BEKENDMAKING
BESLUITEN GEMEENTERAAD VAN 11 MAART 2019
OPENBARE VERGADERING
1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag vergadering van 4 februari 2019
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen na aanpassing aan de gemaakte opmerking.
2. Goedkeuring huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad voor de legislatuur 2019 - 2025 wordt met
eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
3. Vaststelling van het éénjarig meerjarenplan 2019 door de gemeenteraad voor
haar gedeelte
Vastgesteld met 13 stemmen voor bij 5 onthoudingen.
4. Welzijnszorg Kempen – goedkeuring budgetwijziging 2018 en budget 2019
Het budget 2019, de budgetwijziging 2018 en de correctie van de jaarrekening 2017 van
Welzijnszorg Kempen worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
5. Kennisname geldigverklaring verkiezing politieraadsleden
De raad neemt kennis van het besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 24
januari 2019 houdende geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de politieraad.
6. Goedkeuring reglement op publiciteit op spanframes langs de invalswegen
Ten behoeve van de verenigingen zijn spanframes geplaatst langs de invalswegen om hen de
mogelijkheid te bieden publiciteit te maken voor hun activiteiten.
Het reglement op het gebruik van de spanframes wordt goedgekeurd.
7. Vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde van de gemeente voor de
algemene vergadering van Pidpa op 25 maart 2019
De raad neemt kennis van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de
Pidpa van 25 maart 2019 en van het voorstel tot samenstelling van de nieuwe raad van
bestuur.
De heer Sander Ooms, raadslid, met 17 stemmen voor en de heer Willy Torfs, schepen –
voorzitter van het bijzonder comite voor de sociale dienst, met 15 stemmen voor worden
aangeduid als respectievelijk vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor alle algemene vergaderingen van de Pidpa voor de huidige legislatuur.
De heer Sander Ooms, raadslid, wordt met 17 stemmen
vertegenwoordiger in de adviescomités A en B van de Pidpa.

voor

aangeduid

als

De heer Jan Van Dyck, raadslid, wordt met 13 stemmen voor aangeduid als kandidaatmandataris met raadgevende stem voor de raad van bestuur van de Pidpa.
De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd te handelen en te beslissen
conform het besluit van heden.
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8. IOK - Aanduiding volmachtdrager algemene vergaderingen
De heer Paul Verstrepen, raadslid, met 15 stemmen voor en de heer Sander Ooms, raadslid,
met 16 stemmen voor worden aangeduid respectievelijk als volmachtdrager en
plaatsvervangend volmachtdrager in de algemene vergaderingen van de IOK gedurende de
huidige legislatuur.
9. IOK - Voordracht leden raad van bestuur
De raad keurt met eenparigheid van stemmen de gezamenlijke voordrachtlijst van 15
kandidaat-bestuurders voor de algemene vergaderingen van de IOK goed.
De heer Stijn Raeymaekers, burgemeester, wordt met 16 stemmen voor uit de lijst van 15
kandidaat-bestuurders aangeduid als individuele vertegenwoordiger voor ons bestuur.
10. IOK Afvalbeheer - Aanduiding volmachtdrager algemene vergaderingen
De heer Sander Ooms, raadslid, met 16 stemmen voor en de heer Paul Verstrepen, raadslid,
met 14 stemmen voor worden aangeduid respectievelijk als volmachtdrager en
plaatsvervangend volmachtdrager in de algemene vergaderingen van IOK Afvalbeheer
gedurende de huidige legislatuur.
11. IOK Afvalbeheer - Voordracht leden raad van bestuur
De raad keurt met eenparigheid van stemmen de gezamenlijke voordrachtlijst van 15
kandidaat-bestuurders voor de algemene vergaderingen van IOK Afvalbeheer goed.
De heer Stijn Raeymaekers, burgemeester, wordt met 15 stemmen voor uit de lijst van 15
kandidaat-bestuurders aangeduid als individuele vertegenwoordiger voor ons bestuur.
12. Zonnige Kempen - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering en
raad van bestuur
De heren Sander Ooms, raadslid, wordt met 15 stemmen voor aangeduid als
vertegenwoordiger van ons bestuur in de algemene vergadering van c.v. Zonnige Kempen.
De heer Willy Torfs, schepen - voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst,
wordt met 14 stemmen voor voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur.
13. Kleine Landeigendom Zuiderkempen cvba - aanduiding vertegenwoordiger
algemene vergadering en voordracht kandidaat-lid raad van bestuur
De heer Sander Ooms, raadslid, wordt met 15 stemmen voor aangeduid als
vertegenwoordiger van ons bestuur in de algemene vergaderingen van de cvba Kleine
Landeigendom Zuiderkempen.
De heer Willy Torfs, schepen - voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst,
wordt met 15 stemmen voor voorgedragen als kandidaat-lid van de raad van bestuur.
14. Kempische Heerd n.v. – aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering
De heer Willy Torfs, schepen - voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst,
wordt met 15 stemmen voor aangeduid als vertegenwoordiger van ons bestuur in de
algemene vergadering van de nv Kempische Heerd.
15. Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn - aanduiding vertegenwoordiger
algemene vergaderingen
De heer Maurice Helsen, schepen, wordt met 14 stemmen voor aangeduid
vertegenwoordiger van ons bestuur in de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn.
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16. Ethias - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergaderingen
De heer Maurice Helsen, schepen, wordt met 14 stemmen voor aangeduid
vertegenwoordiger van ons bestuur in de algemene vergadering van Ethias.

als

17. Aanduiding afgevaardigde vzw Logo Kempen
De heer Willy Torfs, schepen - voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst,
wordt met 15 stemmen voor aangeduid als afgevaardigde van ons bestuur in de algemene
vergadering van de vzw Logo Kempen.
18. Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering vzw Kringwinkel
Zuiderkempen
De heer Paul Verstrepen, raadslid, wordt met 15 stemmen voor aangeduid als
vertegenwoordiger van ons bestuur in de algemene vergadering van de vzw Kringwinkel
Zuiderkempen.
19. Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering vzw Milieu en Werk
Mevrouw Machteld Ledegen, raadslid, wordt met 16 stemmen voor aangeduid als
vertegenwoordiger van ons bestuur in de algemene vergadering van de vzw Milieu & Werk.
20. Vzw Boskat – Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergaderingen
De heer Sander Ooms, raadslid, wordt met 15 stemmen voor aangeduid als
vertegenwoordiger van onze gemeente in de algemene vergaderingen van de vzw Boskat.
21. Vzw Bospad – Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergaderingen
De heer Sander Ooms, raadslid, wordt met 15 stemmen voor aangeduid
vertegenwoordiger van ons bestuur in de algemene vergaderingen van de vzw Bospad.

als

22. Aanduiding vertegenwoordiger in de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten (VVSG)
De heer Stijn Raeymaekers, burgemeester, met 14 stemmen voor en de heer Willy Torfs,
schepen - voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, met 15 stemmen voor
worden
aangeduid
respectievelijk
als
vertegenwoordiger
en
plaatsvervangend
vertegenwoordiger van ons bestuur in de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
(VVSG).
Mevrouw Stefanie Vrins, schepen, wordt met 16 stemmen voor voorgedragen als kandidaatlid van de raad van bestuur.
De heer Stijn Raeymaekers, burgemeester, wordt met 15 stemmen voor voorgedragen als
kandidaat voor de bestuurlijke commissie.
23. Aanduiding vertegenwoordiger Onderwijsvereniging van steden en gemeenten
(OVSG)
Mevrouw Stefanie Vrins, schepen, wordt met 16 stemmen voor aangeduid als
vertegenwoordiger van ons bestuur in de algemene vergadering van de Onderwijsvereniging
van Steden en Gemeenten.
24. Aanduiding afgevaardigde beheerscomité interlokale scholengemeenschap
Mevrouw Stefanie Vrins, schepen, wordt met 16 stemmen voor aangeduid als effectief lid van
het beheerscomité van de scholengemeenschap Goezo!.
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25. Aanduiding afgevaardigde Beheerscomité Gemeenschappelijke interne dienst
voor preventie en bescherming op het werk (GiD PBW)
De heer Stijn Raeymaekers, burgemeester, wordt met 15 stemmen voor aangeduid als
vertegenwoordiger van ons bestuur in het beheerscomité van de Gemeenschappelijke Interne
Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.
26. Aanduiden vertegenwoordiger in bekkenbestuur Netebekken
De raad beslist met eenparigheid van stemmen akkoord te gaan met de deelname van de
gemeente in het bekkenbestuur Netebekken.
De heer Willy Torfs, schepen - voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, met
15 stemmen voor en de heer Sander Ooms, raadslid, met 15 stemmen voor worden aangeduid
respectievelijk als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons
bestuur.
27. Vaststelling van het éénjarig meerjarenplan 2019 door de gemeenteraad voor
het geheel - Gemeente en OCMW
Vastgesteld met 13 stemmen voor bij 5 onthoudingen.
28. Aanstelling vertegenwoordiger in de Vervoerregioraad van de vervoerregio
Kempen
De heer Maurice Helsen, schepen, wordt met 14 stemmen voor aangeduid als
vertegenwoordiger van ons bestuur in de Vervoerregioraad Kempen.
De heer Chris De Winter, diensthoofd loket Bouwen& Wonen, wordt met 16 stemmen voor
aangeduid als ambtelijke vertegenwoordiger van ons bestuur in de vervoerregio Kempen.
29. Aanstelling vertegenwoordiger Interlokale Vereniging ‘Bureau Gemeentelijke
Administratieve Sancties’
De heer Stijn Raeymaekers, burgemeester, wordt met 16 stemmen voor aangeduid als
vertegenwoordiger van ons bestuur in het beheerscomité van de interlokale vereniging
‘Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties’.
30. Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2018 ILV Sportregio Kempen
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
31. Vaststellen mandaat van de gemeenteraad voor de bijzondere algemene
vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 22 maart 2019
De raad keurt met eenparigheid van stemmen de gezamenlijke voordrachtlijst van 15
kandidaat-bestuurders voor de algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging
Cipal (Cipal) goed.
De heer Paul Verbeeck, burgemeester van de gemeente Nijlen, wordt met eenparigheid van
stemmen uit de lijst van 15 kandidaat-bestuurders aangeduid als individuele
vertegenwoordiger voor ons bestuur.
De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd te handelen en te beslissen
conform het besluit van heden.
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32. IVEKA – Herziening voordracht kandidaat-lid voor het Regionaal
Bestuurscomité (RBC) Zuid en Raad van Bestuur
Mevrouw Chantal Helsen, raadslid, wordt met 15 stemmen voor voorgedragen als kandidaatlid voor zowel het regionaal bestuurscomité (RBC) zuid als voor de raad van bestuur van de
opdrachthoudende vereniging Iveka, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene
vergadering van 20 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iveka op 20 maart 2019, wordt
met eenparigheid van stemmen opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen conform
het besluit van heden.

De dossiers zijn na afspraak (T – 014 50 21 21) ter inzage tijdens de openingsuren van het
gemeentehuis.
Na goedkeuring van het notulenverslag tijdens de eerstvolgende vergadering wordt het verslag van de
openbare vergadering gepubliceerd op de website:
https://www.herenthout.be/beleid/bestuur/zittingen-gemeenteraad.
Het is mogelijk binnen de 30 dagen na datum van deze bekendmaking klacht in te dienen bij de
toezichthoudende overheid. Meer info over het indienen van een klacht vind je op
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer.

Herenthout, 3 april 2019

Ludo Bouwen
Waarnemend algemeen directeur
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Burgemeester-voorzitter

5-5

