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OPENBARE VERGADERING
1.

Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 6 juli 2020

Aanleiding
Het verslag van de gemeenteraadszitting van 6 juli 2020 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
6 juli 2020, welk aan de raadsleden is bezorgd samen met de agenda van de gemeenteraad
van heden.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 6 juli 2020 wordt
goedgekeurd.
2.

Bekrachtiging politieverordening - maatregelen tijdens federale fase
(COVID 19) - zitting gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
- goedkeuring

Aanleiding
•
•

12 maart 2020: overgang naar de federale fase inzake het coronavirus en invoering
van bijkomende maatregelen;
diverse data maart/april 2020: richtlijnen Agentschap Binnenlands Bestuur (Vlaamse
overheid) inzake de organisatie van vergaderingen van lokale bestuursorganen.

Regelgeving
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald de artikelen 40
- 41.
De beslissing wordt genomen op grond van:
• Nieuwe Gemeentewet, artikel 133, § 2 en 134, §1 en 135, § 2
• Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 28
In dringende omstandigheden kan de burgemeester overeenkomstig artikel 134, §1 en
135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet maatregelen uitvaardigen voor de organisatie van
de vergaderingen van lokale bestuursorganen.
In
uitzonderlijke,
hoogdringende
omstandigheden
kan
de
burgemeester
politieverordeningen nemen in plaats van de gemeenteraad (artikel 134, §1 Nieuwe
Gemeentewet). Bijgevolg kan de burgemeester bij politieverordening een beperking (bijv.
maximaal aantal bezoekers) of algehele sluiting van de gemeentezitting opleggen
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(gemeenteraadszitting zonder publiek). De vergadering kan ook uitgesteld worden. Deze
verordening vervalt wanneer die niet op de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad wordt bekrachtigd.
Een andere grondslag is terug te vinden in artikel 25 van het decreet over het lokaal
bestuur. De voorzitter van de gemeenteraad kan, in uitoefening van zijn
handhavingsbevoegdheid, bijvoorbeeld het aantal personen in het publiek beperken of
bepalen dat zij een bepaalde afstand van elkaar dienen te houden.
Adviezen
Niet van toepassing.
Feiten, context en argumentatie
Als de omstandigheden dat vragen kan de burgemeester maatregelen uitvaardigen voor
de organisatie van de vergaderingen van lokale bestuursorganen. Het agentschap
binnenlands bestuur heeft hiervoor richtlijnen gepubliceerd op zijn website die vanaf
september 2020 van kracht zijn.
Fysiek vergaderen is de regel, digitaal vergaderen is de uitzondering. Aangegeven
mogelijkheden om fysiek te vergaderen:
•
Op reguliere locatie indien deze ruim genoeg is om social distancing te waarborgen
voor raadsleden en publiek, desgevallend met beperking van het bezoekersaantal via
registratie;
•
Op
andere
locatie,
onder
dezelfde
voorwaarden,
desgevallend
mits
burgemeestersbesluit bij hoogdringendheid, of aanpassing huishoudelijk reglement
van de raad, tot wijziging locatie;
•
Achter gesloten deuren (maar niet in besloten zitting): als de social distancing in het
gedrang komt. Er moet in dit geval een livestream voorzien worden zodat de
openbaarheid is verzekerd.
De reguliere locatie waar de bijeenkomsten van de raden in Herenthout plaatsvinden
(gemeentelijke feestzaal) is ruim genoeg om de raadsleden met inachtname van social
distance te laten plaatsnemen. Mits aanpassing van de gewoonlijke opstelling is het ook
mogelijk om bijkomend, doch met beperking, pers en publiek toe te laten op een veilige
manier volgens de geldende afstandsregels.
Voor de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 september 2020
wordt volgende werkwijze gehanteerd:
•
de vergadering is een fysieke bijeenkomst die doorgaat op de reguliere locatie
(gemeentelijke feestzaal), maar in een opstelling die de richtlijnen inzake hygiëne en
social distancing waarborgt;
•
er kan een beperkt aantal bezoekers worden toegelaten, die zich vooraf dienen te
registreren. Inschrijvingen worden afgesloten als het maximum aantal bereikt is. Dit
alles wordt gecommuniceerd via de webtoepassing van de gemeente. Gezien de
oppervlakte van de locatie en gebruik makend van de meest gunstige opstelling, wordt
het maximum aantal bezoekers vastgelegd op 8 personen.
Financieel
Geen financiële impact.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. Bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 26 augustus 2020 dat stelt dat de
zitting van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn van 7 september 2020
fysiek zal doorgaan in de gemeentelijke feestzaal, waarbij een beperking wordt opgelegd
op de aanwezigheid van publiek en pers, dit teneinde de verdere verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken. Het maximum aantal bezoekers is daarbij vastgelegd
op 8 personen.
3.

Bekrachtiging
politieverordening
betreffende
aanvullende
lokale
maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 - annulatie
maandelijkse markt van augustus 2020 en braderij van 21 tot en met 25
augustus 2020 - goedkeuring
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Aanleiding
Sinds medio juli 2020 nemen de cijfers inzake de besmettingen met het coronavirus
COVID-19 opnieuw toe vooral in de provincie Antwerpen. Om de snelle verspreiding van
het virus tegen te gaan en omdat het lokaal bestuur onvoldoende middelen heeft om de
handhaving van de bestaande en bijkomende maatregelen bij de organisatie van de
maandelijkse markt te kunnen garanderen, is het meer dan aangewezen om de markt van
augustus 2020 te annuleren. In de genoemde omstandigheden en motieven voor het
annuleren van de markt, zal er dit jaar in de maand augustus ook geen braderij kunnen
doorgaan in de gemeente.
Regelgeving
•
•

•

•
•

Ministerieel besluit van 28 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit
van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken in het bijzonder artikel 7;
Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, in het bijzonder artikel 135, §2 dat bepaalt
dat de gemeenten bevoegd zijn om te voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een
goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust
op de openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen;
Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, in het bijzonder artikel 134, §1 dat bepaalt
dat de burgemeester politieverordeningen kan maken in geval van oproer,
kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare orde of andere
onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen
opleveren voor de inwoners. Deze verordening vervalt indien ze niet door de
gemeenteraad in de eerstvolgende vergadering wordt bekrachtigd;
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd tot op
heden, in het bijzonder artikel 63 dat bepaalt dat de burgemeester bevoegd is voor
dringende politieverordeningen;
Politieverordening van de gouverneur van 29 juli 2020 betreffende aanvullende
maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19.

Adviezen
Niet van toepassing.
Feiten, context en argumentatie
De nationale veiligheidsraad van 23 juli 2020 heeft in het kader van de opflakkerende
virusbesmetting COVID-19 besloten om bijkomende maatregelen te treffen om de
verspreiding van het virus te beperken.
Naar aanleiding van de zeer snelle toename van het aantal besmettingen in de provincie
Antwerpen drong de nationale veiligheidsraad van 27 juli 2020 aan op zeer kordate en
krachtdadige maatregelen om de situatie in de provincie Antwerpen zo snel mogelijk onder
controle te krijgen ter bescherming van de volksgezondheid.
Om verdere toename van het virus in te dijken besliste de gouverneur in overleg met de
provinciale crisiscel om bovenop de federale maatregelen, in een aantal bijkomende
maatregelen te voorzien. De gemeenten kunnen deze maatregelen, rekening houdend met
de epidemiologische situatie op het grondgebied en de verdere risico-inschatting en/of
bijkomende afwegingen, verder verfijnen en desgevallend verstrengen na overleg.
De markten worden in principe niet verboden op voorwaarde dat ze conform georganiseerd
worden volgens de volgende modaliteiten:
•
de markt wordt individueel bezocht of slechts in het gezelschap van minderjarige
kinderen die onder hetzelfde dak wonen of een begeleider wanneer men
hulpbehoevend is;
•
het bezoek aan de markt wordt beperkt tot maximum 30 minuten;
•
mondmaskers zijn verplicht;
•
consumptie van voeding of drank ter plaatse is verboden.
Bij besluit van 25 mei 2020 besliste de burgemeester dat de maandelijkse markt onder
bepaalde modaliteiten opnieuw kon doorgaan. Door de snelle verspreiding van het virus
en omdat het lokaal bestuur onvoldoende middelen heeft om de handhaving van de

3

bestaande en bijkomende maatregelen bij de organisatie van de maandelijkse markt te
garanderen, wordt de maandelijkse markt van 25 augustus 2020 bijgevolg geannuleerd.
In de genoemde omstandigheden en motieven voor het annuleren van de markt, zal er dit
jaar in de maand augustus ook geen braderij kunnen doorgaan in de gemeente.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. Bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 30 juli 2020 betreffende
aanvullende lokale maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 waardoor de
maandelijkse markt van 25 augustus 2020 en de jaarlijkse braderij van 21 tot en met 25
augustus 2020 geannuleerd worden.
4.

Bekrachtiging politieverordening van de burgemeester betreffende
aanvullende maatregelen in de strijd tegen het corona-virus COVID-19:
capaciteitsbeperking horeca-uitbatingen

Aanleiding
Sinds medio juli 2020 nemen de cijfers inzake besmettingen met het coronavirus COVID19 opnieuw toe. Uit de cijfers van Sciensano blijkt bovendien dat het aantal besmettingen
het snelst en het sterkst stijgt in de provincie Antwerpen. Zonder rekening te houden met
een eventuele vertraging in de verwerking van de gegevens, nam het aantal positieve
gevallen in de week van 18 tot 24 juli 2020 toe met 1.100 nieuwe gevallen. Dat is een
stijging van 120 % in vergelijking met de week voordien.
Naar aanleiding van de zeer snelle toename van het aantal besmettingen in de provincie
Antwerpen drong de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli 2020, die de situatie in de
provincie Antwerpen besprak in aanwezigheid van de gouverneur, aan op zeer
krachtdadige maatregelen om de situatie in de provincie Antwerpen zo snel mogelijk onder
controle te krijgen, ter bescherming van de volksgezondheid en om een nieuwe algemene
lockdown maximaal te vermijden.
Om de verdere toename van het coronavirus COVID-19 in te dijken, besliste de gouverneur
in overleg met de provinciale crisiscel en in aanwezigheid van de Directeur-Generaal van
het Nationaal Crisiscentrum aansluitend op de Nationale Veiligheidsraad om,
overeenkomstig artikel 23 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken,
bovenop de federale maatregelen, in een aantal bijkomende maatregelen te voorzien. De
politieverordening van de gouverneur van 29 juli 2020 werd op 5 augustus 2020
opgeheven, op dezelfde datum besloot de gouverneur tot een nieuwe politieverordening.
Regelgeving
De nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikelen 133, 134 §1 en 135 §2,5°
Het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017, en in het bijzonder artikel 63
Het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, en latere wijzigingen daarvan
De politieverordening van de gouverneur van Antwerpen van 5 augustus 2020 betreffende
aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19
Feiten, context en argumentatie
De 5 burgemeesters van de gemeenten in de politiezone Neteland hebben samen met de
noodplanningsexperten in de crisiscel Neteland overlegd over de mogelijke maatregelen
om de verspreiding van het virus te vertragen. Alle gemeenten van Neteland houden zich
momenteel aan de verstrengde maatregelen met betrekking tot shoppen, markten, horeca
en evenementen. De eventmatrix wordt strikt toegepast. Alle risicovolle activiteiten zijn
geschrapt in de agenda's.
De burgemeester beslist een capaciteitsbeperking op te leggen aan alle horeca-uitbatingen
op het grondgebied van de gemeente, die ertoe strekt dat maximaal 200 klanten gelijktijdig
per uitbating mogen aanwezig zijn. Het maximum van 200 heeft betrekking op alle klanten
in de uitbating, dus zowel klanten binnen als buiten (op een terras bv.) samengeteld. Elke
aanwezige persoon die niet in de uitbating werkt, met inbegrip van kinderen, geldt als een
klant.
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De noodzaak tot maximumcapaciteit vindt haar redenen:
•
in de prioriteit samenkomsten van grote groepen mensen te vermijden. Gezien de
afgelasting van alle risicovolle activiteiten en gezien de capaciteitsbeperkingen van
andere activiteiten voornoemd, acht de burgemeester het aangewezen ook een
maximum aantal aanwezigen te bepalen bij horeca-inrichtingen;
•
in de verplichte registratie van klanten: die is in de praktijk niet werkbaar indien zeer
veel klanten zich aanbieden, waardoor dan weer de effectiviteit van contact tracing in
het gedrang komt;
•
in een aantal vaststellingen van de politiezone Neteland, die aangeeft dat het niet altijd
mogelijk blijkt de afstandsregels in acht te nemen indien er vele klanten tegelijk in een
horecazaak zijn (bv. aan in- en uitgang, aan toiletten …), zeker niet wanneer er alcohol
in het spel is, zelfs wanneer de horeca-uitbater alle maatregelen ter zake treft.
De verordening wordt ter bekrachtiging voorgelegd in de eerstvolgende vergadering van
de gemeenteraad.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. De raad bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 10 augustus 2020
houdende goedkeuring politieverordening betreffende aanvullende maatregelen in de strijd
tegen het corona-virus COVID-19: capaciteitsbeperking horeca uitbatingen.
5.

Goedkeuring mandaat aan OVSG voor de ondertekening van algemene
protocollen voor de elektronische doorgifte van persoonsgegevens tussen
instanties

Regelgeving
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40;
Het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer,
artikel 8.
Feiten, context en argumentatie
Elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een instantie naar een andere
instantie of naar een externe overheid vereist een protocol, gesloten tussen de betreffende
instanties. Het schoolbestuur en zijn onderwijsinstellingen doen veelvuldig dergelijke
mededelingen naar instanties zoals het Ministerie van Onderwijs en Vorming (bv. AGODI),
onderwijsinspectie, CLB, ondersteuningsnetwerk, scholengemeenschap, LOP, De Lijn… en
vice versa. Deze mededelingen vloeien hoofdzakelijk voort uit reglementaire bepalingen
en hebben aldus een wettelijke grondslag.
Het Ministerie van Onderwijs en Vorming, de onderwijskoepels en het GO! hebben in
samenwerking met de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van
persoonsgegevens (hierna VTC), omwille van administratieve vereenvoudiging en
planlastvermindering, algemene protocollen ontwikkeld die voor alle onderwijsinstellingen
gelden. Om dezelfde redenen wordt voorzien in een vereenvoudigde procedure waarbij de
onderwijskoepels kunnen worden gemandateerd om na de onderhandelingen zowel hun
DPO het advies te laten verlenen als het algemeen protocol te ondertekenen, in naam en
voor rekening van de schoolbesturen. De algemene protocollen worden na de
ondertekening door de (gemandateerde) partijen gepubliceerd op de website van OVSG.
Het schoolbestuur heeft na de ondertekening door de (gemandateerde) partijen drie
maanden de tijd om alsnog het algemeen protocol te verwerpen na een negatief advies
van de eigen DPO (opt-out).
OVSG bezorgde een brief waarin alle principes van deze vereenvoudigde procedure en
mandatering worden uiteengezet, met inbegrip van de mogelijkheid tot opt-out. Er werden
ook brieven van de VTC bekomen (advies ref. VTC/O/2019/01 en ref. VTC/O/2019/07)
waarin deze werkwijze met een vereenvoudigde procedure voor de totstandkoming van
algemene protocollen en bijbehorende mandatering aan OVSG wordt bevestigd. Deze
werkwijze werd tevens goedgekeurd in de Werkgroep Informatieveiligheid VVSG van 25
november 2019.
Het schoolbestuur blijft als verwerkingsverantwoordelijke van de onderwijsinstelling
gebonden door de bepalingen opgenomen in het protocol, inclusief de
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beveiligingsmaatregelen.
Het
schoolbestuur
heeft
een
functionaris
voor
gegevensbescherming (DPO) aangemeld bij de VTC en beschikt over een goedgekeurd
informatieveiligheidsplan (zie de verklaring op eer in de bijlage).
Het vermelde advies VTC ref. VTC/O/2019/07 wijst erop dat de betreffende
gegevensuitwisseling expliciet opgenomen moet worden in het register van
verwerkingsactiviteiten, met verwijzing naar de maatregelen die worden voorzien in het
algemeen protocol.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. De gemeenteraad verklaart zich akkoord met het principe van de mandatering
en de verklaring op eer.
Art. 2. De gemeenteraad machtigt OVSG om te onderhandelen over het algemeen
protocol.
Art. 3. De gemeenteraad machtigt de DPO van OVSG, de Onderwijsvereniging van Steden
en Gemeenten, om het verplicht advies te verlenen.
Art. 4. De gemeenteraad machtigt de algemeen directeur van OVSG, de Onderwijskoepel
van Steden en Gemeenten, om het protocol in naam en voor rekening van het
schoolbestuur te ondertekenen.
6.

Goedkeuring
projectaanvraag
verbintenisverklaring

-

regierol

sociale

economie

-

Aanleiding
Neteland Welzijn & Zorg kreeg van de Vlaamse Overheid middelen toegekend voor de
regierol sociale economie. Hiervoor werd een engagementsverklaring van het vast bureau
toegevoegd.
De Vlaamse Overheid vraagt echter bij toekenning een verbintenisverklaring van de
gemeenteraad.
Regelgeving
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op
het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de regierol van gemeenten op het vlak
van de lokale sociale economie, vermeld in artikel 15 van het decreet van 17 februari 2012
betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale
economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Feiten, context en argumentatie
De Vlaamse overheid geeft de lokale besturen een regierol op het vlak van de sociale
economie. Die bevoegdheid is vastgelegd in het Ondersteuningsdecreet. In hun rol van
regisseur ontwikkelen de lokale besturen een visie op hoe de sociale economie lokaal vorm
moet krijgen. Ze stimuleren en ondersteunen daarbij ook samenwerking binnen de socialeeconomiesector en tussen de reguliere en de sociale economie.
Lokale besturen (of hun samenwerkingsverbanden) bepalen grotendeels zelf hoe zij hun
regierol concreet invulling geven binnen de contouren van de Vlaamse beleidsprioriteiten
op het vlak van lokale sociale economie. In artikel 3 van het uitvoeringsbesluit betreffende
de regierol van 26 oktober 2012 worden vanuit de Vlaamse overheid minimaal drie thema’s
genoemd
waarrond
de
regisseurs
jaarlijks
een
actie
moeten
voeren:
een
actie
die
de
netwerking
op
het
grondgebied
bevordert;
- een actie die bijdraagt aan de ontwikkeling van de lokale sociale economie;
- een actie ter bevordering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Deze regierol biedt de lokale besturen de mogelijkheid om de sociale economie in de
Middenkempen verder te versterken en te verbreden, van 2017 tot en met 2019 werd de
subsidie aan ISOM toegekend. Er werd onder meer ingezet op de ondersteuning van de
oprichting en opstart van Groep Talent vzw, participatie in de bestuursorganen in de sociale
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economie-initiatieven, onderzoeken van nieuwe (samenwerkings)mogelijkheden binnen
sociale economie ...
In 2020 is de nieuwe zesjaarlijkse BBC (Beleids- en Beheerscyclus) voor lokale besturen
begonnen voor de periode 2020-2025. Voor deze periode hebben de lokale besturen van
Neteland Welzijn en Zorg opnieuw ingetekend op de Vlaamse beleidsprioriteit rond de
sociale economie om een regierol op te nemen. Intekenen op deze oproep gebeurde door
middel van de BBC van stad Herentals. Stad Herentals treedt op als beherende gemeente
en heeft de doelstellingen, actieplannen, acties en budget met betrekking tot de regierol
sociale economie opgenomen in haar meerjarenplanning.
De subsidie bedraagt 50.000 euro per jaar vanaf 100.000 inwoners. Er wordt ingezet op
volgende beleidsdoelstellingen:
- Ondersteunen van de samenwerking tussen de verschillende bedrijven/initiatieven SE in
de Middenkempen zodat er een sterk netwerk blijft bestaan en zich verder ontplooit
waardoor de SE bedrijven/initiatieven elkaar versterken, (verregaand) samenwerken en
innoveren.
- Ondersteunen van de initiatieven sociale economie in de Middenkempen, zodat zij kunnen
blijven ondernemen, innoveren en het aantal tewerkstellingsplaatsen uitbreiden.
- Stimuleren van de lokale besturen en lokale economie om concreet actie te nemen in het
kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Op 27 maart 2020 werd de subsidie toegekend door de Vlaamse overheid. Op het ogenblik
van goedkeuring was een engagementsverklaring van de deelnemende besturen
voldoende, bij toekenning is het voorleggen van een verbintenisverklaring van de besturen
een voorwaarde. Uit de verbintenisverklaring, die moet worden goedgekeurd door de
gemeenteraad,
blijkt
dat
de
verschillende
besturen
aangeven
dat
het
samenwerkingsverband Neteland Welzijn en Zorg de regierol opneemt voor de betrokken
besturen.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van de subsidieaanvraag.
Artikel 2. De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de verbintenisverklaring dat het
samenwerkingsverband Neteland Welzijn en Zorg de regierol sociale economie opneemt
voor de lokale besturen die samenwerken binnen Neteland Welzijn en Zorg.
7.

Goedkeuring aankoop 3 ANPR-camera's (Itegemse, Nijlense en Bouwelse
Steenweg)

Aanleiding
De Federale Politie heeft door middel van een beslissing van de minister van Binnenlandse
Zaken op 12 december 2017 de overheidsopdracht betreffende 'een meerjarige
raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop en installatie van automatische
systemen voor nummerplaatherkenning ten voordele van de geïntegreerde politie en de
Belgische, federale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, inclusief de
instellingen met een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid die door genoemde overheden
belast zijn met een bepaalde taak van openbaar belang te raadplegen' (BESTEK NR
Procurement 2017 R3 043), na een Europese open offerte aanvraag, gegund aan de
Tijdelijke Handelsvereniging (THV) Proximus-Trafiroad.
Het bestek (punt 7.2) bepaalt dat de aanbestedende overheid optreedt
als opdrachtencentrale voor de politie en de verschillende Belgische overheden.
De raamovereenkomst startte op 3 januari 2018. Er kunnen 4 jaar investeringen
gedaan worden met maximaal 7 jaar onderhoud van de aangekochte materialen. Binnen
de catalogus kunnen automatisch nummerplaatherkenningscamera's aangekocht worden
die bruikbaar zijn voor de handhaving van snelheid (trajectcontrole), tonnagebeperking,
voetgangerszone, toegangsbeperking ... maar kan ook een meerwaarde zijn in de
dynamische verkeersaansturing of beeldvorming in kader van misdrijven. Een
samenwerking met de lokale politie en parketten is hierbij noodzakelijk.
Om te kunnen toetreden tot de opdrachtencentrale moet de gemeenteraad akkoord gaan
met de samenwerking.
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Regelgeving
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 41, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad;
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met
341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, en meer
bepaald artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en
voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat;
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
Feiten, context en argumentatie
Het is aangewezen om zich aan te sluiten bij de opdrachtencentrale voor de levering,
plaatsing en onderhoud van de ANPR-systemen omdat:
-) de aanbestedende overheid de nodige vakkennis en ervaring heeft in deze materie;
-) er geen afzonderlijke procedure moet worden gevoerd;
-) er een prijsvoordeel is;
Het plaatsen van een ANPR-camera biedt extra mogelijkheden tot handhaving.
Concreet werden voor de gemeente Herenthout volgende offertes ontvangen:
-) ANPR-camera Itegemse Steenweg voor een bedrag van 73.179,43 euro incl. BTW
-) ANPR-camera Nijlense Steenweg voor een bedrag van 77.565,71 euro incl. BTW
-) ANPR-camera Bouwelse Steenweg voor een bedrag van 76.488,43 euro oncl. BTW
Financieel
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 op budgetcode
2020/A.03.02.01/0200-00/23000000.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. De gemeenteraad keurt de aansluiting tot de raamovereenkomst goed, op basis
van het bestek van de Federale Politie met nummer 2017 R3 043, betreffende een
meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop en installatie van
automatische systemen voor nummerplaatherkenning ten voordele van de geïntegreerde
politie en de Belgische, federale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden,
inclusief de instellingen met een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid die door genoemde
overheden belast zijn met een bepaalde taak van openbaar belang, en met gunning aan
THV Proximus-Trafiroad, Koning Albert 2-laan 27, 1030 Brussel.
Artikel 2. De gemeenteraad keurt de aankoop van 3 ANPR-camera's goed voor plaatsing
op Itegemse Steenweg, Nijlense Steenweg en Bouwelse Steenweg, voor een totaalbedrag
van 227.233,57 euro inclusief BTW.
8.

Goedkeuring toetreding raamcontract C-smart voor hardware en software

Aanleiding
De server-infrastructuur van de gemeente (en het OCMW) dienen dringend vervangen te
worden omdat het onderhoudscontract in september 2020 afloopt en niet meer verlengd
kan worden.
Mogelijke leveranciers zijn RealDolmen via het raamcontract ICT van de stad Brugge en
CipalSchaubroeck via het raamcontract standaard hardware en software van C-smart.
Regelgeving
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 41, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad;
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Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 89, § 1, 2°;
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
Feiten, context en argumentatie
C-smart is een partner om lokale besturen bij te staan doorheen alle uitdagingen van de
digitale transformatie. Zij bieden comfortabele aankoopcentrales aan, adviseren rond
digitalisering en IT-investeringen en bewerkstelligen veilige informatiestromen, en dit in
het kader van smart cities en slimme technologie.
De aankoopcentrale "standaard hardware" (onder de vorm van een opdrachtencentrale)
biedt de mogelijkheid om allerlei ICT-infrastructuur aan te kopen tegen scherpe prijzen.
Als resultaat van de open offertevraag die via het elektronische “public procurement
platform” Europees werd gepubliceerd, wordt de firma Centralpoint voor 4 jaar, te rekenen
vanaf de gunning door de Raad van Bestuur van Cipal dv op 25 juli 2019, de partner van
de dienstverlenende vereniging Cipal voor de levering van allerlei artikelen op vlak van
ICT-infrastructuur en aanverwante diensten.
De voornoemde opdracht van Cipal dv “Aankoop van ICT Infrastructuur” (Bestek nr.
CSMRTINFRA19) is een raamovereenkomst met één leverancier en Cipal dv treedt hierbij
op als opdrachtencentrale in de zin van artikelen 2,6° en 47 van de wet van 17 juni 2016.
De aankoopcentrale "standaard software" (onder de vorm van een opdrachtencentrale)
biedt de mogelijkheid om allerlei standaardsoftware aan te kopen tegen scherpe prijzen.
Als resultaat van de open offertevraag die via het elektronische “public procurement
platform” Europees werd gepubliceerd, wordt de firma Comparex Belgium bvba voor 4
jaar, te rekenen vanaf de gunning door de Raad van Bestuur van Cipal dv op 25 juli 2019,
de partner van de dienstverlenende vereniging Cipal voor de levering van alle courante
softwarelicenties en aanverwante diensten.
De voornoemde opdracht van Cipal dv “Aankoop van licenties, gebruiksrechten,
onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware” (Bestek
CSMRTSOFT19) is een raamovereenkomst met één leverancier en Cipal dv treedt hierbij
op als opdrachtencentrale in de zin van artikelen 2,6° en 47 van de wet van 17 juni 2016.
De gemeente kan van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst via de
opdrachtencentrale gebruik maken waardoor zij krachtens artikel 47, § 2 van de wet van
17 juni 2017 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te
organiseren;
Het is aangewezen om gebruik te maken van de opdrachtencentrale om volgende redenen:
-) de in de opdrachtencentrale voorziene ICT-infrastructuur voldoet aan de behoefte van
het bestuur;
-) het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en
geld betekent;
-) Cipal dv beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aankoop van licenties,
gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware
en ICT-infrastructuur door aanbestedende overheden;
De gemeente is niet verplicht tot enige afname van de raamovereenkomst (geen
afnameverplichting).
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. De gemeente treedt toe tot de aankoopcentrale (onder de vorm van een
opdrachtencentrale) van Cipal dv voor de aankoop van ICT- infrastructuur aangeboden via
de raamovereenkomst “Aankoop van ICT Infrastructuur” (Bestek nr. CSMRTINFRA19).
Artikel 2. De gemeente treedt toe tot de aankoopcentrale (onder de vorm van een
opdrachtencentrale) van Cipal dv voor de aankoop van licenties, gebruiksrechten,
onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware aangeboden via de
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raamovereenkomst “Aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en
ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware” (Bestek nr. CSMRTSOFT19).
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering.
Aldus gedaan in zitting als boven.
Bij bevel:

Stijn Schroven
Waarnemend algemeen directeur

Stijn Raeymaekers
Burgemeester-voorzitter
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