GEMEENTERAAD VAN 4 FEBRUARI 2019
ZITTINGSVERSLAG
Aanwezig: Stijn Raeymaekers, Burgemeester
Stefanie Vrins, Michel Van Hoof, Maurice Helsen, Willy Torfs, Schepenen
Machteld Ledegen, Jan Van Dyck, Freddy Kerkhofs, Hugo Cambré, Wim Van Thielen,
Patrick Heremans, Gert Van Dyck, Sander Ooms, Tine Witvrouwen, Herman Dom,
Sophie Gabriëls, Kathleen Eykens, Chantal Helsen, Paul Verstrepen, Raadsleden
Annick Van Leemput, Algemeen directeur
In openbare vergadering
1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 2 januari 2019
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder
de artikelen 32, 277 § 1 en 278 § 1;
Gelet op het voorgebracht ontwerp van verslag van de vergadering van de
gemeenteraad van 2 januari 2019, 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 2 januari
2019 wordt goedgekeurd.
2. Goedkeuring kredieten met het oog op het aangaan van verbintenissen
De heer Stijn Raeymaekers, burgemeester-voorzitter licht toe dat het oorspronkelijk
de bedoeling was om het eenjarig meerjarenplan te stellen en enkele maanden
volgens dit systeem te werken maar omdat we in december 2018 een aantal
kredieten geannuleerd hebben, kunnen we dit systeem best niet gebruiken. In maart
zal een eenjarig meerjarenplan aan de gemeenteraad voorgelegd worden waarin een
aantal kredieten zullen opgenomen worden doch hieraan mogen geen
beleidsbeslissingen ontleend worden. Dit is doorgesproken met de diensten. Voor de
grote projecten zullen we een symbolisch bedrag inschrijven in afwachting van een
definitieve raming en onderzoek naar eventuele andere mogelijkheden. Deze
puzzelstukken zullen we in de komende weken naast elkaar leggen. Als er bv. de
mogelijkheid is dat de brandweer verhuist, heeft dit een impact op een eventuele
verbouwing van het gemeentehuis. Het eenjarig meerjarenplan zal dus gewoon een
instrument zijn om een aantal, vooral reeds besliste zaken, al te kunnen doen.
De heer Patrick Heremans, raadslid, vat samen dat het dus de intentie is om op de
gemeenteraad van maart een eenjarig meerjarenplan te brengen maar dat de
budgetten pas in de loop van 2019 fijn gestemd zullen worden. Hij vraagt naar de
timing van het definitief meerjarenplan.
De burgemeester antwoordt dat het de betrachting is om een eerste ontwerp te
hebben in juni waarover we in september of oktober zullen communiceren om dit ten
laatste tegen eind 2019 in de raad te brengen.
Raadslid Heremans informeert naar de piste om de brandweer te verhuizen.
De burgemeester refereert aan de eerdere stelling dat de brandweer niet naar de site
Serneels zou kunnen gaan. Daar luiden de klokkenna verder nazicht nu toch wel
anders. Er werd hierover
met de zonecommandant gesproken. De zone zou
eventueel bereid zijn een nieuwe kazerne op te richten indien er een terrein
beschikbaar is, en dit als alternatief voor de renovatie van de huidige kazerne.
De heer Maurice Helsen, schepen, voegt eraan toe dat het ook meespeelt voor de
zone dat er een pak kosten moeten gedaan worden in de huidige kazerne. Daarom
begint het idee ook bij de zone opgang te maken.
De heer Herman Dom, raadslid, vindt het een goede zaak dat het punt van de
agenda gehaald wordt want bij het punt zat geen enkele bijlage. Dat was sowieso
een tekortkoming. Er werd ook een advies van de verkeersraad verwacht inzake de
biggenruggen. Dat zou ook beter gebeurd zijn met de zone 50 op de Wiekevorstse
Steenweg of de fietsstraat aan Zwanenberg.
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De burgemeester wijst erop dat dit een bewuste maar tijdelijke keuze is en dat er
duidelijk gecommuniceerd is naar de bewoners van de Wiekevorstse Steenweg. Bij
het begin van de legislatuur moeten de adviesraden opnieuw samengesteld worden,
dat gaat nog enkele maanden duren. Er zijn dan twee mogelijkheden: ofwel alle
beslissingen een aantal maanden voor ons uit schuiven ofwel reeds een aantal
voorlopige beslissingen nemen zoals een proefopstelling. Daarna zal dit
teruggekoppeld worden naar het beleid, waarna het ganse adviestraject zal
doorlopen worden, op basis van proefondervindelijke resultaten. Hetzelfde zal
gebeuren voor de verkeerssituatie in de Schransstraat. De burgemeester verklaart
dat hij het er uiteraard wel mee eens is dat de adviesraden moeten geraadpleegd
worden vindt het gezien de situatie nu best dat er intussen wel reeds oplossingen
worden gezocht en pragmatische beslissingen worden genomen.
Raadslid Dom begrijpt de tijdelijke beslissingen maar dringt erop aan om voor het
nemen van de definitieve beslissing toch het advies van de verkeersraad in te
winnen.
De heer Jan Van Dyck, raadslid, vraagt om bij het begin van een reeks biggenruggen
een paal te voorzien. Schepen Helsen zegt hierop dat er zal gekozen worden voor
exemplaren met reflectoren.
Mevrouw Kathleen Eykens, raadslid, verwijst naar de bewonersvergadering over de
Dekbunders waarbij enkel de burgemeester en het diensthoofd aanwezig waren en
vraagt of het de bedoeling is om in de toekomst ook de raadsleden uit te nodigen.
De burgemeester zegt dat de vergadering louter bedoeld was om alternatieven te
horen van de bewoners. Deze zullen nu verder onderzocht worden en daarna
teruggekoppeld naar de bewoners. Het was heel kort dag om deze vergadering nog
te houden voor het einde van het openbaar onderzoek; het grootste stuk van het
openbaar onderzoek lag nog in de vorige legislatuur. Deze vergadering was louter op
de bewoners gericht, het was niet de bedoeling om een debat te starten.
Raadslid Eykens vraagt of de raadsleden uitgenodigd worden voor de
bewonersvergadering van de Schransstraat.
De burgemeester zegt dat dit op zijn agenda van de mededelingen stond voor het
einde van de vergadering. Hij merkt ook op dat – in het kader van openheid en
transparantie - het verslag van de vergadering over de Dekbunders is meegedeeld
aan de raadsleden terwijl voorheen in het beste geval enkel één lijntje in het verslag
van het college werd vermeld.
Raadslid Heremans heeft in het verslag van het laatste college gelezen dat aan
HidroRio opdracht werd gegeven om de alternatieven te onderzoeken. Deze pistes
zullen ook aan de gemeente veel meer geld kosten. Het raadslid is van mening dat
HidroRio hierover geen standpunt zal innemen vooraleer er een standpunt van de
gemeente is.
De burgemeester wijst erop dat alternatieven mogelijks een bijkomende opleg zullen
vereisen maar daar dat de gemeente in dit dossier een verpletterende
verantwoordelijkheid draagt. In de verkavelingsvergunning in de jaren ’60 was
immers als voorwaarde opgelegd dat riolering moest voorzien worden doch dat is
niet gebeurd. In het verleden hebben de bewoners de kans gekregen om op hun
eigen kosten te overwelven. Als de verkaveling destijds juist was uitgevoerd, was de
discussie over de open grachten er nu niet geweest. Het is daar heel lang
misgelopen, uitvoerbare projecten op het laatste moment geannuleerd. Er is zelfs
250.000 euro subsidie moeten terugbetaald worden omdat het rioleringsdossier op
het laatste moment door het bestuur afgeblazen werd. We spreken nu over een
gemeentelijk aandeel van minder dan dat bedrag. Er is nog geen enkele beslissing
genomen maar we moeten daar onze verantwoordelijkheid durven nemen.
Raadslid Jan Van Dyck wijst erop dat HidroRio in eerste instantie zal onderzoeken of
de alternatieven mogelijk zijn. Op Dekbunders wordt amper 198.000 euro
uitgetrokken voor een weg van 1,8 km terwijl in het dorp voor een veel kleinere
lengte veel meer wordt uitgetrokken. Onder het bestuur van GBL zijn er
perforatiebuizen gelegd in de gracht langs de Itegemse Steenweg langs twee
specifieke adressen. Daar was wel geld voor. Het wordt moeilijk om met de
bewoners van Dekbunders over zuinigheid te praten.
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De raad besluit met eenparigheid van stemmen om dit agendapunt af te voeren.
3. Vaststelling van de dotatie aan de politiezone voor 2019
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
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 met ongeveer € 10.000,00
stijgt t.o.v. 2018;
Overwegende dat het nodige krediet dient voorzien te worden in het éénjarig
meerjarenplan voor 2019;
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 2019 wordt vastgesteld op € 734.939,28.
4. Vaststelling van de dotatie aan hulpverleningszone Kempen voor het
jaar 2019
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
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 2019 van onze gemeente een bijdrage
vraagt van 309.389,00 euro;
Overwegende dat het nodige krediet dient voorzien te worden in het éénjarig
meerjarenplan voor 2019;
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 2019 wordt vastgesteld op € 309.389,00.
5. Opheffen retributie op het ter beschikking stellen van rattenvergif en
rattenvoerdozen
Mevrouw Tine Witvrouwen, raadslid, vraagt hoeveel rattenvergif er nog in voorraad
is.
De heer Stijn Raeymaekers, burgemeester-voorzitter, antwoordt dat er vermoedelijk
nog wel wat voorraad is maar dat bepaalde personeelsleden een opleiding zullen
volgen waarbij zij als professional dit product wel mogen gebruiken. Ook binnen
Neteland is al eens het idee geopperd van een gedeeld personeelslid dat zal instaan
voor verdelging. We zullen sowieso een alternatief moeten vinden.
Raadslid Witvrouwen suggereert dat er op de website een meldingspunt voor een
rattenprobleem zou kunnen gecreëerd worden.
Gelet op de Europese Verordening 528/2012;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 17 juni 2018 tot wijziging van het Koninklijk
Besluit van 8 mei 2017 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van
biociden;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder
artikel 56;
Gelet op het besluit van het college van 20 december 2018 betreffende de
stopzetting verkoop rattenvergif;
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 9 september 2013 betreffende de
vestiging van een retributie op het ter beschikking stellen van rattenvergif en
rattenvoerdozen;
Overwegende dat het Koninklijk Besluit de verplichtingen herziet voor zowel
verkopers als gebruikers van biociden die ingedeeld zijn in het gesloten circuit; het
Koninklijk Besluit bepaalt dat het uitdelen/verkopen van rattenvergif aan
particulieren verboden is voor producten met meer dan 0,003% werkzame stof; deze
mogen enkel nog door professionelen gekocht en toegepast worden; deze producten
zijn op de gesloten lijst terechtgekomen, waardoor men zich moet registreren en aan
een aantal gebruiksverplichtingen moet voldoen om deze producten te mogen
gebruiken;
Overwegende dat het rattenvergif dat de gemeente aan haar inwoners verkocht een
gehalte aan werkzame stof heeft van 0,005% en dus niet meer mag verkocht of
uitgedeeld worden aan particulieren;
Overwegende dat zowel VMM als de provincie de lokale besturen ten stelligste
afraden om nog rattenvergift uit te delen of te verkopen;
Overwegende dat voor verkopers bijkomende verplichtingen gelden: een verplichting
om jaarlijks aangifte te doen van de hoeveelheid biociden die ze in het afgelopen jaar
hebben verkocht, en dit telkens tegen 31 december; daarnaast geldt er de
verplichting om op de verkoopfactuur en het kasticket het volgende te vermelden:
“Dit product is een biocide ingedeeld in het gesloten circuit;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. Het besluit van de gemeenteraad van 9 september 2013 betreffende
de vestiging van een retributie op het ter beschikking stellen van rattenvergif en
rattenvoerdozen’ wordt opgeheven.
6. Beslissing tot deelname aan de intergemeentelijke dienstverlening
Handhaving Ruimtelijke Ordening van IOK
De heer Patrick Heremans, raadslid, vraagt hoeveel kandidaten er zijn voor de
functie van handhaver. De heer Stijn Raeymaekers, burgemeester-voorzitter,
antwoordt dat er 3 kandidaten zijn.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), meer specifiek Titel VI
Handhaving, zoals recent gewijzigd;
Overwegende dat op 1 maart 2018 de nieuwe regelgeving rond handhaving
ruimtelijke ordening in werking trad; dat het wettelijke handhavingskader voor
ruimtelijke ordening hierdoor meer werd afgestemd op de milieuhandhaving en
voorziet dat naast de agenten en officieren van gerechtelijke politie nu ook
verbalisanten ruimtelijke ordening, gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteurs en
burgemeesters kunnen optreden als lokale handhavingsactoren; dat de verbalisant
en de stedenbouwkundige inspecteur ook intergemeentelijk kunnen aangesteld
worden;
Overwegende dat - overeenkomstig de VCRO - de (inter)gemeentelijke
stedenbouwkundige inspecteur - naast de burgemeester - bevoegd is om bestuurlijke
herstelmaatregelen te nemen en gerechtelijke herstelvorderingen in te leiden; dat de
bevoegdheden van deze stedenbouwkundige inspecteur ruim zijn en een
verregaande
kennis
van
de
betrokken
regelgeving
vergen;
dat
de
stedenbouwkundige inspecteur o.m. kan beslissen tot het opleggen van een last
onder dwangsom of bestuursdwang of een minnelijke schikking kan aangaan; dat
met de hem ter beschikking gestelde instrumenten aldus herstel kan worden
opgelegd of gevorderd t.a.v. stedenbouwkundige overtredingen die niet prioritair
door het Vlaamse gewest worden behandeld;
Overwegende dat de (inter)gemeentelijk verbalisant ruimtelijke ordening - naast de
politie - een proces-verbaal of verslag van vaststelling kan opmaken en
stakingsbevelen kan geven; dat de VCRO de verbalisant ruimtelijke ordening ook
expliciet aanduidt als bevoegde instantie om raadgevingen en aanmaningen te
geven; dat deze laatste ‘zachte’ handhavingsinstrumenten van belang zijn in het
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kader van het proportionaliteitsbeginsel; dat zij in de praktijk soms reeds soelaas
kunnen bieden en een verder handhavingstraject (effectieve verbalisering,
sanctionering, herstelmaatregelen,...) kunnen vermijden;
Overwegende dat uit een bevraging bij de Kempense gemeenten bleek dat ruim 20
gemeenten interesse hebben voor een intergemeentelijke dienstverlening
handhaving ruimtelijke ordening; dat als voornaamste reden hiertoe de vereiste
kennis van de stedenbouwkundige inspecteur inzake de betrokken regelgeving
(ruimtelijke ordening én handhaving) werd aangehaald; dat er echter eveneens werd
gewezen op het feit dat het Vlaamse gewest en het parket hun eigen prioriteiten
hebben bepaald;
Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van IOK d.d. 18 september 2018 om
een kostendelende dienstverlening inzake handhaving ruimtelijke ordening aan te
bieden, waarbij zowel een intergemeentelijke verbalisant ruimtelijke ordening als een
intergemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur wordt aangeduid;
Overwegende dat de functie van stedenbouwkundige inspecteur voor 0.8 VE wordt
samengesteld uit experten uit de juridische dienst van IOK; dat voor de functie van
de verbalisant ruimtelijke ordening wordt overgegaan tot een bijkomende
aanwerving (0.6 VE); dat de administratieve ondersteuning wordt beperkt tot 0.1
VE;
Overwegende dat beide lokale handhavingsactoren dienen conform de VCRO door
het college van burgemeester en schepenen van de deelnemende gemeenten dienen
te worden aangesteld;
Overwegende dat deze nieuwe intergemeentelijke dienstverlening handhaving
ruimtelijke ordening start vanaf 2019 en de aangesloten gemeenten ruime en
deskundige ondersteuning en uitvoering biedt op het vlak van handhaving ruimtelijke
ordening;
Overwegende dat de dienstverlening een intergemeentelijke in house dienstverlening
uitmaakt voor de deelnemers van IOK en vergoed wordt volgens de modaliteiten van
de kostendelende vereniging IOK; dat de kosten van deze dienstverlening zodoende
worden verdeeld over de deelnemende gemeenten; dat het aandeel van de
gemeente werd opgenomen in de “Werkingskosten 2019” en in de “Begroting 2019”
van IOK;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17
september 2018 waarbij aan IOK werd meegedeeld dat ons bestuur interesse heeft
in intergemeentelijke samenwerking voor de terbeschikkingstelling van een
stedenbouwkundig inspecteur;
Gelet op de procedure tot aanwerving van een handhaver RO (verbalisant) in
samenwerking met de gemeente Grobbendonk;
Overwegende dat aan de gemeente gevraagd wordt een beslissing te nemen over
haar deelname aan deze intergemeentelijke dienstverlening van IOK;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De gemeente neemt deel aan de intergemeentelijke dienstverlening
handhaving ruimtelijke ordening van IOK.
Artikel 2. Het college wordt gevraagd om het personeelslid van IOK dat als
stedenbouwkundige inspecteur ruimtelijke ordening wordt voorgedragen en
intergemeentelijk zal optreden, aan te stellen als gemeentelijke stedenbouwkundige
inspecteur ruimtelijke ordening.
7. Aanduiding maatschappelijke geledingen voor de Gemeentelijke
Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO)
Mevrouw Stefanie Vrins, schepen, laat weten dat zal voorgesteld worden om het
huishoudelijk reglement aan te passen zodat duidelijk omschreven wordt wanneer
een project wel of niet moet voorgelegd worden aan de GECORO.
De heer Stijn Raeymaekers, burgemeester-voorzitter, bevestigt dat er inhoudelijk
niets verandert aan de geledingen. Wat betreft de politieke afvaardigingen is men
gebonden aan bepaalde decretale verplichtingen maar de burgemeester heeft er
geen probleem mee om door extra deskundigen of waarnemers het aantal leden te
verhogen.
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De heer Hugo Cambré, raadslid, voegt eraan toe dat het in de praktijk zo is dat
iedere fractie een vertegenwoordiger heeft met een plaatsvervanger. Deze mogen
samen de vergadering bijwonen. Dit geldt ook voor de vertegenwoordigers van de
geledingen. Zij mogen mee discussiëren maar enkel de effectieve leden mogen de
beraadslagingen doen.
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening, gewijzigd bij de decreten van 28 september 1999, 22 december 1999, 26
april 2000 en 8 december 2000, meer bepaald artikel 9;
Gelet op de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000, en latere wijzigingen
tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de
werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening;
Gelet op het feit dat het aantal inwoners van de gemeente op 1 januari 2018, 8.964
inwoners bedroeg;
Overwegende dat Herenthout minder dan 10000 inwoners telt; dat de GECORO
bijgevolg minimum zeven en maximaal negen leden moet tellen;
Overwegende dat minstens drie verschillende maatschappelijke geledingen
opgeroepen dienen te worden voor het afvaardigen van een vertegenwoordiger en
een plaatsvervanger als lid van de GECORO;
Overwegende dat minstens één vierde van de leden, waaronder de voorzitter,
deskundig moet zijn inzake ruimtelijke ordening;
Overwegende dat elke politieke partij die actief is in de gemeente een afgevaardigde
mag aanduiden voor de GECORO, deze politieke afgevaardigden hebben echter geen
stemrecht;
Overwegende dat in de huidige GECORO volgende maatschappelijke geledingen
zetelen:
Landbouwverenigingen
Natuurverenigingen
Werknemersverenigingen
Werkgeversverenigingen
Lokale economie;
Overwegende dat Herenthout een landelijke gemeente is met veel groen doch ook
met enige economische bedrijvigheid; dat deze geledingen een evenwichtige
weergave zijn van de voornaamste actoren in de gemeente;
Overwegende dat met deze maatschappelijke geledingen vanuit verschillende
invalshoeken aandacht wordt besteed aan de leefbaarheid van de gemeente;
Overwegende dat deze geledingen eveneens oog zullen hebben voor het bewaken
van de omgevingsfactoren en de esthetische kwaliteiten van voorgestelde projecten;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De gemeenteraad beslist om voor de samenstelling van de gemeentelijke
commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) het aantal leden vast te stellen op 9
leden, met een verdeling van 4 deskundigen en 5 vertegenwoordigers van de
volgende maatschappelijke geledingen:
Landbouwverenigingen
Natuurverenigingen
Werknemersverenigingen
Werkgeversverenigingen
Lokale economie.
Artikel 2. Via de gemeentelijke nieuwsbrief en de website zal een oproep geplaatst
worden tot kandidaat-leden, zowel deskundigen, als vertegenwoordigers van de
maatschappelijke geledingen. Aan de maatschappelijke geledingen zal gevraagd
worden om één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger voor te dragen.
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8. CIPAL – Voordracht van de vertegenwoordiger op de algemene
vergaderingen
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op artikel 40 inzake de
bevoegdheid van de gemeenteraad en op titel 3 inzake de intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging
CIPAL (hierna kortweg ‘CIPAL’);
Gelet op de statuten van CIPAL en in het bijzonder op artikel 35 inzake de
samenstelling van de algemene vergadering;
Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de
vertegenwoordigers op de algemene vergadering rechtstreeks door de
gemeenteraden aangewezen worden uit hun leden;
Overwegende dat artikel 15bis van de statuten voorziet dat aan de vergaderingen
van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste één rechtstreeks door
een deelnemende gemeente aangewezen afgevaardigde die lid is met raadgevende
stem; dat iedere deelnemende gemeente het recht heeft tot lid van de raad van
bestuur met raadgevende stem een gemeenteraadslid aan te wijzen, verkozen op
een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van
burgemeester en schepenen; dat, indien meer dan één gemeente van dit recht
gebruik
maakt,
de
algemene
vergadering
akte
neemt
van
de
gemeenteraadsbeslissingen en de rangorde van de aangewezen leden met
raadgevende stem in afdalende volgorde bepaalt als volgt:
- in eerste instantie komen de leden aan bod die aangewezen werden door de
gemeenten die niet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur door een op hun
voordracht benoemd bestuurder
- in tweede instantie komen de leden aan bod die met eenparigheid van stemmen
door hun gemeenteraad aangewezen werden;
- vervolgens komen de leden aan bod die niet van hetzelfde geslacht zijn als de
meerderheid van de bestuurders;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Overwegende dat er telkens 19 stembiljetten in de stembus gevonden worden;
Overwegende dat voor de aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering 19 stemmen werden uitgebracht voor Vrins Stefanie;
Overwegende
dat
er
voor
de
aanduiding
van
een
plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 19 stemmen werden uitgebracht
voor Ledegen Machteld;
Overwegende dat er voor de voordracht van een kandidaat-lid van de raad van
bestuur met raadgevende stem 13 stemmen werden uitgebracht voor Van Dyck Jan
en 6 stemmen voor Van Dyck Gert;
Besluit:
Artikel 1. Als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen
van CIPAL wordt, voor de duur van de legislatuur 2019 – 2024, aangeduid: mevrouw
VRINS Stefanie, schepen, wonende te 2270 Herenthout, Jodenstraat 109,
stefanie.vrins@herenthout.be, 0476/78.07.37 met als plaatsvervanger mevrouw
LEDEGEN Machteld, gemeenteraadslid, wonende te 2270 Herenthout, Jodenstraat
30, machteld.ledegen@herenthout.be, 0473/57.33.39.
Artikel 2. De heer VAN DYCK Jan, gemeenteraadslid, wordt voorgedragen als lid van
de raad van bestuur met raadgevende stem.
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.
9. CIPAL – Goedkeuring agenda algemene vergadering d.d. 22 maart 2019
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging
CIPAL (hierna kortweg ‘CIPAL’);
Gelet op de statuten van CIPAL;
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Gelet op de oproeping van 22 januari 2019 tot de bijzondere algemene vergadering,
die zal doorgaan op 22 maart 2019 om 10.30 uur te Laakdal met volgende
agendapunten:
1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van
de raad van bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering;
Gelet op het besluit van onze raad van heden houdende aanduiding van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger van onze gemeente
voor het bijwonen van de algemene vergaderingen van dv CIPAL gedurende deze
legislatuur;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De agenda van de bijzondere algemene vergadering van CIPAL van 22
maart 2019 wordt goedgekeurd.
Artikel 2. De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de
bijzondere algemene vergadering van CIPAL van 22 maart 2019 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.
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.
10. IKA – Aanduiding vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de deelneming van de gemeente aan de dienstverlenende vereniging IKA,
Investeringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse;
Gelet op de statuten van IKA, inzonderheid de bepalingen betreffende de voordracht
en aanduiding door de gemeenten van de mandatarissen met het oog op de
vertegenwoordiging van de gemeenten in de dienstverlenende vereniging;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 17 januari 2019
werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van
IKA die op 19 maart 2019 plaats heef om 18u in de E 10 Hoeve, Kapelstraat 8 a 2960 Brecht;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij
bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een
Algemene Vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald
voor elke Algemene Vergadering;
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering
aangeduid kunnen worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke
legislatuur, nl. tot einde 2024;
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals
beschreven in het van het documentatiedossier dat aan de deelnemende
gemeente/stad overgemaakt werd, ook gelden voor de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als kandidaat-lid mogen
voorgedragen worden voor de Raad van Bestuur;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Overwegende dat er telkens 19 stembiljetten in de stembus gevonden worden;
Overwegende dat voor de aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering 18 stemmen werden uitgebracht voor Van Thielen Wim en 1 stem voor
Van Dyck Jan;
Overwegende
dat
er
voor
de
aanduiding
van
een
plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 18 stemmen werden uitgebracht
voor Helsen Chantal en 1 stem voor Van Hoof Michel;
Besluit:
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Artikel 1. De heer VAN THIELEN Wim, gemeenteraadslid, wonende te 2270
Herenthout, Ten Venne 7, wim.van.thielen@herenthout.be, aan te duiden als
vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode
van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 2. Mevrouw Chantal Helsen, gemeenteraadslid, wonende te 2270
Herenthout, Schoetersstraat 19, chantal.helsen@herenthout.be, aan te duiden als
plaatsvervangend
vertegenwoordiger
op
de
(Buitengewone)
Algemene
Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke
legislatuur.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering
van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan
de dienstverlenende vereniging IKA, ter attentie van het secretariaat, p/a
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
11. IKA – Goedkeuring agenda algemene vergadering d.d. 19 maart 2019 en
voordracht kandidaat raad van bestuur
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de deelneming van de gemeente aan de dienstverlenende vereniging IKA,
Investeringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse;
Gelet op de statuten van IKA, inzonderheid de bepalingen betreffende de voordracht
en aanduiding door de gemeenten van de mandatarissen met het oog op de
vertegenwoordiging van de gemeenten in de dienstverlenende vereniging;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 17 januari 2019
werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van
IKA die op 19 maart 2019 plaats heef om 18u in de E 10 Hoeve, Kapelstraat 8 a 2960 Brecht;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente werd overgemaakt;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige
mandaten bij IKA onmiddellijk vervallen na voornoemde Algemene Vergadering en
dat deze tot een algehele vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 10 van de statuten de deelnemende
gemeenten het recht hebben om maximaal 15 kandidaat-bestuurders voor te
dragen;
Gelet op de beraadslagingen;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming wat betreft de aanduiding van het
kandidaat-lid van de raad van bestuur;
Overwegende dat er 19 stembiljetten in de stembus gevonden worden; dat er 17
stemmen werden uitgebracht voor Helsen Maurice, 1 stem voor Van Dyck Jan en 1
stem voor Verstrepen Paul;
Besluit:
Artikel 1. met eenparigheid van stemmen zijn goedkeuring te hechten aan de
agenda van de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van de
dienstverlenende vereniging d.d. 19 maart 2019 met als agendapunten :
1. Vaststelling van de voordrachten van de gemeenteraden voor de
benoemingen aan de algemene vergadering van de deelnemers
2. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen
Artikel 2. de heer Maurice Helsen, schepen, wonende te 2270 Herenthout, Ten
Venne 23, maurice.helsen@herenthout.be voor te dragen als kandidaat-lid voor de
Raad van Bestuur van de dienstverlenende vereniging, voor een duur van zes jaar,
vanaf de Algemene Vergadering van 19 maart 2019 tot aan de eerste Algemene
Vergadering in het jaar 2025.
Artikel 3. met eenparigheid van stemmen de vertegenwoordiger van de gemeente
die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van de
dienstverlenende vereniging op 19 maart 2019, op te dragen zijn/haar stemgedrag
af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormelde artikelen.
Artikel 4. het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering
van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan
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de dienstverlenende vereniging IKA,
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

ter

attentie

van

het

secretariaat,

p/a

12. IVEKA – Voordracht van de vertegenwoordiger op de (buitengewone)
algemene vergaderingen
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het feit dat de gemeente voor de activiteiten gas en elektriciteit aangesloten
is bij de opdrachthoudende vereniging Iveka;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 21 december 2018
werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone
zitting van Iveka die op 20 maart 2019 plaatsheeft in hotel Aldhem, Jagersdreef 1 te
2280 Grobbendonk;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente per brief van 19
november 2018 overgemaakt werd;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij
bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een
algemene
vergadering
van
een
opdrachthoudende
vereniging
bij
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat
de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald
voor elke algemene vergadering;
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering
aangeduid kunnen worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke
legislatuur, nl. tot einde 2024;
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals
beschreven in het punt 2 van het documentatiedossier dat aan de deelnemende
gemeente overgemaakt werd, ook gelden voor de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als kandidaat-lid mogen
voorgedragen worden voor het regionaal bestuurscomité (RBC) of voor de raad van
bestuur;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Overwegende dat er telkens 19 stembiljetten in de stembus gevonden worden;
Overwegende dat voor de aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering 17 stemmen werden uitgebracht voor Helsen Chantal en 2 stemmen
voor Van Dyck Jan;
Overwegende
dat
er
voor
de
aanduiding
van
een
plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 19 stemmen werden uitgebracht
voor Van Thielen Wim;
Besluit:
Artikel 1. Mevrouw HELSEN Chantal, gemeenteraadslid, wonende te 2270
Herenthout, Schoetersstraat 19, chantal.helsen@herenthout.be, aan te duiden als
vertegenwoordiger op de (buitengewone) algemene vergaderingen voor de periode
van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 2. De heer VAN THIELEN Wim, gemeenteraadslid, wonende te 2270
Herenthout, Ten Venne 7, wim.van.thielen@herenthout.be, aan te duiden als
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (buitengewone) algemene vergaderingen
voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering
van voormelde beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Iveka, ter attentie van het secretariaat, p/a
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
13. IVEKA – Goedkeuring agenda algemene vergadering 20 maart 2019 en
voordracht kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) Zuid
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Overwegende dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij
de opdrachthoudende vereniging Iveka;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 21 december 2018
werd opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone
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zitting van Iveka die op 20 maart 2019 plaatsheeft in hotel Aldhem, Jagersdreef 1 te
2280 Grobbendonk;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente op 19 november
2018 per brief overgemaakt werd;
Gelet op artikel 18 van de statuten dat bepaalt dat alle huidige mandaten bij Iveka
onmiddellijk vervallen na voornoemde Algemene Vergadering en dat deze tot een
algehele vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan;
Gelet op het feit dat de gemeente ingedeeld is bij een Regionaal Bestuurscomité
(RBC).
Gelet op artikel 17 punt 2 van de statuten dat bepaalt dat elke gemeente het recht
heeft om één (1) kandidaat-lid voor te dragen voor het Regionaal Bestuurscomité
(RBC);
Gelet op artikel 12 punt 2 van de statuten dat bepaalt dat de deelnemende
gemeenten het recht hebben om maximaal 6 kandidaat-bestuurders voor te dragen
en dat het om dezelfde persoon moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid
voor het RBC;
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de Algemene Vergadering te benoemen
leden van de Raad van Bestuur beperkt is tot zes (6);
Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van
artikel 1.1.1 §2 74° en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden
zijn, zoals beschreven in de toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten
overgemaakt werd;
Gelet op de beraadslagingen,
Gelet op de uitslag van de geheime stemming wat betreft de aanduiding van een
kandidaat-lid van het Regionaal bestuurscomité Zuid;
Overwegende dat er 19 stembiljetten in de stembus gevonden worden;
Overwegende dat 14 stemmen werden uitgebracht voor Helsen Maurice, 1 stem voor
Ooms Sander, 1 stem voor Torfs Willy, 1 stem voor Van Dyck Jan en 1 stem voor
Van Hoof Michel;
Besluit:
Artikel 1. met eenparigheid van stemmen zijn goedkeuring te hechten aan de
agenda van de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van de
opdrachthoudende vereniging d.d. 20 maart 2019 met als enig agendapunt
‘Statutaire ontslagnemingen en benoemingen’.
Artikel 2. de heer HELSEN Maurice, schepen, wonende te 2270 Herenthout, Ten
Venne 23, maurice.helsen@herenthout.be, voor te dragen als kandidaat-lid voor het
Regionaal Bestuurscomité (RBC) Zuid van de opdrachthoudende vereniging, voor een
duur van zes jaar, vanaf de Algemene Vergadering van 20 maart 2019 tot aan de
eerste Algemene Vergadering in het jaar 2025.
Artikel 3. dezelfde persoon vermeld in artikel 2 tevens voor te dragen als kandidaatlid voor de Raad van Bestuur van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur
van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 20 maart 2019 tot aan de eerste
algemene vergadering in het jaar 2025.
Artikel 3. de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de
Algemene Vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging
op 20 maart 2019, met eenparigheid van stemmen op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden
inzake voormelde artikelen;
Artikel 4. het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering
van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan
de opdrachthoudende vereniging Iveka, ter attentie van het secretariaat, p/a
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
14. Aanduiding van een vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen
van TMVS dv
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van onze gemeenteraad van 6 november 2017 houdende
toetreding tot de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Services
(TMVS) dv;
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Gelet op de statuten van TMVS dv;
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS
dv op 20 maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld ;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Overwegende dat er telkens 19 stembiljetten in de stembus gevonden worden;
Overwegende dat voor de aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering 19 stemmen werden uitgebracht voor Van Thielen Wim;
Overwegende
dat
er
voor
de
aanduiding
van
een
plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 15 stemmen werden uitgebracht
voor Helsen Chantal, 1 stem voor Eykens Kathleen en 3 stemmen voor Van Dyck
Jan;
Besluit:
Artikel 1. De heer VAN THIELEN Wim, gemeenteraadslid, wonende te 2270
Herenthout, Ten Venne 7, wim.van.thielen@herenthout.be, wordt aangeduid om de
gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van TMVS dv en
wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de
beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere
documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de
belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
Artikel 2. Mevrouw HELSEN Chantal, gemeenteraadslid, wonende te 2270
Herenthout, Schoetersstraat 19, chantal.helsen@herenthout.be, wordt aangeduid als
plaatsvervanger.
Artikel 3. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de
eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 4. Een afschrift van dit besluit zal per elektronische post gestuurd worden
aan 20190320BAVTMVS@farys.be.
15. TMVS dv – Goedkeuring agenda algemene vergadering d.d. 20 maart
2019
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op de beslissing van onze gemeenteraad van 6 november 2017 houdende
toetreding tot de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Services
(TMVS) dv ;
Gelet op de statuten van TMVS dv;
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS
dv op 20 maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De raad besluit goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van
de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv van 20 maart 2019 en de
daarbij horende documentatie, nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1. Toetredingen en uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse
toetredingen en uittredingen
3. Benoeming raad van bestuur
4. Mededelingen
5. Varia
Artikel 2. De raad draagt de aangeduide (plaatsvervangend) vertegenwoordiger op
om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de
buitengewone algemene vergadering van TMVS dv, vastgesteld op 20 maart 2019, te
onderschrijven en haar/zijn stemgedrag af te stemmen op het in onderhavige
beslissing bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde
algemene vergadering.
Artikel 3. Een afschrift van dit besluit zal per elektronische post gestuurd worden
aan 20190320BAVTMVS@farys.be.
16. Voordracht kandidaat bestuurder in de raad van bestuur TMVS dv (regio
2)
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
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Gelet op het besluit van onze gemeenteraad van 6 november 2017 houdende
toetreding tot de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Services
(TMVS) dv;
Gelet op de statuten van TMVS dv;
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS
dv op 20 maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Overwegende dat er 19 stembiljetten in de stembus gevonden worden;
Overwegende dat 15 stemmen werden uitgebracht voor Helsen Maurice, 1 stem voor
Gabriëls Sophie, 1 stem voor Ooms Sander, 1 stem voor Raeymaekers Stijn en 1
stem voor Van Thielen Wim;
Besluit:
Artikel 1. De heer HELSEN Maurice, schepen, wonende te 2270 Herenthout, Ten
Venne 23, maurice.helsen@herenthout.be, wordt voorgedragen als kandidaat
bestuurder in de raad van bestuur van TMVS dv (regio 2).
Artikel 2. Een afschrift van dit besluit zal per elektronische post gestuurd worden
aan 20190320BAVTMVS@farys.be.
17. Projectvereniging Kempens Karakter – aanduiding vertegenwoordigers
Raad van Bestuur
De heer Patrick Heremans, raadslid, wijst erop dat we decretaal niet in orde zijn
want de bestuurders van de projectverenigingen moeten in januari aangeduid
worden.
De heer Stijn Raeymaekers, burgemeester-voorzitter, zegt hiervan op de hoogte te
zijn maar dat dit n.a.v. de situatie van Herentals ook al besproken is met de
burgemeesters en dat dit pragmatisch zal worden bekeken in plaats van ‘op de
letter’.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Overwegende dat onze gemeente toetrad tot de projectvereniging ‘Kempens
Karakter’, opgericht op 16 november 2007;
Gelet op de besluiten van onze gemeenteraad van 26 november 2007, 2 februari
2009, 27 september 2010, 14 oktober 2013 en 8 mei 2017 betreffende de statuten
van de projectvereniging ‘Kempens Karakter’;
Overwegende dat de statuten bepalen dat elke deelnemende gemeente in de Raad
van Bestuur vertegenwoordigd wordt door een stemgerechtigd lid uit de meerderheid
en een lid met raadgevende stem uit de oppositie; dat eveneens plaatsvervangers
mogen aangeduid worden;
Overwegende dat de projectvereniging conform de statuten tot doel heeft in de
aangesloten gemeenten een werking uit te bouwen rond erfgoed, toerisme en lokaal
cultuurbeleid;
Overwegende dat de gemeenteraad bevoegd is voor de aanduiding van de
vertegenwoordigers;
Overwegende dat de gemeente eveneens vertegenwoordigd dient te worden in de
stuurgroepen van de deelwerkingen; dat dit in principe de bevoegde schepenen en
ambtenaren zijn; dat onze gemeente deelneemt aan de deelwerkingen cultureel
erfgoed (erfgoedcel), toerisme en de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst
(IOED);
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Overwegende dat er telkens 19 stembiljetten in de stembus gevonden worden;
Overwegende dat voor de aanduiding van een stemgerechtigd lid van de raad van
bestuur 18 stemmen werden uitgebracht voor Torfs Willy en 1 stem voor Van Dyck
Gert;
Overwegende dat er voor de aanduiding van een plaatsvervangend stemgerechtigd
lid van de raad van bestuur 19 stemmen werden uitgebracht voor Ooms Sander;
Overwegende dat voor de aanduiding van een lid met raadgevende stem van de raad
van bestuur 12 stemmen werden uitgebracht voor Freddy Kerkhofs en 7 stemmen
voor Gert Van Dyck;
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Overwegende dat voor de aanduiding van een plaatsvervangend lid met raadgevende
stem van de raad van bestuur 13 stemmen werden uitgebracht voor Van Dyck Jan
en 6 stemmen voor Van Dyck Gert;
Besluit:
Artikel 1. De heer TORFS Willy wordt aangeduid als stemgerechtigd lid in de raad
van bestuur van de projectvereniging Kempens Karakter.
Artikel 2. De heer OOMS Sander wordt aangeduid als plaatsvervangend
stemgerechtigd lid in de raad van bestuur van de projectvereniging Kempens
Karakter.
Artikel 3. De heer KERKHOFS Freddy wordt aangeduid als lid met raadgevende stem
in de raad van bestuur van de projectvereniging Kempens Karakter.
Artikel 4. De heer VAN DYCK Jan wordt aangeduid als plaatsvervangend lid met
raadgevende stem in de raad van bestuur van de projectvereniging Kempens
Karakter.
Artikel 5. Het college van burgemeester en schepenen wordt met eenparigheid van
stemmen gemachtigd de vertegenwoordigers van ons bestuur in de stuurgroepen
van de deelwerkingen erfgoedcel, toerisme en IOED van de projectvereniging
Kempens Karakter aan te duiden.
18. Projectvereniging 'Neteland': aanduiding vertegenwoordigers raad van
bestuur
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
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;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Overwegende dat er telkens 19 stembiljetten in de stembus gevonden worden;
Overwegende dat voor de aanduiding van een effectief lid 18 stemmen werden
uitgebracht voor Raeymaekers Stijn en 1 stem voor Van Hoof Michel;
Overwegende dat voor de aanduiding van een plaatsvervangend effectief lid 16
stemmen werden uitgebracht voor Vrins Stefanie, 1 stem voor Raeymaekers Stijn, 1
stem voor Van Dyck Jan en 1 stem voor Van Hoof Michel;
Overwegende dat voor de aanduiding van een lid met raadgevende stem 13
stemmen werden uitgebracht voor Van Dyck Jan en 6 stemmen voor Witvrouwen
Tine;
Overwegende dat voor de aanduiding van een plaatsvervangend lid met raadgevende
stem 13 stemmen werden uitgebracht voor Kerkhofs Freddy en 6 stemmen voor Van
Dyck Gert;
Besluit:
Artikel 1. De volgende vertegenwoordigers voor de gemeente Herenthout aan te
duiden in de raad van bestuur van de projectvereniging ‘Neteland’:
Effectief lid: RAEYMAEKERS Stijn
Vaste plaatsvervanger effectief lid: VRINS Stefanie
Lid met raadgevende stem: VAN DYCK Jan
Plaatsvervanger lid met raadgevende stem: KERKHOFS Freddy
Artikel 2. Afschrift van dit besluit zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan
de zetel van de projectvereniging ‘Neteland’.
19. Aanduiding vertegenwoordiger Interlokale Vereniging Middenkempen
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
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Gelet op het besluit van onze raad van 12 juni 2017, gewijzigd bij besluit van 6
november 2017, houdende goedkeuring van de statuten van de interlokale
vereniging Middenkempen;
Gelet op artikel 2 van de statuten dat stelt dat de vereniging tot doel heeft te
investeren in de sociale en welzijnsactiviteiten in de Middenkempen;
Gelet op artikel 9.1.1. van de statuten dat bepaalt dat de leden van het
beheerscomité van de vereniging worden aangeduid onder de leden van de
gemeenteraad en dat elk lid van de vereniging één afgevaardigde mag aanduiden;
Gelet op artikel 9.1.2. van de statuten dat bepaalt dat ingeval van vernieuwing van
de raden ingevolge verkiezingen, de nieuwe bevoegde raden binnen een termijn van
6 maanden, volgend op het werkjaar waarin die verkiezingen plaatsvinden, nieuwe
afgevaardigden aanduiden;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Overwegende dat er 19 stembiljetten in de stembus gevonden worden;
Overwegende dat 16 stemmen werden uitgebracht voor Torfs Willy, 1 stem voor
Ooms Sander, 1 stem voor Raeymaekers Stijn en 1 stem voor Van Hoof Michel;
Besluit:
Artikel 1. De heer TORFS Willy wordt aangeduid als vertegenwoordiger van onze
gemeente in het beheerscomité van de interlokale vereniging ‘Middenkempen’.
Artikel 2. Deze beslissing zal meegedeeld worden aan de interlokale vereniging
‘Middenkempen’.
20. Aanduiding afgevaardigden Interlokale vereniging Sportregio Kempen
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op de beslissing van onze gemeenteraad van 25 juni 2007 houdende
goedkeuring van de overeenkomst betreffende de oprichting van een interlokale
vereniging 'Sportregio Kempen';
Gelet op de beslissing van onze gemeenteraad van 23 februari 2015 houdende
goedkeuring van de statuten van voornoemde interlokale vereniging;
Gelet op artikel 5 § 3 van de statuten dat bepaalt dat het beheerscomité is
samengesteld uit maximum één stemgerechtigde van elke participerende gemeente;
dat deze wordt aangeduid door de gemeenteraden van de leden van de interlokale
vereniging;
Gelet op artikel 5 § 5 van de statuten dat bepaalt dat de participerende gemeenten
eveneens een plaatsvervangend stemgerechtigde kunnen aanstellen; dat deze
plaatsvervangende stemgerechtigde de stemgerechtigde die tijdelijk belet is
vervangt; dat de plaatsvervangend stemgerechtigde eveneens de burgemeester, een
schepen of een gemeenteraadslid dient te zijn;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Overwegende dat er telkens 19 stembiljetten in de stembus gevonden worden;
Overwegende dat voor de aanduiding van een afgevaardigde 18 stemmen werden
uitgebracht voor Vrins Stefanie en 1 stem voor Van Hoof Michel;
Overwegende dat er voor de aanduiding van een plaatsvervangend afgevaardigde 18
stemmen werden uitgebracht voor Ooms Sander en 1 stem voor Torfs Willy;
Besluit:
Artikel 1. Mevrouw VRINS Stefanie, wonende te 2270 Herenthout, Jodenstraat 109,
wordt aangeduid als afgevaardigde van de gemeente in de interlokale vereniging
Sportregio Kempen.
Artikel 2. De heer OOMS Sander, wonende te 2270 Herenthout, Kempenlaan 7,
wordt aangeduid als plaatsvervangend afgevaardigde van de gemeente in de
interlokale vereniging Sportregio Kempen.
21. Vzw ERSV Provincie Antwerpen – aanduiding vertegenwoordiger
algemene vergaderingen
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken
en de bevoegdheden van de ERSV’s, de sociaal-economische raden van de regio
(SERR’s) en de regionale sociaal-economische overlegcomités (RESOC’s);
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Gelet op de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk
en de stichtingen;
Overwegende dat
onze gemeente lid is
van
het
Erkend
Regionaal
Samenwerkingsverband (ERSV) Provincie Antwerpen;
Overwegende dat het ERSV Provincie Antwerpen gestructureerd is als een vereniging
zonder winstoogmerk;
Overwegende dat de vereniging tot doel heeft bij te dragen tot de streekontwikkeling
op economisch vlak en op het vlak van de werkgelegenheid binnen de regio
Antwerpen;
Overwegende dat het lidmaatschap van de vzw ERSV Provincie Antwerpen recht
geeft op een stem in de algemene vergadering;
Overwegende dat de gemeenteraad bevoegd is om een vertegenwoordiger voor onze
gemeente in de algemene vergadering aan te duiden;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Overwegende dat er 19 stembiljetten in de stembus gevonden worden;
Overwegende dat 15 stemmen werden uitgebracht voor Helsen Maurice, 1 stem voor
Kerkhofs Freddy, 1 stem voor Van Dyck Gert, 1 stem voor Van Hoof Michel en 1
ongeldige stem;
Besluit:
Artikel 1. De heer HELSEN Maurice wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de
gemeente Herenthout in de algemene vergaderingen van de vzw ERSV Provincie
Antwerpen voor de duur van de lopende legislatuur.
Artikel 2. Dit besluit zal meegedeeld worden aan de vzw ERSV Provincie Antwerpen,
ter attentie van de heer Rob Goris, Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen.
22. Aanduiding vertegenwoordigers vzw Regionaal Landschap Kleine en
Grote Nete
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de oprichtingsakte van de vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete
d.d. 10 maart 2009;
Overwegende dat onze gemeente één van de stichtende vaste leden is;
Gelet op artikel 13 § 1 van de statuten van de vereniging dat bepaalt dat de
algemene vergadering samengesteld is uit de vaste en toegetreden leden van de
vereniging; dat het aan de bevoegde raden is om een vertegenwoordiger van onze
gemeente aan te duiden; dat eveneens een plaatsvervanger kan aangeduid worden
voor het geval de eerste vertegenwoordiger verhinderd is;
Overwegende dat artikel 20 § 1 van de statuten van de vereniging bepaalt dat de
bevoegde organen van de vaste leden een lid voor de Raad van Bestuur kunnen
voordragen; dat de leden van de raad van bestuur worden gekozen uit de
vertegenwoordigers van de vaste leden; dat de leden van de raad van bestuur
worden aangesteld voor een termijn van 3 jaar;
Overwegende dat de gemeenteraad bevoegd is voor de aanduiding van de
vertegenwoordigers van de gemeente;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Overwegende dat er telkens 19 stembiljetten in de stembus gevonden worden;
Overwegende dat voor de aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering 18 stemmen werden uitgebracht voor Michel Van Hoof en 1 stem voor
Stefanie Vrins;
Overwegende
dat
er
voor
de
aanduiding
van
een
plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 18 stemmen werden uitgebracht
voor Hugo Cambré en 1 stem voor Machteld Ledegen;
Besluit:
Artikel 1. De heer Michel VAN HOOF wordt aangeduid als vertegenwoordiger van
onze gemeente in de algemene vergadering van de vzw Regionaal Landschap Kleine
en Grote Nete.
Artikel 2. De heer Hugo CAMBRE wordt aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van onze gemeente in de algemene vergadering van de vzw
Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete.
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Artikel 3. De heer Michel VAN HOOF wordt voorgedragen als lid van de Raad van
Bestuur van de vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete.
Artikel 4. Deze beslissing wordt ter kennis gebracht van de vzw Regionaal
Landschap Kleine en Grote Nete.
23. Aanduiding vertegenwoordiger vzw Bosgroep Zuiderkempen
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de oprichtingsakte van de vzw Bosgroep Zuiderkempen d.d. 3 juni 2003;
Overwegende dat deze vereniging tot doel heeft een duurzaam bosbeheer, de
openstelling van de bossen, de responsabilisering van de bosbeheerders, ... en het
creëren van een visie en maatschappelijk draagvlak hiervoor;
Gelet op de beslissing van onze gemeenteraad van 12 februari 2007 houdende
toetreding tot de vzw Bosgroep Zuiderkempen;
Gelet op artikel 20 van de statuten van de vereniging dat bepaalt dat de algemene
vergadering is samengesteld uit de effectieve leden;
Overwegende dat uw raad bevoegd is om een vertegenwoordiger voor onze
gemeente aan te duiden;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Overwegende dat er 19 stembiljetten in de stembus gevonden worden;
Overwegende dat 18 stemmen werden uitgebracht voor Torfs Willy en 1 stem voor
Van Hoof Michel;
Besluit:
Artikel 1. De heer TORFS Willy wordt aangeduid als vertegenwoordiger van onze
gemeente in de algemene vergadering van de vzw Bosgroep Zuiderkempen.
Artikel 2. Deze beslissing zal meegedeeld worden aan de vzw Bosgroep
Zuiderkempen, Britselaan 2C te 2260 Westerlo.
24. Aanduiding vertegenwoordiger vzw Streekplatform Kempen
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de beslissing van onze gemeenteraad van 21 maart 2016 houdende
toetreding tot de vzw Streekplatform Kempen;
Gelet op de statuten van de vzw Streekplatform Kempen;
Overwegende dat de vzw Streekplatform Kempen tot doel heeft bij te dragen tot
streekontwikkeling op sociaaleconomisch vlak en op het vlak van werkgelegenheid in
de regio;
Gelet op artikel 8 § 1 van de statuten dat bepaalt dat de algemene vergadering
samengesteld is uit alle leden van de vereniging; dat de algemene vergadering
bijgevolg is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle lokale besturen uit het
arrondissement Turnhout en de gemeenten Nijlen en Heist-op-den-Berg, de sociale
partners, het provinciebestuur Antwerpen en andere lokale actoren;
Overwegende dat het tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om een
vertegenwoordiger van onze gemeente aan te duiden;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Overwegende dat er 19 stembiljetten in de stembus gevonden worden;
Overwegende dat 13 stemmen werden uitgebracht voor Helsen Maurice, 2 stemmen
voor Helsen Chantal, 1 stem voor Heremans Patrick, 1 stem voor Van Hoof Michel en
1 ongeldige stem;
Besluit:
Artikel 1. De heer HELSEN Maurice wordt aangeduid als vertegenwoordiger van
onze gemeente in de algemene vergadering van de vzw Streekplatform Kempen.
Artikel 2. Deze beslissing zal meegedeeld worden aan de vzw Streekplatform
Kempen, Antwerpseweg 1 te 2440 Geel.
25. Aanduiding afgevaardigden in Plaatselijke Groep Leader Kempen Zuid
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 december
2014 houdende goedkeuring van de engagementsverklaring voor deelname aan
Leader-gebied Zuid;
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Overwegende dat de openbare besturen van de gemeenten uit het Leader-gebied en
de provincie Antwerpen elk zowel een effectief lid als een plaatsvervanger kunnen
aanduiden in de Plaatselijke Groep;
Overwegende dat de Plaatselijke Groep het bestuursorgaan is van het Leader-gebied
en elk jaar projectoproepen organiseert voor plattelandsprojecten;
Overwegende dat de vertegenwoordigers mandatarissen, ambtenaren of zelfs private
personen kunnen zijn;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Overwegende dat er telkens 19 stembiljetten in de stembus gevonden worden;
Overwegende dat voor de aanduiding van een effectief lid 13 stemmen werden
uitgebracht voor Helsen Maurice, 2 stemmen voor Ledegen Machteld, 1 stem voor
Gabriëls Sophie, 1 stem voor Helsen Chantal, 1 stem voor Heremans Patrick en 1
stem voor Van Hoof Michel;
Overwegende dat er voor de aanduiding van een plaatsvervangend lid 15 stemmen
werden uitgebracht voor Helsen Chantal, 2 stemmen voor Van Dyck Jan, 1 stem voor
Heremans Patrick en 1 stem voor Van Hoof Michel;
Besluit:
Artikel 1. De heer HELSEN Maurice, schepen, wordt aangeduid als effectief lid van
de Plaatselijke Groep van Leader - Kempen Zuid.
Artikel 2. Mevrouw HELSEN Chantal, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als
plaatsvervangend lid van de Plaatselijke Groep van Leader - Kempen Zuid.
Varia
De heer Stijn Raeymaekers, burgemeester – voorzitter, doet een aantal
mededelingen ter informatie van de raadsleden:
- Alle raadsleden en leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst hebben
een @herenthout-mailadres gekregen waarmee ze ook de gemeenteraadsagenda
met bijlagen en documenten van het college kunnen raadplegen. Op die manier
zetten we een eerste stap naar meer openheid en transparantie.
- Er heeft een plaatsbezoek plaatsgevonden aan Dekbunders met enkele bewoners,
in aanwezigheid van de burgemeester en een afgevaardigde van HidroRio. Een
verder plaatsbezoek wordt ingepland.
- De burgemeester heeft een eerste informeel gesprek gehad met zonecommandant
Koen Bollen waarbij werd gesproken over de eventuele herlocalisatie van de
brandweerkazerne. De brandweerzone staat hiervoor open indien dit
stedenbouwkundig mogelijk zou zijn eventueel richting site Serneels. We wachten op
advies van IOK.
- Op 11 februari om 19 uur zal een bewonersvergadering plaatsvinden over de
verkeerssituatie in de Schransstraat. De raadsleden zijn welkom.
- Er staat een vergadering met de vzw KFC Herenthout op het programma waar o.a.
ook zal gesproken worden over de ontijzeringsinstallatie.
- Het college heeft een verkennend gesprek gehad met Gwen Claeys i.v.m. het
zwerfkattenbeleid, waarna zij een voorstel van handelwijze heeft gedaan.
- IOK heeft aan het college een voorstelling gegeven rond het woonomgevingsplan.
- Het college heeft een principevoorstel van Aldi goedgekeurd omtrent de uitbreiding
van de site aan de Itegemse Steenweg. Volgens IOK bestaat tegen deze uitbreiding
op die plaats geen bezwaar.
- In samenspraak met Idewe zal verder overleg plaatsvinden over de
personeelssituatie en zal het bestuur een traject uitzetten.
- Er zal getracht worden aan de volgende raad een herzien huishoudelijk reglement
van de gemeenteraad voor te leggen. Alle opmerkingen, voorstellen, suggesties van
de raadsleden zijn welkom voor 17 februari. Een van de punten is dat we zoveel
mogelijk digitaal zullen werken, hetgeen een ontlasting betekent voor het personeel.
De burgemeester licht het gevolgde traject toe (overeenkomstig de gekozen
werkwijze vorige legislatuur) omtrent de samenstelling van de Raad van Bestuur van
IOK en Welzijnszorg Kempen.
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De heer Patrick Heremans, raadslid, vraagt of binnen Welzijnszorg Kempen nog
steeds het idee leeft om de vergadering uit te breiden met raadgevende stemmen.
De burgemeester antwoordt dat dit nog wordt geopperd omdat Welzijnszorg Kempen
volledig anders gestructureerd is dan IOK. Waarschijnlijk zullen leden met
raadgevende stem niet mogelijk zijn maar men zoekt nog een ander tracé.
Mevrouw Tine Witvrouwen, raadslid, komt terug op het punt omtrent Aldi. Zij gaat
ervan uit dat dit dan in het kader van een specifieke aanvraag behandeld worden een
stukje zal afgestaan worden als openbaar domein en vraagt of de afstand tot de
perceelsgrens op 1 meter behouden blijft.
De burgemeester antwoordt dat de concrete aanvraag hierover duidelijkheid zal
moeten brengen. In casu ging het om een principebeslissing. De aanzet tot
woonomgevingsplan sluit dit niet uit.
De heer Hugo Cambré, raadslid, zegt dat de piste tot uitbreiding aan de Itegemse
Steenweg nu open is. De Gecoro zal een belangrijke rol spelen in de invulling ervan
en kan eventueel nog bijkomende suggesties doen of maatregelen opleggen.
De heer Jan Van Dyck, raadslid, merkt op dat een autobus soms kinderen afzet in de
Maasweg en zich dan aan de kant zet. Voor de veiligheid van de kinderen zou het
beter zijn dat deze in het midden zou stoppen zodat niemand kan passeren.

Aldus gedaan in zitting als boven.
Bij bevel:

Annick Van Leemput
Algemeen directeur

Stijn Raeymaekers
Burgemeester
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