GEMEENTERAAD VAN 3 JUNI 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, Gert Van Dyck, Sander Ooms, Tine Witvrouwen, Herman Dom,
Sophie Gabriëls, Kathleen Eykens, Chantal Helsen, Paul Verstrepen, Raadsleden
Annick Van Leemput, Algemeen directeur

1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 6 mei 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 6 mei 2019, welk aan de raadsleden is bezorgd samen met de
agenda van de gemeenteraad van heden;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 6 mei 2019
wordt goedgekeurd met dien verstande dat in punt 20 de aanstelling van de heer
Helsen slechts geldt vanaf het einde van zijn parlementair mandaat.
2. Vaststelling van de rekening van het dienstjaar 2018
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten , de provincies en de OCMW’s;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen
en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van
de rekeningstelsels van de gemeente, de provincies en de OCMW’s;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het
ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeente, de provincies en de OCMW’s;
Gelet op de voorliggende jaarrekening 2018;
Gelet op het advies van het managementteam van 27 mei 2019;
Gelet op de toelichting van mevrouw Ann Wiemeersch, financieel directeur;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De rekening 2018 wordt definitief vastgesteld als volgt:
1.
Liquiditeitenrekening 2018:
Uitgaven exploitatiebudget: € 10.309.726,41
Ontvangsten exploitatiebudget: € 11.533.887,16
Saldo exploitatie: € 1.224.160,75
Uitgaven investeringsbudget: € 1.689.465,93
Ontvangsten investeringsbudget: € 1.471.005,89
Saldo investeringen: € -218.460,04
Uitgaven andere: € 709.940,51
Ontvangsten andere: € 193.437,80
Saldo andere: € -516.502,71
Budgettair resultaat van het boekjaar: € 489.198,00
Gecumuleerd budgettair resultaat: € 3.797.795,50
Resultaat op kasbasis: € 2.263.642,56
Autofinancieringsmarge: € 707.658,04
2.
Balans per 31 december 2018:
Vlottende activa: € 6.210.521,56
Vaste activa: € 33.801.993,36
Totaal van de activa: € 40.012.514,92
Schulden: € 9.385.468,56
Nettoactief: € 30.627.046,36
Totaal van de passiva: € 40.012.514,92
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3.
Staat van opbrengsten en kosten 2018:
Kosten: € 11.651.608,37
Opbrengsten: € 12.372.114,15
Overschot/tekort van het boekjaar: € 720.505,78
3. Goedkeuring aanpassing eenjarig meerjarenplan 2019 voor het geheel
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen, zoals gewijzigd;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus
van de lokale besturen (inclusief bijlagen), zoals gewijzigd;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 over de budgetten en de
éénjarige meerjarenplannen 2019;
Gelet op het besluit van onze raad van 11 maart 2019 houdende goedkeuring van
het éénjarig meerjarenplan voor 2019 voor het gedeelte van het OCMW;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 11 maart 2019 houdende goedkeuring
van het eenjarig meerjarenplan voor 2019 voor het geheel;
Gelet op het voorgebracht voorstel van aanpassing van het eenjarig meerjarenplan
2019;
Gelet op het advies van het managementteam van 27 mei 2019;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De aanpassing van het eenjarig meerjarenplan 2019 voor het geheel
wordt goedgekeurd zoals voorgebracht.
4. Goedkeuring uittreding uit de interlokale vereniging Sportregio Kempen
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd
tot op heden;
Overwegende dat de gemeente Herenthout sinds de oprichting deel uitmaakt van de
interlokale vereniging ‘Sportregio Kempen IV’;
Overwegende dat het provinciebestuur van Antwerpen sinds 2016 niet langer meer
deelneemt aan ‘Sportregio Kempen IV’; dat als gevolg van dit uittreden nieuwe
statuten dienden goedgekeurd te worden;
Overwegende het besluit van de gemeenteraad van 23 februari 2015 houdende
goedkeuring van de statuten van ‘Sportregio Kempen IV’, in het bijzonder artikel 3 §
6 waarbij bepaald wordt dat elke opzeg moet worden gecommuniceerd, via
aangetekend schrijven, aan de gemeenteraden van alle participerende gemeenten
voor 1 juli van het lopende werkjaar met de vermelding van de motivatie tot deze
beslissing, waarbij de datum van verzending geldt als datum van opzegging;
Overwegende het besluit van de gemeenteraad van 5 september 2016 houdende
kennisname van het uittreden van de gemeente Herselt uit ‘Sportregio Kempen IV’;
Overwegende dat sinds het uittreden van het provinciebestuur van Antwerpen uit
‘Sportregio
Kempen
IV’
zowel
de
financiële
ondersteuning
als
de
personeelsondersteuning, onder de vorm van een coördinator, werden afgeschaft;
dat de deelnemende gemeenten bijgevolg deze coördinerende taak zelf op zich
dienden te nemen; dat dit een negatieve impact had op de samenwerking met een
sterke afbouw van het aantal initiatieven als gevolg;
Overwegende het besluit van de gemeenteraad van 6 november 2017 houdende
oprichting van de projectvereniging Neteland en goedkeuring van de statuten, in het
bijzonder de artikelen 4 en 5 van de statuten waarbij de deelnemers en het doel van
de projectvereniging zijn bepaald;
Overwegende dat de deelnemende gemeenten de gemeenten zijn die ook deelnemen
aan de politiezone Neteland, te weten de gemeenten Grobbendonk, Herentals,
Herenthout, Olen en Vorselaar en dat het doel van de projectvereniging omschreven
is als de wil om een samenwerking uit te bouwen rond hoofdzakelijk vrije tijd
(bibliotheek, cultuur, sport …) en gemeenschappelijke veiligheidsthema’s;
Overwegende dat binnen de projectvereniging Neteland zal gezocht worden naar een
optimale samenwerking om aan de huidige noden van sportbeleid tegemoet te
komen;
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Overwegende dat het gemeentebestuur omwille van voormelde overwegingen ervoor
kiest om uit ‘Sportregio Kempen IV’ te treden;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De gemeenteraad beslist met ingang van 1 januari 2020 uit te treden uit
‘Sportregio Kempen IV’.
Art. 2. Afschrift van dit gemotiveerd besluit wordt samen met een begeleidend
schrijven, aangetekend verstuurd naar de gemeenteraden van de volgende overige
gemeenten die deel uitmaken van ‘Sportregio Kempen IV’: Grobbendonk, Heist-opden-Berg, Herentals, Hulshout, Nijlen, Olen, Vorselaar en Westerlo.
5. Goedkeuring subsidieaanvraag Kempens Woonplatform Zuidwest
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 16 november 2018 over het lokaal
woonbeleid;
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid
op artikel 28, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd;
Gelet op de opeenvolgende beslissingen van de minister van wonen d.d. 29 mei
2009, 22 augustus 2012, 20 januari 2014, 18 augustus 2015 en 24 juli 2018 om de
gevraagde subsidies toe te kennen aan Kempens Woonplatform voor aaneensluitend
de periode van 1 november 2009 tot en met 31 december 2019;
Gelet op het feit dat voor de werking Kempens Woonplatform een nieuwe
subsidieaanvraag kan ingediend worden voor de periode van 1 januari 2020 tot en
met 31 december 2025; dat deze aanvraag uiterlijk 6 maanden voor de geplande
startdatum moet ingediend worden, zijnde uiterlijk 30 juni 2019; dat subsidies
verkregen kunnen worden voor de verplichte activiteiten en dat deze tot maximaal
twee derden aangevuld kunnen worden door het inzetten op aanvullende activiteiten;
Gelet op de bilaterale bespreking met betrekking tot het aanvraagdossier voor de
verlenging van Kempens Woonplatform d.d. 11 februari 2019, waarbij de krijtlijnen
van het project besproken werden;
Gelet op de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen d.d. 25
februari 2019 en 24 april 2019 in voorbereiding van het voorliggend subsidiedossier;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van IOK d.d. 19 maart 2019 om de
werking van Kempens Woonplatform verder op te splitsen in 4 werkingsgebieden;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van IOK d.d. 17 mei 2019 m.b.t. de
goedkeuring van het voorliggend subsidiedossier;
Overwegende dat op basis van de laatste collegebeslissing en de repliek van WonenVlaanderen op het verslag van het verkennend overleg met Wonen-Vlaanderen d.d.
5 april 2019 nog een aantal aanpassingen werden doorgevoerd, zoals opgenomen in
het voorliggend subsidiedossier;
Overwegende dat IOK, in samenwerking met gemeenten, OCMW’s en andere
woonactoren, met het projectvoorstel voor de verenging van Kempens
Woonplatform, het woonbeleid op maat voor elk van de deelnemende gemeenten
verder wenst uit te werken. Hierbij zal de centrale kenniscel rond wonen behouden
blijven, maar wordt het engagement van het lokale bestuur gevraagd om het project
te ondersteunen met een lokale equipe;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De gemeenteraad beslist om verder deel te nemen aan het project
Kempens Woonplatform Zuidwest.
Artikel 2. De gemeenteraad keurt het voorliggend dossier met betrekking tot de
subsidieaanvraag voor het project Kempens Woonplatform Zuidwest goed.
6. IOK Afvalbeheer - Goedkeuring agenda
algemene vergadering d.d. 27 juni 2019
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op de statuten van IOK Afvalbeheer;

(incl.

statutenwijziging)
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Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van 27 juni 2019
volgende agendapunten bevat:
1. 1. Statutenwijziging
Het ontwerp van statutenwijziging wordt ter goedkeuring voorgelegd. Een
uitgebreide toelichtende nota werd overgemaakt aan de deelnemers.
1. 2. Bestuurscomité Maatschap Mechanisch-Biologische
Scheidingsinstallatie (MBS): samenstelling
Tussen IOK Afvalbeheer en IVAREM werd in 2006 de Maatschap MBS opgericht in
functie van de gezamenlijke exploitatie van de MBS-installatie voor de verwerking
van het restafval van IOK Afvalbeheer en IVAREM.
De leden van het bestuurscomité worden benoemd door de algemene vergadering
van de vereniging die zij vertegenwoordigen.
In artikel 8.1 van de maatschapsovereenkomst tussen IOK Afvalbeheer en IVAREM
wordt aangegeven dat de Maatschap MBS wordt bestuurd door het bestuurscomité,
paritair samengesteld uit maximum 10 leden die elk één van de partijen (IOK
Afvalbeheer en IVAREM) vertegenwoordigen.
De voorzitters van IOK Afvalbeheer en IVAREM maken van rechtswege deel uit van
het bestuurscomité.
Verder hebben IOK Afvalbeheer en IVAREM elk het recht om maximaal vier leden
van het bestuurscomité voor te dragen.
Tot op heden maken de voorzitter van IOK Afvalbeheer, de twee ondervoorzitters
van IOK Afvalbeheer en twee leden van het directieteam, de directeur IOK
Afvalbeheer en de administratief directeur, deel uit van het bestuurscomité. Het
voorstel bestaat erin om deze samenstelling te bestendigen.
Naast deze maatschapsovereenkomst werd in 2006 een nv Patrimonium MBS
opgericht opgericht, waarvan de raad van bestuur zal worden vastgelegd in de
algemene vergadering van de NV op 17 mei 2019.
Voorgesteld wordt dat de voorzitter, de eerste ondervoorzitter en de tweede
ondervoorzitter IOK Afvalbeheer, de directeur IOK Afvalbeheer en de administratief
directeur IOK Afvalbeheer worden gemandateerd om te zetelen in het
bestuurscomité van de Maatschap MBS.
1. 3. Aanstelling commissaris-revisor
Voorgesteld wordt om
Ernst & Young bedrijfsrevisoren, aangeduid na
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met als voorwerp de
aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris, te benoemen als commissaris.
1. 4. Code van goed bestuur
Artikel 434 Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat de algemene vergadering een code
van goed bestuur vaststelt.
De raad van bestuur legt de bijgevoegde ontwerpcode van goed bestuur ter
goedkeuring voor.
1. 5. Varia;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de uitnodiging met
toelichtende nota van 6 mei 2019 ter voorbereiding van de algemene vergadering
van
IOK
Afvalbeheer
van
27 juni 2019;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het voorstel van
statutenwijziging en de toelichtende nota hierover, die via aparte e-mail en zending
werden overgemaakt:
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het voorstel dat de voorzitter,
de eerste ondervoorzitter en de tweede ondervoorzitter IOK Afvalbeheer, de
directeur IOK Afvalbeheer en de administratief directeur IOK Afvalbeheer worden
gemandateerd om te zetelen in het bestuurscomité van de Maatschap MBS;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het voorstel om Ernst & Young
Bedrijfsrevisoren, aangeduid na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking met als voorwerp de aanstelling van een bedrijfsrevisor als
commissaris, te benoemen als commissaris;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het voorstel van code van
goed bestuur;
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Overwegende dat de gemeenteraad zich na kennisname aansluit bij de voorstellen
inzake de statutenwijziging, inzake de mandatering in het bestuurscomité van de
Maatschap MBS, inzake de benoeming van de commissaris en inzake het voorstel
van code van goed bestuur;
Gelet op de beslissing van onze raad van 11 maart 2019 waarbij de heer Sander
Ooms, gemeenteraadslid, werd aangeduid als vertegenwoordiger van ons bestuur in
de algemene vergaderingen van IOK Afvalbeheer gedurende deze legislatuur, met als
plaatsvervanger de heer Paul Verstrepen, gemeenteraadslid;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De gemeenteraad hecht artikelsgewijs goedkeuring aan de voorgestelde
statutenwijziging.
Artikel 2. De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het voorstel om Ernst & Young
Bedrijfsrevisoren te benoemen als commissaris van IOK Afvalbeheer.
Artikel 3. De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het voorstel dat de voorzitter,
de eerste ondervoorzitter en de tweede ondervoorzitter IOK Afvalbeheer, de
directeur IOK Afvalbeheer en de administratief directeur IOK Afvalbeheer worden
gemandateerd in het bestuurscomité van de Maatschap MBS.
Artikel 4. De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het voorstel van code van goed
bestuur.
Artikel 5. Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager
van de algemene vergadering.
7. IOK - Goedkeuring agenda (incl. statutenwijziging) algemene
vergadering van 27 juni 2019
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op de statuten van IOK;
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van 27 juni 2019
volgende agendapunten bevat:
1. 1. Statutenwijziging
Het ontwerp van statutenwijziging wordt ter goedkeuring voorgelegd. Een
uitgebreide toelichtende nota werd overgemaakt aan de deelnemers.
1. 2. Aanstelling commissaris-revisor
Voorgesteld wordt om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, aangeduid na
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met als voorwerp de
aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris, te benoemen als commissaris.
1. 3. Code van goed bestuur
Artikel 434 Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat de algemene vergadering een code
van goed bestuur vaststelt.
De raad van bestuur legt de bijgevoegde ontwerpcode van goed bestuur ter
goedkeuring voor.
1. 4. Varia;
Overwegende dat de raad kennis neemt van de uitnodiging met toelichtende nota
van 6 mei 2019 ter voorbereiding van de algemene vergadering IOK van
27 juni 2019;
Overwegende dat de raad kennis neemt van het voorstel van statutenwijziging en de
toelichtende nota hierover, die via aparte e-mail en zending werden overgemaakt:
Overwegende dat de raad kennis neemt van het voorstel om Ernst & Young
Bedrijfsrevisoren, aangeduid na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking met als voorwerp de aanstelling van een bedrijfsrevisor als
commissaris, te benoemen als commissaris;
Overwegende dat de raad kennis neemt van het voorstel van code van goed bestuur;
Overwegende dat de raad zich na kennisname aansluit bij de voorstellen inzake de
statutenwijziging, inzake de benoeming van de commissaris en inzake het voorstel
van code van goed bestuur;
Gelet op het besluit van onze raad van 11 maart 2019 waarbij de heer Paul
Verstrepen, gemeenteraadslid, werd aangeduid als vertegenwoordiger van ons
bestuur in de algemene vergaderingen van IOK gedurende deze legislatuur, met als
plaatsvervanger de heer Sander Ooms, gemeenteraadslid;
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Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De raad hecht artikelsgewijs goedkeuring aan de voorgestelde
statutenwijziging.
Artikel 2. De raad hecht goedkeuring aan het voorstel om Ernst & Young
Bedrijfsrevisoren te benoemen als commissaris van IOK.
Artikel 3. De raad hecht goedkeuring aan het voorstel van code van goed bestuur.
Artikel 4. Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager
van de algemene vergadering.
8. PIDPA - Vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde van de
gemeente voor de algemene vergadering d.d. 21 juni 2019 en vervanging
afgevaardigde
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op de statuten van de opdrachthoudende vereniging PIDPA;
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging
PIDPA;
Overwegende dat PIDPA op vrijdag 21 juni 2019 om 11.00u een algemene
vergadering organiseert op het administratief hoofdkantoor Desguinlei 246 te 2018
Antwerpen;
Overwegende dat de agenda van deze algemene vergadering is samengesteld als
volgt:
1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
2. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2018.
3. Verslag van de commissaris over het jaar 2018.
4. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2018.
5. Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris.
6. Evaluatierapport 2013-2018 en beleidsplan 2019-2024.
7. Synductis: uitbreiding lidmaatschap.
8. Benoeming commissaris.
9. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering.
Gelet op het schrijven van PIDPA van 26 april 2019 met agenda en volgende
bijlagen:
verslag van de raad van bestuur over het jaar 2018
de jaarrekening over het boekjaar 2018
het verslag van de commissaris over 2018
het evaluatierapport 2013-2018 en het beleidsplan 2019-2024
het verslag betreffende de uitbreiding van het lidmaatschap in Synductis
het verslag betreffende de benoeming van een commissaris
Overwegende dat de voorgelegde documenten de verslaggeving omvatten omtrent
de werking van PIDPA over het voorbije jaar 2018; dat daarnaast nog volgende
punten behandeld worden: het evaluatierapport over de voorbije legislatuur en
daarmee samenhangend het beleidsplan voor de komende 6 jaar, de uitbreiding van
het lidmaatschap binnen Synductis en de benoeming van een commissaris voor de
periode 2019-2022;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 11 maart 2019 houdende o.m.
aanduiding van de heer Sander Ooms, gemeenteraadslid, als vertegenwoordiger van
onze gemeente in de algemene vergadering voor deze legislatuur, met als vervanger
de heer Willy Torfs, schepen-voorzitter van het bijzonder comité van de sociale
dienst;
Gelet op het mailbericht van PIDPA van 29 april 2019 waarbij werd meegedeeld dat
de heer Sander Ooms werd benoemd als lid van Adviescomité B (Hidrorio) van
PIDPA; dat een onverenigbaarheid bestaat tussen afgevaardigde in de algemene
vergadering en lid van een bestuursorgaan; dat de algemene vergaderingen
bijgevolg dienen bijgewoond te worden door de plaatsvervanger;
Overwegende dat aan deze beslissing geen financiële aspecten verbonden zijn;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
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Artikel 1. Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2018, de jaarrekening
over het boekjaar 2018 en het verslag van de commissaris worden goedgekeurd.
Artikel 2. Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over
het boekjaar 2018 wordt goedgekeurd.
Artikel 3. Goedkeuring wordt gehecht aan het evaluatierapport 2013 – 2018 en het
beleidsplan 2019 – 2024.
Artikel 4. Goedkeuring wordt verleend aan de uitbreiding van het lidmaatschap en
de deelname tot Synductis.
Artikel 5. Goedkeuring wordt verleend aan het verslag betreffende het voorstel
inzake het mandaat en de benoeming van de commissaris.
Artikel 6. Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de
algemene vergadering van 21 juni 2019 overeenkomstig deze beslissing te stemmen
evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter
behandeling van de agendapunten van deze algemene vergadering.
Artikel 7. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de
uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen
aan PIDPA, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.
9. IKA – Goedkeuring agenda algemene vergadering d.d. 17 juni 2019
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk
samenwerkingsverband IKA;
Gelet op de statuten van IKA, inzonderheid de bepalingen betreffende de voordracht
en aandui¬ding door de gemeenten van de mandatarissen met het oog op de
vertegenwoordiging van de gemeenten in de dienstverlenende vereniging;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 30 april 2019 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene ver¬gadering tevens
jaarvergadering van IKA die op 17 juni 2019 plaatsheeft in Den Eyck, Houtum 39 te
2460 Kasterlee;
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per
brief van 30 april 2019 overgemaakt werd;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij
bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoor¬diger dient
te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van IKA van 17 juni 2019
volgende agendapunten bevat:
1. Evaluatierapport
2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
3. Jaarrekening 2018
4. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
5. Kwijting van de bestuurders en de commissaris
6. Statutaire benoemingen en mededelingen
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het verslag van de raad van
bestuur aan de algemene vergadering;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de balans, resultatenrekening
en winstverdeling;
Gelet op de beslissing van onze raad van 4 februari 2019 waarbij de heer Wim Van
Thielen, gemeenteraadslid, werd aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen
voor de algemene vergadering van IKA gedurende deze legislatuur, met mevrouw
Chantal Helsen, gemeenteraadslid, als plaatsvervanger;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn
goedkeuring te hechten aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde
van de algemene vergadering van IKA van 17 juni 2019.
Artikel 2. Zijn goedkeuring te verlenen aan de strategie en begroting 2019.
Artikel 3. Zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur aan
de algemene vergadering.
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Artikel 4. Zijn goedkeuring te verlenen aan de balans, resultatenrekening en
winstverdeling met betrekking tot het boekjaar 2018.
Artikel 5. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de
algemene vergadering van IKA van 17 juni 2019 op te dragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te
behandelen agendapunten.
Artikel 6. Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de
uitvoering van voormelde besluiten en onder meer kennisgeving hiervan te
verrichten aan het secretariaat van intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA,
p/a Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle t.a.v. de heer Lieven Ex.
10. IVEKA - Goedkeuring agenda algemene vergadering d.d. 18 juni 2019
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is
bij de opdrachthoudende vereniging IVEKA;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 30 april 2019 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering
van IVEKA die op 18 juni 2019 plaatsheeft in Den Eyck, Houtum 39 te 2460
Kasterlee;
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per
brief van 30 april 2019 overgemaakt werd;
Gelet op artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij
bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient
te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het besluit van onze raad van 6 mei 2019 waarbij de heer Maurice Helsen,
schepen, werd aangeduid om onze gemeente te vertegenwoordigen in de algemene
vergaderingen van IVEKA gedurende deze legislatuur, met de heer Wim Van Thielen,
gemeenteraadslid, als plaatsvervanger;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering
tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging IVEKA d.d. 18 juni
2019:
1. Kennisneming verslagen IVEKA van de raad van bestuur en van de
commissaris over het boekjaar 2018
2. Goedkeuring van de jaarrekening IVEKA afgesloten op 31 december 2018
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels)
3. Kennisname vastgelegd resultaat Q1 2019
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de
regionale bestuurscomités en de commissaris IVEKA met betrekking tot
boekjaar 2018
5. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende
vereniging tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019 – 2024
6. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten
7. Statutaire benoemingen en mededelingen.
Artikel 2. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de
algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging
IVEKA op 18 juni 2019 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd
zou worden) op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige
beslissing.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering
van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan
de opdrachthoudende vereniging IVEKA, ter attentie van het secretariaat (in pdfversie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
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11. CIPAL - Goedkeuring agenda algemene vergadering d.d. 27 juni 2019
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op de statuten van CIPAL;
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van CIPAL;
Overwegende dat CIPAL op donderdag 27 juni 2019 om 16.00 uur een algemene
vergadering organiseert in het Technologiehuis, Cipalstraat 3 te 2440 Geel;
Overwegende dat de agenda van deze vergadering is samengesteld als volgt:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2018
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar
2018, afgesloten op 31 december 2018
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2018
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het
boekjaar 2018, afgesloten op 31 december 2018
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris
voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018
7. Benoeming commissaris en vaststelling van vergoeding
8. Bepaling presentiegeld en reisvergoeding voor de leden van de raad van
bestuur
9. Goedkeuring van het evaluatierapport 2013 – 2018 met inbegrip van het
ondernemingsplan 2019 – 2024
10. Aanpassing van de rangorde van de aangeduide leden van de raad van bestuur
met raadgevende stem in afdalende volgorde
11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering;
Gelet op het mailbericht van CIPAL d.d. 13 mei 2019 met uitnodiging voor
voornoemde vergadering;
Gelet op de voorgebrachte stukken;
Gelet op het besluit van onze raad van 4 februari 2019 waarbij mevrouw Stefanie
Vrins, schepen, werd aangeduid als vertegenwoordiger van ons bestuur in de
algemene vergaderingen van CIPAL gedurende deze legislatuur, met als
plaatsvervanger mevrouw Machteld Ledegen, gemeenteraadslid;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De agenda van de algemene vergadering van CIPAL d.d. 27 juni 2019 met
bijhorende stukken wordt goedgekeurd.
Artikel 2. Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de
algemene vergadering van 27 juni 2019 overeenkomstig deze beslissing te stemmen
evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter
behandeling van de agendapunten van deze algemene vergadering.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de
uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen
aan CIPAL, Bell-Telephonelaan 20 te 2440 Geel.
12. Een toeristisch plan voor Herenthout
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Overwegende dat door de heer Jan Van Dyck, gemeenteraadslid voor de fractie
S.A.M.E.N., een bijkomend agendapunt werd ingediend op 29 mei 2019 met als titel
'een toeristisch plan voor Herenthout', met volgende toelichting:
"Enkele jaren geleden vroeg S.A.M.E.N. het vorige CBS om de mogelijkheid tot
restauratie van de wegwijzer op de hoek van de Itegemse steenweg en de
“Gruisdreef” te onderzoeken. Ook kwam in de vorige bestuursperiode de
toegankelijkheid van de dreven naar het Kasteel Van Herlaer en de watermolen voor
wandelaars en fietsers ter sprake.
In het eerste geval bleek dat de wegwijzer op privaat domein stond en dat de
gemeente niets kon ondernemen. In het tweede geval zou de doorgang van het
domein van het kasteel slechts gedoogd worden door de eigenaar en meende de
gemeente dat ze niet kon tussenkomen in het onderhoud van de toegangswegen.
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Ondertussen stellen we vast dat de wegwijzer door de eigenaar werd gerestaureerd
en dat de toegangswegen op het domein vanuit de Itegemse steenweg en de
Pauwelstraat behoorlijk onderhouden zijn. Helaas heeft de gemeente dit goede
voorbeeld niet gevolgd en is het eerste deel van Herlaer verwaarloosd en ligt het
begin van de dreef aan de Pauwelstraat er onverzorgd bij. Herenthout bezit prachtige
toeristische troeven, maar ze moeten benut worden. Een degelijke toegang naar
kasteel en watermolen met bewegwijzering is daar een deel van.
Een gelijkaardig verhaal doet zich voor aan Het Schipke. De toegangsweg is er na
een natte periode amper te berijden. Wat eens een prachtige omgeving was, wordt
al jaren ontsierd door een baileybrug. Wie ,ondanks het gebrek aan bewegwijzering
en een berijdbare weg, ter plaatse geraakt kan zich terecht afvragen wat er zo
speciaal is aan die plek.
Met deze twee voorbeelden willen we aangeven dat dringend werk moet gemaakt
worden van een actieplan om onze toeristische troeven te herwaarderen en uit te
spelen. We vragen geen dure restauraties, maar goede toegankelijkheid, duidelijke
en eenvormige bewegwijzering, een moderne en vlotte presentatie van ons
patrimonium.
Ongetwijfeld heeft de lokale economie baat bij een beter toeristisch imago van onze
gemeente. Samenwerking met de handels- en horecazaken lijkt ons vanzelfsprekend.
Het is echter aan het bestuur en deze raad om een toeristisch beleid uit te bouwen
en een actieplan te ontwerpen. Een paar losse ingrepen volstaan dan niet. Het
bestuur zal een geheel moeten ontwerpen waarmee Herenthout toeristisch kan
uitpakken. Uiteraard kan daarbij rekening gehouden worden met opmerkingen en
adviezen van de adviesraad. Het lijkt ons evenwel niet aangewezen om, zoals vaak in
het verleden gebeurde, de adviesraden een beleid te laten uitstippelen.
We menen dat het mogelijk moet zijn om in de lente van 2020 met een vernieuwd
toeristisch Herenthout uit te pakken. Mogen we het CBS vragen om een initiatief
voor te stellen na de zomervakantie.";
Gelet op de toelichting door raadslid Jan Van Dyck;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel: Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht
gegeven om tegen het najaar een aantal initiatieven op het vlak van toerisme in
Herenthout voor te stellen.
Aldus gedaan in zitting als boven.
Bij bevel:

Annick Van Leemput
Algemeen directeur

Stijn Raeymaekers
Burgemeestervoorzitter
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