel 2. Zijn goedkeuring te verlenen aan de strategie en begroting 2018.
Artikel 3. Zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur aan
de algemene vergadering.
Artikel 4. Zijn goedkeuring te verlenen aan de balans, resultatenrekening en
winstverdeling met betrekking tot het boekjaar 2017.
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Artikel 5. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de
algemene vergadering van IKA van 19 juni 2018 op te dragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te
behandelen agendapunten.
Artikel 6. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering
van de voormelde besluiten en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan
het
secretariaat
van
intergemeentelijk
samenwerkingsverband
IKA,
p/a
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle t.a.v. de heer Lieven Ex.
12. CIPAL - Goedkeuring agenda algemene vergadering d.d. 15 juni 2018
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de
bevoegdheid van de gemeenteraad;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
(hierna kortweg “DIS”);
Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal
(hierna kortweg “Cipal”) van 8 februari 2018;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van Cipal;
Gelet op de oproeping van 20 april 2018 tot de algemene vergadering van Cipal van
15 juni 2018 met de volgende agendapunten:
1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017
2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017,
afgesloten op 31 december 2017
3. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017
4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar
2017, afgesloten op 31 december 2017
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor
de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2017
6. Vervanging van een op voordracht van de provincie Antwerpen benoemde
bestuurder
7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering;
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal;
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de
voorgelegde agendapunten te weigeren;
Overwegende dat artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 10 oktober 2016 houdende
aanduiding van de heer Wim Van Looy, raadslid, als vertegenwoordiger van de
gemeente op de algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging Cipal
en dit tot hernieuwing van de gemeenteraad;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 oktober 2013, in het bijzonder
artikel 4 houdende aanduiding van de heer Gert Van Dyck, raadslid, als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene
vergaderingen van de dienstverlenende vereniging Cipal tot en met 31
december2018;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De agendapunten van de algemene vergadering van CIPAL van 15 juni
2018 worden goedgekeurd.
Artikel 2. De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de
algemene vergadering van CIPAL van 15 juni 2018 te handelen en te beslissen
conform dit besluit. Indien de algemene vergadering niet geldig zou kunnen
beraadslagen of indien de algemene vergadering om welke reden dan ook zou
worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om
deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.
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Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de
uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan
CIPAL.
13. PIDPA - Goedkeuring agenda algemene vergadering d.d. 18 juni 2018
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de artikelen 19 tot en
met 26 en artikel 42;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
inzonderheid artikel 44 en 59;
Gelet op de statuten van de opdrachthoudende vereniging PIDPA;
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging
PIDPA;
Overwegende dat PIDPA op maandag 18 juni 2018 om 11 uur de statutaire
jaarvergadering organiseert op het administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te
2018 Antwerpen; dat de agenda van deze vergadering is als volgt:
1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
2. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2017.
3. Verslag van de commissaris over het jaar 2017.
4. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2017.
5. Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris.
6. Benoeming(en).
7. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Gelet op de brief van PIDPA van 23 april 2018 met agenda en bijlagen:
- verslag van de raad van bestuur over het jaar 2017
- de jaarrekening over het boekjaar 2017
- het verslag van de commissaris-revisor
- model als raadsbeslissing
- een volmacht;
Overwegende dat de voorgelegde documenten de verslaggeving omvatten omtrent
de werking van PIDPA over het voorbije jaar 2017;
Overwegende dat artikel 44 van het DIS bepaalt dat het mandaat van de
afgevaardigde voor elke algemene vergadering dient te worden vastgesteld;
Gelet op het besluit van onze raad van 26 mei 2014 waarbij de heer Leo Van Herck,
raadslid, werd aangeduid als vertegenwoordiger van onze gemeente bij de algemene
vergadering van PIDPA gedurende deze legislatuur;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2017, de jaarrekening
over het boekjaar 2017 en het verslag van de commissaris worden goedgekeurd.
Artikel 2. Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over
het boekjaar 2017, wordt goedgekeurd.
Artikel 3. Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de
algemene vergadering van 18 juni 2018, overeenkomstig deze beslissing te stemmen
alsook de voorgestelde benoeming(en) goed te keuren, evenals op elke andere
algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de
agendapunten van deze algemene vergadering.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de
uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen
aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.
14. Varia
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, vraagt of de aannemer van ’t Kapelleke
aangeschreven werd o.a. over de situatie van het gras. Mevrouw Ann Willems,
voorzitter, antwoordt dat er geen brief is gestuurd maar dat er wel een bijeenkomst
is volgende week. Het raadslid geeft echter de voorkeur aan een officiële aanmaning
vanuit de gemeente.
Raadslid Raeymaekers wil ook weten wat de situatie van KFC is. Voorzitter Willems
geeft aan dat we wachten op het verstrijken van de toezichtstermijn.
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Raadslid Raeymaekers vraagt of er al duidelijkheid is over de site Serneels. De
voorzitter zegt dat er nog geen evolutie is en dat er gewerkt wordt aan het
milieuaspect. De aanvraag voor omgevingsvergunning werd nog niet ingediend maar
we hopen volgende week met het studiebureau samen te zitten. Op de vraag van de
heer Hugo Cambré, raadslid, hoe ver het staat met het MER, antwoordt de voorzitter
dat er nog wordt gewerkt aan het opmaken van een inventaris.
Raadslid Raeymaekers vindt dat het niveauverschil tussen de nieuwe stoep en de
boordstenen aan de Bouwelse Steenweg tot een onveilige situatie kan leiden.
De voorzitter antwoordt dat het vervangen van de boordstenen ook een aanpassing
van de goot en een volledig nieuwe asfaltlaag zou impliceren. De aannemer probeert
de stoep en de boordsteen zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten.
Raadslid Raeymaekers vraagt of we weten hoe vaak de laadpaal gebruikt is. De
voorzitter zal dit navragen bij Eandis.
Daarop vraagt raadslid Cambré wat de volgende fases zijn in de heraanleg van de
voetpaden. De voorzitter antwoordt dat vanaf 1 juli de Schoetersstraat-Zustersstraat
aan de beurt is. Wat de betreft de Albertstraat zijn er redenen om de heraanleg uit te
stellen bv. tot na de werken van Zwanenberg.
Mevrouw Machteld Ledegen, raadslid, wijst op de parkeerproblemen in de Koestraat
en ziet een oplossing in het opheffen van het parkeerverbod in het begin van de
straat omdat dat intussen zonder voorwerp is. De heer Maurice Helsen, schepen,
heeft gemerkt dat er in het begin van de Koestraat wel geparkeerd wordt. Het plan
ligt voor om in het begin van de Koestraat een aslijn te maken zodat er niet kan
geparkeerd wordt. Daarachter kan het parkeren desgevallend wel toegelaten worden.
Aldus gedaan in zitting als boven.
Bij bevel:

Annick Van Leemput
Algemeen directeur

Ann Willems
Voorzitter-schepen
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