GEMEENTERAAD VAN 6 MEI 2019
Aanwezig: Stijn Raeymaekers, Burgemeester-voorzitter
Stefanie Vrins, Michel Van Hoof, Maurice Helsen, Willy Torfs, Schepenen
Machteld Ledegen, Jan Van Dyck, Freddy Kerkhofs, Hugo Cambré, Wim Van Thielen,
Patrick Heremans, Sander Ooms, Tine Witvrouwen, Herman Dom, Sophie Gabriëls,
Kathleen Eykens, Chantal Helsen, Paul Verstrepen, Raadsleden
Annick Van Leemput, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Gert Van Dyck, Gemeenteraadslid
1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 1 april 2019
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder
de artikelen 32 en 278 § 1;
Gelet op het voorgebracht ontwerp van verslag van de vergadering van de
gemeenteraad van 1 april 2019, welk aan de raadsleden per mail is bezorgd samen
met de agenda van de gemeenteraad van heden;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 1 april 2019
worden goedgekeurd.
2. Jaarlijkse rapportering klachtenbehandeling
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd,
in het bijzonder de artikelen 302 en 303 aangaande de organisatie van
klachtenbehandeling op gemeentelijk niveau;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 april 2016 houdende goedkeuring
van het reglement voor klachtenbehandeling;
Gelet op de verplichting om aan de gemeenteraad te rapporteren over de
binnengekomen klachten;
Gelet op het voorliggende verslag opgemaakt met een overzicht van de klachten;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit:
Enig artikel. De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de
binnengekomen klachten tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31
december 2018.
3. Bureau
Gemeentelijke
Administratieve
Sancties:
goedkeuring
jaarrekening 2018
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op de beslissing van onze gemeenteraad van 31 maart 2008 houdende
toetreding tot de interlokale vereniging 'Bureau Gemeentelijke Administratieve
Sancties' en goedkeuring van de statuten, gewijzigd bij beslissingen van onze raad
van 27 april 2009, 23 november 2009 en 13 februari 2011;
Gelet op artikel 3 van de statuten van de interlokale vereniging 'Bureau GAS' dat
luidt als volgt: "Het beheerscomité stelt jaarlijks en uiterlijk 31 maart de rekeningen
van het voorgaande werkingsjaar vast en legt ze binnen een termijn van 50 dagen
na de vaststelling ervan ter goedkeuring voor aan de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten. Na het verstrijken van een termijn van 50 dagen vanaf de
verzending ervan aan de voornoemde raden worden zij, zonder tegenbericht, geacht
te zijn goedgekeurd.";
Overwegende dat het beheerscomité in vergadering van 29 maart 2019 is
overgegaan tot de goedkeuring van de rekening over het werkingsjaar 2018;
Overwegende dat onze gemeente, conform de overeenkomst Interlokale Vereniging
Bureau GAS, 3,52% dient bij te dragen in de totale kost van de vereniging;
Overwegende dat uit de rekening 2018 blijkt dat de gemeenten minder dienen bij te
dragen dan voorzien in het budget 2018;
Overwegende dat het initiële budget een bijdrage van de gemeente van 3.739,35
euro voorzag terwijl het aandeel van onze gemeente in de uiteindelijke afrekening
slechts 3.125,64 euro bedraagt;
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Gelet op het mailbericht van 11 april 2019 waarbij de rekening over het werkingsjaar
2018 aan de gemeente werd overgemaakt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De rekening over het werkingsjaar 2018 van de Interlokale Vereniging
Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties wordt goedgekeurd.
4. Machtiging tot aankoop van een gelijkvloers te Herenthout, Markt 21
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
de bestuurshandelingen;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Overwegende dat onze gemeente een bruisend verenigingsleven kent, dat zich
vertaalt in een veelheid aan verenigingen;
Overwegende dat het de wens van het bestuur is dit verenigingsleven te
ondersteunen;
Overwegende dat het gemeentebestuur momenteel een aantal lokalen ter
beschikking stelt van verenigingen; dat deze lokalen her en der verspreid liggen en
vaak niet aangepast zijn aan de moderne noden van verenigingen;
Overwegende dat het casco gelijkvloers van het eigendom Markt 21 te Herenthout,
ten kadaster gekend sectie E nummers 380 D en 380 E (voorheen nummers 379 D
en 380 B) te koop staat; dat dit pand heel wat troeven heeft die het
verenigingsleven in Herenthout kunnen ondersteunen;
Overwegende dat de mogelijkheid bestaat om het gelijkvloers op te delen in
verschillende lokalen met verschillende toegangen om deze ter beschikking te stellen
van verenigingen;
Overwegende dat het eigendom bovendien achteraan paalt aan zaal Lux; dat de
verwerving van dit eigendom door de gemeente van de gemeente een onmisbare
partner maakt om zaal Lux verder rendabel te exploiteren of de exploitatie ervan uit
te bouwen; dat immers het eigendom de mogelijkheid biedt om een vluchtweg te
voorzien voor zaal Lux waardoor de capaciteit van deze zaal zou kunnen uitgebreid
worden;
Overwegende dat de oprit naast het eigendom bij het gelijkvloers hoort doch behept
is met een recht van overgang ten voordele van de eigenaars van de bovengelegen
appartementen, die eveneens beschikken over een parkeerplaats in de tuin in privaat
eigendom;
Overwegende dat voor het eigendom twee stedenbouwkundige vergunningen werden
afgeleverd, namelijk op 12 juli 2010 (slopen bestaande gebouwen, bouwen winkel
met 2 appartementen) en op 2 april 2012 (aanpassen parking bij bestaande
appartementen met winkelruimte);
Overwegende dat bij het gebouw nog 4 vergunde parkeerplaatsen horen; dat het
achterste deel van het eigendom thans verhard is doch dat deze verharding een
stedenbouwkundige overtreding uitmaakt die dient geregulariseerd te worden;
Overwegende dat het eigendom volgens het vigerend gewestplan gelegen is in het
woongebied;
Overwegende dat voor het eigendom een kosteloze optie tot aankoop kon bekomen
worden, die geldig is tot 15 mei 2019, voor de prijs van 250.000 euro;
Gelet op het schattingsverslag, opgemaakt beëdigd landmeter-schatter van
onroerende goederen Bert Limbos d.d. 11 maart 2019;
Gelet op het bodemattest d.d. 16 april 2019 waaruit blijkt dat de OVAM niet beschikt
over relevante gegevens over de bodemkwaliteit;
Gelet op de basisakte voor het eigendom met kadastraal nummer 380 D, verleden
voor het ambt van notaris W. Vanhencxthoven te Herentals op 9 juli 2012; dat het
aandeel van de gelijkvloerse handelsruimte met parkeerplaats 440/1.000
vertegenwoordigt in het geheel van het gebouw;
Overwegende dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van de
voorwaarden van de verkoop; dat er evenwel nog geen ontwerp van aankoopakte
beschikbaar is waarin deze voorwaarden in detail zijn opgenomen; dat bijgevolg
wordt voorgesteld principiële machtiging tot aankoop te verlenen waarna de
ontwerpakte van aankoop aan uw raad ter goedkeuring zal worden voorgelegd;
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Overwegende dat wordt voorgesteld om plaatselijk notaris S. D’Hollander aan te
duiden voor het opstellen en verlijden van de aankoopakte; 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 dient voorzien te worden bij
wijziging van het eenjarig meerjarenplan;
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. Onder verklaring dat de aankoop geschiedt voor openbaar nut, namelijk
voor de ondersteuning van het verenigingsleven, wordt principieel machtiging
verleend voor de aankoop van een gelijkvloerse handelsruimte met parkeerplaats
enerzijds en een doorrit met tuin en 3 autostaanplaatsen anderzijds te Herenthout,
Markt 21, ten kadaster gekend sectie E, respectievelijk nummers 380 D en 380 E,
jegens mevrouw Gina Goris en de heer Kim Wuyts, eigenaars of lasthebbers, tegen
de prijs van € 250.000.
Artikel 2. Notaris Stéphane D’Hollander, kantoor houdende te 2270 Herenthout,
Bouwelse Steenweg 88/2, wordt belast met het opmaken en verlijden van de
aankoopakte.
Artikel 3. De kosten, verbonden aan de aankoop, zijn ten laste van de gemeente
Herenthout.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere
uitvoering van dit besluit.
5. Goedkeuring dading met bvba Alaers & Goetstouwers i.v.m. betaling
achterstallige erelonen
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van
30 juli 2012 houdende goedkeuring van de gunning van de opdracht ‘Aanstellen
ontwerper omgevingsaanleg ’t Kapelleke’ aan de bvba Alaers & Goetstouwers, Dokter
Van der Borghtstraat 3, 2590 Berlaar;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van
30 juli 2012 houdende goedkeuring van de gunning van de opdracht ‘Aanstellen
architect voor het bouwen van sportinfrastructuur’ aan de bvba Alaers &
Goetstouwers, Dokter Van der Borghtstraat 3, 2590 Berlaar;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 februari
2016 houdende verbreking van de opdracht ‘Aanstellen architect voor het bouwen
van sportinfrastructuur’;
Overwegende dat het bouwen van de gewenste sportinfrastructuur vervolgens in
handen werd gegeven van de vzw KFC Herenthout, die daarvoor beroep heeft
gedaan op architectenbureau Artesta;
Overwegende dat de coördinatie tussen de beide werkzaamheden, die gelijktijdig
werden uitgevoerd, een aantal extra opdrachten met zich mee hebben gebracht, die
werden uitgevoerd door de architect die door de gemeente was aangesteld voor het
ontwerp en de opvolging van de omgevingsaanleg;
Gelet op de werfverslagen 11 en 12 betreffende de omgevingswerken 't Kapelleke
waarin werd opgenomen dat de extra prestaties door de architect werden gemeld,
alsook de opdracht van het bestuur om deze extra prestaties uit te voeren;
Overwegende echter dat de betaling van de erelonen die aan deze extra prestaties
verbonden waren door de gemeente werden betwist als zijnde door het bestuur
verschuldigd; dat betaling ervan tot op heden is uitgebleven;
Overwegende dat architectenbureau Alaers & Goetstouwers een overzicht voorlegt
van de extra prestaties waarover het gaat;
Overwegende dat het college - mede gelet op de gebreken die de werken betreffende
de omgevingsaanleg nog vertonen - het belangrijk vindt dat een goede
verstandhouding met de architect wordt bewaard;
Overwegende dat dit potentieel geschil kan geregeld worden door het afsluiten van
een dading tussen de architect en de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
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Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. Tussen Alaers & Goetstouwers multiprofessioneel architectenbureau
bvba en de gemeente Herenthout wordt een dading afgesloten als volgt;
"Overwegende hetgeen volgt:
1. Partij enerzijds werd door partij anderzijds bij overheidsopdracht aangeduid voor
de opdracht ‘aanstellen ontwerper voor de aanleg van voetbalterreinen en
omgevingsaanleg sportcentrum ‘t Kapelleke’ en voor de opdracht ‘aanstellen
architect voor het bouwen van sportinfrastructuur’.
2. Met beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 februari
2016 heeft partij anderzijds de opdracht ‘aanstellen architect voor het bouwen van
sportinfrastructuur’ verbroken. Over de verbreking van deze opdracht bestaat op
heden geen betwisting meer.
3. In opdracht van de vzw KFC Herenthout heeft architectenbureau Artesta een
ontwerp voor de bouw van een kantine opgemaakt, op te richten op een perceel,
palend aan de percelen waarop de opdracht van partij enerzijds betrekking had.
4. Partij enerzijds stelt recht te hebben op bijkomende erelonen voor extra prestaties
overeenkomstig het bestek 2012-04-23/02 dat verwijst naar de laatste uitgave van
het KVIV-barema voor vergoeding van extra prestaties. Volgende uurtarieven
worden gehanteerd:
- categorie 2: projectleider > 10 jaar ervaring: uurtarief vanaf € 146, exclusief BTW
(€ 155, exclusief BTW, geïndexeerd op 1 januari 2019)
- categorie 5: administratief bediende: uurtarief vanaf € 101, exclusief BTW (€ 107,
exclusief BTW, geïndexeerd op 1 januari 2019)
5. Met brief van 2 oktober 2017 betwist partij anderzijds de bijkomende vordering
van erelonen wegens extra prestaties door partij enerzijds die volgens deze laatste
het gevolg zijn van aanpassingen van het ontwerp voor de omgevingswerken ten
behoeve van de bouwwerken voor de kantine van KFC Herenthout vzw.
6. Met brief van 17 oktober 2017 werpt partij enerzijds tegen dat tijdens de
werfvergaderingen duidelijk werd aangegeven dat de wijzigingen nodig waren aan
meetstaat en uitvoeringsplannen om de bouwwerken van KFC Herenthout vzw in te
passen in de werkzaamheden voor rekening van partij anderzijds. Tevens wordt in de
brief verwezen naar werfverslagen waarin uitdrukkelijk de opdracht wordt gegeven
door partij anderzijds aan partij enerzijds om de aanpassingen in het dossier van de
omgevingswerken te maken.
In werfverslag 11 d.d. 17 februari 2015 (punt W11.01) staat dienaangaande
opgenomen:
“Wijzigen gebouw:
- N.a.v. de wijzigingen aan het gebouw op het terrein moeten (minstens) de posten
i.v.m.
grondverzet,
nutsleidingen,
rioleringsstelsel,
funderingen,
tribune,
verhardingen, … in het dossier OMG volledig herbekeken worden.
- Op vraag van het gemeentebestuur zal AR A&G wachten met het maken van deze
aanpassingen aan uitvoeringsdocumenten op het akkoord van het bestuur.”
In werfverslag 12 d.d. 18 november 2015 (punt W12.05) staat dienaangaande
opgenomen:
“Wijzigingen gebouw:
In werfverslag 11 dd. 17.02.2015 onder punt W11.01 werden de consequenties van
de nieuwe kantine op het dossier van de omgevingswerken besproken. Door het
gemeentebestuur werd gevraagd aan het architectenbureau A&G om deze
aanpassingen slechts uit te voeren na akkoord van het bestuur. Deze aanpassingen
zijn tot op heden nog niet gebeurd. Het bestuur geeft opdracht om de aanpassingen
in het dossier van de omgevingswerken nu wel te maken. AR Artesta zal hiertoe de
laatste versie van de uitvoeringsplannen van de kantine bezorgen aan AR A&G.”
7. Na uitwisseling van voornoemde brieven is er door partijen op dit vlak geen actie
meer ondernomen zodat de openstaande vorderingen van partij enerzijds op heden
nog steeds onbetaald zijn gebleven. Gezien de inhoud van de werfverslagen en meer
bepaald de inhoud van werfverslag 12 en het feit dat de afwikkeling/opvolging van
het dossier niet langer mag worden belemmerd door deze miscommunicatie, wensen
partijen een einde te stellen aan de betwisting.
WORDT NA WEDERZIJDSE TOEGEVINGEN OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:
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Artikel 1. Voorwerp dading
1.1.
Partijen wensen in een goede verstandhouding te komen tot een algehele
afronding en regeling van de openstaande vorderingen wegens extra prestaties ter
aanpassing van het ontwerp van de omgevingswerken aan de bouw van de kantine
door KFC Herenthout vzw.
1.2.
Om tegemoet te komen in de discussie over de extra prestaties, gaat partij
enerzijds akkoord met de vergoeding van de geleverde prestaties aan de tarieven uit
het bestek 2012-03-26/03 ‘aanstellen architect voor het bouwen van
sportinfrastructuur’. De geleverde prestaties kaderen inderdaad meer in een
architectuuropdracht. Meer bepaald gaat het om volgende regietarieven en
indexaanpassing:
Senior projectleider/architect: uurtarief € 113, exclusief BTW = € 135,09,
exclusief BTW geïndexeerd
Hoofdtekenaar: uurtarief € 70, exclusief BTW = € 83,69, exclusief BTW
geïndexeerd
Technisch bediende: uurtarief € 60, exclusief BTW = € 71,73, exclusief BTW
geïndexeerd
Toegepast op de geleverde prestaties zoals opgesomd in bijlage 1 bij deze
overeenkomst, betekent dit:
Prestaties senior projectleider/architect/ingenieur: 37,83u à € 135,09 = €
5.110,45, exclusief BTW
Prestaties hoofdtekenaar: 12,50u à € 83,69 = € 1.046,13, exclusief BTW
Prestaties verslag en technische administraties: 10,05u à € 71,73 = € 720,89,
exclusief BTW
Hetzij € 6.877,47, exclusief BTW ofwel € 8.321,74, inclusief 21% BTW.
In het kader van deze dading zal partij enerzijds ook afzien van de aanrekening van
een schadebeding en/of intresten op de verschuldigde sommen.
1.3.
Partij anderzijds stemt in met de betaling van het bedrag van € 8.321,74,
inclusief BTW, binnen de maand na ondertekening van de overeenkomst op de
rekening met nummer BE80-0014-6172-0177 (BIC:GEBABEBB) van Alaers &
Goetstouwers bvba.
Partij anderzijds bevestigt eveneens de betaling van een bijkomend ereloon
ingevolge de plaatsing van een bijkomende ontijzeringsinstallatie, zoals vervat in
ereloonnota 19.01 d.d. 21 januari 2019.
1.4.
Nadat partij anderzijds de betaling die hier werd overeengekomen heeft
verricht, hebben partijen van elkaar niets meer te vorderen wegens eventuele
bijkomende prestaties in het kader van de opdracht ‘aanstellen ontwerper voor de
aanleg van voetbalterreinen en omgevingsaanleg sportcentrum ‘t Kapelleke’.
Eventuele bijkomende prestaties in de toekomst worden enkel aanvaard mits
voorafgaande en uitdrukkelijke goedkeuring van het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 2. Algemene bepalingen
2.1.
Partijen sluiten deze dading met vrije en volledige toestemming, zonder
behept te zijn met enige mate of vorm van dwaling in rechte of in feite, benadeling,
bedrog of geweld.
Evenmin kunnen partijen de ontbinding, vernietiging of enige andere vorm van
beëindiging vorderen van deze dading op basis van dwaling in rechte of in feite of
van benadeling, bedrog of geweld.
Iedere partij is genoegzaam bekend met de aangehaalde overwegingen en feiten en
met het toepasselijke recht. Partijen behoeven geen nadere omschrijving.
2.2.
Elke wijziging of aanvulling van deze dading dient schriftelijk te gebeuren
met akkoord van beide partijen. Een gedeeltelijke verzaking aan één of meerdere
rechten uit deze dading kan uitsluitend schriftelijk en uitdrukkelijk plaatsvinden en
wordt nooit vermoed."
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6. Goedkeuring van de weguitrusting ter hoogte van Canadadreef,
Leibeeklaan, Zwaluwenlaan, Itegemse Steenweg
Gelet op artikel 162 van de grondwet;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014 en de
uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de stedenbouwkundige aanvraag ingediend door Koen Snyers namens
Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen voor het uitvoeren van rioleringswerken en
wegeniswerken in de wijk Dekbunders, meer bepaald ter hoogte van Canadadreef,
Leibeeklaan, Zwaluwenlaan, Itegemse Steenweg.
De werken hebben betrekking op de percelen gelegen Herenthout, Canadadreef,
Leibeeklaan, Zwaluwenlaan, Itegemse Steenweg, afdeling 1 sectie D nr. 645b2,
645k2;
Overwegende dat het dossier ontvankelijkheid is;
Overwegende het dat het goed gelegen is in het gewestplan Herentals - Mol
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 28 juli 1978; dat het goed, volgens dit van
kracht zijnde gewestplan, gelegen is in een woonpark, bosgebied en agrarisch
gebied;
Overwegende dat de agrarische gebieden bestemd zijn voor de landbouw in de ruime
zin; dat behoudens bijzondere bepalingen de agrarische gebieden enkel mogen
bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de
exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel
van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven; dat
gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met
industrieel karakter of voor intensieve veeteelt slechts mogen opgericht worden op
ten minste 300m van een woongebied of op ten minste 100m van een
woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft;
dat de afstand van 300m en 100m evenwel niet geldt in geval van uitbreiding van
bestaande bedrijven; dat de overschakeling naar bosgebied is toegestaan
overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de
afbakening van de landbouw- en bosgebieden (artikel 11 van het Koninklijk besluit
van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen);
Overwegende dat een woonpark bedoeld is als een woongebied van louter
residentiële aard en bijgevolg gericht op het rustig verblijven in een homogeen voor
het wonen bestemd woongebied in het groen; dat de nog open gebleven ruimten
verder mogen bebouwd worden mits rekening wordt gehouden met de bepalingen
van artikel 6.1.2.1.4. en met de bestaande bebouwingswijze (oppervlakte van de
percelen, bebouwde oppervlakte van perceel, bouwtrant, bestaand groen); dat alle
inrichtingen en activiteiten die verenigbaar zijn met de stedenbouwkundige
bestemming van het woongebied in principe toelaatbaar zijn; dat niettemin
bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de vraag naar de bestaanbaarheid
van een constructie met de eigen woonfunctie van het gebied en de verenigbaarheid
ervan met de onmiddellijke omgeving; dat, gezien het een wezenlijk kenmerk van
een woonpark is dat de gemiddelde woondichtheid er gering is en de groene ruimten
er verhoudingsgewijs grote oppervlakte beslaan, dit tot gevolg heeft dat de vestiging
van niet-residentiële inrichtingen en activiteiten doorgaans niet zal kunnen worden
aangenomen;
Overwegende dat de bosgebieden de beboste of de te bebossen gebieden, bestemd
voor het bosbedrijf zijn; dat daarin gebouwen toegelaten zijn, noodzakelijk voor de
exploitatie van en het toezicht op de bossen, evenals jagers- en vissershutten, op
voorwaarde dat deze niet kunnen gebruikt worden als woonverblijf, al ware het maar
tijdelijk; dat de overschakeling naar agrarisch gebied toegestaan is overeenkomstig
de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de
landbouw- en bosgebieden;
Overwegende dat het goed niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd
plan van aanleg of een RUP; dat het goed evenwel binnen de omschrijving van een
behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling is; dat het de bevoegdheid van de
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overheid blijft om de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden
betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde
voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan;
Overwegende dat voor de Zwaluwenlaan, Canadadreef, Leibeeklaan een
goedgekeurd rooilijnplan van toepassing is;
Overwegende dat de werken in woonpark in overeenstemming zijn met de wettelijke
context;
Overwegende dat de werken in agrarisch gebied en bosgebied niet in
overeenstemming met de wettelijke context zijn; dat evenwel hierbij gebruik kan
gemaakt worden van de afwijkingsmogelijkheden uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, meer bepaald artikel 4.4.7, §2 dat bepaalt: “In een vergunning voor
handelingen van algemeen belang die een ruimtelijk beperkte impact hebben, mag
worden
afgeweken
van
stedenbouwkundige
voorschriften
en
verkavelingsvoorschriften. Handelingen van algemeen belang kunnen een ruimtelijk
beperkte impact hebben vanwege hun aard of omvang, of omdat ze slechts een
wijziging of uitbreiding van bestaande of geplande infrastructuren of voorzieningen
tot gevolg hebben.
De Vlaamse Regering bepaalt welke handelingen van algemeen belang onder het
toepassingsgebied van het eerste lid vallen. Ze kan ook de regels bepalen op basis
waarvan kan worden beslist dat niet door haar opgesomde handelingen toch onder
het toepassingsgebied van het eerste lid vallen.”;
Overwegende dat in het besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de
handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, § 2, en artikel 4.7.1, § 2,
tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt aangegeven welke
handelingen kunnen beschouwd worden als handelingen van algemeen belang met
beperkte ruimtelijke impact; dat meer bepaald uit Hoofdstuk III, artikel 3 §1,
3° de wijziging of uitbreiding van gemeentelijke verkeerswegen tot maximaal twee
rijstroken
9° de aanleg, wijziging of uitbreiding van ondergrondse leidingen die voor het
openbaar net bedoeld zijn, en voorzieningen voor het verzamelen en afvoeren van
hemel-, oppervlakte- en afvalwater en de bijbehorende kleinschalige infrastructuur,
zoals controlepunten, pomp- en overslagstations;
10° de aanleg, wijziging of uitbreiding van infrastructuren en voorzieningen met het
oog op de omgevingsintegratie van een bestaande of geplande infrastructuur of
voorziening, zoals bermen of taluds, groenvoorzieningen en buffers, werkzaamheden
in het kader van natuurtechnische milieubouw, geluidsschermen en geluidsbermen,
grachten en wadi's, voorzieningen met het oog op de waterhuishouding en de
inrichting van oevers;
dat kan geconcludeerd worden dat deze aanvraag kan beschouwd worden als een
handeling van algemeen belang die een ruimtelijk beperkte impact heeft; dat de
handelingen in agrarisch gebied en bosgebied bijgevolg vallen onder de
afwijkingsmogelijkheden uit de VCRO, art 4.4.7 §2 en kunnen beschouwd worden als
handelingen van algemeen belang met een ruimtelijk beperkte impact;
Overwegende dat artikel 4.3.5. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt
dat een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een gebouw met als
hoofdfunctie "wonen", "verblijfsrecreatie", "dagrecreatie", "handel", "horeca",
"kantoorfunctie", "diensten", "industrie", "ambacht", "gemeenschapsvoorzieningen"
of "openbare nutsvoorzieningen", slechts kan worden verleend op een stuk grond,
gelegen aan een voldoende uitgeruste weg, die op het ogenblik van de aanvraag
reeds bestaat dat als een voldoende uitgeruste weg kan beschouwd worden een weg
die tenminste met duurzame materialen verhard is en voorzien van een
elektriciteitsnet; dat een voldoende uitgeruste weg voorts dient te voldoen aan de
uitrustingsvoorwaarden die worden gesteld in stedenbouwkundige voorschriften of
vereist worden door de plaatselijke toestand, daaronder begrepen de voorzieningen
die in de gemeente voorhanden zijn en het ruimtelijk beleid van de gemeente;
Overwegende dat voor deze aanvraag door het college van burgemeester en
schepenen een openbaar onderzoek werd bevolen van 19 december 2018 tot en met
18 januari 2019;
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Overwegende dat het volledig dossier van de aanvraag ter inzage lag van het
publiek, m.i.v. alle stukken die nuttig of noodzakelijk zijn voor de beoordeling van
het plan;
Overwegende dat naar aanleiding van het openbaar onderzoek 44 bezwaarschriften
werden ingediend, waarvan 1 in dubbel; dat er 43 ontvankelijke bezwaren werden
ingediend waarvan de gemeenteraad kennis moet nemen en een standpunt moet
innemen;
Overwegende dat de bezwaren handelen over:
1) IN2019097, IN2019098, IN19099, IN19100, IN19103, IN209102,
IN2019104, IN2019105, IN2019106, IN2019107, IN2019108, IN2019109,
IN2019110, IN2019112, IN2019113, IN2019114, IN2019115, IN2019116,
IN2019117,
IN2019118,
IN2019119,
IN2019095
en
IN2019096,
IN2019094, IN2019087, IN2019088, IN2019089, IN2019090, IN2019065,
IN2019057, IN2019056, IN20190055, IN2019052, IN2019120, IN2019125,
IN2019124
1. aanleg van brede en diepe open grachten voor de opvang van regenwater, dit
afvoersysteem is een aanslag op de veiligheid en de leefbaarheid in mijn woonzone
2. voorkeur voor een alternatieve afvoer van regenwater waarbij open grachten
worden vermeden.
2) IN2019101
1. aanleg van brede en diepe open grachten voor de opvang van regenwater, dit
afvoersysteem is een aanslag op de veiligheid en de leefbaarheid in mijn woonzone
2. voorkeur voor een alternatieve afvoer van regenwater waarbij open grachten
worden vermeden.
3. ontbreken van studies voor alternatieve infiltratiemogelijkheden
4. het aanbod van de bewoners voor een constructieve medewerking is nooit
aanhoord of aanvaard.
3) IN2019111
1. aanleg van brede en diepe open grachten voor de opvang van regenwater, dit
afvoersysteem is een aanslag op de veiligheid en de leefbaarheid in mijn woonzone
2. voorkeur voor een alternatieve afvoer van regenwater waarbij open grachten
worden vermeden.
3.de te smalle verharding leidt tot plots uitwijken van de voertuigen, die zullen
belanden in de te brede grachten met eventueel gewonde burgers
4) IN2019091
1. voorkeur voor een alternatieve afvoer van regenwater waarbij open grachten
worden vermeden.
5) IN2019092, IN2019093
1. aanleg van brede en diepe open grachten voor de opvang van regenwater, dit
afvoersysteem is een aanslag op de veiligheid en de leefbaarheid in mijn woonzone
2. voorkeur voor een alternatieve afvoer van regenwater waarbij open grachten
worden vermeden.
3. open grachten t.h.v. het plein t.h.v. Leibeeklaan 2 en 4 zijn niet wenselijk om dat
het plein het enige overblijven plein is waar kinderen nog kunnen spelen.
6) IN2019086
1. grachten worden veel te breed en dus gevaarlijk en weg wordt veel te smal
2. er werden nooit alternatieve infiltratiemogelijkheden voorgesteld door Pidpa of
door het vorige gemeentebestuur
3. de voorgestelde alternatieven werden niet of onvoldoende onderzocht.
4. open grachten t.h.v. het plein t.h.v. Leibeeklaan 2 en 4 zijn niet wenselijk om dat
het plein het enige overblijven plein is waar kinderen nog kunnen spelen.
Infiltratiebuizen voorzien i.p.v. grachten.
7) IN2019121
1. aanleg van onnodig brede open grachten voor de opvang van het regenwater. Dit
zorgt voor een achteruitgang op vlak van veiligheid en de leefbaarheid
Opteren voor een versmalling van de grachten van 2 m à 2,30 m tot een breedte van
1,50 meter over de volledige lengte wanneer nog meer comfortabele voorstellen niet
haalbaar zouden zijn, financieel, technisch en/of hydro-ecologisch.
2. bijkomende studie gevraagd over bufferbekken, geperforeerde rioolbuizen
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3. oplossing zoeken die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is – basisideeën
Het voorstel vertrekt van een acceptatie dat de woonwijk in buitengebied ligt en
bijgevolg geen voet- en/of fietspaden worden voorzien en van het grachtenconcept.
Conflictuele toestand van de woonwijk en het aangrenzend agrarisch gebied
stroomopwaarts van de Leibeek. Een netwerk van gekanaliseerde beken is meer
belastend dan de woonwijk.
Het versmallen van de grachten verhoogt de veiligheid, leefbaarheid en het
plaatselijk infiltratievermogen van de woonwijk.
4. geen nieuwe feiten beschikbaar om de buffernorm te verhogen van 330 tot 350
m/ha. Dat het huidige grachtensysteem volstaat ruimschoots; dat dit laat aannemen
dat wordt voldaan aan de maximale strenge lozingsvoorwaarden van 35,8l/sec op de
overloop in de Leibeek.
5. In het bezwaar wordt een berekening gemaakt i.v.m. de impactberekening van
grachten met een breedte van 1,50 meter. Er wordt besloten dat een voorstel tot
grachtversmalling naar 1,50 meter een geslaagd en duurzaam resultaat zal
opleveren voor alle partijen.
8) IN2019122
1. aanleg van onnodig brede open grachten voor de opvang van het regenwater. Dit
zorgt voor een achteruitgang op vlak van veiligheid en de leefbaarheid
Opteren voor een versmalling van de grachten van 2 m à 2,30 m tot een breedte van
1,50 meter over de volledige lengte wanneer nog meer comfortabele voorstellen niet
haalbaar zouden zijn, financieel, technisch en/of hydro-ecologisch.
2. bijkomende studie gevraagd over bufferbekken, geperforeerde rioolbuizen
3. voorstellen
- versmallen van de grachten tot een breedte van 1,50 meter over de volledige
lengte indien alle andere opties niet worden toegepast.
- aanleg grasdallen langs de kant van de weg waar geen grachten komen
- toepassen van eenrichtingsverkeer in de Zwaluwenlaan, eventueel deel Leibeeklaan
om de veiligheid te verbeteren
-wegdek strooien bij glad wegdek.
Overwegende dat omtrent deze bezwaarschriften het volgende standpunt wordt
ingenomen:
De nieuwe grachten hebben nagenoeg dezelfde diepte als de bestaande grachten. Op
dit vlak is er dus geen verhoogd veiligheidsrisico. Ook de breedte van de gracht heeft
in principe geen invloed op een eventueel veiligheidsrisico.
Uit de verantwoordingsnota bij de aanvraag werden de buffering -en
lozingsvoorwaarden bindend opgelegd door de provincie (beheerder van de
waterloop).
Het ontwerp werd opgemaakt volgens de code van de goede praktijk en volgens de
richtlijnen voor hemelwatervoorzieningen zoals beschreven in de leidraad 'ontwerpen
van bronmaatregelen', uitgegeven door het CIW. Het ontwerp werd ook goedgekeurd
door de Vlaamse Milieu Maatschappij.
In het kader van de buffercapaciteit dient er rekening gehouden te worden met een
aantal factoren. De wijk is gelegen in een risicozone voor overstroming vanuit de
Leibeek, een waterloop van 2de categorie. Dit betekent dat de waterloop meer water
moet verwerken dan wat afgevoerd kan worden. Er is de frequent voorkomende
hoge grondwaterstand die de buffercapaciteit van de grachten met ca.30 % kan
terugdringen. Tevens dient wateroverlast in lager gelegen gebied aan de bron
bestreden te worden.
Er kan evenwel tegemoet gekomen worden aan deze bezwaren.
Uit bijkomend overleg met de bevoegde instanties blijkt dat de grachten kunnen
versmald worden tot een breedte van maximum 1.73 meter .
Deze aanpassing kan opgelegd worden als voorwaarde in deze beslissing.
Uit de nota blijkt dat de breedte van de rijweg gedimensioneerd werd op basis van
een maatgevend gebruik in een residentiële woonwijk. Twee personenwagens
kunnen elkaar met aangepaste snelheid vlot kruisen. Dit werd ook uitvoerig
behandeld in de verantwoordingsnota bij de aanvraag. De rijweg vervult een functie
als lokale ontsluitingsweg van de residentiële woonwijk, waarbij een
verkeersafwikkeling aan hogere snelheden niet wenselijk is. De nieuwe rijwegbreedte
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bevordert de verkeersveiligheid van de zachte weggebruiker. Het gemotoriseerde
verkeer dient haar snelheid te verlagen. De inrichting en leesbaarheid van het
openbaar domein is in overeenstemming met de toegelaten snelheid. Een smallere
rijbaan dwingt de bestuurder aandachtiger te rijden en geen roekeloze
inhaalmanoeuvres uit te voeren. De zachte weggebruiker kan veel beter zijn/haar
plaats op het openbaar domein innemen.
In de bezwaren wordt het voorstel geformuleerd om grasdallen te voorzien langs de
kant van de weg waar geen grachten komen.
In het toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering tot
bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning
nodig is, meer bepaald is een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige
handelingen niet nodig voor de uitvoering van de volgende werken op openbaar
domein of op een terrein dat na de handelingen tot het openbaar domein zal
behoren, 1° de aanleg van verhardingen waarvan de oppervlakte 300 vierkante
meter of minder bedraagt, met een reliëfwijziging van minder dan 50cm.
Aan dit voorstel kan tegemoet gekomen worden; het aanleggen van grasdallen zal
de uitwijkmogelijkheden verbeteren en de veiligheid verhogen.
De gracht, gelegen ter hoogte van het pleintje Leibeeklaan werd op deze locatie
voorzien zodat dit buffervolume niet elders dient gecompenseerd te worden. Er blijft
naast de gracht nog ruimte over voor groenaanplanting. Gelet op de inrichting van
het plein, in combinatie met de wegenis waar enkel bestemmingsverkeer voor enkele
woningen passeert, zal de aanleg van deze gracht geen beperking vormen voor de
speelmogelijkheden van kinderen in deze wijk.
Een aantal alternatieven werden reeds onderzocht:
Ongeacht de materiaalkeuze voor de infiltratiebuizen (poreuze betonbuizen, PP,...)
kunnen deze buizen niet aangelegd worden op een diepte die enerzijds zorgt voor
voldoende stabiliteit van de buizen en anderzijds het vereiste buffervolume kan
waarborgen. Een voldoende diepe ligging is noodzakelijk voor de stabiliteit van de
buizen. Een te diepe ligging betekent echter dat buizen door grondwater gevuld
worden en dus het vereist buffervolume niet gehaald wordt. Omwille van deze
redenen kan het plaatsen van infiltratiebuizen niet weerhouden worden.
De bestaande grachten op privedomein zijn onvoldoende gedimensioneerd om aan
de gestelde buffervoorwaarden van de provincie te voldoen. Ook kunnen niet alle
woningen en niet alle verharde oppervlakten (bv opritten) naar deze prive-grachten
afwateren. Ook is er het gegeven van de juridische complexiteit van het vestigen van
zakelijke rechten dewelke nodig zijn om het beheer en onderhoud van deze grachten
mogelijk te maken.
Er is de mogelijkheid om de verharde oppervlakte op privéterrein aan te sluiten op
een infiltratieput op privedomein, doch blijven grachten nodig voor opvang van het
regenwater dat op wegenis valt. Tevens is er de vraag of deze infiltratieputten
voldoende groot gedimensioneerd kunnen worden rekening houdend met de hoge
grondwaterstanden in het gebied.
In pleintje ter hoogte van de Leibeeklaan is een buffergracht voorzien. Dit
buffervolume zou nog iets groter gemaakt kunnen worden, waarbij een extra
buffering van 28,55m3 water voorzien kan worden. Deze oppervlakte is beperkt.
Ook hebben sommige mensen reeds een bezwaar geuit tegen huidig voorziene
gracht.
In de wijk liggen nog een aantal onbebouwde loten. Momenteel staat het perceel
sectie op de hoek van de Canadadreef -Leibeekstraat te koop. Dit perceel is 2666 m2
groot, waardoor er ongeveer 266 m3 extra kan gebufferd worden. Hierdoor kunnen
de grachten 15% versmald worden (gelet op schuine talud) naar 1.7m breed i.p.v.
2m breed. Alle grachten dienen wel behouden te blijven. De geraamde kostprijs voor
aankoop grond bedraagt 266.600 EUR en is ten laste van de gemeente.
Het creëren van een extra buffering via een vijver in het achterliggend natuurgebied
is niet evident omwille van de onzekerheid naar vergunbaarheid. Het concept gaat in
tegen de ladder van Lansink die stelt dat het regenwater niet mag afgevoerd worden
naar lager gelegen gebied om aldaar te bufferen / infiltreren, maar dat buffer /
infiltratie indien mogelijk ter plaatse moet voorzien worden.
10

Tevens ligt de vijver in natuurlijk overstroombaar gebied ligt. Er zal een compensatie
in buffering nodig zijn overeenstemmend met het gebied dat hiervoor ingenomen
wordt. De vijver is gelegen in niet infiltratiegevoelige zone, waardoor er geen
infiltratie mogelijk is.
Door de hoge grondwaterstand zal de vijver gevuld zijn met grondwater, waardoor
extra buffervolume boven dit peil moet gezocht worden.
Verder stelt zich ook het probleem hoe regenwater van de wijk tot aan vijver
gebracht moet worden.
Deze mogelijke alternatieven werden onderzocht maar zijn niet weerhouden. Het
voorliggend ontwerp is vanuit economisch, ecologisch en technisch standpunt de
beste oplossing rekening houdend met de bindende randvoorwaarden, opgelegd door
de provincie, de geldende wetgeving en de Code van Goede Praktijk.
Gelet op het feit dat voor deze aanvraag op 12.12.2018 advies werd gevraagd aan
de brandweer, Natuur en Bos, Duurzame Landbouwontwikkeling en Integraal
waterbeleid van de provincie Antwerpen;
Overwegende dat het college de volgende adviezen heeft ontvangen:
een gunstig advies van de brandweer
een gunstig advies van het Agentschap voor Natuur en Bos
een gunstig advies van Duurzame Landbouwontwikkeling
provincie Antwerpen, dient Integraal Waterbeleid heeft geen advies uitgebracht
Overwegende dat de ingediende bezwaarschriften reeds werden weerlegd;
Overwegende dat het werken van algemeen belang betreft;
Overwegende dat het hergebruiken, infiltreren en bufferen van hemelwater ook voor
de lokale overheid en de rioolbeheerders verplicht is;
Overwegende dat het ontwerp van het gescheiden stelsel is opgesteld volgens de
richtlijnen van de ‘Code van Goede Praktijk’ en werd goedgekeurd door VMM;
Overwegende dat de dimensionering van de gracht volledig in overeenstemming is
met het wetgevend kader; dat de bufferings- en lozingsvoorwaarden, opgelegd door
de Provinciale Dienst Waterlopen, werden gehanteerd; dat uit een overleg met deze
dienst blijkt dat de grachten kunnen versmald worden naar maximum 1.75 meter
(kruin);
Overwegende dat de aanvraag gelegen in een woonpark; dat de betrokken wegen als
hoofdfunctie enkel toegang geven tot het aanpalend perceel geven; dat door de
voorliggende aanvraag bestaande verkeersintensiteit niet wordt verhoogd; dat een
weg met een breedte van 5.10 meter een voldoende breedte heeft om de mobiliteit
te garanderen; dat bovendien de breedte van de weg als een snelheidsremmend
gegeven kan gezien worden;
Overwegende dat er in het ontwerp wordt gestreefd naar het economische optimum
voor alle betrokken partijen; dat het aangewezen is om de bestaande nutsleidingen,
die gelegen zijn aan 1 kant van de weg maximum te behouden; dat er bijgevolg een
typeprofiel werd opgesteld waarbij de as van de rijweg opgeschoven wordt zodat er
aan één zijde van de weg (de zijde met de meeste nutsleidingen) voldoende ruimte
blijft voor de nutsleidingen en aan de andere zijde van de weg ruimte vrij komt voor
de aanleg van één brede open gracht;
Overwegende dat het ontwerp opgemaakt door Studiebureau Arcadis, met referentie
BE0112000377, tot het uitvoeren van rioleringswerken en wegeniswerken in
Herenthout ter hoogte van Canadadreef, Leibeeklaan, Zwaluwenlaan, Itegemse
Steenweg, meer bepaald het uitvoeren van rioleringswerken (en bijhorende
herstelwerken aan de wegenis) in de straten Zwaluwenlaan, Canadadreef,
Leibeeklaan en Itegemse Steenweg in overeenstemming is met de geldende
wetgeving;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Kennis te nemen van de bezwaarschriften die naar aanleiding van het
openbaar onderzoek omtrent deze aanvraag werden ingediend.
Artikel 2. Met betrekking tot de elementen van de ingediende bezwaarschriften die
betrekking hebben op de uitrusting van de weg volgend standpunt in te nemen: de
gemeenteraad sluit zich aan bij de weerlegging van de bezwaren, zoals vermeld in de
consideransen.
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Artikel 3. De weguitrusting van de Canadadreef, Zwaluwenlaan, Leibeeklaan en
Itegemse Steenweg, zoals voorgesteld op het de plannen, opgemaakt door
Studiebureau Arcadis met referentie BE0112000377, tot het uitvoeren van
rioleringswerken en wegeniswerken in Herenthout ter hoogte van Canadadreef,
Leibeeklaan, Zwaluwenlaan, Itegemse Steenweg, meer bepaald het uitvoeren van
rioleringswerken (en bijhorende herstelwerken aan de wegenis) in de straten
Zwaluwenlaan, Canadadreef, Leibeeklaan en Itegemse Steenweg, goed te keuren
mits de volgende aanpassingen:
De kruin van de grachten te versmallen tot een breedte van maximum 1,75
meter over het volledige project
Het maximaal aanleggen van grasdallen over een breedte van 30 à 50 cm langs
de langs de kant van de weg waar geen grachten komen, en dit in toepassing van
artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van
stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is.
Artikel 4. Er moet gepoogd worden om het pompstation van Aquafin te verplaatsen
naar het wegtracé aangezien voor eventuele werken geen grote omleidingen moeten
voorzien worden.
7. Goedkeuring statuten mobiliteitsraad
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Overwegende dat de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid van een
gemeente steeds meer aan belang wint bij de beoordeling van de woonkwaliteit van
de gemeente;
Overwegende dat ook de planning en de organisatie van openbare werken een grote
invloed kunnen hebben op de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.
Overwegende dat het lokaal bestuur de openbare werken zelf maar ook de planning
en organisatie daarvan wil aftoetsen bij een adviesorgaan in het kader van inspraak
en transparantie.
Gelet op het vroegere bestaan van een adviesorgaan inzake verkeerszaken,
genaamd ‘Gemeentelijke Verkeersraad’, in onze gemeente;
Overwegende dat het raadzaam is, de werking van dit adviesorgaan te verbreden
naar een Mobiliteitsraad.
Aangezien teneinde de goede werking van dergelijke Mobiliteitsraad te verzekeren,
het aangewezen is statuten hiervoor op te maken;
Gelet op het voorliggend voorstel van statuten voor de Mobiliteitsraad;
Overwegende dat deze statuten ter goedkeuring aan de gemeenteraad dienen
voorgelegd te worden;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De statuten van de Gemeentelijke Mobiliteitsraad worden vastgesteld
als volgt:
"Artikel 1:
De mobiliteitsraad heeft als doel het bevorderen van de verkeersveiligheid en de
verkeersleefbaarheid op het grondgebied van de gemeente Herenthout via
samenwerking en overleg met de betrokken actoren en burgers.
Om deze doelstelling te bereiken zal hij o.m.:
activiteiten van vorming en bewustmaking organiseren
overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, diensten,
instellingen en andere organisaties, actief in de sector van het verkeer, in de ruimste
zin van het woord
op de behoefte afgestemde initiatieven nemen met het oog op het
bevorderen van de verkeersveiligheid en –leefbaarheid
op vraag van het lokaal bestuur of op eigen initiatief schriftelijke adviezen
uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende de verkeersveiligheid of –
leefbaarheid of projecten die van invloed kunnen zijn op de mobiliteit.
op vraag van het lokaal bestuur of op eigen initiatief schriftelijke adviezen
uitbrengen over openbare werken en de planning daarvan in functie van de
verkeersveiligheid of –leefbaarheid.
Artikel 2:
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§ 1. De lokale mobiliteitsraad van Herenthout is samengesteld uit de volgende
stemgerechtigde leden.
een afgevaardigde van de lokale politie
een afgevaardigde van de jeugdraad die inwoner is van Herenthout
een afgevaardigde van de seniorenraad die inwoner is van Herenthout
een afgevaardigde van elk schoolnet
een afgevaardigde van de plaatselijke vereniging voor andersvaliden, die
inwoner is van Herenthout
een afgevaardigde van de plaatselijke vereniging van zelfstandigen, die
inwoner is van Herenthout
geïnteresseerde inwoners, met een maximum van 5 personen, die aantonen
dat zij over een zekere deskundigheid of belang beschikken.
§ 2. De mobiliteitsraad wordt uitgebreid met volgende niet-stemgerechtigde leden:
de schepen bevoegd voor openbare werken
de schepen, bevoegd voor verkeer en mobiliteit
één afgevaardigde van elk van de in de gemeente- en OCMW-raad zetelende
fracties
§ 3. Ieder lid, met uitzondering van de geïnteresseerde inwoners, kan een
plaatsvervanger aanduiden.
Artikel 3:
De schepen, bevoegd voor verkeer en mobiliteit, is voorzitter van de mobiliteitsraad.
De schepen, bevoegd voor openbare werken, is ondervoorzitter van de
mobiliteitsraad.
Artikel 4:
De mobiliteitsraad kan te allen tijde deskundigen uitnodigen om de vergadering bij te
wonen met raadgevende stem.
Indien de mobiliteitsraad hiertoe beslist, kunnen in zijn midden werkgroepen
opgericht worden voor de realisatie van bepaalde projecten.
Artikel 5:
Het secretariaat wordt waargenomen door een aangestelde ambtenaar van het
gemeentebestuur.
Het verslag van de vergadering wordt per mail binnen de twintig dagen toegezonden
aan alle leden van de mobiliteitsraad. Zonder tegenbericht wordt het verslag van de
vergadering als aanvaard beschouwd door alle leden na verloop van 10
kalenderdagen.
Adviezen en voorstellen worden onverwijld overgezonden aan het College van
burgemeester en schepenen, met kopie aan de leden van de mobiliteitsraad.
Artikel 6:
De mobiliteitsraad vergadert zo dikwijls als de omstandigheden het vereisen en
minstens 3 maal per jaar.
Hij wordt bijeengeroepen door de voorzitter.
De voorzitter is verplicht de mobiliteitsraad binnen de maand bijeen te roepen indien
1/3 van de leden of het College van burgemeester en schepenen hierom verzoeken.
Artikel 7:
De bijeenroeping gebeurt schriftelijk, bij voorkeur per mail, minstens acht dagen
voor de vergadering.
De uitnodiging vermeldt plaats, datum en uur en de agenda van de vergadering.
Ieder lid kan punten aan de agenda van de raad toevoegen door dit agendapunt met
toelichting schriftelijk mee te delen aan de voorzitter uiterlijk drie dagen voor de
vergadering.
Artikel 8:
De vergaderingen van de mobiliteitsraad zijn openbaar.
Indien de handhaving van de orde zulks vereist, kan de voorzitter beslissen bepaalde
punten in gesloten zitting te behandelen.
Artikel 9:
Om geldig te kunnen beraadslagen, moet minstens de helft van de stemgerechtigde
leden aanwezig zijn.
Indien het quorum niet wordt bereikt kan de daaropvolgende vergadering over
dezelfde agenda beslissen, ongeacht het aantal aanwezigen.
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De adviezen en voorstellen worden aangenomen met een gewone meerderheid van
de geldig uitgebrachte stemmen.
Leden die persoonlijk belang hebben bij een door de raad te behandelen agendapunt,
kunnen niet deelnemen aan de bespreking en de besluitvorming van het
desbetreffende punt.
Artikel 10:
Het advies van de mobiliteitsraad is niet bindend.
Indien het voorstel of advies van de gemeentelijke mobiliteitsraad Herenthout niet
gevolgd wordt, moet het College van burgemeester en schepenen de beslissing
motiveren.
Artikel 11:
De mobiliteitsraad Herenthout kan een huishoudelijk reglement aannemen.
Artikel 12:
De mobiliteitsraad Herenthout wordt om de zes jaar, na de installatie van de nieuwe
gemeenteraad, vernieuwd."
8. Goedkeuring statuten sportraad
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een
lokaal sportbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2012 betreffende de
uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren
van een lokaal sportbeleid;
Overwegende dat het de intentie is om de organisatie van inspraak in de
verschillende beleidsdomeinen in de loop van de legislatuur te optimaliseren met het
oog op meer transparantie en betrokkenheid;
Gelet op voorliggend voorstel van statuten voor de gemeentelijke sportraad;
Overwegende dat deze statuten ter goedkeuring aan de gemeenteraad dienen te
worden voorgelegd;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Het besluit van onze raad van 28 januari 2013 houdende goedkeuring van
de statuten van de sportraad, wordt opgeheven.
Artikel 2. De statuten van de gemeentelijke sportraad worden vastgesteld als volgt:
"Hoofdstuk 1:Doelstelling.
Art. 1.
De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en
de openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente.
Hij doet dit onder andere door:
a) Het geven van advies aan de lokale overheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op
verzoek, voor alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van
het sportbeleid en voor alle aangelegenheden die voorzien zijn in de van kracht
zijnde regelgeving;
b) Het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen alle Nederlandstalige
sportinitiatieven onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen,
scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten
ontplooien op het grondgebied van de gemeente;
c) Het voorstellen van op de behoeften afgestemde initiatieven op het gebied van
sportbeoefening en kaderopleiding;
d) Het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie;
e) De deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande raden
voor culturele aangelegenheden en de onderlinge uitwisseling van informatie.
Hoofdstuk 2: Samenstelling en structuur.
Art. 2.
De sportraad moet voldoende representatief zijn voor alle bestaande vormen van
sportbeoefening bij de bevolking. Hij is samengesteld uit een algemene vergadering
en een raad van bestuur.
Algemene vergadering
Art. 3.
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Het gemeentebestuur moet in de sportraad de actoren betrekken die het
Nederlandstalig sportleven bevorderen, zijnde:
1) Alle Nederlandstalige sportinitiatieven onder andere sportverenigingen,
sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die
sportieve activiteiten ontwikkelen op het grondgebied van de gemeente;
2) Deskundigen inzake sport: personen die wegens hun bijzondere sportieve
bevoegdheid en / of bekwaamheid positief kunnen bijdragen tot de werking van de
sportraad. Zij kunnen een bestuurslid zijn van een organisatie die lid is van de
sportraad.
3) De niet-georganiseerde sporter, woonachtig in de gemeente.
Art. 4.
Elke vereniging, organisatie, instelling wijst, volledig vrij 1 lid en 1 plaatsvervanger
aan. Deze dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a) Zij moeten lid zijn van het sportinitiatief dat zij vertegenwoordigen;
b) Zij mogen niet meer dan één sportinitiatief vertegenwoordigen.
Art. 5.
§ 1. Alle leden zijn stemgerechtigd. Elk lid heeft één stem.
§ 2. In afwijking van § 1 zetelen in de sportraad een vertegenwoordiger van elke
fractie die vertegenwoordigd is in de gemeente- en OCMW-raad zonder stemrecht.
Art. 6.
Een sportinitiatief dat lid van de sportraad wenst te worden, dient een aanvraag te
richten aan de raad van bestuur van de sportraad. Indien ze beantwoordt aan de in
art. 3 gestelde normen, kan ze toetreden tot de algemene vergadering.
Art. 7.
Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren:
a) Het aanvaarden en uitsluiten van leden van de algemene vergadering, zowel van
de organisaties in art. 3.1 als de deskundigen in art. 3.2;
b) De aanstelling en het ontslag van de bestuurders;
c) De aanstelling van de rekeningnazichters;
d) De jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen en de begroting van de sportraad;
e) Het verlenen van advies over de beleidsdoelstellingen inzake sport in het
meerjarenplan;
f) Het voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement;
g) Het verkiezen van de raad van bestuur;
h) Het geven van adviezen op de subsidiereglementen met invloed op de sport;
i) Het vastleggen of een kandidaat lid deskundige inzake sport is of niet.
Raad van bestuur
Art. 8.
De algemene vergadering bepaalt op welke manier de leden van de raad van bestuur
worden verkozen en neemt daartoe de nodige bepalingen op in het huishoudelijk
reglement.
Art. 9.
De algemene vergadering kiest uit haar leden die zich kandidaat stellen, bij gewone
meerderheid van stemmen, een voorzitter en een ondervoorzitter.
Art. 10.
De raad van bestuur duidt secretaris, penningmeester, en eventuele andere functies
aan, met een maximum van 12 leden.
Art. 11.
De bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn
toegewezen, behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Hoofdstuk 3: Rekeningen van de sportraad.
Art 12.
Elk jaar worden de rekeningen van het verlopen jaar en de begroting van het
volgende jaar voorgelegd aan de algemene vergadering.
Art. 13.
Alle gelden worden beheerd door de penningmeester. Veertien dagen voor de
algemene vergadering zien twee rekeningnazichters die door de vorige algemene
vergadering aangewezen werden, de rekeningen na. Zij brengen verslag uit aan de
algemene vergadering.
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Hoofdstuk 4: Huishoudelijk reglement
Art. 14.
Het huishoudelijk reglement dat, na advies van de sportraad, ter goedkeuring aan de
gemeenteraad wordt voorgelegd bepaalt nadere richtlijnen voor de werking van de
sportraad, inzonderheid betreffende:
1. Maatregelen waarmee het recht op informatie van de sportraad ten aanzien
van het gemeentebestuur wordt gewaarborgd;
2. De wijze van aanvragen en uitbrengen van de adviezen met inbegrip van de
termijn binnen dewelke advies dient te worden uitgebracht;
3. De termijn binnen dewelke de gemeenteraad een gemotiveerd standpunt over
de uitgebrachte adviezen inneemt;
4. De wijze van betrokkenheid van de sportraad bij de opmaak, uitvoering en
evaluatie van het meerjarenplan op het vlak van sport;
5. Maatregelen met betrekking tot de openbaarheid van de werkzaamheden van
de sportraad;
6. De wijze waarop de gemeente toezicht zal houden op de door haar aan de
sportraad ter beschikking gestelde financiële middelen;
Hoofdstuk 5: Algemene bepalingen
Art. 15.
De schepen bevoegd voor de sport kan als waarnemer de vergaderingen bijwonen.
De sportgekwalificeerde ambtenaar volgt de vergaderingen van de sportraad als
waarnemer en maakt de verslagen op.
Art. 16.
Binnen het kader van het goedgekeurde meerjarenplan voorziet het
gemeentebestuur een werkingstoelage voor de gemeentelijke sportraad.
Art. 17.
Het gemeentebestuur stelt een vergaderlokaal ter beschikking aan de sportraad.
Art. 18.
In functie van eventuele hervorming van de inspraakorganen, eindigen de huidige
mandaten uiterlijk op 31 december 2020.
Indien voor deze datum geen beslissing van de gemeenteraad is tussengekomen,
worden de mandaten stilzwijgend verlengd voor de rest van de legislatuur."
9. Goedkeuring statuten cultuurraad
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, laatst gewijzigd bij
decreet van juli 2016 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de
begroting 2016;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van
het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid, laatst gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse regering van 4 juli 2014;
Overwegende dat het de intentie is om de organisatie van inspraak in de
verschillende beleidsdomeinen in de loop van de legislatuur te optimaliseren met het
oog op meer transparantie en betrokkenheid;
Gelet op het voorliggende voorstel van statuten van de gemeentelijke cultuurraad;
Overwegende dat deze statuten ter goedkeuring dienen voorgelegd te worden aan de
gemeenteraad;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Het besluit van onze gemeenteraad van 28 januari 2013 houdende
goedkeuring van de statuten van de Cultuurraad, wordt opgeheven.
Artikel 2. De statuten van de Cultuurraad worden vastgesteld als volgt:
"Artikel 1.
De Cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het
belang van alle inwoners van de gemeente via samenwerking en overleg. Om deze
doelstellingen te bereiken zal hij:
1. De culturele activiteiten bevorderen met inbegrip van de cultuurspreiding, de
voortdurende vorming en de vrijetijdsbesteding. De activiteiten in deze
sector coördineren, overleg en samenwerking tot stand brengen tussen
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verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties actief betrokken in
de culturele sector, in de ruimste betekenis van het woord.
2. Op vraag van het lokaal bestuur en op eigen initiatief adviezen uitbrengen
over alle aangelegenheden betreffende het cultuurbeleid.
3. Onderzoek verrichten naar en documentatie verzamelen over het cultureel
leven en werking in de gemeente.
4. Op de behoefte afgestemde initiatieven nemen op het gebied van culturele
animatie en bevordering van het culturele welzijn.
5. Deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke culturele infrastructuur
overeenkomstig de terzake geldende wetgeving.
De adviezen van de Cultuurraad zijn niet bindend. Indien echter het lokaal bestuur
een beslissing neemt die afwijkt van het advies, zal dit uitdrukkelijk gemotiveerd
worden.
SAMENSTELLING VAN DE CULTUURRAAD:
Artikel 2.
De Cultuurraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden
en de schepen van cultuur, als waarnemer, die allen in de gemeente dienen
woonachtig te zijn, aangevuld met de ambtenaar belast met culturele
aangelegenheden.
De Cultuurraad is samengesteld uit een algemene vergadering en een bestuur.
Artikel 3.
Stemgerechtigde leden zijn:
1. een vertegenwoordiger of plaatsvervanger van elke private of publieke
organisatie (vereniging, dienst, instelling) die een culturele werking kan
aantonen in de gemeente en hun lokaal in Herenthout heeft en voor zover zij
voldoen aan de algemene voorwaarden bepaald in artikel 5.1 en 5.2.
2. Geïnteresseerde deskundigen die een culturele werking kunnen aantonen.
Artikel 4.
Niet-stemgerechtigde leden zijn de afgevaardigden van de fracties uit de gemeenteen OCMW-raad. Elke fractie mag 1 afgevaardigde aanduiden.
De Cultuurraad kan ten allen tijde leden met raadgevende stem aanduiden.
Waarnemende leden zijn:
1. De gemeentelijke ambtenaar belast met culturele aangelegenheden;
2. De schepen bevoegd voor het cultuurbeleid.
Artikel 5.
Samenstelling van de algemene vergadering:
1. De organisatie die een lid wil afvaardigden naar de Cultuurraad of elke
geïnteresseerde deskundige, dient een schriftelijke aanvraag te richten aan de
voorzitter van het bestuur van de Cultuurraad. Indien hij/zij beantwoordt aan
de gestelde erkenningsnormen, kan de persoon toetreden tot de algemene
vergadering.
2. Om te voldoen aan de normen voor lidmaatschap aan de Cultuurraad dient de
organisatie:
• representatief zijn voor het culturele werk in de gemeente
• hun zetel hebben te Herenthout
• een voldoende aantal culturele activiteiten in de gemeente kunnen aantonen
• door zijn statuten, reglementen, samenstelling van bestuur en leden, en een
werkingsverslag laten blijken dat de vereniging voldoet en blijft voldoen aan
de hierboven aangehaalde normen
• voldoen aan de in artikel 7 en 8 opgesomde voorschriften over de werking
van de Cultuurraad.
• minimum 18 jaar oud zijn
• actief betrokken zijn in de werking van de organisatie waardoor zij zijn
aangeduid
• geen lid zijn van de gemeente- of OCMW- raad
• inwoner zijn van de gemeente
• geen vertegenwoordiger zijn voor een andere vereniging of organisatie
• voldoen aan de in artikel 7 en 8 opgesomde voorschriften over de werking
van de algemene vergadering.
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3. De vertegenwoordiger van de culturele organisaties wordt in volle vrijheid
aangeduid door de betrokken organisatie maar moeten aan de volgende
voorwaarden voldoen:
4. de vereniging duidt een plaatsvervanger aan die bij verontschuldiging van de
afgevaardigde de vergaderingen bijwoont. Deze plaatsvervanger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de vertegenwoordiger.
Artikel 6.
In functie van een eventuele hervorming van de inspraakorganen, eindigen de
huidige mandaten uiterlijk op 31 december 2020.
Indien voor deze datum geen beslissing van de gemeenteraad is tussengekomen,
worden de mandaten stilzwijgend verlengd voor de rest van de legislatuur.
Artikel 7. Rechten en plichten van het stemgerechtigd lid.
Plichten van het stemgerechtigd lid zijn:
1. onderschrijven van de doelstellingen van de gemeentelijke Cultuurraad en
actief deelnemen aan de realisatie ervan;
2. het bijwonen van de vergaderingen; indien dit onmogelijk is zijn/haar
plaatsvervanger te verwittigen en zich te verontschuldigen;
3. de vereniging of organisatie die hij vertegenwoordigt grondig te informeren
over de werkzaamheden en de beslissingen van de Cultuurraad.
Rechten van het stemgerechtigd lid zijn:
1. spreek- en stemrecht op alle algemene vergaderingen van de Cultuurraad;
2. inzagerecht in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuur ter
beschikking stelt van de Cultuurraad;
3. inzage en controle in de werkingsmiddelen en budget van de Cultuurraad.
Artikel 8.
Einde mandaat algemene vergadering
Aan het mandaat van een lid van de algemene vergadering komt een einde door
schriftelijke melding van:
1. het ontslag van de betrokkene uit de Cultuurraad;
2. de intrekking van de opdracht door de afvaardigende organisatie;
3. het aanvaarden door de stemgerechtigde leden van een politiek mandaat of
van een toezichthoudende overheidsfunctie over culturele aangelegenheden;
4. door 3 opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden op de algemene
vergadering;
5. het niet meer voldoen aan artikelen 5.2, 5.3 en 7 van deze statuten;
6. het intrekken van de erkenning van de afvaardigende organisatie.
Einde mandaat bestuur
Aan het mandaat van een lid van het bestuur komt een einde door:
1. het ontslag als lid van de algemene vergadering;
2. door 3 opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden op de
bestuursvergadering;
3. bij beslissing van de algemene vergadering bij volstrekte meerderheid bij een
aanwezigheid van tenminste 50% van de stemgerechtigde leden.
Artikel 9.
1. Als wordt vastgesteld dat aan het mandaat van een lid van de algemene
vergadering een eind is gekomen dient binnen de drie maanden in zijn
vervanging te worden voorzien. Als dit niet gebeurt vervalt de
vertegenwoordiging van de vereniging.
2. Een nieuwe aanvraag van lidmaatschap na schorsing te wijten aan artikel 9.1
dient bij het bestuur van de Cultuurraad ingediend te worden.
Artikel 10. Structuur
1. De algemene vergadering komt ten minste tweemaal per jaar samen. Deze
vergaderingen zijn openbaar. Agenda, datum en plaats worden bekend
gemaakt.
2. Binnen de algemene vergadering kunnen secties en studiecommissies
opgericht worden.
3. De algemene vergadering kiest uit zijn stemgerechtigde leden, onder de
voorgedragen kandidaten bij geheime stemming een bestuur. De uit hoofde
van zijn/haar ambt aangewezen lid van het college van burgemeester en
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schepenen en de door de gemeente aangeduide ambtenaar is waarnemend lid
van het bestuur. De voorzitter van een eventuele sectie kan tijdelijk worden
toegevoegd aan het bestuur van de Cultuurraad.
4. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement opmaken. Het
huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd of gewijzigd bij gewone
meerderheid van stemmen op een aanwezigheid van tenminste twee derde
van de stemgerechtigde leden. Bij onvoldoende aanwezigheid wordt binnen
twee maanden een nieuwe buitengewone vergadering samengeroepen en
wordt er beslist met gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezigen.
5. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten vermeld
in artikel 2 van het erkenningsbesluit van de gemeentelijke raden voor
Cultuurbeleid.
6. De documenten en verslagen zijn steeds ter inzage bij de gemeentelijke
Cultuurdienst.
Artikel 12. Statuten
Het voorstel tot wijziging van onderhavig statuut, dat voor goedkeuring dient te
worden overgemaakt aan het gemeentebestuur, kan alleen beraadslaagd worden
door de Culturele Raad indien het voorstel tot wijziging uitdrukkelijk op de agenda
werd vermeld. Dit kan enkel gebeuren bij gewone meerderheid van stemmen op een
aanwezigheid van tenminste twee derde van de stemgerechtigde leden. Bij
onvoldoende aanwezigheid wordt binnen twee maanden een nieuwe buitengewone
vergadering samengeroepen en wordt er beslist met gewone meerderheid ongeacht
het aantal aanwezigen.
Artikel 13.
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuur over de adviezen aan
het lokaal bestuur, over het werkprogramma, het budget en alle belangrijke culturele
aangelegenheden die de goede werking van de Cultuurraad mogelijk maken, waarbij
de dagelijkse werking en door het lokaal bestuur gevraagde snelle adviezen door het
bestuur gegeven worden en nadien door de algemene vergadering bekrachtigd
worden."
10. Goedkeuring statuten raad voor ontwikkelingssamenwerking
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Overwegende dat het een algemene tendens in de maatschappij is steeds meer
aandacht te besteden aan ontwikkelingssamenwerking en begeleiding van
achtergestelde streken naar meer zelfstandigheid en welvaart; dat ook in onze
gemeente
jaarlijks
een
aanzienlijk
bedrag
wordt
besteed
aan
ontwikkelingssamenwerking;
Gelet op het bestaan in onze gemeente van de Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking als inspraakorgaan betreffende het gemeentelijk beleid
inzake ontwikkelingssamenwerking; dat deze adviesraad eveneens zelf acties kan
opzetten;
Overwegende dat het de intentie is om de organisatie van inspraak in de
verschillende beleidsdomeinen in de loop van de legislatuur te optimaliseren met het
oog op meer transparantie en betrokkenheid;
Gelet op het voorgebracht voorstel van statuten voor deze adviesraad;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Het besluit van onze gemeenteraad van 28 januari 2013 houdende
goedkeuring
van
de
statuten
van
de
gemeentelijke
raad
voor
ontwikkelingssamenwerking, wordt opgeheven.
Artikel 2. De statuten van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking
worden vastgesteld als volgt:
"Artikel 1:
De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking heeft tot doel:
advies geven aan het lokaal bestuur over het beleid inzake
ontwikkelingssamenwerking
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overkoepelend, coördinerend en stimulerend optreden ten aanzien van groepen
en verenigingen in de gemeente die een werking rond derde wereldproblemen
opzetten
overheid en bevolking informeren en sensibiliseren rond de derde
wereldproblemen.
Om de hiervoor omschreven doelstellingen te bereiken, kan de GROS alle initiatieven
nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze doelen te maken hebben en/of
bijdragen tot de realisatie ervan.
Onder ‘ontwikkelingssamenwerking’ in deze context dient verstaan te worden: de
globalisering, de Noord-Zuidverhoudingen, de internationale samenwerking, de
multiculturele samenleving, de armoedebestrijding en de duurzame ontwikkeling.
Artikel 2:
De GROS geeft advies aan de lokale beleidsverantwoordelijken over
ontwikkelingssamenwerking, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van de lokale
overheid.
De GROS formuleert een antwoord binnen de 60 dagen na ontvangst van het
geschreven verzoek tot advies van de lokale overheid. Dit verzoek tot advies is
steeds vergezeld van de nodige informatie. Deze termijn geldt behoudens een
zeldzaam geval van hoogdringendheid, bijvoorbeeld bij een vraag naar noodhulp na
een catastrofe in de derde wereld.
De GROS kan tevens op eigen initiatief schriftelijk verzoeken en adviezen formuleren
naar de lokale overheid. Het lokaal bestuur dient de verzoeken en/of adviezen
binnen de 60 dagen na ontvangst te beantwoorden en het eraan gegeven gevolg
mee te delen, behoudens hoogdringendheid. Het advies van de GROS is niet
bindend. Het niet inwilligen van een verzoek of het niet opvolgen van een advies
wordt door het orgaan, bevoegd voor de beslissing, steeds schriftelijk gemotiveerd.
Artikel 3:
De GROS bestaat uit een algemene vergadering en een stuurgroep.
De algemene vergadering kiest uit haar leden een stuurgroep.
Artikel 4:
De GROS bestaat uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.
Stemgerechtigde leden zijn:
Afgevaardigden, woonachtig in de gemeente Herenthout, van een organisatie
op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. Elke organisatie kan één afgevaardigde
aanduiden. Enkel bij verhindering van de aangewezen vertegenwoordiger kan een
plaatsvervanger, die eveneens woonachtig is in Herenthout, afgevaardigd worden.
Onafhankelijke personen uit de gemeente die zich inzetten voor
ontwikkelingssamenwerking.
Elk lid heeft één stem in de algemene vergadering.
Niet-stemgerechtigde leden zijn:
de schepen van ontwikkelingssamenwerking
de gemeentelijk ambtenaar, door het College van burgemeester en schepenen
belast met de ontwikkelingssamenwerking
een afgevaardigde van elke in de gemeente- en OCMW-raad vertegenwoordigde
fractie.
Artikel 5:
De GROS kan te allen tijde deskundigen uitnodigen om de vergadering bij te wonen
met raadgevende stem.
Artikel 6:
De algemene vergadering kiest uit haar stemgerechtigde leden een stuurgroep.
Deze stuurgroep bestaat uit minimum 3 en maximum 7 leden, waaronder minstens
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De schepen voor ontwikkelingssamenwerking woont de vergaderingen van de
stuurgroep bij met raadgevende stem.
Indien een lid van de stuurgroep ontslag neemt, wordt in zijn functie een nieuw lid
verkozen dat de termijn van het ontslagnemend lid voltooit.
De taken van de stuurgroep zijn o.m.:
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De agenda van de algemene vergadering opstellen. Elk lid van de algemene
vergadering kan op eenvoudig verzoek aan de voorzitter een punt op de agenda van
de algemene vergadering plaatsen.
De algemene vergadering bijeenroepen, ook in geval van hoogdringendheid
De GROS vertegenwoordigen en instaan voor het dagelijks bestuur van GROS
Zorgen voor een getrouwe verslaggeving van de vergaderingen
Toezicht houden op de uitvoering van de beslissingen en adviezen
De toestand van de financiële middelen eenvoudig maar nauwkeurig bijhouden.
De toelichting met betrekking tot de toestand van de financiële middelen is een
agendapunt van elke algemene vergadering.
Artikel 7:
De algemene vergadering komt samen zo vaak de omstandigheden het vereisen en
minstens drie keer per jaar.
De stuurgroep vergadert zo vaak de noodwendigheden van de werking het vereisen.
Artikel 8:
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de stuurgroep, op eigen
initiatief of op vraag van minstens 1/3 van de stemgerechtigde leden.
De uitnodigingen voor de algemene vergadering, met vermelding van de agenda en
dag en uur van de vergadering, worden minstens 10 dagen op voorhand aan de
leden verstuurd.
Tijdens de algemene vergadering van de GROS kunnen alleen die punten besproken
worden, die vermeld zijn op de agenda, behoudens eensluidend akkoord van de
stemgerechtigde leden.
Artikel 9:
De vergaderingen van de GROS zijn openbaar.
Indien de handhaving van de orde zulks vereist, kan de voorzitter beslissen om
bepaalde punten in gesloten vergadering te behandelen.
Artikel 10:
Om geldig te kunnen beraadslagen, moet minstens de helft van de stemgerechtigde
leden aanwezig zijn.
Indien het quorum niet wordt bereikt kan de daaropvolgende vergadering over
dezelfde agenda beslissen, ongeacht het aantal aanwezigen.
Ieder voorstel tot statutenwijziging dient aangenomen te worden met een 2/3
meerderheid. Het is onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad.
De adviezen en voorstellen worden aangenomen met een gewone meerderheid van
de geldig uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
Leden die persoonlijk belang hebben bij een door de GROS te behandelen
agendapunt, kunnen niet deelnemen aan de bespreking en de besluitvorming van het
desbetreffende punt.
Artikel 11:
De GROS kan een huishoudelijk reglement aannemen.
Artikel 12:
In functie van een eventuele hervorming van de inspraakorganen, eindigen de
huidige mandaten uiterlijk op 31 december 2020.
Indien voor deze datum geen beslissing van de gemeenteraad is tussengekomen,
worden de mandaten stilzwijgend verlengd voor de rest van de legislatuur."
11. Goedkeuring statuten jeugdraad
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Overwegende dat er in onze gemeente reeds jarenlang een adviesorgaan actief is
voor jeugdaangelegenheden;
Overwegende dat onze gemeente als kindvriendelijke gemeente veel belang hecht
aan inspraak door jongeren;
Gelet op het voorgebracht ontwerp van statuten van de gemeentelijke jeugdraad;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De statuten van de gemeentelijke jeugdraad worden vastgesteld als
volgt:
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"DOEL
Artikel 1
De Herenthoutse Jeugdraad heeft tot doel het contact, de coördinatie en de
samenwerking tussen de verschillende jeugdverenigingen, en de niet georganiseerde
jeugd, onderling te bevorderen, hun gemeenschappelijke belangen te dienen en
eventuele problemen samen op te lossen.
De Herenthoutse Jeugdraad heeft ook tot doel het jeugdwerk te stimuleren en ook
haar stem te laten horen in het jeugdbeleid.
De Herenthoutse Jeugdraad moet de waarborg zijn tot participatie van de
jeugdbevolking aan beleidsvoorbereidingen van het lokaal bestuur, met betrekking
tot het jeugdbeleid, door:
op eigen initiatief of op verzoek, aan het lokaal bestuur advies te verstrekken of
voorstellen te doen aangaande aangelegenheden die verband houden met het
jeugdbeleid en jeugdleven.
planning en organisatie van activiteiten en planning van het jeugdbeleid,
beleidsvoorbereidend werk.
haar adviesfunctie: het lokaal bestuur vraagt advies aan de jeugdraad, over alle
zaken die betrekking hebben op het jeugdbeleid. De adviezen van de Jeugdraad zijn
niet bindend. Indien de beslissing van het lokaal bestuur betreffende de kwestie
waarop het advies betrekking heeft, echter afwijkt van dit advies, zal dit uitdrukkelijk
gemotiveerd worden en gerapporteerd worden aan de Herenthoutse Jeugdraad.
De Herenthoutse Jeugdraad kan ook spontaan een advies formuleren aan het
lokaal bestuur.
Artikel 2
De jeugdraad mag de jeugdverenigingen niet hinderen in hun werking.
SAMENSTELLING
Artikel 3
De Herenthoutse Jeugdraad bestaat uit:
een dagelijks bestuur, gevormd door de voorzitter, secretaris, schatbewaarder.
Eventueel kan ook een ondervoorzitter verkozen worden.
het Herenthoutse schepencollege vaardigt een schepen van jeugd af. Deze heeft
geen stemrecht.
een algemene vergadering met openbaar karakter, gevormd door de effectieve
en plaatsvervangende leden van de door de Herenthoutse Jeugdraad erkende
jeugdorganisaties en gecoöpteerde leden met stemrecht, een afgevaardigde van elke
politieke fractie zonder stemrecht en individuele jongeren zonder stemrecht.
werkgroepen, die binnen de schoot van de Herenthoutse Jeugdraad kunnen
opgericht worden met mensen van het dagelijks bestuur, van de algemene
vergadering en vrijwilligers.
De werkgroep:
o ontwikkelt een visie op een specifiek jeugdthema;
o kan een advies formuleren over dit specifieke jeugdthema;
o Kan belast worden met de praktische organisatie van evenementen;
o kan het mandaat geven aan de voorzitter van de jeugdraad om het
advies en het verslag van de vergaderingen goed te keuren teneinde
een snelle informatiedoorstroming te garanderen;
o communiceert zijn bevindingen steeds op de Algemene Vergadering.
- de samenstelling van de jeugdraad mag maximum voor 2/3 uit mensen van
hetzelfde geslacht bestaan.
VOORWAARDEN TOT LIDMAATSCHAP
Artikel 4
Om een mandaat van lid van de Herenthoutse Jeugdraad te kunnen uitoefenen dient
voldaan aan de volgende voorwaarden:
behoren tot de leidingsploeg van een door de Algemene Vergadering erkende
Herenthoutse jeugd- of jongerenorganisatie, ofwel gecoöpteerd worden door de
Algemene Vergadering.
Minimum 16 jaar zijn en maximum 35 jaar zijn op het ogenblik dat het
lidmaatschap aanvangt of vernieuwd wordt.
op geen enkel niveau een politiek mandaat uitoefenen.
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woonachtig zijn in Herenthout of minstens een betrokkenheid met de gemeente
kunnen aantonen.
Artikel 5
Het Dagelijks Bestuur van De Herenthoutse Jeugdraad wordt aangesteld voor 2
werkjaren. Daarna kan dit steeds verlengd worden met een werkjaar.
Artikel 6
Elke Herenthoutse jeugdorganisatie duidt voor een periode van één jaar twee
effectieven en één plaatsvervangend lid aan in de Algemene Vergadering.
Uittredende leden kunnen na deze periode opnieuw worden aangeduid, voor zover zij
op dat ogenblik nog voldoen aan de voorwaarden tot lidmaatschap.
Artikel 7
Aan het lidmaatschap van de Herenthoutse Jeugdraad kan een einde worden
gemaakt.
op schriftelijk verzoek van de jeugdorganisatie die het lid in kwestie heeft
aangeduid
op schriftelijk verzoek van het lid.
In beide gevallen verplicht de jeugdorganisatie zich ertoe onmiddellijk een nieuw
effectief lid of een nieuwe plaatsvervanger aan te duiden.
op schriftelijk verzoek van de gecoöpteerde jongere.
de jeugdraad kan een gecoöpteerde afzetten mits een 2/3 de meerderheid van
stemmen en mits een gemotiveerd besluit.
Artikel 8
Wanneer een jeugdorganisatie ontbonden wordt dienen haar vertegenwoordigers
ontslag te nemen. Wanneer een nieuwe jeugdgroepering wordt opgericht en door de
jeugdraad
erkend
wordt
kunnen
volgens
hogervermelde
hun
twee
vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers aangeduid worden om in de raad te
zetelen. In afwachting van een erkenning mag deze organisatie wel een waarnemer
sturen. Deze heeft echter geen stemrecht. De algemene vergadering is openbaar.
Elk effectief lid heeft 1 stem maar het aantal aanwezigen is onbeperkt.
Artikel 9
Een jeugdvereniging of gecoöpteerde, die bij 3 opeenvolgende vergaderingen van de
jeugdraad niet vertegenwoordigd is geweest zonder dat dit schriftelijk of mondeling
wordt gemeld, wordt daarover schriftelijk door het dagelijks bestuur ingelicht. Bij
een volgende ongewettigde afwezigheid zal de vereniging of gecoöpteerde
uitgesloten worden.
Indien de uitgesloten vereniging haar lidmaatschap wil hernieuwen, kan dit volgens
de modaliteiten van artikel 9.
Artikel 10
De jeugdraad kan ten allen tijde individueel geïnteresseerde jongeren coöpteren met
een maximum van 2/3de van het aantal effectieve leden na een proefperiode van 3
maanden en met een engagement van 1 jaar.
Artikel 11
De gecoöpteerde leden van de jeugdraad kunnen niet tegelijk effectief lid en/of
plaatsvervangend lid zijn van dezelfde of van verschillende verenigingen, zij kunnen
ook geen deel uitmaken van één van de aangesloten verenigingen.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12
De AV komt tenminste 4 keer per werkjaar bijeen op data die door het dagelijks
bestuur in het begin van het werkjaar worden vastgelegd. De bijeenkomsten gaan
door in een gemeentelijk lokaal.
De AV komt bijeen telkens wanneer het Dagelijks Bestuur het nuttig acht ofwel op
verzoek van:
1 van de stemgerechtigde leden
het lokaal bestuur, via de schepen van jeugd
Het Dagelijks Bestuur stelt de dagorde op aan de hand van voorstellen van de
verzoekers.
De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:
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op eigen initiatief of op verzoek, aan het lokaal bestuur advies te verstrekken of
voorstellen te doen aangaande problemen die verband houden met het jeugdbeleid
en jeugdleven.
planning en organisatie van activiteiten en planning van het jeugdbeleid,
beleidsvoorbereidend werk.
aan adviesfunctie: het lokaal bestuur vraagt advies aan de jeugdraad, over alle
zaken die betrekking hebben op het jeugdbeleid.
Coördineren, ondersteunen & stimuleren van Herenthoutse jeugdverenigingen.
Het verdedigen van de gemeenschappelijke belangen in allerhande dossiers
aangaande (niet-) georganiseerde jeugd.
Hierop zijn ook de afgevaardigde van elke politieke fractie uitgenodigd. Zij hebben
evenwel geen stemrecht. De uitnodigingen en het verslag van de vorige vergadering
zullen verstuurd worden door de jeugdambtenaar, in opdracht van het Dagelijks
Bestuur.
De Algemene Vergadering kan het mandaat geven aan de voorzitter van de
algemene vergadering om het advies en het verslag van de vergaderingen goed te
keuren teneinde een snelle informatiedoorstroming te garanderen.
Artikel 13
De algemene vergadering wordt samengeroepen door het dagelijks bestuur, dat
plaats, tijd en dagorde van de vergadering vaststelt. De dagorde kan aangevuld
worden, mits schriftelijke verwittiging, door de leden van de algemene vergadering.
De vergaderingen zijn openbaar, mits bewaring van de goede orde en voorgezeten
door de voorzitter, of, zo deze verhinderd is, door diens opvolger in het Dagelijks
Bestuur, in afspraak met de voorzitter.
Tijdens de Algemene Vergadering kunnen aanvullende punten en mededelingen
onder ‘varia’ worden behandeld.
Artikel 14
Om geldige beslissingen te kunnen nemen moeten minstens ½ + 1 van de
stemgerechtigde leden (het effectief of het plaatsvervangend lid) op de algemene
vergadering aanwezig zijn. Indien een bepaald punt niet geldig kon beslist worden
ingevolge onvoldoende aanwezigheid, zal de tweede maal hierover wel geldig kunnen
worden beslist, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde vertegenwoordigers.
Alleen de effectieve of hun plaatsvervangende leden, van de door de Jeugdraad
erkende jeugdorganisaties of de door de Jeugdraad gecoöpteerde jongeren hebben
stemrecht; de schepen van jeugd, de jeugdambtenaar, de politiek afgevaardigden en
de individuele jongeren hebben geen stemrecht.
De beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen. Bij
gelijkheid van stemmen, telt de stem van de voorzitter dubbel.
DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 15
De voorzitter en de schatbewaarder worden rechtstreeks gekozen door de Algemene
Vergadering. Eventueel kan ook een ondervoorzitter aangeduid worden. De taak van
secretaris wordt door de ambtenaar belast met jeugdzaken waargenomen.
De stemming gebeurt schriftelijk en is geheim. De kandidaten die de meeste
stemmen hebben bekomen, zijn verkozen. Bij gelijkheid van stemmen voor de
kandidaten wordt tussen deze kandidaten gestemd. Indien er bij de volgende
stemronde een gelijkheid van stemmen ontstaat dan is diegene die de hoogste
anciënniteit bezit verkozen.
De verkiezing gebeurt telkens voor een periode van 2 jaar.
Het dagelijks bestuur:
- functioneert als denktank voor jeugdaangelegenheden op het grondgebied van
Herenthout en zoekt hierbij voeding bij de algemene vergadering;
- organiseert de jaarplanning van data van bijeenkomsten van de algemene
vergadering aan het begin van het kalenderjaar;
- legt de agenda van de vergaderingen vast en bereidt de bijeenkomsten van de
algemene vergadering voor;
- bespreekt de verslagen en adviezen van de algemene vergadering die goedgekeurd
kunnen worden door de voorzitter;
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- informeert de algemene vergadering over de stand van zaken binnen de
werkgroepen;
- Het secretariaat ondersteunt de voorbereiding en organisatie van de bijeenkomsten
van de werkgroep.
Het Dagelijks Bestuur kan autonoom adviezen geven.
DUUR
Artikel 16
In functie van een eventuele hervorming van de inspraakorganen, eindigen de
huidige mandaten uiterlijk op 31 december 2020.
Indien voor deze datum geen beslissing van de gemeenteraad is tussengekomen,
worden de mandaten stilzwijgend verlengd voor de rest van de legislatuur.
OPHEFFING
Artikel 17
Indien er minder dan 2 erkende jeugdverenigingen vertegenwoordigd zijn in de
jeugdraad dan zal de jeugdraad opgeheven worden.
Na opheffing van de jeugdraad zal de overschot van de financiële middelen
overgemaakt worden aan het lokaal bestuur."
12. Goedkeuring statuten toerismeraad
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het bestaan van een gemeentelijke Toerismeraad in onze gemeente;
Overwegende dat de Toerismeraad een belangrijke schakel is in het verder
ontwikkelen van een toeristisch beleid;
Overwegende dat het de intentie is om de organisatie van inspraak in de
verschillende beleidsdomeinen in de loop van de legislatuur te optimaliseren met het
oog op meer transparantie en betrokkenheid;
Overwegende dat de samenstelling en werking van het adviesorgaan dient geregeld
te worden bij wijze van statuten;
Gelet op het voorgebracht voorstel van statuten;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Het besluit van onze gemeenteraad van 28 januari 2013 houdende
goedkeuring van de statuten van de toerismeraad, wordt opgeheven.
Artikel 2. De statuten van de toerismeraad worden vastgesteld als volgt:
"Artikel 1. Algemeen
1.1.
De zetel van de toerismeraad is gevestigd op volgend adres:
Gemeentebestuur Herenthout, Loket Vrije Tijd, Bouwelse Steenweg 8, 2270
Herenthout.
1.2.
Het is de toerismeraad toegestaan een huishoudelijk reglement te voorzien
waarin alle punten, niet door de statuten geregeld, nader bepaald kunnen worden.
Artikel 2. Doel
2.1. De adviesraad heeft tot doel:
het bevorderen van een democratisch en coherent beleid inzake toerisme in het
belang van de gemeente en haar bevolking, in coördinatie met toeristische partners
en actoren;
het versterken van de toeristische aantrekkingskracht en activiteit van de
gemeente.
2.2.
Om deze doelstelling te verwezenlijken kan de adviesraad onder meer:
- adviezen uitbrengen inzake het toeristisch beleid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op
verzoek, aan het lokaal bestuur en, in voorkomend geval, aan andere instanties;
- initiatieven voorstellen, of zelf uitwerken, op toeristisch gebied;
- toeristische activiteiten organiseren, op eigen initiatief of op vraag van het lokaal
bestuur;
- deelnemen aan overleg met de andere adviesraden van Herenthout en er
informatie mee uitwisselen;
- bezienswaardigheden en evenementen bekend maken en promoten;
- publiciteits- en promotiemateriaal of brochures creëren en instaan voor de
verspreiding ervan, al dan niet tegen betaling.
Deze opsomming is niet limitatief.
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De adviezen, verstrekt door de toerismeraad, zijn niet bindend.
Indien de beslissing van het lokaal bestuur betreffende de kwestie waarop het advies
betrekking heeft, van dit advies afwijkt, zal dit uitdrukkelijk gemotiveerd worden.
Artikel 3. Lidmaatschap
3.1.
De toerismeraad telt minimaal 4 en maximaal 12 stemgerechtigde leden. Er
wordt gestreefd naar een gebalanceerde samenstelling.
3.2.
Stemgerechtigde leden dienen minimaal de leeftijd van 18 jaar te bereiken
tijdens het jaar van kandidatuurstelling en mogen geen politiek mandaat uitoefenen
binnen de gemeente. Zij verklaren zich bereid de statuten na te leven en zich actief
te engageren om de doelstellingen van de toerismeraad te realiseren. Ze voldoen
aan minstens één van volgende voorwaarden:
- Woonachtig zijn in de gemeente Herenthout en toeristische deskundigheid en/of
verdiensten hebben;
- Een toeristische aanbieder op het grondgebied vertegenwoordigen.
3.3. Niet-stemgerechtigde leden zijn:
- de schepen van toerisme
- de coördinator toerisme (personeelslid van het gemeentebestuur, belast met de
coördinatie van het toerismebeleid)
- één vertegenwoordiger per fractie in de gemeente- en OCMW-raad.
3.4. Stemgerechtigde leden dienen een schriftelijke aanvraag tot lidmaatschap in.
De gemeenteraad beslist na advies van de coördinator toerisme over de aanstelling.
Na installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt ook de samenstelling van de
toerismeraad hernieuwd, binnen een termijn van zes maanden.
3.5.
Leden die ontslag nemen doen dit t.a.v. de voorzitter. De gemeenteraad
wordt hiervan in kennis gesteld. Aan lidmaatschap komt tevens een einde door het
niet meer voldoen aan de voorwaarden tot lidmaatschap, of door 3 opeenvolgende
niet-gemotiveerde afwezigheden op de vergaderingen van de toerismeraad.
3.6.
Externe deskundigen kunnen gehoord worden over een specifiek onderwerp.
De toerismeraad kan naar eigen goeddunken samenwerken met andere
gemeentelijke raden en/of verenigingen voor het nastreven van haar doelstelling.
3.7. In functie van een eventuele hervorming van de inspraakorganen, eindigen de
huidige mandaten uiterlijk op 31 december 2020.
Indien voor deze datum geen beslissing van de gemeenteraad is tussengekomen,
worden de mandaten stilzwijgend verlengd voor de rest van de legislatuur.
Artikel 4. Werking
4.1.
De toerismeraad stelt een voorzitter en een penningmeester aan. Deze
worden anoniem en bij gewone meerderheid verkozen. Elk stemgerechtigd lid van de
toerismeraad kan zich hiertoe schriftelijk kandidaat stellen. Voorzitter en/of
penningmeester kunnen door de toerismeraad ontslagen worden met een 2/3
meerderheid van de stemgerechtigde leden (de te beoordelen leden niet
meegerekend).
4.2. De coördinator toerisme neemt het secretariaat waar.
4.3.
De voorzitter ondertekent alle officiële briefwisseling van de adviesraad en
stelt de agenda van de vergadering samen. Leden van de vergadering die punten
aan de agenda wensen toe te voegen, maken deze over aan de voorzitter.
4.4.
De penningmeester geeft de vergadering kennis van de financiële
verrichtingen en het kasverslag.
4.5.
Er kunnen enkel beslissingen genomen worden, wanneer een gewone
meerderheid van de leden aanwezig is. Indien een tweede maal bijeengeroepen
zonder het vereiste aantal leden te bereiken, kan de vergadering tijdens deze
bijeenkomst rechtsgeldig besluiten over de tweemaal geagendeerde punten.
4.6. Er wordt bij beslissingen gestreefd naar unanimiteit. Besluiten door stemming
worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden.
Bij staking is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Enkel wanneer een gewone
meerderheid van de stemgerechtigde leden hierom verzoekt, wordt er overgegaan
tot een geheime stemming.
Leden die persoonlijk belang hebben bij een door de toerismeraad te
behandelen agendapunt, kunnen niet deelnemen aan de bespreking en de
besluitvorming van het desbetreffende punt.
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4.7.
Er worden minimaal drie vergaderingen per jaar georganiseerd, en zo vaak
als nodig geacht om de doelstellingen van de adviesraad te bereiken.
4.8.
De vergaderingen van de toerismeraad zijn openbaar. Indien de handhaving
van de orde zulks vereist, kan de voorzitter beslissen om bepaalde punten in
gesloten vergadering te behandelen.
Artikel 5. Wijziging statuten
5.1.
Voorstellen tot wijzigingen in de statuten worden beslist met een 2/3
meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden van de toerismeraad. Tot
effectieve wijziging van de statuten kan enkel besloten worden door de
gemeenteraad.
5.2. Van dergelijk voorstel tot wijziging worden alle leden minimaal 10 dagen voor
de vergadering schriftelijk op de hoogte gebracht. Die uitnodiging moet duidelijk de
te wijzigen artikels aangeven, evenals de voorgestelde nieuwe tekst.
Artikel 6. Financiën
6.1.
De toerismeraad beheert de eigen financiën en is steeds verantwoording
verschuldigd aan het College van Burgemeester en Schepenen.
6.2.
De gemeenteraad stelt de toerismeraad de nodige middelen ter beschikking
om een goede werking te verzekeren.
6.3.
De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het
vermogen van de toerismeraad, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde
winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich
individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit
teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen. Bij
ontbinding van de vereniging, om welke reden ook, moet het vermogen van de
vereniging worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging
en mag het niet worden uitgekeerd aan de leden."
13. Goedkeuring statuten raad voor lokale economie
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van onze raad van 15 september 2014 houdende wijziging van
de statuten van de raad voor lokale economie;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De statuten van de raad voor lokale economie worden vastgesteld als
volgt:
"TITEL I. Benaming, duur, zetel en doel
Artikel 1.
Er wordt een raad voor lokale economie als adviesraad opgericht voor onbepaalde
duur.
Artikel 2.
De zetel van de raad is gevestigd te 2270 Herenthout, Bouwelse Steenweg 8, T –
014 50 78 42. Daar is ook het secretariaat gevestigd.
Artikel 3.
De raad voor lokale economie heeft tot doel:
- het creëren van een forum voor lokale economie, waar de belangen van de
middenstand, zelfstandigen, vrije beroepen, land- en tuinbouwers, KMO’s en grote
bedrijven, en van hun professionele of interprofessionele bedrijfsorganisaties aan
bod kunnen komen;
- het beraadslagen over de problemen van de lokale economie die rechtstreeks of
onrechtstreeks beïnvloed worden door het gemeentebeleid;
- het ontwikkelen en coördineren van initiatieven die de lokale economie bevorderen;
- het promoten van de lokale economie;
- het creëren van overleg met en verstrekken van advies aan het lokaal bestuur. Het
initiatief tot advies kan door de raad zelf worden genomen of op vraag van het lokaal
bestuur geschieden;
- het tot stand brengen van samenwerking en overleg tussen de verschillende
actoren in de lokale economie;
- het verstrekken van advies over de aanvragen tot het bekomen van een
omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten;
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- het nemen van allerlei initiatieven om zijn doelstellingen te bewerkstelligen.
Artikel 4.
Door toe te treden tot de raad verbinden de leden zich ertoe het algemeen belang
van de doelgroep te laten primeren op hun persoonlijke belangen.
Titel II. Structuur van de adviesraad
Artikel 5.
De raad bestaat uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden, die allen de
leeftijd van 18 jaar dienen bereikt te hebben.
Artikel 6.
Aantal stemgerechtigde leden:
- maximaal 2 vertegenwoordigers per professionele en interprofessionele en
economische groeperingen die de belangen van zelfstandigen en KMO’s behartigen
en die het bewijs leveren van een werkelijke activiteit op het grondgebied van de
gemeente, met inbegrip van de plaatselijke Middenstandsvereniging;
- maximaal 4 vertegenwoordigers van vennootschappen die hun activiteit uitoefenen
op het grondgebied van de gemeente Herenthout én die minstens 10
personeelsleden tewerkstellen;
- maximaal 1 afgevaardigde van de ambulante handelaars die een activiteit
ontplooien in de gemeente;
- maximaal 5 niet-georganiseerde zelfstandigen of vrije beroepers die hun
zelfstandige activiteit of vrij beroep uitoefenen op he grondgebied van de gemeente.
Hierbij wordt er gestreefd naar een vertegenwoordiging vanuit de detailhandel,
dienstverlening, land- en tuinbouw, horeca en vrije beroepen.
Elk stemgerechtigd lid kan een plaatsvervanger aanduiden.
Een stemgerechtigd lid kan geen lid zijn van het lokaal bestuur.
Artikel 7.
Niet-stemgerechtigde leden, die van ambtswege zetelen, zijn:
- de schepen voor lokale economie;
- een afgevaardigde van elke fractie in de gemeente- en OCMW-raad;
- de ambtenaar (en plaatsvervangend ambtenaar) bevoegd voor lokale economie.
De schepen bevoegd voor lokale economie neemt het voorzitterschap waar.
Artikel 8.
De vergaderingen zijn openbaar.
Artikel 9.
Het lidmaatschap van de raad eindigt automatisch:
- bij overlijden van het lid;
- door ontslag vanwege het lid of zijn mandaterende organisatie; het ontslag dient
ingediend te worden bij de voorzitter;
- door de intrekking van de opdracht van de mandaterende organisatie;
- bij faillissement of ontbinding van de mandaterende organisatie;
- bij drie opeenvolgende afwezigheden zonder voorafgaande verontschuldiging.
Artikel 10.
Het lidmaatschap van de adviesraad loopt gelijk met de gemeentelijke legislatuur. De
leden blijven echter in functie tot de eerstvolgende vernieuwing van de
gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen.
Titel III. Werking
Artikel 11.
Het lokaal bestuur voorziet een administratief secretaris voor de raad en duidt
hiertoe een ambtenaar voor lokale economie aan.
De secretaris stelt het verslag op van elke vergadering van de raad. Dit verslag
wordt overgemaakt aan alle leden.
Hij verricht tevens alle werkzaamheden ter bevordering van de efficiënte werking
van de raad.
Het lokaal bestuur stelt een vergaderruimte ter beschikking voor de bijeenkomsten
van de raad.
Artikel 12.
De raad vergadert minstens 2 keer per jaar op initiatief van de voorzitter.
De voorzitter is verplicht de raad binnen de 10 dagen bijeen te roepen op verzoek
van minstens de helft van de leden of op verzoek van het lokaal bestuur.
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De uitnodiging van de raad vermeldt de vergaderdatum, het uur, de vergaderplaats
en de agenda en wordt minstens 7 kalenderdagen vooraf aan de leden toegestuurd.
De leden van de raad kunnen een bijkomend punt op de agenda plaatsen, mits het
agendapunt met beknopte toelichting minstens 3 dagen voor de vergadering aan de
voorzitter wordt meegedeeld.
Bij hoogdringendheid kan bij aanvang van de vergadering een extra punt op de
agenda geplaatst worden indien een meerderheid van de aanwezige leden hiermee
instemt.
Artikel 13.
De voorzitter – en bij diens afwezigheid de secretaris – leidt de vergadering.
Artikel 14.
Stemgerechtigde leden beschikken over één stem. De stemming gebeurt mondeling,
behalve wanneer het de persoonlijke levenssfeer van individuen betreft of indien 2/3
van de aanwezige leden om de geheime stemming verzoekt, in welk geval de
stemming schriftelijk en geheim dient te gebeuren.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Ingeval van mondelinge stemming is bij staking van stemmen het agendapunt
verworpen.
Bij geheime stemming wordt, bij staking van stemmen, een nieuwe stemming
gehouden. Is er opnieuw staking van stemmen, dan wordt het agendapunt naar de
eerstvolgende raad verwezen.
Artikel 15.
Om geldig te kunnen beraadslagen, moet minstens de helft van de stemgerechtigde
leden aanwezig zijn op de vergadering.
Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, kan de daaropvolgende
vergadering over dezelfde agenda beslissen, ongeacht het aantal aanwezige
stemgerechtigde leden, op voorwaarde dat de agenda vermeldt dat het om een
tweede oproep gaat.
Artikel 16.
De raad is te allen tijde gerechtigd deskundigen uit te nodigen om hen bij te staan
bij hun besluitvorming. Deze deskundigen hebben geen stemrecht.
Titel IV. Slotbepalingen
Artikel 17.
Het advies van de raad voor lokale economie is niet bindend.
Indien echter het advies niet door het lokaal bestuur wordt gevolgd, dient het
afwijkend standpunt schriftelijk gemotiveerd te worden.
Artikel 18.
Geen enkel lid kan voor de functies of opdrachten hem toevertrouwd door de raad,
aanspraak maken op welke vergoeding dan ook.
Artikel 19.
Alle briefwisseling wordt via e-mail verzonden tenzij individueel wordt verzocht dit
per post te doen.
Artikel 20.
De raad kan op elk moment ontbonden worden indien een gebrek aan interesse blijkt
bij de leden. Indien dient vastgesteld te worden dat de leden van de beoogde
doelgroepen niet voldoende aanwezig zijn op de vergaderingen, kan voorgesteld
worden de raad voor lokale economie te ontbinden."
14. Goedkeuring organiek reglement bibliotheekcommissie
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 zoals gewijzigd
tot op heden;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid zoals
gewijzigd tot op heden;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering
van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid zoals gewijzigd
tot op heden;
Overwegende dat het de intentie is om de organisatie van inspraak in de
verschillende beleidsdomeinen in de loop van de legislatuur te optimaliseren met het
oog op meer transparantie en betrokkenheid;
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Gelet op het voorliggende voorstel van organiek reglement voor de
bibliotheekcommissie voor de gemeentelijke openbare bibliotheek;
Overwegende dat dit reglement ter goedkeuring aan de gemeenteraad dient te
worden voorgelegd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Het besluit van onze gemeenteraad van 28 januari 2013 houdende
goedkeuring van het organiek reglement van de bibliotheekcommissie, wordt
opgeheven.
Artikel 2 . Het organiek reglement van het beheersorgaan voor de gemeentelijke
openbare bibliotheek van Herenthout (ook genoemd: bibliotheekcommissie) wordt
vastgesteld als volgt:
"Artikel 1.
Het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek heeft als opdracht het
lokaal bestuur van Herenthout bij te staan bij het beheer van de openbare
bibliotheek.
De bevoegdheden van het beheersorgaan dienaangaande worden nader omschreven
in artikel 3.
Artikel 2.
§ 1. De gemeentelijke openbare bibliotheek is een basisvoorziening waar elke burger
terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning, en die
actief bemiddelt bij het beantwoorden van deze vragen. De openbare bibliotheek is
actief inzake cultuurspreiding en cultuurparticipatie; ze werkt in een geest van
objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden.
Deze taken worden geconcretiseerd in de strategische meerjarenplanning van de
gemeente.
§ 2. De gemeentelijke openbare bibliotheek omvat volgende infrastructuur:
Gemeentelijke openbare bibliotheek, gelegen te Zwanenberg 27, 2270 Herenthout.
Artikel 3.
§ 1. Het beheersorgaan heeft inspraak- en adviesrecht over alle aspecten van het
beheer van de openbare bibliotheek (werking, verbouwingswerken, inrichting en
uitrusting, het financiële beleid, het opstellen van het huishoudelijk reglement, …) en
in het bijzonder over de beleidsplanning met betrekking tot de bibliotheek.
Het beheersorgaan werkt onder andere mee aan het respecteren van de wettelijke
opdrachten van de bibliotheek zoals opgesomd in het decreet van 6 juli 2012
betreffende het lokaal cultuurbeleid (artikel 9). Zo kan het beheersorgaan mee de
beleidslijnen vaststellen in het kader van de collectievorming.
Het advies van het beheersorgaan is niet bindend doch wanneer de uiteindelijke
beslissing van het bestuur afwijkt van het advies, moet dit uitdrukkelijk gemotiveerd
worden.
§ 3. Om zijn bevoegdheden daadwerkelijk te kunnen uitoefenen heeft het
beheersorgaan recht op informatie ten aanzien van alle beleidsbeslissingen van de
inrichtende overheid betreffende de openbare bibliotheek.
Artikel 4.
§ 1. Het beheersorgaan is samengesteld uit vertegenwoordigers van de politieke
fracties van de gemeente- en OCMW-raad én van de gebruikers.
Elke politieke fractie uit de gemeente- en OCMW-raad heeft 1 vertegenwoordiger in
het beheersorgaan.
§ 2. Het beheersorgaan is maximum samengesteld uit 14 vaste leden die aan de
goedkeuring van de gemeenteraad zijn onderworpen met daarboven maximaal 4
gecoöpteerde leden. De schepen van cultuur is in dit aantal niet begrepen.
§ 3. Bij de keuze van gecoöpteerde leden gaat het beheersorgaan uit van hetzij de
deskundigheid van betrokkene hetzij de aanvulling van de leden met personen uit
belangrijke nog niet in het beheersorgaan vertegenwoordigde bevolkingsgroepen uit
het werkgebied.
§ 4. De leden van het beheersorgaan moeten – met uitzondering van het
bibliotheekpersoneel – woonachtig zijn in de gemeente Herenthout.
Artikel 5.
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Zowel de vaste leden als de gecoöpteerde leden van het beheersorgaan hebben
volwaardig stemrecht.
De bevoegde schepen maakt uit hoofde van zijn functie deel uit van het
beheersorgaan en heeft raadgevende stem.
Artikel 6.
Bij aanstelling door het beheersorgaan van een voorzitter uit de vertegenwoordigers
van de politieke fracties van de gemeenteraad kiest het beheersorgaan een
ondervoorzitter uit de gebruikers en vice versa.
Artikel 7.
§ 1. In het beheersorgaan zetelt de bibliothecaris of een ander personeelslid van het
A, B of C4-C5-niveau met raadgevende stem.
§ 2. In het beheersorgaan wordt de functie van secretaris bij beurtrol waargenomen
door de bibliothecaris of een ander, door hem aangeduid personeelslid van de
bibliotheek.
Artikel 8.
In functie van een eventuele hervorming van de inspraakorganen, eindigen de
huidige mandaten uiterlijk op 31 december 2020.
Indien voor deze datum geen beslissing van de gemeenteraad is tussengekomen,
worden de mandaten stilzwijgend verlengd voor de rest van de legislatuur.
Artikel 9.
Het beheersorgaan stelt, voor het goede verloop van de inwendige
aangelegenheden, een huishoudelijk reglement op.
Artikel 10.
Het beheersorgaan stelt, om lopende zaken vlot te kunnen beheren, een dagelijks
bestuur aan waarin minstens de voorzitter en de ondervoorzitter zetelen met
volwaardig stemrecht en de bevoegde schepen en de bibliothecaris of een ander,
door de bibliothecaris aangeduid personeelslid van de bibliotheek met raadgevende
stem. De bevoegdheden van het dagelijks bestuur worden bepaald in het
huishoudelijk reglement.
Artikel 11.
Alle mandaten worden kosteloos waargenomen.
Het lokaal bestuur voorziet in een bijkomende verzekering als vrijwilligers voor de
eventuele gecoöpteerde leden, aangezien dezen niet beschermd worden door een
aanstelling door de gemeenteraad."
15. Goedkeuring organiek reglement beheersorgaan Gemeenschapscentrum
‘Ter Voncke’
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder
artikel 56;
Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2013 ter goedkeuring van
het organiek reglement van het beheersorgaan van Gemeenschapscentrum 'Ter
Voncke';
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2013 houdende
goedkeuring van het organiek reglement van het beheersorgaan van
Gemeenschapscentrum 'Ter Voncke', wordt opgeheven.
Artikel
2. Het
organiek
reglement
van
het
beheersorgaan
van
Gemeenschapscentrum 'Ter Voncke' wordt vastgesteld als volgt:
"Titel I: Opdracht
Artikel 1. Het beheersorgaan heeft als opdracht de inrichtende overheid bij te staan
bij het beheer van het gemeenschapscentrum.
Titel II: Omvang
Artikel 2. Het gemeenschapscentrum omvat volgende gebouwen:
- Gemeentelijk Ontmoetingscentrum, gelegen te Vonckstraat 17, 2270 Herenthout;
- Sint-Gummaruskerk, gelegen te Vonckstraat 45A, 2270 Herenthout.
Titel III: Doel
Artikel 3. Het gemeenschapscentrum is een culturele infrastructuur door de
gemeente beheerd met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en
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cultuurspreiding ten behoeve van de lokale bevolking en met bijzondere aandacht
voor de culturele diversiteit.
Titel IV: Bevoegdheden en verplichtingen
Artikel 4. Bevoegdheden ten aanzien van het gemeenschapscentrum
Het beheersorgaan beschikt over adviesrecht over alle aspecten van het beheer van
het gemeenschapscentrum (zoals bij verbouwingswerken, inrichting en uitrusting,
het financiële beleid, het opstellen van een huishoudelijk reglement, de
concessiecontracten en de huurovereenkomsten,…) en het meerjarenplan in verband
met de onderdelen over het gemeenschapscentrum.
Het advies van het beheersorgaan is niet bindend. Echter, indien de de inrichtende
overheid een beslissing neemt die afwijkt van het advies, zal dit uitdrukkelijk
gemotiveerd worden.
Om zijn bevoegdheden daadwerkelijk te kunnen uitoefenen heeft het beheersorgaan
recht op informatie over alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid
betreffende het gemeenschapscentrum.
Titel V: Samenstelling
Artikel 5. § 1. Het beheersorgaan is samengesteld uit 12 leden, de schepen van
cultuur niet inbegrepen.
§ 2. Het beheersorgaan is samengesteld uit twee geledingen:
Afgevaardigden van de inrichtende overheid (4);
Vertegenwoordigers van de gebruikende verenigingen, die minstens 3 maal per
jaar gebruik maken van de infrastructuur (8);
Eventuele waarnemers worden niet meegerekend.
§ 3. De afgevaardigden van de inrichtende overheid worden aangeduid door de
verschillende fracties in de gemeenteraad, waarbij elke fractie recht heeft op één
mandaat.
§ 4. Vertegenwoordigers van gebruikers worden door de gemeenteraad aangeduid
op advies van de gemeentelijke culturele raad. Zij kunnen geen politiek mandaat
bekleden. In de mate van het mogelijke zal een onrechtmatig overwicht zowel van
één van de ideologische en filosofische strekkingen als van één van de
gebruikersgroeperingen worden voorkomen.
§ 5. De leden van het beheersorgaan dienen gedomicilieerd te zijn in de gemeente.
Zij worden benoemd door de gemeenteraad.
§ 6. De toetreding tot het beheersorgaan impliceert de aanvaarding van het organiek
reglement, en houdt de verplichting in tot het nakomen ervan.
Artikel 6. § 1. De hoedanigheid van lid van het beheersorgaan wordt verloren:
a) Voor de leden die benoemd zijn op voordracht van een politieke fractie van de
gemeenteraad: indien op voorstel van deze fractie door de gemeenteraad een ander
lid wordt aangeduid.
b) Voor de leden die benoemd werden als afgevaardigde van de gebruikers: Indien
de vereniging-gebruiker het mandaat van de afgevaardigde schriftelijk intrekt.
c) Door ontslag van het lid. Dit ontslag dient schriftelijk aan de voorzitter van het
beheersorgaan meegedeeld te worden.
d) Door overlijden of rechtsonbekwaamheid.
f) Door uitsluiting, waarover het beheersorgaan met een meerderheid van twee
derden van de aanwezige stemgerechtigde leden beslist. Een niet-gemotiveerde
afwezigheid op twee achtereenvolgende samenkomsten van het beheersorgaan is
een reden tot uitsluiting.
§ 2. In functie van een eventuele hervorming van de inspraakorganen, eindigen de
huidige mandaten uiterlijk op 31 december 2020.
Indien voor deze datum geen beslissing van de gemeenteraad is tussengekomen,
worden de mandaten stilzwijgend verlengd voor de rest van de legislatuur.
§ 3. Indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt, door de redenen
vermeld in dit artikel, wordt zo spoedig mogelijk in de opvolging voorzien door de
gemeenteraad. Deze opvolging moet geschieden met inachtneming van de
voorwaarden gesteld onder artikel 5. De opvolger voleindigt het mandaat.
Titel VI: Voorzitter, ondervoorzitter
Artikel 7. De schepen van cultuur is voorzitter van het beheersorgaan doch heeft
evenwel geen stemrecht.
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Het beheersorgaan kiest onder zijn stemgerechtigde leden bij geheime stemming en
bij volstrekte meerderheid van de aanwezige stemmen een ondervoorzitter, die
behoort tot de geleding van de gebruikers.
Titel VII: Secretariaat
Artikel 8. De cultuurbeleidscoördinator of zijn afgevaardigde is, zonder stemrecht,
belast met het secretariaatswerk van het beheersorgaan.
Titel VIII: Samenkomsten, huishoudelijk reglement
Artikel 9. Het beheersorgaan komt ten minste tweemaal per jaar samen en zo
dikwijls als de belangen van het gemeenschapscentrum vereisen.
Artikel 10. Het beheersorgaan stelt een huishoudelijk reglement op waarin zij haar
interne werking verder regelt, minstens wat betreft de leiding der vergaderingen, de
agenda en de wijze van stemmen. Het huishoudelijk reglement dient niet aan de
gemeenteraad ter goedkeuring te worden voorgelegd.
Artikel 11. §1. Van elke bijeenkomst van het beheersorgaan, wordt een verslag
opgesteld.
§2. De leden en het college van burgemeester en schepenen ontvangen een beknopt
verslag van de samenkomsten van het beheersorgaan binnen één maand na de
samenkomst.
Titel IX: Waarnemers, werkgroepen
Artikel 12. Het beheersorgaan kan waarnemers of technici met een raadgevende
stem aanduiden.
Artikel 13. Het beheersorgaan kan werkgroepen vormen, waarvan de samenstelling
en de werking bij huishoudelijk reglement bepaald worden. Het voorzitterschap van
deze werkgroepen wordt steeds waargenomen door een lid van het beheersorgaan.
In de schoot van deze werkgroepen kan beroep gedaan worden op niet-leden van
het beheersorgaan of deskundigen."
16. TMVS dv - Goedkeuring agenda algemene vergadering d.d. 11 juni 2019
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het feit dat de gemeente Herenthout aangesloten is bij TMVS dv ;
Gelet op de statuten van TMVS dv ;
Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene jaarvergadering van TMVS dv op
11 juni 2019, waarin de agenda werd meegedeeld ;
Gelet op het besluit van onze raad van 4 februari 2019 waarbij gemeenteraadslid
Wim Van Thielen werd aangeduid om onze gemeente te vertegenwoordigen in de
algemene vergadering van de dv TMVS, met gemeenteraadslid Chantal Helsen als
plaatsvervanger;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De raad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van
de algemene jaarvergadering TMVS dv van 11 juni 2019 en de daarbij behorende
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :
1. Toetredingen
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018 - b.Goedkeuring
van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018
4. Verslag van de commissaris (lid IBR)
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur
8. Aanstelling commissaris (lid IBR)
9. Varia en mededelingen
Artikel 2. De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend
vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met
betrekking tot de algemene jaarvergadering van TMVS dv vastgesteld op 11 juni
2019, te onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op het in de
beslissing van de (gemeente)raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot
de agendapunten van voormelde algemene vergadering.
Artikel 3.
Een afschrift van dit besluit zal gestuurd worden:
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•
•

hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
hetzij per elektronische post, 20190611AVTMVS@farys.be.

17. IOK – Goedkeuring agenda algemene vergadering d.d. 21 mei 2019
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op de statuten van IOK;
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van 21 mei 2019
volgende agendapunten bevat:
1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2018
1. Resultaatsbestemming 2018
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018, afgesloten
per 31 december 2018
3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissarisrevisor over de uitoefening
van hun mandaat in 2018
4. Varia
Overwegende dat de raad kennis neemt van de uitnodiging met toelichtende nota
d.d. 29 maart 2019 ter voorbereiding van de algemene vergadering IOK van 21 mei
2019;
Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur
over het boekjaar 2018;
Overwegende dat de raad kennis neemt van de jaarrekening over het boekjaar 2018,
houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het
resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen;
Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de commissaris-revisor;
Overwegende dat goedkeuring kan worden gegeven aan het jaarverslag, de
jaarrekening met inbegrip van de resultaatsbestemming die het voorwerp uitmaken
van de klassieke jaarvergadering;
Overwegende dat om die reden kwijting kan worden gegeven afzonderlijk aan de
bestuurders en de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in
2018;
Gelet op het besluit van onze raad van 11 maart 2019 houdende aanduiding van de
heer Paul Verstrepen als vertegenwoordiger van ons bestuur in de algemene
vergaderingen van IOK, met de heer Sander Ooms als plaatsvervanger;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over
het boekjaar 2018.
Artikel 2. Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening over het boekjaar 2018,
afgesloten per 31 december 2018, houdende de balans, de resultatenrekening en het
voorstel van bestemming van het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke
toelichtingen.
Artikel 3. Goedkeuring te verlenen aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders
en de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2018.
Artikel 4. Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager
van de algemene vergadering.
18. IOK Afvalbeheer – Goedkeuring agenda algemene vergadering d.d. 21
mei 2019
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op de statuten van IOK Afvalbeheer;
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van 21 mei 2019
volgende agendapunten bevat:
1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2018
1. Resultaatsbestemming 2018
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018, afgesloten
per 31 december 2018
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3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissarisrevisor over de uitoefening
van hun mandaat in 2018
4. Varia
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de uitnodiging met
toelichtende nota d.d. 29 maart 2019 ter voorbereiding van de algemene
vergadering IOK Afvalbeheer van 19 mei 2019;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het verslag van de raad van
bestuur over het boekjaar 2018;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de jaarrekening over het
boekjaar 2018, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van
bestemming van het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het verslag van de
commissaris-revisor;
Overwegende dat goedkeuring kan worden gegeven aan het jaarverslag, de
jaarrekening met inbegrip van de resultaatsbestemming die het voorwerp uitmaken
van de klassieke jaarvergadering;
Overwegende dat om die reden kwijting kan worden gegeven afzonderlijk aan de
bestuurders en de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in
2018;
Gelet op het besluit van onze raad van 11 maart 2019 houdende aanduiding van de
heer Sander Ooms in de algemene vergaderingen van IOK Afvalbeheer gedurende
deze legislatuur, met de heer Paul Verstrepen als plaatsvervanger;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over
het boekjaar 2018.
Artikel 2. Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening over het boekjaar 2018,
afgesloten per 31 december 2018, houdende de balans, de resultatenrekening en het
voorstel van bestemming van het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke
toelichtingen.
Artikel 3. Goedkeuring te verlenen aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders
en de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2018.
Artikel 4. Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager
van de algemene vergadering.
19. Wijziging afgevaardigde beheerscomité Gemeenschappelijke interne
Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GiD PBW)
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij
de uitvoering van hun werk en uitvoeringsbesluiten;
Overwegende dat onze gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke
preventiedienst, gestructureerd onder IOK, die instaat voor de organisatie en
bevordering van het welzijn van de werknemers van de aangesloten deelnemers;
Overwegende dat de GiD PBW wordt bestuurd door een beheerscomité;
Gelet op de beslissing van onze raad van 11 maart 2019 houdende aanduiding van
de heer Stijn Raeymaekers, burgemeester, als vertegenwoordiger van ons bestuur in
het beheerscomité van de Gemeenschappelijke interne Dienst voor Preventie en
Bescherming op het Werk;
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 maart 2019
houdende aanduiding van de heer Willy Torfs, schepen – voorzitter van het bijzonder
comité voor de sociale dienst, als vertegenwoordiger van het OCMW in het
beheerscomité van de Gemeenschappelijke interne Dienst voor Preventie en
Bescherming op het Werk;
Gelet op het schrijven van IOK – GiD PBW van 21 maart 2019 waarbij wordt
meegedeeld dat, gelet op de integratie van gemeente- en OCMW-bestuur, slechts
één beheerder wordt aangesteld namens zowel het gemeentebestuur als het OCMWbestuur;
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Overwegende dat – conform artikel 2.3 van het koninklijk besluit van 13 juni 2018 –
het een persoon betreft die belast is met het dagelijks beheer van het betreffende
bestuur, m.a.w. een lid van het college van burgemeester en schepenen/vast
bureau;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de heer
Willy Torfs, schepen – voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, aan
te duiden om zowel namens gemeente als OCMW deel uit te maken van het
beheerscomité van de GiD PBW;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Het besluit van onze raad houdende aanduiding van de heer Stijn
Raeymaekers,
burgemeester,
als
afgevaardigde
in
het
Beheerscomité
Gemeenschappelijke interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GiD
PBW) wordt ingetrokken.
Artikel 2. De heer Willy Torfs, schepen – voorzitter van het bijzonder comité voor de
sociale dienst, wordt aangeduid als afgevaardigde van ons bestuur in het
Beheerscomité Gemeenschappelijke interne Dienst voor Preventie en Bescherming op
het Werk (GiD PBW).
Artikel 3. Deze beslissing wordt ter kennis gebracht van de GiD PBW, p.a. IOK,
Antwerpseweg 1 te 2440 Geel.
20. IVEKA – Wijziging vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene
vergaderingen
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het feit dat de gemeente voor de activiteiten elektriciteit en gas aangesloten
is bij de opdrachthoudende vereniging IVEKA;
Gelet op 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 duiden uit de leden van de gemeenteraad;
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen kunnen
aangeduid worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur,
namelijk tot einde 2024;
Gelet op het besluit van onze raad van 4 februari 2019 waarbij mevrouw Chantal
Helsen werd aangeduid als vertegenwoordiger van onze gemeente in de algemene
vergaderingen van IVEKA;
Gelet op het besluit van onze raad van 11 maart 2019 waarbij mevrouw Chantal
Helsen werd voorgedragen als lid van het Regionaal Bestuurscomité Zuid;
Gelet op de decretale en statutaire onverenigbaarheden; dat de vertegenwoordigers
op de algemene vergadering geen lid mogen zijn van een regionaal bestuurscomité
of de raad van bestuur;
Overwegende dat gelet op bovenstaande bijgevolg een andere vertegenwoordiger en
plaatsvervanger van ons bestuur in de algemene vergadering dient aangeduid te
worden;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Overwegende dat telkens 18 stembiljetten in de stembus worden gevonden;
Overwegende dat voor de aanduiding van een vertegenwoordiger in de algemene
vergadering 17 stemmen werden uitgebracht voor Maurice Helsen en 1 stem voor
Chantal Helsen;
Overwegende dat voor de aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger
in de algemene vergadering 17 stemmen werden uitgebracht voor Wim Van Thielen
en 1 stem voor Chantal Helsen;
Besluit:
Artikel 1. Het besluit van onze raad van 4 februari 2019 houdende voordracht van
de vertegenwoordiger op de (buitengewone) algemene vergaderingen van IVEKA,
wordt met eenparigheid van stemmen ingetrokken.
Artikel 2. De heer Maurice Helsen, schepen, wonende te 2270 Herenthout, Ten
Venne 23 wordt aangeduid als vertegenwoordiger op de (buitengewone) algemene
vergaderingen van IVEKA voor de periode vanaf het einde van het parlementair
mandaat van de heer Helsen tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
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Artikel 3. De heer Wim Van Thielen, gemeenteraadslid, wonende te 2270
Herenthout, Ten Venne 7 wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger
op de (buitengewone) algemene vergaderingen van IVEKA voor de periode van
heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de
uitvoering van voormelde beslissing onder meer het ter kennis brengen van deze
beslissing aan de opdrachthoudende vereniging IVEKA, ter attentie van het
secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
21. Zonnige Kempen c.v. - Voordracht kandidaat-lid raad van bestuur
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Overwegende dat de gemeente Herenthout aandeelhouder is bij c.v. Zonnige
Kempen;
Overwegende dat Zonnige Kempen o.m. als doel heeft:
- de woonvoorwaarden van behoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren
door te zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen of sociale
koopwoningen, alsook van bescheiden woningen;
- bij te dragen tot de herwaardering van het woningbestand door ongeschikte
woningen of ongeschikte gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of
ze zo nodig te slopen en te vervangen;
- gronden en panden te verwerven voor de realisatie van hoofdzakelijk sociale
woonprojecten en de terbeschikkingstelling van percelen in sociale verkavelingen;
Gelet op het besluit van onze raad van 11 maart 2019 waarbij de heer Sander Ooms,
gemeenteraadslid, werd aangeduid als vertegenwoordiger van ons bestuur in de
algemene vergadering van c.v. Zonnige Kempen en de heer Willy Torfs, schepen voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, als kandidaat-bestuurder
in de raad van bestuur van c.v. Zonnige Kempen;
Overwegende dat het decreet Beheersaspecten van 16 mei 2014 o.m. bepaalt dat e
algemene vergadering erover dient te waken dat bij de samenstelling van de raad
van bestuur deze, hetzij door ervaring, hetzij door opleiding, over voldoende
gezamenlijke deskundigheid beschikt op juridisch-technisch, economisch-financieel
en sociaal vlak;
Overwegende dat bij de voordracht van de kandidatuur voor de raad van bestuur de
motivatie, competenties en ervaring die hij of zij kan inbrengen aangegeven dienen
te worden;
Gelet op het schrijven van Zonnige Kempen van 29 maart 2019 waarbij wordt
meegedeeld dat bij het inventariseren van de ingediende kandidaturen voor de raad
van bestuur werd vastgesteld dat de verplichte genderverhouding niet kan bereikt
worden; dat bijgevolg aan de deelnemende gemeenten een tweede kandidatuur van
het andere geslacht wordt opgevraagd;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Overwegende dat er 18 stembiljetten in de stembus worden gevonden;
Overwegende dat voor de aanduiding van de kandidaat-bestuurder 17 stemmen
worden uitgebracht voor Stefanie Vrins en 1 stem voor Paul Verstrepen;
Besluit:
Artikel 1. Mevrouw Stefanie VRINS, schepen, wordt voorgedragen als kandidaatbestuurder in de raad van bestuur van c.v. Zonnige Kempen.
Artikel 2. Deze beslissing wordt ter kennis gebracht van c.v. Zonnige Kempen
(t.a.v. Katrien Verheyen), Grote Markt 39 te 2260 Westerlo.
Aldus gedaan in zitting als boven.
Bij bevel:

Annick Van Leemput
Algemeen directeur

Stijn Raeymaekers
Burgemeestervoorzitter
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