GEMEENTERAAD VAN
03 FEBRUARI 2020
Aanwezig:

Verontschuldigd:
Afwezig

Stijn Raeymaekers, Burgemeester-voorzitter
Stefanie Vrins, Machteld Ledegen, Maurice Helsen, Willy Torfs,
Schepenen
Jan Van Dyck, Freddy Kerkhofs, Hugo Cambré, Wim Van Thielen,
Gert Van Dyck, Sander Ooms, Sophie Gabriëls, Kathleen Eykens,
Chantal Helsen, Paul Verstrepen, Ann Willems, Hilde Heylen,
Raadsleden
Annick Van Leemput, Algemeen directeur
Herman Dom, Maarten Aerts, Raadsleden
/

In openbare vergadering
1.

Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 16 december 2019

Aanleiding
Het verslag van de gemeenteraadszitting van 16 december 2019 dient goedgekeurd te
worden.
Regelgeving
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikelen
32 en 278 § 1
Feiten, context en argumentatie
Het voorgebracht ontwerp van het verslag van de vergadering van de gemeenteraad van
16 december 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 16 december 2019
wordt goedgekeurd.
2.

Kennisname ontslag raadslid

Aanleiding
De heer Patrick Heremans werd bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018
verkozen om te zetelen in de gemeenteraad van onze gemeente. Sinds 2 januari 2019
zetelt hij als gemeenteraadslid.
Regelgeving
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Lokaal en Provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011
Adviezen
/
Feiten, context en argumentatie
De heer Patrick Heremans heeft met brief van 31 december 2019 zijn ontslag ingediend
als gemeenteraadslid. Het ontslag gaat in zodra de voorzitter van de gemeenteraad er
kennis van neemt.
Financieel
Gezien het raadslid dient vervangen te worden heeft het ontslag van een raadslid geen
financiële gevolgen.
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Besluit:
Artikel 1. De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van de heer Patrick Heremans
als gemeenteraadslid.
Artikel 2. De raad bedankt de heer Heremans voor de geleverde prestaties.
3.

Vervanging van een raadslid

Aanleiding
Ontslag van de heer Patrick Heremans als gemeenteraadslid
Regelgeving
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011
Adviezen
/
Feiten, context en argumentatie
Onze raad heeft in vergadering van heden kennis genomen van het ontslag van de heer
Patrick Heremans als gemeenteraadslid.
Hij dient vervangen te worden door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig
artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet.
De eerstvolgende opvolger op de lijst GBL, waarop de heer Heremans verkozen is, is de
heer Wim Van Looy. De heer Van Looy heeft echter met bericht van 8 januari 2020 afstand
gedaan van zijn mandaat in de gemeenteraad.
De daaropvolgende opvolger is de heer Maarten Aerts.
In toepassing van artikel 6 § 3 van het decreet over het lokaal bestuur dient de
gemeenteraad de geloofsbrieven van de opvolger goed te keuren.
Door de kandidaat worden hiertoe volgende documenten voorgelegd:
- een recent getuigschrift van woonst
- een recent uittreksel uit het strafregister
- een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in één van de gevallen van
onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 10 van het decreet over het lokaal bestuur.
Er werden geen bezwaren ingediend bij de gemeenteraad naar aanleiding van het
onderzoek van de geloofsbrieven.
De gemeenteraad stelt bijgevolg vast dat de kandidaat voldoet aan alle gestelde vereisten
van verkiesbaarheid en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid.
Vervolgens legt de kandidaat de decretale eed af in handen van de voorzitter van de
gemeenteraad als volgt: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te
komen.", waarop de akte van eedaflegging door de comparant en de voorzitter van de
gemeenteraad ondertekend wordt.
Financieel
/
Besluit:
met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De geloofsbrieven van de heer Maarten Aerts worden goedgekeurd
Artikel 2. Kennis wordt genomen van de eedaflegging door de heer Maarten Aerts en de
ondertekening van de bijhorende akte van eedaflegging door de comparant en de
voorzitter van de gemeenteraad.
Artikel 3. De heer Maarten Aerts wordt aangesteld als gemeenteraadslid ter vervanging
van de heer Patrick Heremans.
De heer Maarten Aerts, raadslid, vervoegt de vergadering.
4.

Wijziging vertegenwoordiging gemeente in diverse verenigingen

Aanleiding
Ontslag van de heer Michel Van Hoof en aanduiding van mevrouw Machteld Ledegen als
schepen van de gemeente Herenthout
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Regelgeving
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Statuten van projectvereniging ‘Kempens Karakter’
Statuten van de verenging zonder winstoogmerk ‘Onderwijssecretariaat van de Steden en
Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap’
Statuten van de vereniging zonder winstoogmerk ‘Regionaal Landschap Kleine en Grote
Nete’
Adviezen
/
Feiten, context en argumentatie
Door de schepenwissel van Michel Van Hoof naar Machteld Ledegen, werden ook de
bevoegdheden tussen de schepenen intern herverdeeld.
Aangezien de toewijzing van de mandaten in diverse verenigingen gebaseerd was op de
oorspronkelijke bevoegdheidsverdeling, is het aangewezen deze vertegenwoordigingen te
wijzigen conform de nieuwe situatie.
Het betreft de volgende functies:
- Raad van Bestuur Kempens Karakter
- Algemene vergadering OVSG
- Algemene vergadering Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete
- Raad van Bestuur Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete
- Beheerscomité interlokale vereniging Scholengemeenschap Goezo!
De gemeenteraad dient de vertegenwoordigers aan te wijzen bij geheime, afzonderlijke
stemming.
Er worden telkens 18 stembiljetten in de stembus gevonden.
De uitslag van de stemming voor lid van de raad van bestuur van Kempens Karakter geeft:
17 stemmen voor Machteld Ledegen en 1 stem voor Sander Ooms.
De uitslag van de stemming voor lid van de algemene vergadering van OVSG geeft: 15
stemmen voor Machteld Ledegen, 1 stem voor Hilde Heylen, 1 stem voor Freddy Kerkhofs
en 1 stem voor Sander Ooms.
De uitslag van de stemming voor lid van de algemene vergadering van Regionaal
Landschap Kleine en Grote Nete geeft: 16 stemmen voor Machteld Ledegen, 1 stem voor
Hilde Heylen en 1 stem voor Sander Ooms.
De uitslag van de stemming voor lid van de raad van bestuur van Regionaal Landschap
Kleine en Grote Nete geeft: 16 stemmen voor Stefanie Vrins, 1 stem voor Wim Van Thielen
en 1 stem voor Hilde Heylen.
De uitslag van de stemming voor lid van het beheerscomité van ILV Scholengemeenschap
Goezo! geeft: 17 stemmen voor Machteld Ledegen en 1 stem voor Sander Ooms.
Financieel
Deze beslissing heeft geen financiële implicaties voor de gemeente.
Besluit:
Artikel 1. Mevrouw Machteld Ledegen wordt aangeduid als vertegenwoordiger van ons
bestuur in de raad van bestuur van Kempens Karakter.
Artikel 2. Mevrouw Machteld Ledegen wordt aangeduid als vertegenwoordiger van ons
bestuur in de algemene vergadering van OVSG.
Artikel 3. Mevrouw Machteld Ledegen wordt aangeduid als vertegenwoordiger van ons
bestuur in de algemene vergadering van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete.
Artikel 4. Mevrouw Stefanie Vrins wordt aangeduid als vertegenwoordiger van ons bestuur
in de raad van bestuur van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete.
Artikel 5. Mevrouw Machteld Ledegen wordt aangeduid als vertegenwoordiger van ons
bestuur in het beheerscomité van de ILV Scholengemeenschap Goezo!
Artikel 6. Deze aanduidingen worden aan de respectieve verenigingen meegedeeld.
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5.

Kennisname goedkeuring jaarrekening gemeente 2018

Aanleiding
Goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 d.d. 3 juni 2019
Regelgeving
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer in het bijzonder de artikelen
260, 3e lid en 262
Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in
het bijzonder de artikelen 30 tot en met 45
Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in
het bijzonder de artikelen 5 tot en met 8 en 11 tot en met 13
Adviezen
/
Feiten, context en argumentatie
Uw raad heeft op 3 juni 2019 de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018
vastgesteld.
De jaarrekening werd gepubliceerd op de webtoepassing van de gemeente en de
toezichthoudende overheid werd op de hoogte gebracht van deze publicatie op 24 juni
2019. Op dezelfde datum werd de digitale rapportering bezorgd.
Uit onderzoek van de jaarrekening blijkt niet dat ze onjuist of onvolledig is of dat ze geen
waar en getrouw beeld geeft van de financiële toestand.
Er werden enkel technische opmerkingen gemaakt, die naar de toekomst toe dienen
opgevolgd te worden.
De jaarrekening 2018 werd door de provinciegouverneur goedgekeurd bij besluit van 29
november 2019.
Financieel
/
Besluit:
Enig artikel. Kennis wordt genomen van de goedkeuring door de Gouverneur d.d. 29
november 2019 van de provincie Antwerpen van de jaarrekening van de gemeente
Herenthout over het financiële boekjaar 2018.
6.

Vestiging van een belasting op het privatief gebruik van het openbaar
domein.

Aanleiding
Naar aanleiding van de goedkeuring van het belastingreglement op het privatief gebruik
van het openbaar domein op 2 december 2019 werd o.a. opgemerkt dat het tarief
aanzienlijk verhoogd werd voor particulieren die voor korte termijn een container willen
plaatsen, een parkeerplaats willen garanderen voor een verhuiswagen, … Waardoor het
opportuun is om de tariefzetting van het reglement ‘belasting op het privatief gebruik van
het openbaar domein’ aan te passen naar analogie van de tarieven m.b.t. de
buurgemeenten.
Regelgeving
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende vestiging van een belasting
op het privatief gebruik van het openbaar domein.
Adviezen
/
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Feiten, context en argumentatie
Voor bouwen, herbouwen of verbouwen van gebouwen of voor het uitvoeren van andere
werken worden regelmatig schutsels, stellingen, containers, materialen, enz … op het
openbaar domein worden geplaatst. Ook wordt regelmatig de vraag gesteld naar het
instellen van een parkeerverbod op openbare parkeerplaatsen om toe te laten werken te
verrichten aan of in een privaat eigendom.
De gemeente is gerechtigd om alle efficiënte belastingen te heffen ter financiering van het
algemeen beleid.
De heffing van een belasting op de privatieve ingebruikname van het openbaar domein
wordt verantwoord doordat dit enerzijds inzet van ons gemeentepersoneel vereist en
anderzijds een belemmering betekent voor het gebruik van het openbaar domein door
derden.
Financieel
De inkomsten uit deze belasting worden jaarlijks ingeschreven in het meerjarenplan 2020
– 2025.
Besluit:
met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Het besluit van onze raad van 2 december 2019 houdende vestiging van een
belasting op het privatief gebruik van het openbaar domein wordt opgeheven.
Art. 2. Een reglement houdende vestiging van een belasting op het privatief gebruik van
het openbaar domein wordt vastgesteld als volgt:
“Artikel 1. Voorwerp
Met ingang van 1 maart 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt
een belasting gevestigd op het tijdelijk innemen van het openbaar domein van de
gemeente voor privatief gebruik, bijvoorbeeld voor het plaatsen van schutsels, stellingen,
containers of materialen van allerlei aard of voor het instellen van een parkeerverbod bij
het uitvoeren van werken aan private eigendommen. Deze opsomming is niet limitatief.
De belasting is niet van toepassing bij activiteiten van cultureel of promotioneel nut.
Art. 2. Tarief
De belasting wordt vastgesteld op 1 euro per vierkante meter ingenomen oppervlakte per
dag.
Vanaf de 31e dag ononderbroken gebruik wordt de belasting verhoogd met 50% t.o.v. het
basisbedrag.
Vanaf de 45e dag ononderbroken gebruik wordt de belasting verhoogd met 100% t.o.v.
het basisbedrag.
Elke begonnen dag telt hierbij voor een volledige dag.
Art. 3. Definities
• Openbaar domein: rijweg, fiets- of voetpad, bermen, groenstroken, beplantingen,
opritten en parkeerstroken.
• Inname: het bezetten en gebruiken van een zone van het openbaar domein, zodat
het gebruik door derden onmogelijk is.
• Parkeerverbod: het tijdelijk verbieden van parkeren in zones die normaal gezien
voor parkeren bestemd zijn. Een tijdelijk parkeerverbod wordt met verbodsborden
aangeduid.
• Signalisatievergunning: vergunning die noodzakelijk is wanneer een deel van het
openbaar domein ingenomen wordt om werken uit te voeren. De signalisatie
waarschuwt de weggebruiker voor de gewijzigde verkeerssituatie, de gevaren en
verkeersbelemmering.
• Parkeerplaats: plaats op het openbaar domein waar het toegelaten is om een
voertuig te parkeren. Bij de berekening van het tarief voor de inname van één
parkeerplaats wordt een lengte van 5,5 m en een breedte van 2 m = 11 m²
aangerekend.
Art. 4. Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de aanvrager, en bij ontstentenis van een aanvraag, de
uitvoerder van de werken of diegene die het openbaar domein inneemt. De belasting is
verschuldigd vanaf het moment van inname van het openbaar domein.
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Art. 5. Aangifteplicht - toelating
Alvorens over te gaan tot de inname van het openbaar domein dient hiervoor een
schriftelijke toelating bekomen te worden van het gemeentebestuur. Hiertoe dient
minstens vijftien kalenderdagen voor de aanvang van de inname een aangifte ingediend
te worden bij het gemeentebestuur met vermelding van de juiste afmetingen en de juiste
duur van de inname van het openbaar domein. Voor elke wijziging met betrekking tot de
initieel aangegeven afmetingen en/of duur moet een bijkomende aangifte ingediend
worden.
De aanvrager moet de toelating op ieder ogenblik kunnen tonen aan een afgevaardigde
van de gemeente of aan de politie.
Het gemeentebestuur kan in de toelating steeds aanvullende voorwaarden opleggen ten
behoeve van de openbare veiligheid.
Art. 6. Ambtshalve vaststelling en belastingverhoging
§ 1. Bij gebreke van aangifte binnen de in artikel 5 vastgestelde termijn of bij onvolledige,
onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens
de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van
bezwaar en beroep.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het
college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te
maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de
wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van
de derde werkdag die volgt op de verzending van de betekening om zijn opmerkingen
schriftelijk voor te dragen. De belastingplichtige moet het bewijs leveren van de juistheid
van de door hem ingeroepen elementen.
§ 2. De overeenkomstig § 1 ambtshalve ingekohierde belasting kan verhoogd worden met
50 %.
Art. 7. Ontruiming
Wanneer het openbaar nut het vereist, wanneer niet meer voldaan is aan de in de toelating
opgelegde voorwaarden of wanneer geen toelating werd bekomen, kan het
gemeentebestuur de opdracht geven om de ingenomen oppervlakte te ontruimen.
Bij weigering van de ontruiming kan deze uitgevoerd worden op kosten van diegene die
het openbaar domein inneemt of de uitvoerder van de werken.
Art. 8. Aansprakelijkheid
Het gemeentebestuur is niet aansprakelijk voor eender welke schade die het gevolg is van
de inname van het openbaar domein. Diegene die het openbaar domein inneemt draagt
alle verantwoordelijkheid voor de door hem geplaatste obstakels. Hij is eveneens
aansprakelijk voor schade aan het openbaar domein die het gevolg is van deze inname.
Art. 9. Vrijstelling
§ 1. De belasting is niet verschuldigd:
- voor werken uitgevoerd door of in opdracht van openbare besturen;
- voor werken waarop het retributiereglement inzake werken aan nutsvoorzieningen op
het gemeentelijk openbaar domein van toepassing is.
§ 2. Er wordt een vrijstelling van retributie verleend voor de eerste 2 dagen van
de tijdelijke inname, op voorwaarde dat de ingenomen oppervlakte kleiner of
gelijk is aan 33 m².
Art. 10. Inning
§ 1. De belasting wordt i.f.v werkzaamheden na de beëindiging van de inname van het
openbaar domein ingevorderd bij wijze van kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.
De belasting is betaalbaar binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
§ 2. De belasting wordt i.f.v. inname van parkeerplaatsen (parkeerverbod) geïnd
voorafgaand aan de inname datum.
Art. 11. Praktisch
§ 1. De plaatsing van de parkeerverbodsborden zal gebeuren door de gemeentelijke
technische dienst, dit 24 uur voor het ingaan van het parkeerverbod. De
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parkeerverbodsborden worden na afloop van het parkeerverbod terug opgehaald door de
technische dienst van de gemeente Herenthout.
§ 2. Signalisatieborden i.f.v. werken, uitgevoerd door nutsmaatschappijen, aannemers,
eigenaars van containers, … worden door de uitvoerder van de werken zelf geplaatst.
Art. 12. Verwijzingsbepaling
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen
gebeurt volgens de modaliteiten bepaald in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging,
de
invordering
en
de
geschillenprocedure
van
provincieen
gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
Art. 13. Slotbepaling
De beslissing van de gemeenteraad van 2 december 2019 ‘Vestiging van een belasting op
het privatief gebruik van het openbaar domein’ wordt opgeheven met ingang van 1 maart
2020 en wordt vervangen door onderhavig reglement.
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 maart 2020 voor een periode eindigend op 31
december 2025 en wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 286 t.e.m. 287 van het
decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.”
7.

Goedkeuring toetreding Eerstelijnszone Middenkempen

Aanleiding
Het is aangewezen nu reeds te beslissen over een participatie aan de vzw Eerstelijnszone
Middenkempen om de zorgraad in staat te stellen te voldoen aan de voorwaarde van de
vertegenwoordiging van twee derden van de lokale besturen en de van de
eerstelijnszorgaanbieders, die door de Vlaamse Gemeenschap als voorziening of
samenwerkingsverband zijn erkend.
Regelgeving
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 tot toekenning van een subsidie
aan de initiatiefnemers in een afgebakende zone voor de oprichting van de zorgraden.
Het decreet van 26 april 2019 over de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale
zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 tot erkenning en subsidiëring van
de zorgraden en houdende inwerkingtreding van het decreet van 26 april 2019 betreffende
de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning
van de eerstelijnszorgaanbieders.
Feiten, context en argumentatie
De Vlaamse overheid werkt aan de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Via deze
reorganisatie brengt men de welzijnssector en de gezondheidssector dichter bij
elkaar. Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en
hulpverleners beter op elkaar af te stemmen en met als doel een effectieve en kwalitatieve
eerste lijn te vormen waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen.
Voor de regio Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar
werd de Eerstelijnszone Middenkempen opgericht.
De Vlaamse Regering heeft aan alle initiatiefnemers van de Eerstelijnszones een aantal
opdrachten gegeven, waaronder het samenstellen van een voorlopige zorgraad.
De Vlaamse Regering heeft bepaald dat op uiterlijk 31 december 2019 een
erkenningsaanvraag kan ingediend worden voor een zorgraad. De voorlopige zorgraden
nemen hiertoe initiatief en leiden het proces naar de oprichting van een vzw die de
erkenningsaanvraag moet indienen.
Iedere zorgraad, waarvan de Eerstelijnszone het werkingsgebied is, zal dus de structuur
krijgen van een vzw. De lokale besturen zijn één van de verplichte partners binnen de
zorgraad en krijgen hierin een belangrijke rol.
De lokale besturen zetelen in de zorgraad in de cluster lokale besturen vanuit hun regierol
binnen het lokaal sociaal beleid en in de cluster welzijn vanuit hun actorrol (groep van
assistentiewoningen en lokaal dienstencentrum DRIANE).
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Om erkend te worden als zorgraad, moet deze onder meer binnen zijn werkgebied
minstens twee derden vertegenwoordigen van de lokale besturen en van de
eerstelijnszorgaanbieders, die door de Vlaamse Gemeenschap als voorziening of
samenwerkingsverband erkend zijn.
De voorlopige zorgraad vraagt aan alle welzijnsactoren, eerstelijnszorgactoren, lokale
besturen en vertegenwoordigers van personen met een zorg- en ondersteuningsvraag en
mantelzorgers om toe te treden als lid van vzw Eerstelijnszone Middenkempen. Aangezien
gemeente en OCMW nog twee verschillende rechtspersonen zijn, wordt de toetreding tot
de vzw Eerstelijnszone Middenkempen voorgelegd op beide raden. Dit betekent niet dat
er voor de gemeente, OCMW, assistentiewoningen en lokaal dienstencentrum iemand apart
afgevaardigd moet worden. De afvaardiging kan door één persoon opgenomen worden die
dan het lokale bestuur én de bijbehorende diensten kan vertegenwoordigen.
Binnen de voorlopige zorgraad werden de statuten van de vzw Eerstelijnszone
Middenkempen opgemaakt.
De doelstelling van vzw Eerstelijnszone Middenkempen wordt omschreven in artikel 7 van
de statuten, als volgt: "De vzw stelt zich tot doel de samenwerking en coördinatie tussen
lokalen besturen, eerstelijnszorgaanbieders, verenigingen van personen met een zorg- en
ondersteuningsvraag, verengingen van mantelzorgers en verenigingen van vrijwilligers te
realiseren en te versterken, met als doel te evolueren naar vraaggestuurde en integrale
zorg en ondersteuning;"
De volledige statuten van de vzw Eerstelijnszone Middenkempen zijn opgenomen als
bijlage bij dit besluit.
Financieel
/
Besluit:
met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De gemeenteraad neemt kennis van de oprichting van vzw Eerstelijnszone
Middenkempen door de voorlopige zorgraad en van de statuten van vzw Eerstelijnszone
Middenkempen.
Artikel 2. De gemeenteraad beslist om de doelstelling van vzw Eerstelijnszone
Middenkempen te onderschrijven.
Artikel 3. De gemeenteraad beslist om lokaal bestuur Herenthout als kandidaat voor te
dragen voor een toetreding als lid van vzw Eerstelijnszone Middenkempen en dit voor
onbepaalde duur.
Artikel 4. De gemeenteraad beslist om momenteel Liesbeth van Rompaey, diensthoofd
loket Zorg & Gezondheid af te vaardigen als vertegenwoordiger van het lokaal bestuur
Herenthout.
8.

Wijziging statuten
‘Kempens Karakter’

en

huishoudelijk

reglement

projectvereniging

Aanleiding
In vergadering van 28 november 2019 heeft de raad van bestuur van de projectverenigng
‘Kempens Karakter’ een wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement
goedgekeurd.
Regelgeving
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Besluiten van de gemeenteraad van 26 november 2007, 2 februari 2009, 27 september
2010 en 14 oktober 2013 betreffende de statuten van de projectvereniging ‘Kempens
Karakter’
Besluit van de gemeenteraad van 7 oktober 2019 houdende verlenging van de
projectvereniging ‘Kempens Karakter’
Adviezen
/
Feiten, context en argumentatie
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De gemeente is lid van de projectvereniging ‘Kempens Karakter’.
Op basis van artikel 15 van de huidige statuten van de projectvereniging moet een
wijziging van de statuten en de aanvaarding van de toetreding van nieuwe leden de
instemming bekomen van twee derden van de deelnemende gemeenten. Dit is een
bevoegdheid van de gemeenteraad.
De wijziging van de statuten betreft in hoofdzaak:
- nieuwe looptijd projectvereniging
- nieuwe maatschappelijke zetel
- verwijzing naar nieuwe wetgeving: decreet lokaal bestuur in plaats van decreet
intergemeentelijke samenwerking
- update deelwerkingen: ontbinding deelwerking toerisme en de eerdere ontbinding van
de deelwerking bibliotheken.
Financieel
Deze beslissing heeft geen financiële implicaties voor de gemeente.
Besluit:
met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de gewijzigde statuten van de
projectvereniging ‘Kempens Karakter’, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur in
vergadering van 28 november 2019.
Artikel 2. De gemeenteraad neemt kennis van het gewijzigde huishoudelijk reglement van
projectvereniging ‘Kempens Karakter’ zoals goedgekeurd door de raad van bestuur in
vergadering van 28 november 2019.
9.

Goedkeuring functiebeschrijving algemeen directeur

Aanleiding
Het is aangewezen om de functiebeschrijving van algemeen directeur te updaten.
Regelgeving
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 over de rechtspositieregeling voor
het gemeentepersoneel.
Feiten, context en argumentatie
De functiebeschrijving van algemeen directeur is niet meer up to date. We hebben een
nieuw profiel opgemaakt conform het nieuwe decreet lokaal bestuur.
Besluit:
met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De functiebeschrijving van algemeen directeur zoals voorgelegd, wordt
goedgekeurd.
10.

Vacant verklaren van een voltijdse betrekking van algemeen directeur in
statutair verband

Aanleiding
De overeenkomst tot beëindiging van de tewerkstelling van Annick Van Leemput, algemeen
directeur. Het is dus aangewezen om deze functie open te verklaren.
Regelgeving
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 41.
Het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 over de rechtspositieregeling voor
het gemeentepersoneel.
Het besluit van de gemeenteraad van 3 februari 2020 over de goedkeuring van de
functiebeschrijving van de algemeen directeur.
Feiten, context en argumentatie
In onderhavige zitting is beslist om de tewerkstelling van de algemeen directeur stop te
zetten. Daarom wordt voorgesteld om de selectieprocedure voor een nieuwe algemeen
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directeur op te starten en de functie open te verklaren. De selectieprocedure zal uitbesteed
worden aan een extern selectiebureau. De functiebeschrijving is in onderhavige zitting
opnieuw vastgesteld.
Financieel
De tewerkstelling van de algemeen directeur is reeds voorzien in het budget.
Besluit:
met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Een voltijdse betrekking van algemeen directeur in statutair dienstverband
wordt vacant verklaard.
Artikel 2. De vacante betrekking is te begeven bij aanwerving.
Artikel 3. Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 24
maanden.
Artikel 4. De aanwervingsprocedure wordt uitbesteed aan een extern selectiebureau.
Aldus gedaan in zitting als boven.
Bij bevel:

Annick Van Leemput
Algemeen directeur

Stijn Raeymaekers
Burgemeester-voorzitter
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