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2021

Beleidsdoelstelling: BD.01: We bewaken de financiële gezondheid van onze gemeente
Kwalitatieve omschrijving: Herenthout is een kleine gemeente met beperkte middelen. Hiermee moeten we trachten een zo breed
mogelijk publiek een zo ruim mogelijke dienstverlening te garanderen. Hiervoor zijn acties op de inkomsten- én de uitgavenzijde
nodig.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: zie onderliggende acties
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.241.511

1.231.004

1.231.004

9.293.575

9.158.659

9.012.329

8.052.065

7.927.655

7.781.325

107.464

140.000

160.000

55

0

0

-107.409

-140.000

-160.000

479.416

479.489

479.489

25.264

25.263

1.046.908

-454.152

-454.226

567.419

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Actieplan: AP.01.01: Zuinig omspringen met de beschikbare middelen
De grootste inkomstenposten voor een gemeente zijn de belastingen en de subsidies van de hogere overheid. Door het
kleine aantal inwoners met een laag gemiddeld inkomen liggen de belastinginkomsten in onze gemeente laag in vergelijking
met de buurgemeenten. Ook wat betreft de parameters op basis waarvan de hogere overheid aan onze gemeente subsidie
geeft (bv. bevolkingsdichtheid aanwezigheid secundair onderwijs) is Herenthout niet goed bedeeld.
Ook het investeringsprogramma van de gemeente moet daarop worden afgestemd. Het huidig meerjarenplan beoogt dan
ook een aantal grondige heroriënteringen en optimalisatie van de bestemming van de voornaamste investeringssites die in
het verleden werden aangekocht.
Het principe moet zijn om enkel bij uitzonderlijke omstandigheden af te wijken van het beoogde investeringsprogramma. Ad
hoc aankopen en “opportuniteiten” moeten de uitzondering zijn en vergen een daadkrachtige visie die ook durft te stellen
wat er in de plaats niet komt binnen de beoogde planning.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: zie onderliggende acties
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.181.678

1.137.954

1.137.954

2.832.809

2.700.398

2.700.398

1.651.130

1.562.444

1.562.444

107.464

140.000

160.000

55

0

0

-107.409

-140.000

-160.000

479.416

479.489

479.489

25.264

25.263

1.025.263

-454.152

-454.226

545.774

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW (0207.502.004 / 0212.217.885)

2021

Actie: A.01.01.01: Een financieel beleid uitwerken
1-16
Om de beschikbaarheid van de financiële middelen goed te kunnen inschatten, is een visie op lange termijn nodig en
een strikte opvolging van de budgetten nodig. Dit maken we o.a. concreet door volgende acties:
-) zuinigheid bij de keuze van uitgaven: een uitgave die niet voorzien is in het budget, dient tegengesteld te worden
aan het schrappen van een vergelijkbaar budget voor een andere uitgave;
-) leningen worden bij voorkeur afgesloten over maximum 20 jaar om zo het toekomstig beleid niet teveel te belasten
en een gezonde spreiding te krijgen van de kosten en de baten. Bullet- en overbruggingskredieten die zoals in het
verleden de legislatuur overschrijden geven een vertekend beeld en moeten vermeden worden;
-) de haalbaarheid van grote projecten wordt voorafgaand afgetoetst aan de beschikbare mensen én financiële
middelen en moeten kaderen binnen een globale meerjarenplanning
-) Projectmatig werken wordt ingevoerd;
-) voor elk investeringsproject wordt vooraf een doordacht budget vooropgesteld, afwijkingen worden vermeden en
indien toch essentieel ook degelijk gemotiveerd. De projecten worden continue opgevolgd door de schepen van
financiën en de financieel directeur;
-) bij voorstellen voor de organisatie van activiteiten door de diensten wordt steeds een raming van de kosten
bijgevoegd;
-) de aan de adviesraden toegekende budgetten voor hun werking zullen jaarlijks opgevolgd worden via een financieel
verslag;
-) het goedgekeurde meerjarenplan wordt grondig gescreend op subsidiemogelijkheden door een externe partner.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Er zijn in 2021 geen nieuwe leningen afgesloten.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

51.845

56.971

56.971

2.718.297

2.694.398

2.694.398

2.666.452

2.637.427

2.637.427

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0

0

0

55

0

0

55

0

0

479.416

479.489

479.489

25.264

25.263

1.025.263

-454.152

-454.226

545.774

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW (0207.502.004 / 0212.217.885)

2021

Actie: A.01.01.02: De werkingskosten onder controle houden
1-12 / 1-16
Net zoals een gezin, heeft ook een gemeente een aantal vaste kosten en moet voorzien worden in de nodige
werkingsmiddelen. Gezien de stijging van de algemene kosten van het levensonderhoud, is het evident dat we ook in
onze werkingskosten een stijging zien. We proberen dit echter te counteren door:
-) iedere werknemer te doordringen van een zuinigheid alsof hij met eigen huishoudgeld zou werken; een goed
voorraadbeheer zodat we weten wat we hebben en geen onnodige zaken worden aangekocht;
-) zoveel mogelijk deelnemen aan samen-aankopen zodat we prijsvoordelen kunnen scoren door de aankoop van
grotere kwantiteiten;
-) het actualiseren van de aankoopprocedures met duidelijke richtlijnen voor de diensten;
-) het inventariseren van de einddatum van lopende overheidsopdrachten zodat nieuwe opdrachten doordacht
kunnen opgestart worden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: -) De deskundige aankoop/coördinator schoonmaak, in dienst sinds mei 2021,
zorgt mee voor het onder controle houden van onze werkingskosten, o.a. door het afsluiten
van raamovereenkomsten en overheidsopdrachten.
-) de kosten voor gas en elektriciteit zijn enorm gestegen in de tweede helft van 2021, en
zorgen voor een serieuze overschrijding van het budget.
-) de kosten voor de verzekeringen zijn gedaald, als gevolg van de nieuwe overheidsopdracht
(ook afgesloten met Ethias).
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

972.824

911.983

114.512

6.000

911.983
6.000

-858.312

-905.983

-905.983

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW (0207.502.004 / 0212.217.885)

2021

Actie: A.01.01.03: Duurzaam patrimoniumbeheer
1-9 / 1-11 / 3
De gemeente Herenthout beschikt over een overwegend oud patrimonium dat heel wat onderhoudskosten
meebrengt. De enige mogelijkheid om dit naar de toekomst toe te verbeteren, is inzetten op een grondig onderhoud
en vernieuwing.
-) zoeken naar een duurzame oplossing voor de huidige staat van het café en de broodjeszaak en de overige
gebouwen op de site Verheyen, in functie van het verdere gebruik en in overleg met de gebruikers;
-) consequente keuringen van installaties om een correcte en veilige werking van de installaties te garanderen;
-) opleiden van eigen personeelsleden voor het uitvoeren van beperkte keuringen en herstellingen;
-) geen oplapwerk maar grondig onderhoud van de gebouwen die kaderen binnen een langetermijnsvisie;
-) projecten plannen op lange termijn zodat zo weinig mogelijk inefficiënte uitgaven gedaan worden;
-) systematische verwijdering van asbest uit onze gebouwen en alleszins bij de uitvoering van grondige
renovatiewerken.
-) systematische vervangen van oudere installaties/toestellen naar energievriendelijkere installaties/toestellen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Deze oefening i.v.m. de duurzame oplossing voor onze gebouwen is volop aan
de gang, voor wat betreft site Verheyen heeft de stoetvereniging dit pand in bruikleen en
werden aanpassingswerken(buitenschrijnwerk, isolatie- en dakwerken uitgevoerd). Verder
ook de oefening van de site gemeentehuis waarbij reeds gedacht wordt aan mogelijke
invulling na vertrek brandweer naar site Serneels.
Bij herstellingen is steeds meer en meer de reflex aan het groeien om dit meer in zijn totaliteit
te bekijken, duurzamere en onderhoudsvriendelijkere materialen te gebruiken.
Voor het systematisch verwijderen van asbest in onze gebouwen wordt gekeken naar de
asbestinventaris, met hierin de risico factor op blootstellingen. Bij renovaties, nieuwbouw of
afbraak wordt steeds rekening gehouden met de asbestinventaris: zo werd het asbest te site
Verheyen voorafgaandelijk de verbouwingswerken het asbest verwijderd.
Keuringen worden periodiek uitgevoerd, vnl. door externe keuringsdiensten, en aan de
opmerkingen wordt zoveel mogelijk gevolg gegeven met de nadruk op mogelijke inbreuken.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

157.010

169.000

0

0

169.000
0

-157.010

-169.000

-169.000

107.464

140.000

160.000

0

0

0

-107.464

-140.000

-160.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actieplan: AP.01.02: Voorzien in de nodige inkomsten
Gezien onze beperkte rechten op inkomsten, moeten we ervoor zorgen dat de lasten op de sterkste schouders terecht
komen én dat de inkomsten die ons toekomen ook effectief worden geïnd.
Naast de sterkste schouders moeten we bij het bepalen van de belastingen en retributies ook durven afstemmen op de
doelstellingen die uitgaan van huidig MJP.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: zie onderliggende acties

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW (0207.502.004 / 0212.217.885)

2021

2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

59.832

93.050

93.050

6.460.767

6.458.261

6.311.931

6.400.934

6.365.211

6.218.881

0

0

0

0

0

21.645

0

0

21.645

Investeringen
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Actie: A.01.02.01: Efficiënte belasting- en retributiereglementen
1-16
Onze huidige belasting- en retributiereglementen verstrijken op het einde van 2019. De regelgeving schrijft voor dat
deze reglementen voor de duur van zes jaar mogen vernieuwd worden, dus tot einde 2025. We werken reeds jaren
met dezelfde reglementen en dezelfde tarieven. Een modernisering dringt zich dus op en die maken we waar door:
-) actualisering van de tarieven, rekening houdend met de doelstelling van de belasting of retributie;
-) afschaffen van verouderde belastingen of retributies en vervangen ervan door ‘moderne’ reglementen;
-) aandacht hebben voor de administratieve vereenvoudiging in de toepassing van de belasting- en
retributiereglementen en de afweging van de kosten en de baten die de reglementen met zich meebrengen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: -) De nieuwe belasting- en retributiereglementen zijn ingegaan op 1 januari
2020 en worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig aangepast.
-) De inkomsten van concessies en verhuur van zalen en terreinen waren ook in 2021
beduidend minder dan normaal, als gevolg van COVID-19.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

58.622

78.050

78.050

6.460.767

6.458.261

6.309.755

6.402.144

6.380.211

6.231.705

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW (0207.502.004 / 0212.217.885)

2021

Actie: A.01.02.02: Actief debiteurenbeheer
1-1 / 1-16
Een gemeente die de inkomsten die haar toekomen niet opvolgt, het gaat rond als een lopend vuurtje en zorgt voor
een sneeuwbaleffect. De gemeente heeft op dit vlak een voorbeeldfunctie. Bovendien is een strikte opvolging van
sommige debiteuren ook nodig om de burgers zelf voor erger te behoeden. We zetten o.m. in op:
-) actieve opvolging van de financiële afspraken zo o.a. met KFC Herenthout vzw als ‘grote’ debiteur en met actieve
medewerking van deze laatste;
-) driemaandelijkse rapportering door de financiële dienst aan het college en vast bureau over de achterstallige
betalingen, en een gezonde balans tussen kosten en baten bij gedwongen invordering;
-) een financiële dienst die fungeert als ondersteunende dienst voor alle afdelingen van gemeente en OCMW.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: In 2021 is de samenwerking met iController uitgewerkt, waardoor in het
voorjaar van 2022 effectief van start kan gegaan worden met het nieuwe debiteurenbeheer.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.210

15.000

0

0

15.000
2.176

-1.210

-15.000

-12.824

0

0

0

0

0

21.645

0

0

21.645

Investeringen
Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Beleidsdoelstelling: BD.02: De dienstverlening aan de burger verbeteren
Kwalitatieve omschrijving: De burger heeft steeds grotere verwachtingen naar het openbaar bestuur toe en wordt mondiger. Om
hieraan tegemoet te komen moeten we onze dienstverlening aanpassen.
De organisatie moet hier een grote inhaalbeweging aanmaken, en de huidige legislatuur zal daarvoor bepalend zijn.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: zie onderliggende acties
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

6.528.839

6.665.364

897.081

1.068.080

6.722.500
1.057.648

-5.631.758

-5.597.284

-5.664.852

134.135

120.000

1.140.000

0

0

0

-134.135

-120.000

-1.140.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actieplan: AP.02.01: Een nieuw dienstverleningsconcept uitwerken
In plaats van kleine wijzigingen aan te brengen, kiezen we ervoor om onze dienstverlening opnieuw uit te vinden en onze
infrastructuur vervolgens daaraan aan te passen. Ook het organogram wordt daarop afgestemd.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: zie onderliggende acties

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW (0207.502.004 / 0212.217.885)

2021

2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

50.673

53.000

0

0

133.000
0

-50.673

-53.000

-133.000

123.130

100.000

1.000.000

0

0

0

-123.130

-100.000

-1.000.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW (0207.502.004 / 0212.217.885)

2021

Actie: A.02.01.01: De dienstverlening organiseren in functie van de burger
1-16
We hebben onder externe begeleiding aan een nieuw dienstverleningsconcept voor het lokaal bestuur gewerkt, dat
uitgaat van het belang van de burger.
Dit moet leiden tot een moderne organisatie die een tevreden burger combineert met tevreden personeelsleden, die
trots kunnen zijn op hun job. Wat willen we bereiken? We willen van het lokaal bestuur Herenthout een sterk merk
maken door:
-) De continuïteit van de dienstverlening te verbeteren;
-) De professionaliteit en klantgerichtheid van het personeel te verhogen;
-) De dienstverlening vlotter te organiseren d.m.v. de creatie van een centraal onthaal;
-) De klachtenprocedure minder formalistisch te maken;
-) De interne werking te optimaliseren door de inzet van de juiste persoon op de juiste plaats;
-) De digitalisering door te zetten;
-) Het uitzetten van een professioneel HR-beleid met o.a. een actief ziekteverzuimbeleid, people- en
competentiemanagement, degelijke procedures voor feedback en evaluatie, …;
-) Rebranding (o.a. nieuwe huisstijl en nieuwe website).
Er werd ook ingetekend op twee subsidie-aanvragen voor gemeenten zonder gemeentehuis. De bedoeling is om
burgers meer te betrekken en beter te informeren van melding tot oplossing. Een ander project zou de
klantengeleiding moeten verbeteren op het gemeentehuis. Beide aanvragen werden in april 2022 goedgekeurd.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Binnen het nieuwe dienstverleningsconcept dat in 2020 al ontwikkeld is en in
2022 meer zal uitgewerkt worden op maat van Herenthout, is het belangrijk dat de gemeente
per kanaal één duidelijke centrale ingang creëert
"Website – digitaal loket: De meest recente productexpertise is te allen tijde in huis ongeacht
welke medewerkers aanwezig zijn (procedures, productfiches, productscripts …).
In 2021 werd de opdracht voor het ontwikkelen van een nieuwe website gegund aan LCP. In
2022 zal deze nieuwe gemeentelijke website ontwikkeld en gelanceerd worden. De
gemeenteschool en muziekacademie krijgen eveneens een nieuwe website die deelsites zullen
zijn van de gemeentelijke website."
"Centraal telefoonnummer: Een centraal telefoniesysteem voor een optimale bereikbaarheid
van de organisatie en de medewerkers, ongeacht hun locatie, met één centraal
telefoonnummer.
Vanaf midden 2020 communiceren we naar onze burger per locatie enkel nog het centrale
telefoonnummer. In 2022 wordt er werk gemaakt van de aankoop en implementatie van een
nieuw centraal en modern telefoniesysteem voor alle diensten van het lokaal bestuur."
"1 fysieke locatie: De dienstverlening moet zoveel mogelijk gecentraliseerd zijn op dezelfde
locatie, zodat de klant slechts één verplaatsing moet maken voor een antwoord op al zijn
vragen.
In de huidige fysieke locaties is het onmogelijk gebleken om het merendeel van de diensten
samen te brengen zonder verregaande ingrepen uit te voeren en investeringen te doen. In
2022 zal er een studie uitgevoerd worden naar de opwaardering en
(uitbreidings)mogelijkheden van het gemeentehuis met als doel OCMW en gemeente onder
één dak te huisvesten."
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

10.491

20.000

0

0

75.000
0

-10.491

-20.000

-75.000

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW (0207.502.004 / 0212.217.885)

2021

Actie: A.02.01.02: Het personeel ondersteunen in dit veranderingstraject
1-16
We zijn ons ervan bewust dat verandering altijd wat ongenoegen en ongemakkelijkheid met zich meebrengt, zelfs als
het gericht is op verbetering. We mogen er dan ook niet van uitgaan dat dit zonder slag of stoot zal gaan, maar we
moeten inzetten op ondersteuning van ons personeel in dit traject.
-) Het ontwikkelen van een visie op personeelsbeleid is essentieel om richting te geven aan deze operatie;
-) De leidinggevenden zijn cruciale spelers in het veranderingsproces. Voor hen voorzien we een begeleidingstraject
en/of intervisie;
-) We voorzien ruime mogelijkheden voor ons personeel om opleidingen te volgen, niet alleen rond vakbekwaamheid
maar ook rond leiding geven en management;
-) Herbekijken van de evaluatiecyclus in functie van de nieuwe wetgeving.
-) De samenwerking tussen bestuur en personeel verder uitbouwen vanuit de dag-vergaderingen van het CBS sedert
deze legislatuur
-) Uitwerken en evalueren van afspraken tussen CBS/Vast Bureau (mede vanuit de beschikbaarheid en aanwezigheid
van burgemeester en schepenen tijdens kantooruren);
-) Verdere uitwerking van de werking van het managementteam.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: We zijn gestart vanuit Neteland met een gezamenlijk opleidingsaanbod
waardoor medewerkers hun loopbaan zelf in handen nemen en zich zo persoonlijk kunnen
ontwikkelen. Missie en visie werden vastgelegd in samenspraak tussen beleid en organisatie.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

40.182

33.000

0

0

58.000
0

-40.182

-33.000

-58.000

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW (0207.502.004 / 0212.217.885)

2021

Actie: A.02.01.03: Degelijke huisvesting van de diensten
1-3 / 1-7 / 1-9 / 1-13 / 1-16
De huisvesting van onze diensten in oude, ongeschikte gebouwen beperkt de verdere ontwikkeling van onze
organisatie naar een modern lokaal bestuur. De tijd bleef hier te lang stil staan. Medewerkers zijn gelukkiger in een
omgeving die aangepast is aan de noden en die perspectief bieden op een betere dienstverlening. We willen een
aantal stappen zetten naar verbetering.
-) Verhuis van de technische dienst naar een nieuwe, ruime en aangepaste werkplaats op de site Serneels
-) De verhuis van de brandweer en het Rode Kruis naar een nieuwe kazerne op de site Serneels biedt nieuwe en
(minder kostelijke) mogelijkheden voor de aanpak van de huisvesting van de diensten aan de Bouwelse Steenweg 8.
-) Jaarlijkse organisatie van een archiefdag waarop alle personeelsleden het archief van hun afdeling opschonen en
actualiseren zodat dit overzichtelijk blijft;
-) Het voorzien van fractielokalen voor de mandatarissen waar ze hun gemeentelijk werk kunnen voorbereiden;
-) Opdracht geven voor het ontwerpen van een administratief centrum dat een aangename en professionele
werkomgeving voor het gemeentepersoneel kan zijn, rekening houdende met de nieuwe mogelijkheden die
samengaan met de verhuis van brandweer en het Rode Kruis
-) Ontwikkelen van een veilige en professionele werkomgeving voor hulpverlenende diensten die bijdraagt tot
laagdrempelige dienst-/hulpverlening;
-) Kantoormeubilair en werkmateriaal voorzien dat voldoet aan de ergonomische normen.
-) Herinrichting lokalen gemeentehuis i.f.v. verbeteren van de dienstverlening,
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: - Een werkgroep werd opgericht die zich zal buigen over de tijdelijke
herinrichting en optimalisatie van de beschikbare ruimtes in het gemeentehuis op korte
termijn in functie van het nieuwe dienstverleningconcept. Verder zal zij mee nadenken over de
opmaak van een stappenplan op korte, middellange en lange termijn om het huidige
gemeentehuis op pragmatische wijze om te vormen tot zijn finale vorm. De korte termijnvisie
wordt uitgevoerd in 2022.
- Het project Wertelaers werd als individueel project geschrapt en mee opgenomen in de
opmaak van een ruimtelijk beheersplan voor de site van het gemeentehuis en het park. De
opmaak van het lastenboek en de aanstelling van een ontwerper zijn voorzien in 2022.
- Betreffende de verhuis van de technische dienst, brandweer en rode kruis werd een
openbare aanbestedingsprocedure opgestart doch er werd geen geschikte
kandidaat/inschrijver bekomen. Bijgveolg werd deze procedure dan ook stopgezet en een
nieuwe procedure werd meteen daarna nog opgestart.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

123.130

100.000

0

0

1.000.000
0

-123.130

-100.000

-1.000.000

Financiering

Actieplan: AP.02.02: De arbeidsvoorwaarden van ons personeel verbeteren
Het personeel is het grootste kapitaal van een organisatie. We moeten niet alleen het nodige personeel voorzien, maar hen
ook de nodige middelen verschaffen om goed te kunnen functioneren.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: zie onderliggende acties

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW (0207.502.004 / 0212.217.885)

2021

2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

6.218.586

6.373.864

897.081

1.068.080

6.351.000
1.057.648

-5.321.505

-5.305.784

-5.293.352

0

0

40.000

0

0

0

0

0

-40.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: A.02.02.01: Het nodige personeel voorzien
1-3 / 1-5 / 1-8 / 1-16 / 5
Als lokaal bestuur krijgen we – door wetgeving en door verschuiving van taken door de hogere overheid – steeds meer
en complexere taken. Dit vertaalt zich in de nood aan degelijk geschoold en divers opgeleid personeel om de
gewenste dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen voorzien.
-) We ontwikkelen een doordacht organogram dat de toets van de toekomst kan doorstaan, de werkdruk voor onze
personeelsleden aanvaardbaar maakt en ons het volbrengen van de opgelegde taken garandeert;
-) Aan het organogram worden competentiegerichte functiebeschrijvingen gekoppeld waardoor iedereen weet wat hij
moet doen, maar ook de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen;
-) Invulling van het organogram door interne verschuivingen, opleidingen en aanwervingen van profielen die nog niet
ingevuld zijn (o.a. technische profielen, kwaliteitscoördinator, aankoper);
-) Herbekijken van de selectieprocedure zodat deze sneller en moderner kan verlopen.
-) Het ontwikkelen van een beleid rond ongewenst gedrag en agressie van derden;
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: De aanwervingen die voorzien werden in het nieuwe organogram werden
ingevuld met uitzondering van de handhaver en de deskundige lokale economie en mobiliteit.
Deze worden voorzien in 2022.
Door de aanpassing van de rechtspositieregeling kan de selectieprocedure meer op maat en
sneller verlopen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

6.114.186

6.248.364

897.081

1.068.080

6.227.500
1.057.648

-5.217.105

-5.180.284

-5.169.852

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: A.02.02.02: Het nodige materieel voorzien
1-3 / 1-12 / 1-16 / 3
Om alle taken naar behoren te kunnen uitvoeren heeft de technische dienst materieel nodig. Heel wat materieel is
echter verouderd. Er werd reeds een inhaalbeweging ingezet maar deze is nog niet voltooid.
-) Voor de vervanging van voertuigen bekijken we steeds of we opteren voor een nieuw- of tweedehandsvoertuig en
wordt rekening gehouden met de energiezuinigheid.
-) Er wordt eveneens een globaal krediet voorzien voor de vervanging of aankoop van kleiner materiaal voor de
technische dienst;
-) Uitbreiding/inrichting technische werkplaats;
-) Vervanging strooiïnstallatie(2023) en heftruck(2025);
-) Bij de geplande aankopen voor de technische dienst wordt er nog meer ingezet op onkruidbestrijding zijnde
aankoop kleine trekker, onkruidborstel en veegborstel voor kleine trekker
-) Systematisch vervangen van een aantal oude bestelwagens o.a. CNG(vanaf 2022 e.v.) en vrachtwagen(2023).
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Volgende zaken zijn aangekocht in 2021:
- 2 containers voor de begraafplaats voor transport groen- en steenpuinafval.
- Knikmops voor technische dienst.
- Stofafzuiging voor schrijnwerkerij
- Laadbak voor tractor 't Kapelleke
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

88.303

95.000

0

0

95.000
0

-88.303

-95.000

-95.000

0

0

40.000

0

0

0

0

0

-40.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: A.02.02.03: Andere arbeidsvoorwaarden
1-3 / 1-5 / 1-8 / 1-10 / 1-16 / 5
Een modern lokaal bestuur stelt heel wat eisen aan haar personeelsleden. We ondervinden dat het als openbaar
bestuur steeds moeilijker wordt om bepaalde profielen aan te trekken. Om het broodnodige personeel te kunnen
aantrekken, moeten onze arbeidvoorwaarden dan ook concurrentieel zijn met andere sectoren. Hiervoor
ondernemen we o.m. volgende acties:
-) Verhogen van de tweede pensioenpijler voor contractuele werknemers met minstens 1,5% gedurende de
legislatuur;
-) Aandacht besteden aan welzijn op het werk door de uitwerking en opvolging van een globaal preventieplan o.a. het
uitvoeren van een welzijnsaudit;
-) Implementeren van een uitgebouwd onthaalbeleid
-) Actieve samenwerking tussen personeel en bestuur, vertrekkende vanuit een voldoende (dag)beschikbaarheid van
het bestuur
-) Digitaliseren van de loonadministratie;
-) Investeren in teambuilding;
-) Opmaak van een policy voor het toekennen van IT-voordelen aan bepaalde personeelscategorieën;
-) Een fietsbeleid uitwerken voor het personeel;
-) Gezondheid@Work verder uitbouwen;
-) De rechtspositieregeling in functie van de nieuwe wetgeving moderniseren;
-) Aanpassing arbeidsreglement;
-) Verder professionaliseren van de beleidsorganen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: De nieuwe rechtspositieregeling werd herwerkt, goedgekeurd en per
departement ook toegelicht. In 2022 krijgt het arbeidsreglement een update.
Er is een departementsdag toegevoegd als extra jaarlijkse teamactiviteit.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

10.934

25.000

0

0

25.000
0

-10.934

-25.000

-25.000

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: A.02.02.04: Vrijwilligers dragen bij aan onze werking
1-8 / 1-11
Het lokaal bestuur wil vrijwilligers inzetten om een kwalitatiever en groter aanbod van zijn dienst- en hulpverlening te
kunnen bieden aan zijn burgers. Zo zorgen we ervoor dat heel wat diensten betaalbaar zijn en blijven.
Een goede verstandhouding, duidelijke afspraken en overleg tussen de organisatie en de vrijwilliger zijn essentieel
voor een vlotte samenwerking. Een goede begeleiding en voldoende informatie zijn dus onontbeerlijk.
Wij bieden onze vrijwilligers graag kansen, rekening houdend met de draagkracht van de diensten.
De waardering vanuit ons bestuur naar onze vrijwilligers toe is een continu aandachtspunt. Daar waar onze
beroepskrachten garant staan voor de basisdienstverlening, zorgen vrijwilligers toch voor de kers op de taart!
-) Beheren van 1 databank van alle vrijwilligers van het lokaal bestuur;
-) Opmaken van vrijwilligersprofielen;
-) Opmaken van een infobrochure voor vrijwilligerswerk bij ons bestuur;
-) Wervingscampagnes voor vrijwilligers op poten zetten;
-) Medewerkers onderrichten in het begeleiden van vrijwilligers binnen onze organisatie;
-) Waarderen van onze vrijwilligers via het vrijwilligersfeest en kleine attenties op gezette tijdstippen;
-) Voorzien van ondersteuning voor vrijwilligers, met bijzondere aandacht voor de kwetsbare vrijwilligers.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Omwille van corona kon het vrijwilligersfeest in 2021 niet doorgaan, maar we
hebben deze situatie aangegrepen om het tijdstip van dit feest beter af te stemmen op de
week van de vrijwilliger waardoor vanaf 2022 het vrijwilligersfeest in maart zal plaatsvinden
ipv in september.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

5.163

5.500

0

0

3.500
0

-5.163

-5.500

-3.500

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP.02.03: De communicatie bevorderen
Een betere communicatie naar de burgers in het snel veranderende medialandschap maakt onlosmakelijk deel uit van een
verbeterde dienstverlening.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: zie onderliggende acties
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

41.211

34.500

0

0

34.500
0

-41.211

-34.500

-34.500

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: A.02.03.01: Participatietrajecten uitzetten
1-16 / 2
Naar aanleiding van bepaalde activiteiten of projecten, willen we meer inzetten op het betrekken van alle partijen in
het beslissingsproces. De doeleinden die de betrokkenen voor ogen hebben, dienen immers in overeenstemming te
zijn met elkaar. Om te weten te komen wat er leeft bij de inwoners en om de neuzen allemaal in dezelfde richting te
krijgen, is de dialoog nodig. Ieder participatietraject is weer anders en ieder traject heeft een andere behoefte aan
informatie van de deelnemers. De doelgroep kunnen alle inwoners zijn of een specifieke groep of subgroep.
-) We willen een participatietraject met (een subgroep van) de middenstand ontwikkelen bv. een overleg met horecauitbaters op regelmatige basis.
-) We gaan de werking van de adviesraden herbekijken en trekken participatie breder open naar een organisatiebreed
project dat de vinger aan de pols wil van alle Herenthoutenaren.
-) Maximaal stimuleren van participatieve projecten. We experimenteren met digitale vormen van participatie.
-) Doorzetten van de digitalisering zonder dat iemand uit de boot valt (= digitale kloof wegwerken). Niet iedereen is
thuis in de digitale wereld of heeft er toegang toe.
-) We hebben aandacht voor de kwetsbare groepen en passen onze communicatie en dienstverlening zoveel mogelijk
aan aan de doelgroep.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Oorspronkelijk werd aan Avansa (toen nog Vormingplus) Kempen in 2020
gevraagd om de werking van de Herenthoutse adviesraden te evalueren en desgevallend een
hervorming te begeleiden. De daaropvolgende sessies ‘Burgers Betrekken’ prikkelden en
inspireerden de deelnemende ambtenaren en het schepencollege. Op basis van die inhoud
werd besloten om het vraagstuk open te trekken en een bredere visie op participatie uit te
werken, in samenwerking met Avansa. Dit omvat heel wat van de deelacties zoals
geformuleerd. De voorbereiding van dit traject gebeurde in 2021.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

14.500

14.500

0

0

14.500
0

-14.500

-14.500

-14.500

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: A.02.03.02: De beschikbare communicatiemiddelen zo ruim mogelijk inzetten
1-16 / 2 / 6
We hebben ondertussen een heel scala aan klassieke en sociale mediakanalen en -middelen ter beschikking. Om
zoveel mogelijk iedereen binnen de doelgroep te kunnen bereiken, is het belangrijk om steeds een mix van de juiste
communicatiemiddelen in te zetten.
-) Uit onderzoek blijkt dat ‘mobiliteit en verkeer’ op nummer 1 staat in het lijstje van onderwerpen waarover inwoners
actief willen geïnformeerd worden. Het uitbrengen van een Mobiliteitskrant zou tegemoetkomen aan deze wens.
-) Openbare werken zijn meestal uitgebreide en complexe dossiers die enige tijd vergen om uit te voeren. De werken
hebben niet enkel impact op de buurtbewoners maar op alle passanten. Een goed en tijdig geïnformeerde burger is
een tevreden burger, dus het opstellen van een communicatiedraaiboek voor openbare werken kan voorkomen dat
correcte informatie niet tijdig via het juiste kanaal tot bij de betrokken partijen geraakt of vice versa.
-) Het meerjarenplan geldt voor het bestuur voor de komende 5 jaar als de bijbel, waar mettertijd wel nog verzen
kunnen aan toegevoegd of uit geschrapt worden. Voor elk boek bestaat een korte inhoud. Het is dus evident dat ook
voor het meerjarenplan een duidelijk overzicht en leidraad gecommuniceerd wordt, zodat de inwoners weten wat ze
kunnen verwachten in de komende legislatuur.
-) Algemeen communicatieplan (intern en extern) ontwikkelen.
-) Net zoals voor openbare werken geldt ook voor elk ander groter project dat een degelijke communicatie essentieel
is om het project in de beste verstandhouding tot een goed einde te brengen. We organiseren daarom communicatieen informatiemomenten, in eerste instantie voor de betrokkenen, maar ook voor eenieder die geïnteresseerd is in het
project.
-) Om korter op de bal te kunnen spelen qua informatieverstrekking, publiceren we het gemeentenieuws niet langer
per kwartaal maar tweemaandelijks.
-) We willen de afstand tussen burger en bestuur verkleinen onder de titel ‘We komen naar je toe’. En dit bedoelen we
niet alleen fysiek maar ook digitaal. We bekijken de mogelijkheden om via sociale media rechtstreeks in contact te
treden met de burger door bijvoorbeeld periodiek chatsessies met leden van het bestuur op te zetten. Voor inwoners
die nog niet helemaal mee zijn in het digitale landschap, is het organiseren van praatcafés een succesvol beproefd
recept waar we nog mogelijkheden in zien.
-) We hebben aandacht voor de kwetsbare groepen en passen onze communicatie en dienstverlening zoveel mogelijk
aan aan de doelgroep.
-) Het Be-Alert systeem verder mee promoten.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: In 2021 brachten we voor de eerste keer een Mobiliteitskrant uit, in 2022
publiceren we een speciale uitgave over ‘Omgeving en ruimtelijke ordening’. Naargelang de
communicatiebehoefte zullen we in de komende jaren verder focussen op meerdere
gespecialiseerde uitgaven van het gemeentenieuws met ook nog een extra uitgave over de
tussentijdse evaluatie van het meerjarenplan in 2022.
Sinds 2021 heeft het lokaal bestuur een profiel op LinkedIn waarmee we o.a. onze vacatures
promoten.
De nieuw aangeworven deskundige communicatie zal in 2022 werk maken van een
(algemeen) intern en extern communicatieplan.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

26.711

20.000

0

0

20.000
0

-26.711

-20.000

-20.000

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP.02.04: De digitalisering doorzetten
In onze maatschappij moet alles steeds sneller gaan. We moeten ons daarom voorzien van de nodige technische middelen
om deze evolutie te volgen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW (0207.502.004 / 0212.217.885)

2021

Evaluatie 2021: zie onderliggende acties
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

218.369

204.000

0

0

204.000
0

-218.369

-204.000

-204.000

11.005

20.000

100.000

0

0

0

-11.005

-20.000

-100.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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2021

Actie: A.02.04.01: De nodige ICT-infrastructuur voorzien
1-9 / 1-11/ 3
-) Het nodige IT-materiaal wordt up to date gehouden en uitgebreid waar nodig in functie van de dienstverlening en
de digitale evolutie. Dit is een continu proces waarvoor objectieve criteria worden gehanteerd (= dagelijkse werking).
-) We kopen software aan waarmee we een aantal bedrijfsprocessen verder kunnen automatiseren.
-) Er wordt sterk ingezet op het integreren en het koppelen van verschillende softwarepakketten, zelfs van
verschillende softwareleveranciers, zodat de input van data en gegevens slechts éénmalig dient te gebeuren en de
informatie automatisch wordt uitgewisseld en ingelezen in de desbetreffende programma’s.
-) We gaan zowel onze informaticastructuur als onze fysieke locaties beter beveiligen.
-) Tijdens infrastructuurwerken zullen er steeds de nodige glasvezelkabels of wachtbuizen voorzien worden met als
doel om op een kostenefficiënte manier een glasvezelnetwerk tussen de gemeentelijke gebouwen te kunnen
aanleggen.
-) Binnen Neteland wordt de mogelijkheid onderzocht om gezamenlijk over te gaan tot de aankoop van
softwarepakketten.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: In 2021 is alle serverinfrastructuur vervangen en een beperkt deel van onze
ICT beveiligingsinfrastructuur.
In 2020 en 2021 is er binnen onze organisatie sterk ingezet op de mogelijkheid tot telewerk
gefaciliteerd door de aankoop van headsets en extra schermen en de versnelde vervangingen
van vaste PC’s door laptops. De vervangen gedateerde PC’s zijn, waar mogelijk en relevant,
elders ingezet binnen onze dienstverlening.
In 2020 en 2021 is het Wifi4EU project uitgerold, en uitgebreid, op gemeentelijke locaties (Bib,
Sportdienst, Markt 21, Gemeentehuis, Sociale Dienst, Driane, HVHK). Aldus kunnen onze
medewerkers draadloos werken. Bezoekers beschikken evenzeer over draadloos internet, dit
op een netwerk gescheiden van het gemeentelijk netwerk.
Om de openbaarheid van bestuur te garanderen wordt, omwille van Covid, de gemeenteraad,
wanneer nodig, gestreamd naar het internet.
De website werd aangepast conform de huidige regelgeving rond ‘cookies’
Op bestuurlijk niveau: nakomen van onze wettelijke verplichting (mid 2021) aangaande
‘Lokale Besluiten als geLinkte Open Data’ (LBLOD). Het manueel posten van de toezichtslijsten
op onze website is niet langer nodig EN bijkomend ‘publiceren’ we op een elektronische
gestandaardiseerde manier zoals door de overheid voorgeschreven.
In 2021 realiseerden we een upgrade van het tijdsregistratiesysteem, een actualisatie van
software op de dienst Omgeving, Burgerzaken, Sociale Dienst etc.
Teneinde adreswijzigingen elektronisch te laten doorstromen is vanaf oktober 2021 bij
Burgerzaken een integratie opgezet met de politionele software waardoor een snellere
afhandeling bekomen wordt.
In 2021 hebben we stappen ondernomen om ons verder in regel te stellen met de GDPRwetgeving (oa verwerkingsregister).
In 2021 is er definitief overgeschakeld naar het eengemaakt bibliotheeksysteem voor
Neteland.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

218.369

204.000

0

0

204.000
0

-218.369

-204.000

-204.000

11.005

20.000

100.000

0

0

0

-11.005

-20.000

-100.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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2021

Actie: A.02.04.02: Stappen zetten naar een digitalisering van interne
informatiestromen
1-9 / 1-16 / 3
Verdere digitalisering dient verschillende doelen: niet alleen is het beter voor het milieu door de vermindering van de
papierconsumptie maar het draagt ook bij tot de snelheid van onze dienstverlening, het comfort van de burger, het
verminderen van onze archiefberg, …
We ondernemen hiervoor o.m. volgende acties:
-) Het bestaande archief digitaliseren;
-) Het e-loket uitbreiden en verder digitaliseren om de burger de mogelijkheid te bieden van thuis uit en zonder
tussenkomst van een medewerker zijn attesten te bekomen;
-) We zetten in op het digitaliseren van onze interne processen;
-) Opmaak en up to date houden verwerkingsregister.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Het verwerkingsregister werd opgemaakt voor gans de organisatie. Laptops
werden aangekocht in functie van thuiswerk. Toegangsbeheer werd in kaart gebracht.

Beleidsdoelstelling: BD.03: We versterken de bestuurskracht van onze gemeente door
samenwerking
Kwalitatieve omschrijving: Als kleine gemeente kunnen we niet meer alleen aan alle verwachtingen van burgers en hogere
overheden voldoen. Er worden daarom diverse samenwerkingen opgezet.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Zie onderliggende acties
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.181.101

1.229.771

581.213

543.758

1.229.771
543.758

-599.887

-686.013

-686.013

58.943

58.943

88.943

0

0

0

-58.943

-58.943

-88.943

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actieplan: AP.03.01: Neteland
De gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar werken reeds jaar en dag samen in diverse
samenwerkingsverbanden. Om de bestuurskracht in de toekomst te verhogen en de regio beter te wapenen voor de
toekomst vormen de 5 gemeenten, naar analogie met de politiezone, een gemeentezone “Neteland”. Op deze manier
verhogen we de bestuurskracht van de regio, maar zodoende ook van elke individuele gemeente.
Binnen “Neteland” zijn de gemeenten prioritaire partners van mekaar en nemen ze beslissingen inzake samenwerking
samen, op een collegiale manier. Dat gebeurt in een vaste regio waarin “samen uit en samen thuis” geldt. Het is een
samenwerking die niet enkel informeel, of naar aanleiding van een subsidie, wordt gestart maar veel verder gaat dan dat. Ze
kan desgevallend ook ingrijpen op de organisatie. Het is geen samenwerking die meteen geld oplevert maar wel de
bestuurskracht fundamenteel versterkt.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Zie onderliggende acties
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2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

61.136

54.450

21.781

0

54.450
0

-39.355

-54.450

-54.450

Investeringen
Financiering

Actie: A.03.01.01: Samenwerking in verschillende beleidsdomeinen
1-16 / 1-17 / 2
Herenthout heeft een visienota goedgekeurd waarin per beleidsdomein de ambities geformuleerd zijn die het lokaal
bestuur samen met de partners van het samenwerkingsverband Neteland wil realiseren.
Volgende thema's zijn opgenomen in het meerjarenplan van Neteland:
- Voor vrije tijd: realisatie van de UiTPas, gezamenlijk evenementen- en fuifbeleid, regionale tienerwerking, toerisme,
uitwerking bibliotheek Neteland, outreachend werken naar jongeren, ...
- Mobiliteit: verkeersveilige schoolomgevingen, vervoer op maat, vervoersregio Kempen, ...
- Omgeving: project gewoontebreker, handhavingsbeleid, kennisdeling, ...
- Personeel en organisatie: Project baanbrekende werkgever, afstemming RPR, organiseren van gezamenlijke
opleidingen, jobbeurs, kennisdeling, ...
- Veiligheid: het project 'Samen', drugpreventie, verdere uitbouw samenwerking noodplanning, ...
- Welzijn en zorg: regierol sociale economie, activeringsbeleid verder uitwerken, juridische bijstand, huis van het kind,
...
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Er is een eengemaakte bibliotheek binnen Neteland. Er werden gezamenlijke
lezingen georganiseerd. Voor de jeugd was er binnen Neteland de buitenspeelmaand,
schatten van Vlieg, afstemming activiteiten en promotie, outreachend project in
samenwerking met Arktos. Er werd bovendien bovenlokaal sportaanbod georganiseerd,
podcastwandelingen, sport na school en gegidste zomerwandelingen.
Op vlak van personeel en organisatie werd een subsidiedossier ingediend. Het
doorbraakproject rond samenwerking met personeel werd goedgekeurd en zal in 2022 - 2023
uitgerold worden. Er werden binnen Neteland samen vormingen georganiseerd voor
personeel.
In kader van corona was er tweewekelijks een crisiscel in samenwerking met de
eerstelijnszone. De noodplanningscoördinatoren hebben hier een trekkende rol in opgenomen.
Binnen omgeving heeft men ingezet op projecten rond ontharding (tegelwippen).

2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

13.105

19.450

0

0

19.450
0

-13.105

-19.450

-19.450

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: A.03.01.02: Gestructureerde samenwerking
1-3 / 1-8 / 1-16 / 1-17 / 5
Samen met de partners van Neteland kiest Herenthout voor een duidelijke structuur en rechtspersoonlijkheid die
Neteland als samenwerkingsverband in staat stelt de toekomstige ambities waar te maken.
Ook het reeds lange tijd bestaande samenwerkingsverband ISOM – vooral actief op welzijnsvlak – zal ingekapseld
worden in de structuur van gemeentezone Neteland.
Voor een diepgaandere samenwerking wordt er bekeken waar structurele aanwervingen nodig zijn en worden deze
opgenomen in het budget.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Er werd een medewerker bovenlokaal jeugdbeleid en UiTPas aangeworven. Er
werd beslist om over te gaan tot de aanwerving van deskundige integrale veiligheid en
handhaving. Deze zullen in 2022 worden ingevuld.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

15.000

20.000

0

0

20.000
0

-15.000

-20.000

-20.000

Investeringen
Financiering

Actie: A.03.01.03: Blijven inzetten op samenwerking
1-3 / 1-8 / 1-16 / 1-17 / 5
Herenthout draagt proactief bij aan de uitbouw van Neteland als samenwerkingsverband met het oog op verbeterde
dienstverlening en versterkt beleid.
-) Geïntegreerde aanpak drugpreventie en lokaal (hard) beleid
-) Gezamenlijke aanwerving personeel (noodplanning, handhaving, …)
-) Onderzoeken naar mogelijkheden inzake ‘vliegende ploeg’ maatschappelijk werkers zodat bij langdurige
afwezigheden deze over gans Neteland inzetbaar zijn.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: De verschillende beleids- en adviesgroepen kwamen op regelmatige basis
samen. Er is kennisdeling tussen de verschillende besturen, waardoor de samenwerking verder
gaat dan enkel de omschreven acties.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

33.031

15.000

21.781

0

15.000
0

-11.250

-15.000

-15.000

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP.03.02: Samenwerken rond veiligheid
De bezorgdheid rond de veiligheid van onze burgers speelt op elk niveau en niet in het minst op het lokale bestuursniveau.
Hoewel de politie- en brandweerstructuur door de hogere overheden geregeld werd, kunnen we als gemeente toch mee het
beleid bepalen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
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Evaluatie 2021: Zie onderliggende acties
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.035.200

1.036.771

4.077

3.500

1.036.771
3.500

-1.031.123

-1.033.271

-1.033.271

58.943

58.943

88.943

0

0

0

-58.943

-58.943

-88.943

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: A.03.02.01: Politiezone Neteland
1-16 / 1-17 / 6
Sinds de politiehervorming maakt onze gemeente deel uit van een politiezone. Onze burgemeester vertegenwoordigt
onze gemeente in het politiecollege, dat zich buigt over de beleidsmatige werking van de politiezone. Samen met
enkele raadsleden zet hij binnen de politieraad mee de grote beleidslijnen uit.
-) Meer controle op naleving van de verkeersregels
De gemeente is bevoegd voor het opleggen van verkeersregels zoals snelheidsbeperkingen en parkeermodaliteiten op
de openbare weg. Deze bevoegdheid houdt echter op bij de controle; deze komt exclusief toe aan de politie. Er wordt
bijgevolg vanuit de gemeente voortdurend gepleit voor meer controle om de verkeersregels die we noodzakelijk
achten, ook te handhaven.
-) Maximale inzet van ANPR-camera’s
Politiezone Neteland heeft een behoeftenstudie betreffende ANPR-camera’s en trajectcontrole gedaan voor de
gemeenten in haar zone. Uit deze studie is gebleken dat voor onze gemeente een aantal straten in aanmerking komen
én aangewezen zijn (op basis van recente metingen, ongevallencijfers ed.). Zo staan Itegemse Steenweg, Wiekevorstse
Steenweg, Nijlense Steenweg en Bouwelse Steenweg op het programma. Omdat elk traject samen met een
buurgemeente wordt uitgezet, kunnen de kosten gedeeld worden. Deze camera’s kunnen dan ook bijdragen om het
zwaar verkeer in het centrum te weren.
-) Streng toezicht op het dealen van drugs
Ook in onze gemeente is het dealen van drugs een probleem. Er werden al heel wat maatregelen genomen om dit
zoveel mogelijk te ontmoedigen, maar het is een moeilijk uit te roeien kwaad. In het zonaal veiligheidsplan wordt de
bestrijding hiervan sterk de focus gelegd. De politie werkt in het project 'Samen' samen met ook preventieve partners
en justitie. Dit project zorgt voor een integrale aanpak, waardoor het beleid efficiënter kan verlopen en de kans op
een terugval zal verkleinen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: De ANPR-camera's zijn geplaatst. Er is een visieoefening geweest met het
politiecollege om de verdere werking van de politiezone te verfijnen. Er is van start gegaan
met het project Samen, waaraan de politie ook deelneemt. De vacature voor deskundige
integrale veiligheid werd openverklaard. Deze persoon zal de brug maken tussen politie en
lokale besturen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

796.799

796.799

4.077

3.500

796.799
3.500

-792.723

-793.299

-793.299

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: A.03.02.02: Hulpverleningszone Kempen
1-16 / 1-17
Sinds de brandweerhervorming maakt de gemeente deel uit van een grotere hulpverleningszone: brandweerzone
Kempen. Voor onze gemeente betekent deze brandweerhervorming ook een ernstige stijging van de kost van de
brandweer.
De brandweerkazerne, die gevestigd is aan het gemeentehuis, voldoet niet meer aan de moderne eisen. Daarom
werkt de gemeente samen met de hulpverleningszone aan een nieuwe huisvesting op de site Serneels, samen met de
gemeentelijke technische dienst en de plaatselijke Rode Kruis-afdeling. Voorlopig werd overeengekomen dat de
hulpverleningszone de kosten van de bouw van de kazerne op zich zou nemen en de gemeente de grond zonder
vergoeding ter beschikking zou stellen. De herlocalisatie van de brandweerkazerne biedt heel wat perspectieven voor
de uitbouw van het administratief centrum.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Betreffende de verhuis van technische dienst en brandweer: Er is in 2021 geen
gunning geweest inzake het dossier site Serneels. Er waren geen geldige inschrijvingen. Dit
dossier werd onmiddellijk terug opgestart zodat gunning in 2022 kan gebeuren.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

235.772

235.772

0

0

235.772
0

-235.772

-235.772

-235.772

58.943

58.943

88.943

0

0

0

-58.943

-58.943

-88.943

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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2021

Actie: A.03.02.03: Bureau GAS
1-16 / 1-17
Met de politiecodex maakt de gemeente heel wat vormen van beperkte overlast strafbaar door middel van een
gemeentelijke administratieve sanctie. De overtredingen worden vastgesteld door de politie en de sancties worden
opgelegd door een sanctionerend ambtenaar, die we met verschillende politiezones delen. De werking van deze
dienst wordt gestructureerd in de interlokale vereniging ‘Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties’.
De gemeente werkt samen met 'bureau gemeentelijke administratieve sancties'. Volgende overtredingen worden nu
reeds gesanctioneerd (GAS 1-3):
- Het in gevaar brengen van openbare veiligheid, rust en gezondheid
- Overlast
- overtredingen in blauwe zone, ...
Volgende zaken worden op korte termijn geïmplementeerd (GAS 4 en 5):
- inbreuken op stilstaan en parkeren en negeren en overtredingen op C3 (verboden toegang in beide richtingen) en op
F103 (voetgangerszone).
- Beperkte sneleheidsovertredingen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Er werd ingetekend op GAS 4. Hierbij wordt het mogelijk om inbreuken op
stilstaan en parkeren ook af te handel via deze weg. Alsook het negeren van de
verkeersborden C3 (verboden toegang in beide richtingen en F103 (voetgangerszone). De
verdere uitwerking hiervan zal in 2022 gebeuren, samen met GAS 5.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.628

4.200

0

0

4.200
0

-2.628

-4.200

-4.200

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP.03.03: Andere belangrijke samenwerkingsverbanden
Voor zowat elk beleidsdomein heeft het lokaal bestuur zich met anderen verenigd om zoveel mogelijk taken te kunnen
opnemen, zowel in de grote intercommunales als in de meer informele verenigingen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Zie onderliggende acties
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

84.765

138.550

138.550

555.355

540.258

540.258

470.590

401.708

401.708

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: A.03.03.01: Intercommunales
1-6 / 1-7 / 1-8 /1-9 / 1-13 / 1-16 / 1-17 / 3
De gemeente is aangesloten bij heel wat intercommunales om een aantal basisvoorzieningen aan de bevolking te
kunnen aanbieden. De belangrijkste zijn:
-) IOK: dienstverlenende vereniging voor o.m. woningkwaliteit, milieu-advies, juridisch advies…
-) IOK Afvalbeheer: opdrachthoudende vereniging voor de ophaling en verwerking van huishoudelijk afval
-) IKA: investeringsintercommunale
-) IVEKA: distributienetbeheerder voor gas- en elektriciteit - verledding straatverlichting
-) PIDPA/HidroRio: watervoorziening en beheer riolering
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Het woonplatform onder begeleiding van IOK heeft in 2021 samengekomen
en gewerkt rond leegstand en verwaarlozing. De PMD-zak kan ruimer ingezet worden,
waardoor de inzameling van enkel plastic is weggevallen. Het project van de Dekbunders is
uitgevoerd. De verledding van de Binnenstraat is gerealiseerd in 2021.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten

35.959

35.200

35.200

555.355

540.258

540.258

Saldo

519.396

505.058

505.058

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW (0207.502.004 / 0212.217.885)

2021

Actie: A.03.03.02: Verenigingen
1-3 / 1-4 / 1-8 / 1-13 / 1-15 / 1-16 / 1-17/ 3 /5
Ook is de gemeente lid van heel wat verenigingen, die elk hun specifiek doel hebben. Deze situeren zich o.m. op het
vlak van milieu- en natuurbeheer, toerisme, sociale huisvesting, …
De gemeente is in deze verenigingen vertegenwoordigd door een afgevaardigde in de algemene vergadering.
Aan sommige verenigingen wordt jaarlijks een toelage betaald. In ruil kan de gemeente beroep doen op hun diensten
en/of expertise.
Kempens Karakter is een intergemeentelijk samenwerkingsverband in de vorm van een projectvereniging. De
projectvereniging telt 12 gemeenten: Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout,
Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar.
In deze projectvereniging wordt ingezet op cultureel erfgoed (erfgoedcel), onroerend erfgoed (intergemeentelijke
onroerenderfgoeddienst, kortweg IOED).
Goezo is de scholengemeenschap. Goezo zorgt voor ondersteuning inzake personeelsbeleid, IT, ... voor onze
basisschool.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Kempens Karakter heeft samen met de gemeente en de heemkring een
vrijwilligerswerking opgezet voor de verhuis van de heemkring. Kempens karakter heeft ook
het project rond buurtwerking opgestart in Herenthout. De bedoeling is dat erfgoed hierbij als
middel gebruikt wordt om gemeenschapsvormend te zijn.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

48.805

103.350

0

0

103.350
0

-48.805

-103.350

-103.350

Investeringen
Financiering

Beleidsdoelstelling: BD.04: Bijdragen aan het welzijn binnen onze grenzen en daarbuiten
Kwalitatieve omschrijving: Als bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat, heeft het lokaal bestuur een belangrijke rol in het
bijdragen aan het welzijn van de burgers.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: zie onderliggende acties
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

921.547

1.181.000

1.187.500

1.356.394

1.473.500

1.473.500

434.847

292.500

286.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

54.344

50.000

85.000

811.145

0

500.000

756.801

-50.000

415.000

Financiering

Actieplan: AP.04.01: Elke burger een menswaardig leven garanderen
Van bij het ontstaan van de OCMW’s is het de corebusiness van deze instelling om de burgers bij te staan in het verzekeren
van een menswaardig bestaan. Om dit te bekomen wordt er verplicht beroep gedaan op gediplomeerde maatschappelijk
werkers. Hoewel deze taakstelling algemeen is voor ons land, kan elke gemeente zich onderscheiden door de invulling die
wordt gegeven.
JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
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2021

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: zie onderliggende acties
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

533.842

751.000

757.500

554.666

715.500

715.500

20.824

-35.500

-42.000

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: A.04.01.01: De grondrechten van onze burgers verzekeren
1-1 / 1-2 / 1-3 / 1-8 / 1-11 / 1-16/ 2 / 5
Ons OCMW kenmerkt zich door de persoonlijke aanpak van cliënten, aanklampend en op maat werken om de meest
kwetsbare groepen in onze samenleving te kunnen bereiken. Ons OCMW heeft hiervoor door de jaren heen een
uitgebreid instrumentarium uitgebouwd. Door het outreachend werken staan onze medewerkers dagelijks met beide
voeten in de leefwereld van de cliënt. We bereiken dit o.m. door:
-) het verderzetten van de persoonlijke benadering van onze cliënten;
-) open gespreksvoering met het bijzonder comité voor de sociale dienst;
-) we fungeren als sociale tolk: we vertalen de verwachtingen van de maatschappij naar de cliënt zodat deze bewuste
keuzes kan maken en zijn plichtsbesef aangewakkerd wordt;
-) inzetten op kinderarmoede door verdere samenwerking met de dienst Opvoedingsondersteuning en externe
diensten (bv. Feestvarken);
-) verdere regionale samenwerking om het recht op wonen te verzekeren o.a. deelname aan HUB’s van Welzijnszorg
Kempen, deelname aan SVK ISOM;
-) organiseren van gestructureerde werkdagen met de sociale dienst om de kwaliteit van de dienstverlening te
optimaliseren en te bewaken door:
- de actualisering van de steunnormen om zo nog meer op maat van de cliënt te kunnen werken;
- opvolging wetgeving;
- afstemmen van methodieken tussen de verschillende maatschappelijk werkers;
- detecteren van noden zoals vorming, ondersteuning, extra expertise, …
-) recht op vrije tijd waarborgen door de middelen van culturele participatie in te zetten en oprichting van een ‘Rap op
Stap’-kantoor door een vrijwilliger en i.s.m. de dienst vrije tijd.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: De sociale dienst zet deze legislatuur hoofdzakelijk in op de volgende
maatschappelijke thema’s: armoede, wonen, recht op vrije tijd en inburgering.
De afgelopen periode hebben we alweer actief ingezet op ‘armoede’. Zo ging in
samenwerking met Sint-Vincentius het project ‘Wensboom’ door rond de kerstperiode. SintVincentius is een belangrijke partner van ons lokaal bestuur wat betreft armoedebestrijding.
De samenwerking wordt deze legislatuur nog geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. De
afschaffing van de onderhoudsplicht, dewelke één jaar geleden ingevoerd werd, werd tevens
geëvalueerd op de nodige beleidsorganen.
Vanuit de sociale dienst blijft ook het thema ‘wonen’ een belangrijke focus. Momenteel wordt
vanuit de sociale dienst de overgang naar één sociale woonactor actief opgevolgd. Ook het
dossier betreffende een nieuwe collectieve noodopvang in onze regio werd de afgelopen
periode nauw door onze sociale dienst opgevolgd. Omdat de crisisopvang KINA in Malle zeer
duur is en CAW Turnhout vaak volzet, wilt men in onze regio een nieuwe crisisopvang
realiseren. Betreft wonen staat er voor de rest van de legislatuur op de agenda om een
bestemming te geven aan het nieuwe bouwproject van Zonnige Kempen te CardijnlaanKoestraat. Daarnaast zal er plan uitgewerkt worden betreft de toekomst van het
noodwoningenpatrimonium (o.a. naar aanleiding van de verhuis van de technische dienst) en
zal de huidige HUB-werking en LOI werking hieraan gerelateerd ook bekeken worden.
Qua inburgeringsbeleid werken we aan de implementatie van het nieuwe decreet tijdens het
jaar 2022.
Om het recht op vrije tijd te waarborgen zit men momenteel in de voorbereidende fase wat
betreft een RAP OP STAP kantoor in Herenthout. Deze legislatuur zal dit kantoor uitgerold
worden. De sociale dienst is momenteel ook nauw betrokken bij het opmaken van een sociaal
tarief voor het nieuwe concept van het volksrestaurant.
De sociale dienst zet constant in op kwaliteitsverbetering. De afgelopen periode werd een
afstemming van steunnormen binnen Neteland bekeken, maar dit blijkt geen haalbare kaart.
Momenteel worden in dat dossier de referentiebudgetten van CEBUD afgewacht.
Qua begeleidingsmethodiek is de sociale dienst aan de slag gegaan met ‘Missing Link’. Alle
maatschappelijk werkers hebben de opleiding gevolgd. Een werkgroep bekijkt hoe dit verder
in de werking wordt ingebed. Er werd softwarematig overgestapt de afgelopen periode naar
Sierra 2.0. De sociale dienst deed ook een interne evaluatie van hun taakverdeling, vanaf april
2022 volgen hieruit enkele belangrijke wijzigingen in de taakverdeling. Zo zal er één
maatschappelijk werker voltijds aan projecten gaan werken.
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De sociale dienst is gestart met de kwartaalrapportage. De rapportering ervan op de nodige
beleidsorganen dient adequaat opgevolgd te worden.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

483.819

635.000

635.000

484.980

584.500

584.500

1.162

-50.500

-50.500

Investeringen
Financiering
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Actie: A.04.01.02: Het lokaal dienstencentrum verder verankeren in de gemeente
1-1 / 1-2 / 1-3 / 1-5 / 1-11 / 2 / 5
Het lokaal dienstencentrum is een bruisende, warme en sfeervolle ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is en
zich thuis voelt. Naast een ontmoetingsplaats is het lokaal dienstencentrum een toegankelijk aanspreekpunt waar
iedereen terecht kan met zijn vragen rond welzijn en zorg. Er is een ruim en gevarieerd aanbod aan activiteiten met
als doel het sociale netwerk te versterken. Het lokaal dienstencentrum is verankerd in de buurt, er zijn tentakels naar
het buurtleven, naar verenigingen en organisaties, naar personen. Gebruikers kunnen er vrij in en uit, maar ook de
werking van het centrum kan in of uit het centrum gebracht worden.
En tenslotte is het lokaal dienstencentrum ook een dienstverleningscentrum dat zowel complementair als aanvullend
op de bestaande mogelijkheden inspeelt met als voornaamste doelstelling: gebruikers zo lang en zo zelfstandig
mogelijk laten thuis wonen in hun vertrouwde omgeving.
1. Inzetten op buurtgericht werken
Onze samenleving is in verandering, net als het zorglandschap. Dit heeft o.m. tot gevolg:
-) zorgvragen worden steeds meer aan zorgprofessionals gesteld;
-) mensen blijven langer gezond en wonen langer thuis;
-) sterke aangroei van de oudste leeftijdsgroepen;
-) terugvallen op mantelzorgers is minder vanzelfsprekend;
-) kwetsbare mensen lopen een hoger risico op uitsluiting;
-) digitalisering van de dienstverlening.
Kortom: het is een hele uitdaging om het zorglandschap voor de toekomst uit te tekenen. Buurtgericht werken kan
hierop een antwoord bieden.
2. uitvoeren buurtanalyse
Dit is de eerste stap in de verdere ontwikkeling van zorgzame buurten. Het lokaal dienstencentrum moet in de buurt
een verbindende, preventieve en laagdrempelige werking ontwikkelen in en met de nabije omgeving van de
gebruiker. De buurtanalyse brengt de sterktes en hiaten in kaart brengt. Vanuit deze analyse kunnen we de juiste
accenten leggen binnen onze gemeente in de organisatie van buurtgericht werken.
-) Onderzoek naar samenwerkings- en subsidiemogelijkheden voor de opstart van een mobiele sociale kruidenier met
voedseloverschotten;
-) Buurthuiswerking ’t Lindehofke uitbouwen door het organiseren van eigen activiteiten en activiteiten met externe
sociale partners en onderzoek naar de mogelijkheden voor het oprichten van een eigen vzw.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: In het lokaal dienstencentrum zet men momenteel in op de topics 'restaurant',
'beweging' en 'stimuleren om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen'. Dit zijn
belangrijke componenten van buurtgerichte zorg, de nieuwe visie op welzijn en zorg voor de
nabije toekomst.
Het vorige concept dorpsrestaurant werkte niet meer. Daarom werd er een bevraging
uitgewerkt, en werd een proeftuin opgezet die loopt overheen één jaar (tot augustus 2022).
De informatie die uit de proeftuin verder komt wordt verwerkt in een bestek voor het
volksrestaurant dat van start gaat (volgens huidige planning) in hernieuwde formule vanaf 1
september 2022. Het dorpsrestaurant wordt in de rest van de legislatuur uitgebreid naar Huis
van het Kind. Er moet ook een omkaderend plan verder uitgewerkt worden binnen het
buurtzorgmodel (vroegdetectie, toeleiding), alsook een sociale tarifiëring en kindtarief
ingepast worden.
De beweegruimte (RETRO FIT) werd tijdens de tweede helft van 2021 ingericht en in gebruik
genomen. In de nabije toekomst moet de beweegruimte verder op de kaart gezet worden aan
de hand van een extern communicatieplan. Initiatieven (zoals beweegkeet Neteland) die het
beweegaanbod in Herenthout extra in the picture kunnen zetten worden steeds maximaal
aangewend en gelinkt aan dit beweegaanbod. Bewegen brengt mensen samen, en is opnieuw
een belangrijke sleutel tot zo lang mogelijk actief zijn en blijven. Het bewegingsaanbod
beoogt tevens om mensen samen te brengen.
Zo lang mogelijk thuis wonen wordt concreet ondersteund in de komende periode door de
uitrol van het project 'dementierugzakjes' en 'valpreventie'. 2 belangrijke methodieken in dit
verhaal.
Het cursusaanbod van het LDC wordt momenteel geactualiseerd op basis van
maatschappelijke noden (vb. its me). Een verdere actualisatie zal doorlopend plaats vinden.
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Vanuit het LDC is de afgelopen periode het bewustzijn gegroeid dat we een éénduidig
prijzenbeleid willen voor verschillende activiteiten. In de planning moet ingepast worden op
welk tempo en hoe dit zal uitgewerkt worden.
Het LDC werkt constant aan kwaliteitsverbetering, dit aan de hand van: (1) opmaak
kwantitatieve buurtanalyse, (2) kwalitatieve buurtanalyse dmv bachelorproef PXL Hasselt (3)
opmaak jaarverslag en zelfevaluatie. Op basis van deze informatie zullen bovenstaande
prioriteiten verder gekaderd worden en eventueel aangevuld worden met nog extra acties in
een meerjarenplan (2023-2025).
Het buurthuis 't Lindehofke maakt een nieuwe en frisse doorstart. De planning wordt hiervoor
opgemaakt, we streven naar een zo sterk mogelijk link met het lokaal dienstencentrum, maar
moet hiervoor het kader zowel inhoudelijk als operationeel uitwerken. In de eerste fase zal het
buurthuis vnl. zo maximaal mogelijk positief in de kijker gezet worden in onze
communicatiekanalen, een extern project (olv Kempens Karakter) zal een heropflakkering van
het buurtgevoel zo sterk mogelijk faciliteren de komende periode. Achter de schermen zullen
beleidsmatig en organisatorisch de lijnen uitgezet worden voor de groei van ons buurthuis.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

33.548

110.000

110.500

69.685

131.000

131.000

36.137

21.000

20.500

Investeringen
Financiering

Actie: A.04.01.03: Geïntegreerd Breed Onthaal
1-3 / 1-10 / 1-11 / 5
Het samenwerkingsverband GBO richt zich prioritair tot mensen met een verslavingsproblematiek in de brede zin van
het woord: medicatie, alcohol, drugs, gameverslaving,… GBO Middenkempen heeft als werkingsgebied de gemeenten
Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar. De lokale besturen nemen deel aan het
samenwerkingsverband alsook CAW De Kempen en de diensten maatschappelijk werk van De Voorzorg, CM, Liberale
Mutualiteit, Onafhankelijk Ziekenfonds, Vlaams Neutraal Ziekenfonds.
Binnen het GBO wordt:
-) Gewerkt aan een gezamenlijke visie, gezamenlijke doelstellingen en een gezamenlijk kader voor de
werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal.
-) Ingezet op het faciliteren van basiswerkers in hun samenwerking en worden ze eenduidig aangestuurd om
gemeenschappelijke werkingsprincipes te realiseren.
-) Gewerkt aan de participatie van de doelgroep en van de basiswerkers bij de uitwerking van de concrete
werkzaamheden van het samenwerkingsverband GBO.
-) Expertise gedeeld.
-) Concrete en proactieve acties opgezet om de doelgroep te bereiken.
De oproep werd uitgeschreven op volgende webpagina: https://ocmwherentalsmy.sharepoint.com/:w:/g/personal/margot_lembrechts_isom_be/ETBdq4IYMr9Dgn4E5U7JtfUBv8n7JXDTpw4jsf0GW1
MncA?e=iGbjtp
Subsidies zullen ontvangen worden door Stad Herentals.
Inhoudelijk verslag: https://docs.google.com/document/d/17I8X0xxvS2wAIlB5tBcV3G1MlIBu43FSsHIVan 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Het project GBO is stilgelegd vanuit Neteland Welzijn & Zorg wegens gebrek
aan tijd op de sociale diensten. Er wordt met de middelen een outreachende drughulpverlener
aangenomen die zal roteren overheen de verschillende betrokken besturen. Tijdens de
resterende periode van deze legislatuur zal deze keuze opgevolgd, bijgestuurd en geëvalueerd
worden.
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Actie: A.04.01.04: Ontwikkelingssamenwerking
1-1/ 1-2 / 1-4 / 1-5 / 1-6 / 1-8 / 1-9 / 1-10 / 1-12 / 1-13 / 2 / 4
Ook als kleine gemeente kunnen we ons steentje bijdragen om de wereld buiten onze grenzen een beetje beter te
maken. Daarom behouden we ontwikkelingssamenwerking als beleidsdomein en proberen we kleine, maar zinvolle
acties te doen:
-) stimuleren en financieel ondersteunen van initiatieven die onze eigen inwoners in ontwikkelingslanden organiseren
en hen een forum geven om deze binnen onze gemeente bekend te maken;
-) Organiseren Noodhulp acties bij grote rampen of acute nood aan fondsen
-) organiseren van sensibiliseringsacties rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in samenwerking met andere
diensten (SDGs)
-) In de kijker zetten van de titel van FairTradegemeente en organiseren van acties om de titel te behouden en de
burgers te sensibiliseren om voor Fair Trade te gaan. Enkele voorbeelden: Pauze in het Park, FairTrade@Home i.s.m.
OKRA/Femma, FairTrade@Cocktail i.s.m. de Gezinsbond, FairTradespaaractie voor iedereen, een Fair Trade rompertje
(Fair Trade Herenthoutenaartje) voor de pasgeborene met uitleg over FairTrade, artikel in Gemeentenieuws
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: In 2021 werd tgv COVID-19 maar een beperkt aantal projecten ingediend,
waardoor slechts een deel van het subsidiebedrag is uitgekeerd en de rest is doorgeschoven
naar 2022.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

4.500

6.000

0

0

12.000
0

-4.500

-6.000

-12.000

Investeringen
Financiering

Actie: A.04.01.05: Consumptiebudget
Deze actie werd toegevoegd voor de rapportering nodig voor de COVID-19 subsidie ter ondersteuning van het
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Deze actie werd opgestart in december 2020. In 2021 zijn heel wat
cadeaubonnen hiervoor binnengebracht.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

11.975

0

0

0

0

0

-11.975

0

0

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP.04.02: Het recht op werk en zinvolle dagbesteding verzekeren
Een zinvolle dagbesteding – al dan niet betaald werk – geeft mensen mee een identiteit en een plaats in de maatschappij.
Streven naar welzijn vereist dus ook een inzet op dit vlak.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: zie onderliggende acties
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2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

157.810

185.000

82.827

85.000

185.000
85.000

-74.983

-100.000

-100.000

Investeringen
Financiering

Actie: A.04.02.01: Opnemen van de regierol sociale economie
1-1 / 1-3 / 1-5 / 1-8 / 1-10 / 1-11 / 5
Als kleine gemeente zijn we voor het realiseren van deze actie aangewezen op intergemeentelijke samenwerking.
-) We ondersteunen samenwerking tussen de verschillende bedrijven/initiatieven sociale economie 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;
-) We ondersteunen de initiatieven sociale economie in de Middenkempen, zodat zij kunnen blijven ondernemen,
innoveren en het aantal tewerkstellingsplaatsen uitbreiden;
-) We stimuleren de lokale economie om concreet actie te nemen in het kader van maatschappelijk verantwoord
ondernemen en geven hiervoor het goede voorbeeld.
De beherende gemeente voor de samenwerking op dit vlak is de stad Herentals.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Deelname aan het bestuur van:
Boskat vzw
Bospad vzw
Natuur en werk vzw
Klus en verhuis vzw
TWerk vzw
Groep Talent vzw
Op 10 september 2021 organiseerden we samen met de andere Kempische regisseurs een
netwerkmoment in het Zilvermeer in Mol. We stelden daar digitale inclusie centraal. Naast
inspiratie door Ilse Mariën, wisselden de aanwezigen ook ideeën uit om digitale inclusie in hun
bedrijf vorm te geven.
We zijn gestart met een directeurenoverleg waaraan de directeuren van sociale
economiebedrijven die actief zijn in de Kempen deelnemen. We nodigen een spreker uit rond
een thema en gaan er daarna over in gesprek. Het is de bedoeling om samenwerking te
stimuleren.
We hebben de voorbereiding voor de samenwerkingsovereenkomst met VDAB afgerond.
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Actie: A.04.02.02: Inzetten op activering
1-1 / 1-3 / 1-5 / 1-8 / 1-10 / 1-11 / 5
Als lokaal bestuur hebben we een verantwoordelijk in het creëren van mogelijkheden om aan burgers een zinvolle
dagbesteding te bieden. Deze bestaat niet noodzakelijk uit betaald werk, maar kan ook een andere invulling krijgen.
-) Organiseren van Tijdelijke WerkErvaringsplaatsen in de eigen diensten en bij externe partners;
-) Aanbieden van stageplaatsen in de eigen diensten;
-) Stimuleren van het opnemen van gemeenschapsdienst door OCMW-cliënteel binnen het GPMI (Geïndividualiseerd
Project Maatschappelijke Integratie)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: We blijven inzetten op trajectbegeleiding door onze trajectbegeleiders om
activering te starten. Hiervoor doen we ook een beroep op partners zoals Arktos en Emino in
het project ICAN en Moef Neteland. Moef Neteland ging in het najaar van 2021 echt van start.
De Beleidsgroep Neteland Welzijn en Zorg besliste om in te zetten op artikel 60 privé in het
traject om een doorstroom naar de reguliere economie te stimuleren. We voorzien art. 60
privé als een onderdeel van een art. 60 tewerkstelling.
In het najaar van 2021 zijn we gestart met fietslessen voor volwassenen. Terwijl de
volwassenen leerden fietsen, zorgden we ook voor opvang van de kinderen. We werkten
samen met de dienst vrijwilligers die het project hebben ondersteund naar recrutering en
opleiding van de vrijwilligers. Daarnaast werkten we samen met de dienst gelijke kansen en
preventie van stad Herentals. De lessen waren volzet en er was een wachtlijst voor de
volgende reeks.

2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

157.810

185.000

82.827

85.000

185.000
85.000

-74.983

-100.000

-100.000

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP.04.03: De gezondheid van onze inwoners trachten te verbeteren
Met de ondertekening van het charter Gezonde Gemeente op 6 oktober 2019 engageert onze gemeente zich om de
komende legislatuur verder werk te maken van een sterk lokaal preventief gezondheidsbeleid.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: zie onderliggende acties
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

8.250

12.000

0

0

12.000
0

-8.250

-12.000

-12.000

Investeringen
Financiering
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Actie: A.04.03.01: Gezondheidsacties opzetten
1-3 / 2 / 5
-) Lokale gezondheidsthema’s uitwerken
In overleg met de stuurgroep gezondheid worden lokale gezondheidsacties en – projecten uitgedacht zodat ze een
samenhangend en onderbouwd geheel vormen van zowel educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels en
zorg en begeleiding.
-) Preventief inzetten op het zolang mogelijk actief en mobiel blijven
Het dossier BOV (Bewegen Op Verwijzing) binnen de zorgregio Herentals (Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen
en Vorselaar) promoot een gezonde levensstijl door mensen met verhoogde gezondheidsrisico’s en een hoge mate
van inactiviteit duurzaam aan het bewegen te krijgen. Een gezonde levensstijl biedt voordelen op fysiek, mentaal en
sociaal vlak.
De actie ‘Herenthout beweegt’ kadert in deze doelstelling. Tijdens een periode van 6 maanden brengen we de
thema’s gezonde voeding en beweging onder de aandacht. Dit is de perfecte aanzet om na deze periode ook acties
op te zetten gericht naar bijzondere doelgroepen zoals senioren en kansarmen.
-) Aanbieden van psychologische ondersteuning in eerste lijn aan de meest kwetsbare medeburgers
Mensen die in begeleiding zijn bij het OCMW kunnen beroep doen op een gekwalificeerde psychologe binnen het
samenwerkingsverband ISOM voor maximum 10 sessies voor de aanpak van de ‘zachtere’ psychologische
problematieken enerzijds en om de drempel te verlagen naar de tweede- en derdelijns hulpverlening anderzijds.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Tijdens de 2de helft van 2021 vond voor de eerste keer de 10-daagse van de
geestelijke gezondheid plaats. Er werden silhouetten geplaatst op banken dewelke
eenzaamheid en verbinding, het jaarthema van de 10-daagse, in the picture moesten zetten.
Voor het jaar 2022 werd een planning opgemaakt betreft gezondheidsacties die uitgevoerd
worden vanuit verschillende diensten. Wat betreft gezondheidsbeleid is het een bestuurlijke
keuze om hier geen specifieke functie 'gezondheidsambtenaar' voor te voorzien. Omwille van
die reden wordt er vanuit loket zorg & gezondheid een coördinerend overleg georganiseerd
dat er vooral op gericht is om hetgeen er al gebeurt op de verschillende diensten rond
gezondheid, maximaal te integreren in een gezondheidsverhaal voor ons bestuur. De
hoofdthema's die daaruit duidelijk naar voren komen zijn 'beweging', 'geestelijke gezondheid',
en 'alcohol en drugs'.
Voor de algemene bevolking staat er gepland in 2022:
- Project 10000 stappen
- Bevolkingsonderzoeken/dag tegen kanker
- Bewegen op verwijzing
- 10-daagse geestelijke gezondheid
Voor de senioren:
- Gemeente op schema
- Dag van de mantelzorger
- Week van de valpreventie
- Retro fit en onderhoudsgymnastieken
- Seniorenbeweegprogramma sporthal
- Gele doos
- Beweegkeet ism Neteland
Voor de jongeren/kinderen:
- Week van de opvoeding
- Generatie rookvrij
- Buitenspeeldag
Specifieke kwetsbaarheden:
- Bijzonder zonder
- Tournée Minérale
- Internationele dag tegen armoede
Personeel
Vanuit de personeelsdienst sluit er iemand aan om bepaalde gezondheidsacties richting
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2021

personeel uit te rollen.
Vanuit het gezondheidsoverleg zijn er enorm veel regionale overlegorganen (logo kempen,
IGP, eerstelijnszone Middenkempen, regionaal gezondheidsoverleg voor lokale besturen, ...).
We proberen hier telkens iemand van de werkgroep gezondheid in af te vaardigen
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

8.250

12.000

0

0

12.000
0

-8.250

-12.000

-12.000

Investeringen
Financiering

Actie: A.04.03.02: Uitbouw van de eerstelijnszone
1-3 / 2 / 5
Herenthout vormt samen met de gemeenten van Grobbendonk, Herentals, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar de
eerstelijnszone MiddenKempen. De eerstelijnszone MiddenKempen bouwt een kwalitatief en geïntegreerd preventie, zorg- en welzijnsbeleid en -aanbod uit. Hierin staat de persoon met een zorg- en/of ondersteuningsvraag centraal.
De betrokken actoren werken aan de opmaak, uitvoering en evaluatie van een meerjarenplan met o.a. aandacht voor
de vergrijzing, inzet op kwetsbare groepen (alleenstaanden, armoede, verslaving, …), mobiliteit (uitgestrektheid
grondgebied), …
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: De eerstelijnszone heeft de afgelopen 2 jaar vooral ingezet op het bestrijden
en hanteren van e COVID-pandemie. De oorspronkelijke coördinator is uit dienst gegaan in de
tweede helft van 2021. Een nieuwe coördinatir is nu net gevonden. Er wordt verwacht dat er
aan de hand van een duidelijk beleidsplan een doorstart wordt gemaakt wat betreft de
uitbouw van de eerstelijnszone in de eerstvolgende periode.

Actieplan: AP.04.04: Kwalitatief wonen stimuleren
Om ons woonbeleid uit te werken, werkt onze gemeente samen met Kempens Woonplatform. Samen met een aantal
actoren in het woonbeleid, wordt regelmatig samengekomen in het lokaal woonoverleg.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: zie onderliggende acties
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0

0

0

811.145

0

500.000

811.145

0

500.000

Financiering
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Actie: A.04.04.01: De kwaliteit van de woningen en de woonomgeving verbeteren
1-1 / 1-3 / 1-7 / 1-11 / 2 / 5
-) Een procedure tot onbewoonbaarverklaring van woningen opmaken;
-) Conformiteitsonderzoeken stimuleren;
-) Conformiteitsattesten voorzien voor het eigen woningpatrimonium;
-) Een verordening woningkwaliteit opmaken (o.a. energieneutraal bouwen);
-) Een visie op kernversterking uitwerken
-) Bovenlokale infopunten promoten en actieve doorverwijzing vanuit onze diensten.
-) Onder de aandacht van de bevolking brengen van asbest in woningen en het stimuleren van de verwijdering ervan.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: - Het BGO herenthout richtlijnen kernversterking is in voege sinds september
2021.
- Met de opmaak van een verordening woningkwaliteit wordt nog niet gestart.
- Onze gemeente brengt de problematiek rond asbest onder de aandacht en engageert zich
steeds tot het promoten van acties die hieromtrent door IOK worden opgezet.
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Actie: A.04.04.02: Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod
1-1 / 1-3 / 1-7 / 1-11 / 2
-) De lokale woningmarkt – zowel aan vraag- als aanbodzijde – opvolgen;
-) Een gepast sociaal woonaanbod realiseren in overleg met de sociale huisvestingsmaatschappijen (bescheiden huuren koopwoningen);
-) De hervorming hiervan naar 1 woonactor;
-) Leegstaande gebouwen en woningen opsporen, registreren en aanpakken;
-) Alternatieve woonvormen stimuleren (begeleid zelfstandig wonen, zorgwonen, …);
-) Gespreid en passend op de markt brengen van gemeentelijke bouwgronden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Evaluatie vanuit departement omgeving:
- De leegstandslijst wordt jaarlijks geactualiseerd in samenwerking met IOK.
- In gesprekken met ontwikkelaars voor realisatie van projecten wordt het voorzien van
alternatieve woonvormen gepromoot.
- Momenteel worden verschillende kavels te koop aangeboden in de nieuwe verkaveling
Meulenveld.
Evaluatie vanuit departement Welzijn&Zorg:
Met de indiensttreding van een departementshoofd omgeving worden de handen in elkaar
geslagen tussen welzijn&zorg en omgeving om een divers en betaalbaar woonaanbod te
realiseren. Vanuit Welzijn & Zorg is men vanuit het project Cardijnlaan/Koestraat nauw
betrokken bij het uitzoeken welke doelgroep nog nood heeft aan sociale woningen in
Herenthout. Een overleg met organisatie OIKONDE heeft hieromtrent al plaats gevonden.
Andere organisaties moeten hier nog aangeschreven worden.
Daarnaast focust het departement Welzijn&Zorg zeer sterk op de uitwerking van nieuwe
woonvormen voor senioren in Herenthout. Enerzijds is het bedoeling om ouderen zo lang
mogelijk in hun eigen thuisomgeving te laten wonen (project in samenwerking met IOK),
indien nodig in de vorm van nieuwe woonmogelijkheden (vb. mobiele zorgunits). Anderzijds
willen we het collectieve woonaanbod (nl. assistentiewoningen driane) afstemmen op nieuwe
noden en zal daar de rest van de legislatuur aan de plan gewerkt worden (Huis Driane 2035).
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0

0

0

811.145

0

500.000

811.145

0

500.000

Financiering
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Actie: A.04.04.03: Inwoners met vragen over wonen informeren, adviseren en
begeleiden
1-7 / 1-9
-) Een woonloket organiseren binnen de gemeentelijke dienstverlening;
-) Info-avonden organiseren voor eigenaars en huurders;
-) Informatie over woonpremies verspreiden en inwoners ondersteunen bij de aanvraag ervan;
-) Een partnerschap aangaan met een instantie die gespecialiseerd is in het geven van milieu-advies bij woningbouw.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: - Er wordt regelmatig gecommuniceerd over de verschillende woonpremies
via gemeentelijke website en het gemeentenieuws. Burgers kunnen bij de gemeente terecht
voor bijkomende vragen over deze premies en krijgen, indien gewenst, ondersteuning bij het
invullen van de aanvragen.
- Vanuit het Energiehuis Kempen wordt sinds het najaar van 2021 renovatieadvies aan huis
aangeboden, de HUISdokter genaamd. Dit is geheel gratis en wordt onafhankelijk ingericht.
De werking van de HUISdokter omvat 3 verschillende soorten van renovatieadvies aan huis
die, om het voor de burger overzichtelijk te houden, onder één noemer worden
gecommuniceerd: de doorstart van energiemeesters, de BENOvatiecoach en Renovatiecoach
in dienst van IOK. Onze gemeente promoot deze actie via haar communicatiekanalen.

Actieplan: AP.04.05: Inspelen op de vergrijzing van de bevolking
Vlaanderen – en dus ook Herenthout - vergrijst in snel tempo. Een goed lokaal beleid speelt in op deze tendens.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: zie onderliggende acties
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

217.245

227.000

227.000

718.901

673.000

673.000

501.657

446.000

446.000

54.344

50.000

85.000

0

0

0

-54.344

-50.000

-85.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: A.04.05.01: De openbare ruimte op maat inrichten
1-3 / 1-11 / 3 / 5 / 6
Om ouderen toe te laten zo lang mogelijk actief te blijven, moet op verschillende vlakken gewerkt worden. Zo ook op
het veiligheidsgevoel, niet alleen naar criminaliteit toe maar ook moet ervoor gezorgd worden dat zij zich zo veilig en
vlot mogelijk kunnen bewegen op het openbaar domein.
Daarom moet er een permanente reflex zijn naar:
-) inzetten op rolstoelvriendelijke gebouwen, voetpaden en oversteekplaatsen;
-) meer rustbanken op wandelwegen en in het centrum;
-) creatie van functioneel groen;
-) snoeien van te hoge beplantingen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: - Bij nieuwe projecten in de woonkern wordt de creatie van functioneel groen
en rustbanken opgenomen/voorzien. Ook bij heraanleg van straten en/of straatgedeelten
wordt dit als aandachtspunt meegenomen.
- Momenteel wordt achter de kerk een vergroening gerealiseerd als onderdeel van een
nieuwbouwproject dat daar werd gerealiseerd. Deze zone wordt na oplevering overgedragen
naar het openbaar domein.
Dit project in uitvoering zet in op een betere doorwaadbaarheid, een aangenamere beleving
en een sterkere visuele en fysieke verbinding tussen de Markt en de zone achter de kerk
(zijnde de parking, het park en de site van het gemeentehuis).
De verbinding, in de vorm van een trage weg, zal kwalitatief gefaciliteerd worden, is
rolstoeltoegankelijk en voorzien van voldoende verlichting.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0

0

0

0

25.000
0

0

0

-25.000

Financiering
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Actie: A.04.05.02: Wonen in de thuisomgeving stimuleren
1-3 / 5
Uit onderzoek blijkt dat mensen zolang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving willen blijven wonen met een zo
groot mogelijk mate van zelfstandigheid. Dit draagt bij tot de levenskwaliteit en het geestelijk en lichamelijk welzijn
van mensen.
-) Opwaarderen van de mantelzorgpremie
Het reglement van de gemeentelijke mantelzorgtoelage wordt in zijn geheel herzien.
-) Stimuleren/faciliteren zorgwonen
Als lokaal bestuur willen wij ouderen, hulpbehoevenden en hun mantelzorgers zo goed mogelijk informeren over wat
zorgwonen inhoudt, welke voorwaarden en voordelen hieraan verbonden zijn.
-) Evaluatie en eventuele uitbreiding CADO
De CADO NOAH, die door Familiehulp in Driane georganiseerd wordt, biedt een grote meerwaarde voor ons bestuur
zonder dat hieraan een kost verbonden is. Het biedt immers een extra aanbod aan opvang voor burgers met een
zorgnood en biedt de mantelzorgers de mogelijkheid om even tijd voor zichzelf te nemen.
Familiehulp wil deze dienstverlening graag uitbreiden (meer gebruikers kunnen opvangen en een zinvolle
dagbesteding bieden). In samenwerking met Familiehulp maken wij een evaluatie van de werking van CADO NOAH
van de voorbije jaren. Vanuit deze evaluatie zullen de opties naar een mogelijke uitbreiding verder bekeken worden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Een aantal duidelijke krijtlijnen werden deze legislatuur reeds uitgezet om
thuis wonen te ondersteunen, ook wanneer dat moeilijk wordt.
Om wonen in de thuisomgeving te stimuleren wilt het huidige bestuur inzetten op de verdere
doorstart van aanvullende thuiszorg in Herenthout, dit binnen de nieuwe formules
aangeboden door Thuiszorg Kempen. In de komende periode wordt de detachering van het
poetsteam aanvullende thuiszorg voorbereid en uitgerold. De overgang staat gepland voor 1
juni 2022. Nadien dient een evaluatie te gebeuren van de inzet van de huidige
personeelsmiddelen in het kader van streven naar een maximaal bereik van posten. Een plan
omtrent ‘warme overdracht’ van de huidige personeelsequipe dient uitgewerkt te worden.
We ondersteunen als aandeelhouder in dienstenchequebedrijf ’t Gerief de verdere nood aan
poetshulp thuis in onze regio. We volgen de komende periode de fusie van dit bedrijf met een
ander dienstenchequebedrijf nauwgezet op.
Betreft de samenwerking met Thuiszorg Kempen voor de gezinszorg dient bekeken te worden
hoe we deze verder kunnen optimaliseren de komende periode.
Betref ondersteuning van mantelzorgers zetten we komende periode in op de uitrol van
dementierugzakjes, opleiding valpreventie als middel om mensen langer thuis te laten wonen.
Ook het reglement van de gemeentelijke mantelzorgtoelage wordt herbekeken de komende
periode.
IOK presenteerde in de tweede helft van 2021 de resultaten betreffende hun studie naar
‘ouderen in onaangepaste woningen’. In de 2022 zal er een actieplan uitgerold worden om te
bekijken op welke acties we zullen inzetten om ‘ageing in place’ te maximaliseren in
Herenthout. De rest van de legislatuur zullen er een aantal acties hiervan reeds uitgevoerd
worden. Er werd in de tweede helft van 2021 samen met IOK een gesprek gevoerd omtrent de
mogelijkheden om mobiele zorgunits in te zetten. Dit gegeven dient meegenomen te worden
in het actieplan voor Herenthout wat betreft zo lang mogelijk wonen in de thuisomgeving.
Herenthout zet deze legislatuur dus duidelijk belangrijke stappen richting het stimuleren van
zo lang mogelijk thuis wonen.
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2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

23.500

29.000

29.000

278.533

191.000

191.000

255.033

162.000

162.000

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW (0207.502.004 / 0212.217.885)

2021

Actie: A.04.05.03: Aanbieden van kwaliteitsvolle assistentiewoningen
1-3 / 1-11 / 5
De groep van assistentiewoningen van Driane bestaat uit 56 flats, een conciërgewoning en een lokaal
dienstencentrum.
Uiterlijk tegen 1 januari 2034 moet Huis Driane (oud gedeelte) volledig aan de nieuwe infrastructuurnormen voldoen.
Hiervoor zijn ingrijpende wijzigingen aan het gebouw nodig.
-) Onderzoek naar de mogelijkheden om de flats in Huis Driane aan te passen met het oog op het voldoen aan de
nieuwe wetgeving. De nodige investeringen gebeuren pas nadat uit de studie blijkt dat behoud/aanpassing haalbaar
is;
-) We proberen waar mogelijk over te schakelen op LED-verlichting;
-) De bewoners kunnen momenteel nergens in de gebouwen voldoende afkoeling opzoeken. Wij willen de cafetaria in
Huis Driane en zaal Isabella in Hof Driane voorzien van airco;
-) Renovatie van de badkamer van de conciërgewoning;
-) Aanbrengen van een overkapping aan de buitendeuren van Huis en Hof Driane
-) Bijkomende faciliteiten voorzien voor fietsers die naar Driane komen: een overdekte fietsenstalling en een
oplaadpunt voor elektrische fietsen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: We werken deze legislatuur aan een plan betreft Huis Driane 2034. De nieuwe
infrastructuurnormen voor assistentiewoningen anno 2034 werden in de tweede helft van
2021 opgelijst. Een studente van de PXL Hogeschool maakte een prototype voor de badkamer
op. De hogeschool PXL voert momenteel een studie uit bij een deel van de bevolking om de
noden aangaande assistentiewoningen vast te leggen. Gespecialiseerde studiebureaus in het
opzetten van woonzorgconcepten worden aangeschreven en gecontacteerd in het kader van
opmaak projectplan Huis Driane 2034. Met één firma is het gesprek reeds afgelopen, we zijn
in afwachting van een offerte. Andere studie- en adviesbureaus moet nog verder gezocht en
gecontacteerd worden. Deze firma’s zullen de nieuwe normen tevens verder aftoetsen aan
ons huidige oppervlakteplan.
In deze legislatuur doen we nodige renovaties aan het huidige gebouw van Driane (Driane
2025). Tijdens de 2de helft van 2021 werd een branddeur geïnstalleerd aan het
stookolielokaal te Huis Driane, werd er een brandalarmaanpassing gedaan betreft een dove
inwoner van Huis Driane, werd er overgegaan tot het invoeren van een structurele 3maandelijkse controle van de personenalarmsystemen en werden de rookdetectoren in de
flats getest door een externe firma Essec. Tijdens de eerstvolgende periode wordt een airco
geïnstalleerd te Huis Driane. Jan De Backer bekijkt de optimalisatie van het WIFI netwerk,
alsook de overgang naar digitale televisie. Verdere nodige infrastructuurwerken worden
uitgevoerd de rest van de legislatuur.
Er werd een participatief beleid uitgerold betreft bewoners in de tweede helft van 2021, dit
aan de hand van bewonersoverlegmomenten. Er is een werkgroep met bewoners opgericht
genaamd ‘groene vingers’, betreft functionaliteit en gebruik van de tuin.
Begin 2023 dient de werking van de assistentiewoningen te voldoen aan het nieuwe
woonzorgdecreet. Hier wordt een plan voor uitgewerkt in de eerstvolgende periode.
In de eerstvolgende periode wordt tevens de samenwerkingsovereenkomst met de
thuisverpleging herbekeken en geven we extra aandacht aan de marketingstrategie van de
assistentiewoningen. We kochten hieromtrent recentelijk een licentie aan op ‘woonzorgweb’.
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2021

2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

193.744

198.000

198.000

440.368

482.000

482.000

246.624

284.000

284.000

54.344

50.000

60.000

0

0

0

-54.344

-50.000

-60.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actieplan: AP.04.06: Ook de dieren verdienen een waardig bestaan
Dierenwelzijn krijgt terecht een belangrijke plaats in onze maatschappij.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: zie onderliggende acties
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

4.401

6.000

0

0

6.000
0

-4.401

-6.000

-6.000

Investeringen
Financiering

Actie: A.04.06.01: Diervriendelijkheid vertalen naar infrastructuur
1-15 / 3
-) aanleg hondenweides zodat viervoeters vrij en ongeremd kunnen loslopen zonder gevaar voor zichzelf of anderen.
-) bijenvriendelijke acties: bij iedere (her)aanplanting en/of nieuwe aanleg de reflectie maken om bijenvriendelijke
plantsoorten te kiezen. Ook indien er bij weg- en rioleringswerken bufferbekkens- en/of wadi’s moeten aangelegd
worden, deze in te (laten) zaaien met bijenvriendelijke beplanting. Verder kunnen her en der in de gemeente
bijenhotels geplaatst worden om zo de bijenpopulatie te helpen in stand te houden.
-) Ook dierenliefhebbers moeten de mogelijkheid krijgen om hun huisdier op waardige manier te begraven. We
onderzoeken de mogelijkheid om een dierenbegraafplaats te creëren waar zowel uitstrooiing als begraven mogelijk
zijn.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: - In ontwerpplannen van weg- en rioleringswerken wordt reeds de reflectie
gemaakt naar WADI’s/bufferbekkens met bijenvriendelijke beplanting.
- De gemeente zoekt nog steeds naar een geschikte locatie om een bijkomende losloopzone
aan te leggen.
- De gemeente promoot de Week van de bij.
- Jaarlijks worden er fauna-akkertjes ingezaaid om o.m. bijen aan te trekken.
- Met de realisatie van een dierenbegraafplaats wordt momenteel nog niet gestart.
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Actie: A.04.06.02: Diervriendelijke aanpak zwerfdieren
1-11 / 1-15 / 3
-) Zwerfduivenbeleid
De gemeente heeft een overeenkomst afgesloten met de Duivenbond van Herenthout om (ver)wilde(rde) duiven af te
vangen in het centrum van de gemeente. De duivenbond gebruikt hiervoor fuiken en tillen, die op de daken van
gemeentelijke gebouwen worden geplaatst, waaronder Verheyen, het GOC Ter Voncke en het gemeentehuis. Bij
uitbreiding worden deze ook bij de particulier zelf geplaatst indien nuttig en wanneer die erom vraagt.
Met deze overeenkomst wenst het bestuur de overlast die ontstaat door wilde duiven, te beperken.
Deze aanpak zal in 2020 worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgestuurd.
Er zal jaarlijks bekeken worden hoelang de noodzaak blijft om de duiven af te vangen.
-) Actief zwerfkattenbeleid
In 2019 werd het zwerfkattenbeleid volledig vernieuwd. Hiervoor werd een overeenkomst afgesloten met het
Dierenasiel Unco Jerry en de drie dierenartsen die in Herenthout actief zijn. Het project heeft als doel om zwerfkatten
te steriliseren en te castreren. Kittens en katten die nog te socialiseren zijn, krijgen via het dierenasiel de kans op een
nieuw baasje. Met deze aanpak wil het bestuur het aantal zwerfkatten terugdringen.
Het project loopt nog maar een half jaar, maar zal na een jaar worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgestuurd.
Gezien de ervaring in het verleden en bij andere gemeenten zal dit project vermoedelijk verschillende jaren doorlopen
om effect te hebben.
Vanuit de andere Neteland-gemeenten bestaat er interesse om ons huidig zwerfkattenbeleid uit te breiden naar de
andere deelnemende gemeenten.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: - Er worden door de duivenbond nog steeds duiven afgevangen op plaatsen
waar deze voor overlast zorgen.
- Het zwerfkattenbeleid in onze gemeente loopt goed. In 2021 werden er 19 katten
gesteriliseerd of gecastreerd. Er werden ook heel wat kittens afgevangen en geplaatst.
- Na onderzoek bleek dat tijdelijke opvang van dieren reeds geregeld wordt. Er zijn een aantal
websites waar baasjes professionele oppassen vinden om hun huisdieren tijdelijk op te
vangen. Er bestaan ook dierenpensions waar ze terecht kunnen. Gezien dit aanbod reeds
bestaat, lijkt het niet nodig dat de gemeente dit gaat faciliteren.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

4.401

6.000

0

0

6.000
0

-4.401

-6.000

-6.000

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW (0207.502.004 / 0212.217.885)

2021

Beleidsdoelstelling: BD.05: We proberen de veiligheid van onze burgers te verhogen
Kwalitatieve omschrijving: Het steeds drukker wordende verkeer heeft ook een impact op de veiligheid van de wegen in onze
kleine gemeente. Preventie en repressieve acties alleen lossen het probleem niet op. We dwingen daarom voorzichtigheid af door
de aanleg van de weginfrastructuur.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: zie onderliggende acties
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

208.213

185.000

4.289

0

185.000
0

-203.923

-185.000

-185.000

1.022.246

1.032.000

1.470.000

0

0

0

-1.022.246

-1.032.000

-1.470.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actieplan: AP.05.01: De verkeersinfrastructuur verbeteren
Een verkeersluw centrum draagt niet alleen bij tot de veiligheid maar ook tot de leefbaarheid van de dorpskern.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: zie onderliggende acties
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

185.404

165.000

0

0

165.000
0

-185.404

-165.000

-165.000

962.084

907.000

1.345.000

0

0

0

-962.084

-907.000

-1.345.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW (0207.502.004 / 0212.217.885)

2021

Actie: A.05.01.01: De verkeersstromen bijsturen
1-9 / 2 / 6
-) In het kader van verkeersveiligheid en leesbaarheid is het opportuun om het kruispunt en/of de verkeersstroom aan
de Schoetersstraat – Vonckstraat te herbekijken. Bij momenten zijn er gevaarlijke situaties omwille van de slechte
zichtbaarheid.
-) De actualisering van het mobiliteitsplan in 2017 volstaat niet om de thans gewenste diepgaande wijzigingen in het
mobiliteitsgebeuren te realiseren. Voor de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan zal beroep gedaan worden op een
studiebureau. Hierin zal bv. het opstellen van een circulatieplan bekeken worden. Een ‘visieplan mobiliteit’ kan
hiertoe een eerste aanzet geven.
-) Het is de bedoeling om het gebruik van de ‘rondweg’ beter te faciliteren door o.a. de kruispunten op deze rondweg
leesbaarder te maken en de verkeerstroom te vergemakkelijken. Voorafgaandelijk dient een studiebureau aangesteld
te worden om de mogelijkheden te onderzoeken en te ontwerpen. Het gaat om het kruispunt Molenstraat-Herentalse
Steenweg–Boudewijnlaan en het kruispunt Uilenberg -Itegemse Steenweg-Langstraat.
-) Er wordt een studiebureau aangesteld voor de opmaak van een visieplan met het oog op de toekomstige
ontwikkelingen in het centrum: Markt, Botermarkt en kerkomgeving. Simultaan kan dan ook de verkeerssituatie
(voorrangsregeling) in dit gedeelte bekeken worden.
-) Het is de bedoeling om de parkeerdruk in de centrumstraten en op de rondweg te bekijken. Hierbij denkt het
bestuur aan éénrichtingsverkeer, geschrankt parkeren, parkeerverbod, enz…. Aan de hand van proefopstellingen
allerhande en overeenkomstige evaluaties naderhand zal blijken wat de beste oplossing zal zijn.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: - Betreffende het streven naar een verkeersluw centrum werd in maart 2021
in de handelskern en in de schoolomgevingen een permanente zone 30 ingesteld. Als gevolg
hiervan werden ‘poorten’ op de voornaamste invalswegen aangelegd die het begin en einde
van deze zone 30 aanduiden.
- Bestendiging circulatieplan Oost en West op basis van de evaluaties van de
proefopstellingen
- Bestendiging tractorsluis Zelle op basis van de evaluaties van de proefopstelling.
- Om de rondweg beter te faciliteren door kruispunten leesbaarder te maken werd begin dit
jaar 2021 een ontwerper aangesteld om het kruispunt Herentalse Steenweg – Boudewijnlaan
– Molenstraat en het kruispunt Uilenberg – Itegemse Steenweg – Langstraat her in te richten.
De concepten van deze kruispunten zijn in opmaak, dit op basis verkeerstellingen.
- Voor het visieplan van de omgeving Markt-Botermarkt-kerk werd Blauwdruk aangesteld die
momenteel bezig is met de visie, op basis van onze insteek, te ontwikkelen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

23.128

20.000

0

0

20.000
0

-23.128

-20.000

-20.000

0

0

220.000

0

0

0

0

0

-220.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW (0207.502.004 / 0212.217.885)

2021

Actie: A.05.01.02: Weg- en rioleringswerken uitvoeren
1-6 / 1-9 / 1-13 / 1-14 / 1-17 / 3 / 6
Sinds het beheer over de riolering in 2006 werd overgedragen aan Hidrorio, gebeurt de heraanleg van wegen zo goed
als steeds in overleg met Hidrorio, die voor de werken aan de rioleringsinfrastructuur vaak zeer hoge subsidies van
hogere overheden ontvangt. De wegenaanleg is ten laste van de gemeente. Naast het overleg omtrent de planning
van de wegenis- en rioleringswerken, besteden we aandacht aan de synergie tussen werken en een degelijke
communicatie hierover met de burger.
-) Dekbunders: in het dossier van de heraanleg van Itegemse Steenweg werd als voorwaarde opgelegd dat riolering
zou aangelegd worden in de wijk ‘Dekbunders’. Deze wijk dateert van eind jaren ’60 en werd nooit met deze
voorzieningen uitgerust. Deze toestand is ook vanuit milieu-aspect moeilijk verantwoordbaar. De gemeente
regulariseerde de eigendomssituatie van de wegzate en maakte een rooilijnplan op. Hidrorio staat in voor het
rioleringsgedeelte; de gemeente neemt de heraanleg van het wegdek op zich. Anno 2019 werd eindelijk in overleg
met de bewoners de omgevingsvergunning bekomen en nam het dossier een nieuwe start. De gemeente heeft zich
geëngageerd voor de aanleg van een wegenis met boordstenen, een verharde strook in grasdals langsheen de weg en
het vernieuwen van het openbare verlichtingsnet door LED-verlichting;
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: - Het weg- en rioleringsproject Dekbunders is momenteel in uitvoering en is
thans nagenoeg volledig afgerond. Dekbunders is eveneens voorzien van een nieuw wegdek
en openbare verlichting onder vorm van LED. Verder werd van deze werken gebruik gemaakt
om ook het wegdek te Itegemse Steenweg - gedeelte tussen Canadadreef en Heirweg te
voorzien van een nieuwe fundering en wegdek in asfalt.
- Te Atealaan-Bannerlaan werden onderhoudswerken i.s.m. de gemeente Grobbendonk en
stad Herentals uitgevoerd.
- Het weg- en rioleringsproject Doornstraat – Heikant (deel) – Paleerstraat – Boudewijnlaan
(deel) zit momenteel in de ontwerpfase m.b.t. de bovenbouw en de fase grondverwervingen.
Een bewonersvergadering(infomoment) hieromtrent staat op het programma.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

962.084

907.000

0

0

1.125.000
0

-962.084

-907.000

-1.125.000

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW (0207.502.004 / 0212.217.885)

2021

Actie: A.05.01.03: Onderhoud van het openbaar domein
1-9 / 1-11 / 2 / 3 / 6
-) Grote onderhoudswerkzaamheden zoals het schilderen van wegmarkeringen en het maaien van de bermen kunnen
efficiënter en kwaliteitsvoller uitgevoerd worden door een aannemer dan door de eigen diensten. Dit houdt immers in
dat de gemeente niet langer het nodige materieel dient te voorzien en dat het personeel kan ingezet worden voor
andere taken;
-) Het winterweer kan de weggebruiker soms ernstig parten spelen. De gemeente tracht de wegen zo snel en grondig
mogelijk sneeuw- en ijzelvrij te maken. Aangezien niet overal gelijk kan gestrooid worden werkt de gemeente met een
prioriteitenplan. Hiervoor dienen we wegenzout aan te kopen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: - Maaien van de bermen (incl. maaien rondom alle obstakels) a.d.h.v. 2
maaibeurten werd uitgevoerd.
- Schilderen van wegmarkeringen(buiten het periodieke):
* fietssuggestiestroken en arceringen Gelderstraat
* aanduidingen parkeerhavens ifv proefostellingen Nijlense Steenweg, Hazenstraat,
Boeyendaal, Processieweg, Koestraat
* fietssuggestiestroken thv poorteffecten zone 30
* parkeerhaven te Bouwelse Steenweg (versmallingseffect)
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

162.276

145.000

0

0

145.000
0

-162.276

-145.000

-145.000

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP.05.02: Het 'zachte' weggebruik faciliteren
De auto thuis laten, op de fiets springen of te voet gaan heeft tal van voordelen: we sparen het milieu, het is goed voor onze
conditie én minder autoverkeer maakt de dorpskern heel wat aangenamer. De verkeersinfrastructuur moet deze voorkeur
ook in de praktijk laten zien.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: zie onderliggende acties
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

22.809

20.000

4.289

0

20.000
0

-18.519

-20.000

-20.000

60.162

125.000

125.000

0

0

0

-60.162

-125.000

-125.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW (0207.502.004 / 0212.217.885)

2021

Actie: A.05.02.01: Stappen en trappen stimuleren
1-3 / 1-9 / 1-11 / 1-13 / 2 / 3 / 5 / 6
Ons lokaal bestuur wenst zich verder te profileren als een verkeersveilige gemeente met vooral aandacht voor de
zwakke weggebruiker waarbij het STOP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Personenwagens) gehanteerd
wordt. Om zoveel mogelijk het stappen en trappen te stimuleren en te promoten, dient de infrastructuur aangepast te
zijn:
-) inrichten van fietsstraten d.m.v. signalisatie(borden) en thermoplastische wegmarkeringen bv. Schoetersstraat (tot
Zustersstraat);
-) opmaken inventaris van alle voet- en fietspaden door de technische dienst en heraanleg volgens prioriteitenlijst;
-) organisatie van fietspromotiecampagnes bv. deelname aan week van de mobiliteit, campagnes VSV;
-) in kaart brengen van alternatieve fiets- en wandelroutes en opstellen van schoolroutekaarten;
-) Proefopstelling/inrichten van schoolstraten en eventuele uitbreiding na evaluatie (Albertstraat, Zwanenberg,
Schoeterstraat, Kloosterstraat, Zusterstraat en Maasweg);
-) heraanleg Albertstraat met oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid door betere voetpaden en verhogen
van leesbaarheid van de weg;
-) openstellen trage wegen als stimulans tot gebruik door de zwakke weggebruiker. Dit betekent concreet de opmaak
van een inventaris van de trage wegen en uitwerken tot schoolroutes.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Betreffende het streven naar een verkeersluw centrum werd in maart 2021 in
de handelskern en in de schoolomgevingen een permanente zone 30 ingesteld. Als gevolg
hiervan werden ‘poorten’ op de voornaamste invalswegen aangelegd die het begin en einde
van deze zone 30 aanduiden.
Bestendiging circulatieplan Oost en West op basis van de evaluaties van de proefopstellingen
Als OCTOPUS-gemeente promoot de gemeente de STRAP-dagen, autoloze zondag en week
van de mobiliteit. Verder werken we mee aan de campagnes van VSV (Beloofd!,
Controlcruiser). Als de coronamaatregelen dit toestaan, zal er in het kader van de week van de
mobiliteit opnieuw “Speelpret op de Met” georganiseerd worden. Tijdens deze activiteit wordt
de Markt volledig afgesloten en is ze een namiddag lang het speelterrein is van kinderen. Op
deze manier promoten we het stappen en trappen als alternatief voor de wagen.
Markeren fietssuggestiestroken bij de overgang van fietspaden naar gemengd verkeer wed
uitgevoerd.
Te Binnenstraat werd de straatverlichting aangepast en uitgebreid om het fietsveiligheid te
verbeteren zodat Binnenstraat als alternatief voor Bevelse Steenweg gebruikt kan worden.
Er werd eveneens deelgenomen aan de campagne fietsveiligheid van de VSV en ook werden
voor de kinderen van het 5e leerjaar van alle scholen op het grondgebied lessen 'dode' hoek
georganiseerd.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

22.809

20.000

4.289

0

20.000
0

-18.519

-20.000

-20.000

60.162

125.000

125.000

0

0

0

-60.162

-125.000

-125.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW (0207.502.004 / 0212.217.885)

2021

Actie: A.05.02.02: Het openbaar vervoer stimuleren
1-9 / 1-11 / 1-16 / 2 / 3 / 6
Via de vervoerregio’s blijven we pleiten voor een beter aanbod aan openbaar vervoer. Momenteel lopen in het kader
van het decreet basisbereikbaarheid verschillende gesprekken over het aanbod/uitbreiding/aanpassing van het
openbaar vervoersnet. Deze gesprekken worden gevoerd op bovenlokaal niveau met uiteraard participatie van onze
gemeente, we geven onze noden duidelijk door en volgen binnen ons kunnen zeer kort op.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Er werd een oriëntatienota opgemaakt voor de vervoersregio. Er werd ook
een nota rond vervoer op maat uitgewerkt. De haltes van het nieuwe net werden bekrachtigd.

Actieplan: AP.05.03: Landbouwwegen hun originele functie teruggeven
Landbouwwegen lenen zich bij uitstek om mee als trage weg te fungeren voor recreatief gebruik. Helaas worden deze
wegen vaak als sluipweg gebruikt waardoor de originele functie in de verdrukking komt.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: zie onderliggende acties

Actie: A.05.03.01: Weren van sluipverkeer
1-16 / 2 / 6
Landbouwwegen zijn in principe uitsluitend bestemd voor plaatselijk verkeer of voor recreatief verkeer door fietsers
en voetgangers. Te vaak echter worden landbouwwegen als sluipweg gebruikt: om een kortere route te nemen of de
snelheid te kunnen opdrijven. Dit doet de landbouwwegen hun recreatieve functie verliezen omdat ze te gevaarlijk
worden. -) Opstarten van een proefproject met infrastructurele ingrepen om selectieve toegankelijkheid te
waarborgen (bv. het creëren van tractorsluizen en/of het plaatsen van verdwijnpaaltjes);
-) Het weren van sluipverkeer op landbouwwegen is ook een permanent aandachtspunt bij de aanpak van andere
wegen: als de doorstroming van de wegen met een hogere verkeersfunctie verbetert, wordt de noodzaak om
sluipwegen te zoeken immers tegengegaan;
-) Landelijke wegen zullen ook zo weinig mogelijk gebruikt worden omleiding bij wegenwerken.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: De tractorsluis te Zelle heeft een permanent karakter gekregen

Actie: A.05.03.02: De snelheid bewaken
1-6 / 2 / 6
Het bewaken van de snelheidslimiet is op landbouwwegen van cruciaal belang, gelet op het veelvuldig gebruik ervan
door zwakke weggebruikers.
-) door controles de pakkans op landbouwwegen verhogen;
-) via infrastructurele ingrepen de verlaging van de snelheid op de landbouwwegen afdwingen of de knelpunten
beveiligen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Bij het weg- en rioleringsproject te Doornstraat - Heikant(deel) - Paleerstraat Boudewijnlaan(deel) werd eveneens voor Heikant deze overweging gemaakt. Hier werden o.a.
een aantal wegversmallingen voorzien.
Verder werden er ook een aantal mobiele sneleheidsdisplay's aangekocht die overal op het
grondgebied kunnen ingezet ter sensibilisatie.

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW (0207.502.004 / 0212.217.885)

2021

Beleidsdoelstelling: BD.06: We creëren ruimte voor kinderen en jongeren om te spelen
en te leren
Kwalitatieve omschrijving: Kinderen zijn de toekomst! Opvoeding gebeurt niet alleen in het gezin, maar ook in de school, de
opvang, de jeugdbeweging, … Kinderen en jongeren verdienen dan ook onze ruime aandacht.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: zie onderliggende acties
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.399.191

2.406.000

2.406.000

3.081.991

2.767.000

2.767.000

682.800

361.000

361.000

65.531

65.000

375.000

0

0

0

-65.531

-65.000

-375.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actieplan: AP.06.01: Het Huis van het Kind verder uitbouwen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: zie onderliggende acties
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

29.759

30.500

30.500

606.659

367.000

367.000

576.899

336.500

336.500

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: A.06.01.01: Voldoende, kwaliteitsvolle en inclusieve kinderopvang garandere
1-1 / 1-3 / 1-4 / 1-5 / 1-8 / 1-10 / 1-11 / 2
Om kinderen meer keuzevrijheid te geven en in te spelen op het nieuwe decreet BOA zal er in de komende jaren
verder onderzocht worden op welke manier er meer kan samengewerkt worden met sport, cultuur en jeugd.
De nieuwe departementsstructuur biedt hiertoe bijkomende kansen. Er wordt in 2022 een werkgroep met
vertegenwoordiging van de betreffende diensten opgestart.
Om voldoende opvangplaatsen te creëren werken we intussen al volop samen met Landelijke kinderopvang,
jeugddienst, sportdienst.
Om voldoende opvangplaatsen te creëren is efficiënte inzet van personeel en middelen een noodzaak. Het werken
met een online inschrijfmodule van I-school werd al gerealiseerd.
In de toekomst wordt ingezet op een efficiënt roosterprogramma gekoppeld aan GPS om de werkdruk bij de
administratie te verminderen.
Halftijdse begeleiders vonden bijkomende tewerkstelling in de crèche, in het kleuterproject voor anderstalige kleuters
in samenwerking met de scholen, en in de middagopvang in de scholen
Om kinderen met nood aan zorg of beperking de kans te geven om deel te nemen aan speelpleinactiviteiten zal samen
met de jeugddienst nagedacht worden over inclusieve speelpleinwerking.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Het vervoer van en naar de speelpleinwerking werd geschrapt, vermits de
voor en na opvang georganiseerd werd op het Kapelleke. Er werd een jobstudent voorzien om
de kinderen daar op te vangen.
Er werd samengewerkt met de sportdienst, waardoor lagere schoolkinderen gedurende 1
week kunnen deelnemen aan sportactiviteiten in de zomervakantie (augustus).
Om een gevarieerd spelaanbod binnen en buiten te kunnen creëren voor het IBO werd het
jaarlijks bedrag voor inkopen opgetrokken naar 2.500 euro.
Er werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gefinaliseerd met school De Luchtballon
voor gezamenlijk gebruik van infrastructuur en de buitenruimte werd verder afgewerkt met
afdak voor fietsen, aanplantingen en wilgenhutten.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

22.938

25.500

25.500

606.419

367.000

367.000

583.480

341.500

341.500

Investeringen
Financiering
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2021

Actie: A.06.01.02: Brede ondersteuning van gezinnen
1-3 / 1-4 / 1-5 / 1-10 / 2 / 5
Een Huis van het Kind wordt opgezet om preventieve gezinszorg voor iedereen te garanderen.
1. Inzetten op ontmoeting:
-) de speelbabbel tijdens de vakantiemaanden organiseren in het wijkhuis om de continuïteit te garanderen en nieuwe
doelgroepen aan te spreken
-) de speelbabbel en de pretcamionette verder uitbreiden met een speelinstuif maandelijks te organiseren in het
wijkhuis. Door de aanwezigheid van een maatschappelijk werker opvoedingsondersteuning kan er outreachend
gewerkt worden en kan de link naar de dienstverlening in het Huis van het Kind gelegd worden
2. Aanbieden van groepswerk/activiteiten: Het Huis van het Kind wordt bekend gemaakt als een dienstencentrum
voor ouders en een ontmoetingscentrum. Binnenstappen in het Huis is op die manier minder stigmatiserend en
toegankelijk voor iedereen. De focus ligt dan op preventie, vorming, netwerken, kennismaken en ontmoeten.
3. Voorzien in laagdrempelige individuele ondersteuning
4. Organiseren van onthaal en infopunt: Het Huis van het Kind werd erkend als lokaal loket voor kinderopvang.
5. Ondersteunen van jongeren tot 24 jaar:
-) Om laagdrempelig en preventief te kunnen werken wordt de jeugddienst deeltijds georganiseerd in het Huis van het
Kind.
-) In nauwe samenwerking met de maatschappelijk werkers opvoedingsondersteuning kunnen acties opgezet worden
naar kwetsbare jongeren in het kader van autisme, alleen wonen, drug en alcoholgebruik, hangjongeren,…
6. Organisatie van taalstimulering en huiswerkbegeleiding van anderstalige kinderen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: De Speelbabbel kon door corona maar beperkt georganiseerd worden. Na de
versoepeling wordt bekeken of we bijkomend kunnen:
- de speelbabbel tijdens de vakantiemaanden organiseren in het wijkhuis om de continuïteit te
garanderen en nieuwe doelgroepen aan te spreken
- de speelbabbel en de pretcamionette uitbreiden met een maandelijkse speelinstuif in het
wijkhuis voor ouders met kinderen. Dat biedt bijkomende kansen om outreachend te werken.
Om laagdrempelig en preventief te kunnen werken is de deskundige jeugd nu structureel
deeltijds aanwezig in het Huis van het Kind.
In 2021 werd deelname bevestigd aan het project ‘lokale gezinscoach’, dat 2 jaar loopt in
opdracht van de Vlaamse overheid en in samenwerking met KU Leuven. Er werd € 25.000 aan
projectmiddelen toegekend.
Het project vakantieschooltjes werd bijkomend georganiseerd tijdens de corona periode voor
kwetsbare kinderen die (door corona) met leerachterstand kampen.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

6.821

5.000

240

0

5.000
0

-6.581

-5.000

-5.000

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP.06.02: Ruimte geven aan de jeugd
Onze jeugdige inwoners zijn de toekomstige vormgevers van de maatschappij. Ze zijn fundamenteel in de uitbouw van een
waardevolle toekomst. Het speerpunt van het jeugdbeleid is daarom de hernieuwde ambitie tot het behalen van de titel
‘Kindvriendelijke steden en gemeenten’, onder het motto: “een gemeente goed voor kinderen, is een gemeente goed voor
allen”.
JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW (0207.502.004 / 0212.217.885)

2021

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: zie onderliggende acties
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

43.022

45.000

12.225

12.000

45.000
12.000

-30.797

-33.000

-33.000

2.664

0

200.000

0

0

0

-2.664

0

-200.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: A.06.02.01: Een jeugdhuis ter beschikking stellen
2
In 2022 willen we Heemkring Sandelyn een alternatief onderkomen geven om haar collecties in te stockeren.
Momenteel wordt hiervoor in belangrijke mate beroep gedaan op de pastorij. Deze laatste kan dan mits de nodige
aanpassingswerken een nieuwe invulling krijgen als jeugdhuis. Dit is nodig gezien de toestand van het pand waarin het
jeugdhuis momenteel is ondergebracht.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: De pastorij is een waardevol pand voor Herenthout. Het pand speelt een
bijzondere rol in de beeldwaarde en de ruimtelijke identiteit van de dorpskern. Alvorens het
pand te herbestemmen dient een beheersplan te worden opgemaakt.
De feitelijke herbestemming dient onderzocht te worden en rekening te houden met de
gestelde randvoorwaarden uit het beheersplan. Zie A.07.04.01 °project: opmaak beheersplan
pastorij. In 2021 werd een studiebureau aangesteld. De opmaak van het beheersplan is
voorzien voor 2022.
Voorbereidingen werden getroffen om Jeugdatelier en Atelier Matsijs begin 2022 uit de
huidige met het jeugdhuis gedeelde locatie te laten verhuizen naar de nieuwe infrastructuur
van Markt 21. Het jeugdhuis blijft voorlopig nog in Molenstraat 36, waar ze nu bijkomend
kunnen gebruik maken van de vrijgekomen lokalen om in de werking in te schakelen en deze
uit te breiden.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

12.621

13.000

0

0

13.000
0

-12.621

-13.000

-13.000

0

0

200.000

0

0

0

0

0

-200.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW (0207.502.004 / 0212.217.885)

2021

Actie: A.06.02.02: Speelpleintjes aanleggen en onderhouden
2/3/6
Eerst wordt een prioriteitenlijst te ontwikkeld naar aanleg en onderhoud toe van de Herenthoutse speelpleintjes.
Tijdens deze legislatuur wordt alvast 2 keer € 30.000 voorzien voor de aanleg van speelpleintjes.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Voor 2022 staat de aanleg van een volledig nieuw speelpleintje op de
planning in de Doelstraat, er werd een aanvang genomen met de voorbereiding. Afhankelijk
van die invulling kan mogelijk versneld nog een bijkomend speelpleintje gerealiseerd of
aangepakt worden.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.664

0

0

0

0

0

-2.664

0

0

Financiering

Actie: A.06.02.03: Activiteiten voor en door de jeugd ondersteunen
2
-) Onderzoeken of de speelpleinwerking ook in andere schoolvakanties kan georganiseerd worden. Er wordt vanuit
Neteland ingezet op het faciliteren van deelname aan de werkingen in andere gemeenten, inclusief voor- en
naopvang;
-) Uitbreiding uitleendienst materialen jeugdraad, in eerste instantie met materialen die al hebben maar nog niet
werden aangeboden. Hier aan gekoppeld dient het plaatsgebrek voor het opbergen van materialen aangepakt te
worden;
-) We ambiëren een hernieuwing van de oorkonde ‘kindvriendelijke steden en gemeenten’ in 2022 en voorzien in dit
traject begeleiding van Bataljong (de vroegere VVJ);
-) Uitbreiding van het activiteitenaanbod voor kinderen onder het label ‘Uit met Vlieg’;
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: In de herfstvakantie van 2021 ging het kampje ‘Gangmakers en Koplopers’
door in samenwerking met Trage Wegen vzw en Kind & Samenleving. Hierbij werd door een
tiental lageschoolkinderen in kaart gebracht hoe en waar kinderen zich bewegen en
verplaatsen in Herenthout, met als doel te bepalen welke delen van het openbaar domein zij
niet kindvriendelijk vinden en waarom. De resultaten worden in 2022 voorgesteld aan het
college, om verder mee aan de slag te gaan.
Het project MOEF! Neteland werd dan weer in 2021 opgestart en ondersteunt jongeren die
een grote afstand tot de arbeidsmarkt ondervinden op een outreachende manier.
Het traject om het label 'Kindvriendelijke Steden en Gemeenten' te behalen, werd verdergezet.

2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

30.401

32.000

12.225

12.000

32.000
12.000

-18.176

-20.000

-20.000

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP.06.03: Onderwijs aanbieden
JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW (0207.502.004 / 0212.217.885)

2021

Als gemeente willen we inzetten op levenslang leren. Het aanbieden van onderwijs waarin de diversiteit van onze
samenleving weerspiegeld wordt, beschouwen wij als een kerntaak van de gemeente. We willen voortdurend inspanningen
leveren om de kwaliteit van ons onderwijs op een hoog peil te houden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Zie onderliggende acties
Evaluatie 2021: zie onderliggende acties
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.326.409

2.330.500

2.330.500

2.463.108

2.388.000

2.388.000

136.698

57.500

57.500

62.867

65.000

175.000

0

0

0

-62.867

-65.000

-175.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW (0207.502.004 / 0212.217.885)

2021

Actie: A.06.03.01: Kwalitatief basisonderwijs aanbieden
1-4 / 1-5 / 1-10 / 2
Volgende acties moeten een hoogstaand en modern onderwijs helpen garanderen:
-) Project ‘Muziekmaatjes’ in het kader van KunstKuur, een subsidieproject van de Vlaamse overheid, een
samenwerking tussen de gemeenteschool en de muziekacademie. Concreet houdt dit in dat een leerkracht van de
muziekacademie via co-teaching (knowhow uitwisselen naar elkaar toe) wordt ingeschakeld in de laatste kleuterklas,
1e en 2e leerjaar bij de lessen muzische vorming. Het gaat om een driejarig project dat tot blijvend resultaat zou
moeten leiden;
-) Het inzetten van ‘Chromebooks’ laat toe om aan de leerlingen differentiatieoefeningen aan te bieden. Voor deze
motiverende werkvorm gebruiken we software die zich aanpast aan het niveau van het kind bij het geven van reken-,
taal en spellingsoefeningen;
-) Via het referentiekader onderwijskwaliteit krijgen leerkrachten inzicht in de nieuwe manier van doorlichting en zal
er in het zorgteam gebruik gemaakt worden van de kwaliteitsmatrix van OVSG om de kwaliteit van het onderwijs in de
school te (blijven) bewaken;
-) Uitschrijven van de missie en visie van de school, deze aantonen in een aantal kernwoorden en visualiseren naar het
doelpubliek toe met als gevolg de aanpassing van de huisstijl aan de nieuwe visie;
-) Uitwerken van een visie met het ganse team over de inrichting van de kleuterschool: elke klas wordt anders
ingericht naargelang de leeftijd aangezien elke leeftijd andere noden/eisen heeft;
-) Overkoepelend scholenoverleg binnen Neteland en ook tussen de verschillende netten op het grondgebied van de
gemeente om een aantal projecten simultaan te organiseren bv. groene scholen i.s.m. natuurouders & senioren;
-) Fungeren als voorbeeldfunctie m.b.t. energie/klimaatinspanningen’.
-) Blijven inzetten op moderne onderwijsmiddelen bv. digitale borden of TV-screens.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: - Het project Muziekmaatjes werd verder gezet.
- In het kalenderjaar 2021 werden Chromebooks aangekocht voor het 5de leerjaar.+
- Met het oog op onze eigen kwaliteitsontwikkeling had op 18/3/21 op vraag van de school
een onderzoekend bezoek plaats door de inspectie. De school koos als thema: ‘In welke mate
begeleidt de school kwetsbare leerlingen op het vlak van leren’.
- Directie neemt deel aan overkoepelend schooloverleg wanneer dit op de agenda staat (3x
per schooljaar)
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.621.358

1.670.500

1.670.500

1.744.856

1.727.000

1.727.000

123.497

56.500

56.500

21.636

15.000

15.000

0

0

0

-21.636

-15.000

-15.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW (0207.502.004 / 0212.217.885)

2021

Actie: A.06.03.02: Kunstonderwijs organiseren
1-4 / 2
Een fusie van academies heeft geen meerwaarde. Daarom engageert de gemeente Herenthout zich om, naast het
leerplicht onderwijs, kwalitatief muziekonderwijs aan te bieden. Het is een zinvolle vrijetijdsbesteding voor zowel
jongeren als volwassenen.
Net zoals in alle andere onderwijsniveaus, is ook het muziekonderwijs aan vernieuwing of modernisering toe. Daarom
is een facelift op alle vlakken geen overbodige luxe.
Bord en krijt maken plaats voor interactieve, digitale borden en tablets, de lesuren worden zo mogelijk afgestemd op
de drukke agenda’s van gezinnen en werkende leerlingen.
Ook de werkmethodes worden onder de loep genomen. Dit heeft als gevolg dat er meer en meer instrumentjes
gebruikt worden in de algemene lessen. Dit instrumentarium hebben we vorig schooljaar al uitgebreid, maar is zeker
nog niet compleet. Ook zal het instrumentarium in de toekomst moeten aangevuld worden met instrumenten op
maat van volwassenen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: In kader van corona werden digitale middelen aangekocht om in te zetten
voor de lessen. Hierdoor is er een digitale versnelling geweest binnen de academie.
Het kleine instrumentarium is intussen nog verder uitgebreid.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

705.051

660.000

660.000

718.252

661.000

661.000

13.201

1.000

1.000

0

0

10.000

0

0

0

0

0

-10.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
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2021

Actie: A.06.03.03: De schoolinfrastructuur optimaliseren
1-4 / 2
Een modern onderwijs vereist ook een goede en moderne infrastructuur.
-) Opstellen van een meerjarenplan voor kleine infrastructuur- en onderhoudswerken;
-) Gefaseerde renovatie van de kleuterklassen (interieur: led-verlichting, schilderen, nieuwe linoleum), te beginnen
met de grootste kleutertjes – dit zijn de oudste lokalen - en zo per schooljaar verder naar beneden
-) Aanduiden ontwerper voor het opstellen van een subsidiedossier voor AgiOn met het oog op:
- nieuwbouw turnzaal
- uitbreiding leraarslokaal
- Vernieuwen dakbekleding dak westelijke vleugel(incl. isolatie en daktappen en -afvoeren)
- Renovatie dak oostelijke vleugel(incl. isolatie, schrijnwerk(indien noodzakelijk) en daktappen en -afvoeren)
- Isoleren van de buitenmuren oostvleugel om ernstige vochtproblemen om te lossen;
- Verfraaiingswerken;
- Optimalisatie centrale verwarmingen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: De renovatie van de kleuterklas werd uitgevoerd zoals voorzien. Er werd een
architect aangesteld voor de renovatie - nieuwbouw van de school.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

41.231

50.000

0

0

150.000
0

-41.231

-50.000

-150.000

Financiering

Beleidsdoelstelling: BD.07: We zorgen voor een betere leefomgeving
Kwalitatieve omschrijving: Het is hét hoofdthema van veel gesprekken: een betere leefomgeving. Dit betreft niet enkel de
klimaatverandering maar ook inzetten op het aangenaam inrichten van de ruimte. We hebben daarin als lokaal bestuur een niet te
onderschatten rol.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: zie onderliggende acties
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

1.029.976

1.070.000

122.086

108.000

1.073.500
108.000

-907.890

-962.000

-965.500

117.809

4.000

325.000

20.102

0

0

-97.707

-4.000

-325.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

31.177

0

0

117.809

0

0

86.632

0

0

Actieplan: AP.07.01: Opwaarderen van de begraafplaats
Afscheid nemen van een dierbare laat een blijvend litteken na. De plaats waar we hen nog kunnen bezoeken ligt ons dan
ook nauw aan het hart.
JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW (0207.502.004 / 0212.217.885)

2021

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: zie onderliggende acties
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.108

6.000

0

0

6.000
0

-3.108

-6.000

-6.000

Investeringen
Financiering

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW (0207.502.004 / 0212.217.885)

2021

Actie: A.07.01.01: Een begraafplaats voor elke overtuiging
1-9 / 1-10 / 3
Het is de bedoeling om de begraafplaats op te waarderen en eveneens her in te richten voor elke geloofsovertuiging
om te kunnen inspelen op de groter wordende diversiteit van onze burgers.
-) heraanleg van de parking;
-) aanleggen van bijkomende faciliteiten voor bezoekers (toiletten, extra watervoorziening, fietsrek, …);
-) groenvoorzieningen die ervoor zorgen dat de begraafplaats als een rustplaats/bezinningsplek kan fungeren bv. de
heraanplant van een treurwilg als symbool;
-) opmaak van een digitaal liggingsplan dat op regelmatige basis geactualiseerd wordt;
-) gedenkplaat ter nagedachtenis van de overledenen waarvan het graf/gedenkteken ondertussen verwijderd werd;
-) Vernieuwen van gangpaden;
-) Uitbreiding van het urneveld en ruggenveld;
-) Aanleg sterretjesweide;
-) Ontgraven en -knekelen van begraafplaatsgedeelten;
-) Herziening gemeentelijk reglement begraafplaatsen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Het kerkhof wordt heringericht en het reglement op de begraafplaatsen
wordt aangepast. Het is de bedoeling dat de begraafplaats meer een parkgevoel krijgt,
waardoor het een mooie rustplek is voor nabestaanden. Timing: realisatie december 2023.
"Opwaardering gemeentelijke begraafplaats door:
-) heraanleg van de parking;
-) Vernieuwen van gangpaden;
-) uitbreiding van het urnenveld en ruggenveld;
-) aanleg sterretjesweide;
-) ontgraven en -knekelen van begraafplaatsgedeelten;
-) aanleggen van bijkomende faciliteiten voor bezoekers (extra watervoorziening, fietsrek …);
-) groenvoorzieningen die ervoor zorgen dat de begraafplaats als een
rustplaats/bezinningsplek kan fungeren bv. de heraanplant van een treurwilg als symbool;
-) opmaak van een digitaal liggingsplan dat op regelmatige basis geactualiseerd wordt;
-) gedenkplaat ter nagedachtenis van de overledenen waarvan het graf/gedenkteken
ondertussen verwijderd werd.
-) Herziening gemeentelijk reglement begraafplaatsen"
In 2021 heeft de ‘werkgroep begraafplaats’ de huidige reglementen met betrekking tot de
begraafplaats herzien om deze up-to-date te brengen en aan te passen aan de huidige noden
en behoeften (bv. voorzien van een sterretjesweide, uitbreiding openingsuren voor
begravingen, optrekken leeftijd voor de kinderbegraafplaats …).
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.108

6.000

0

0

6.000
0

-3.108

-6.000

-6.000

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP.07.02: De klimaatuitdagingen vertalen
Ook als klein lokaal bestuur kunnen we door preventieve acties én door het goede voorbeeld te geven het verschil maken in
het keren van de klimaatveranderingen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: zie onderliggende acties

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW (0207.502.004 / 0212.217.885)

2021

2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

47.021

70.000

1.782

2.000

73.500
2.000

-45.239

-68.000

-71.500

117.809

0

0

20.102

0

0

-97.707

0

0

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

31.177

0

0

117.809

0

0

86.632

0

0

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW (0207.502.004 / 0212.217.885)

2021

Actie: A.07.02.01: Duurzame werking
1-7 / 1-11 / 1-12 / 1-13 / 3 / 4
Duurzaamheid moet als een rode draad door onze werking lopen. Bij elke actie die we doen, wordt een
duurzaamheidsreflex ingebouwd: duurzame materialen en duurzaam productie. Verder wordt continu de oefening
gemaakt om de afvalberg te verminderen en om energie en water te besparen.
-) Afweging van een versie met alternatieve brandstoffen bij aankoop van voertuig (CNG, elektrisch);
-) streven naar samengebruik met andere gemeentes en huur i.p.v. aankoop;
-) stimuleren van korte dienstverplaatsingen met fiets en/of elektrisch/CNG voertuig en het openbaar ververvoer;
-) verminderen van de papierconsumptie binnen ons bestuur door het uitwerken van een visie rond digitalisering van
de interne werking;
-) toezien op het gebruik van herbruikbare materialen en andere gebruiksgoederen bij de organisatie van
evenementen;
-) duurzaam inrichten van het openbaar domein door waterdoorlatende materialen, duurzaam geproduceerde
materialen, groene buffers, blauwe aders en/of zones. Ook aankopen van straatmeubilair gebeuren in duurzame
materialen en/of duurzaam geproduceerde omgevingen;
-) waterdoorlatende afwerking bij openbare werken of vragen van bewoners zodat het hemelwater meteen en ter
plaatse in de ondergrond kan infiltreren.
-) uitrollen van een aantal draaiboeken rond ruimtelijke kwaliteit
-) deelname Kempen 2030 en Lokaal Energie en Klimaatpact
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: - De afweging van een versie met alternatieve brandstoffen bij aankoop van
voertuig (CNG, elektrisch) wordt bij elke aankoop gemaakt.
- Het stimuleren van korte dienstverplaatsingen met fiets en/of elektrisch/CNG voertuig en het
openbaar ververvoer gebeurt continu. Hiervoor werden o.m. dienstfietsen ter beschikking
gesteld. Sinds de coronacrisis wordt er meer digitaal vergaderd.
- Sinds 2020 mogen lokale overheden geen wegwerpbekers meer gebruiken. In 2022 wordt de
lat nog hoger gelegd en mogen overheden ook geen wegwerpborden of -bestek meer
aanbieden, zowel voor intern gebruik of op evenementen. We zullen als gemeente deze
verplichting zeker nakomen en niet enkel evenementen zoveel mogelijk afvalarm organiseren,
maar ook letten om biologische, fair trade en lokale producten.
-Het uitschrijven van een overheidsopdracht voor de herinrichting van de openbare ruimte en
versterking van het buitengebied en de aanstelling van een ontwerper is voorzien in 2022.
-Bij de realisatie van projecten op het openbaar domein, alsook bij de behandeling van
vergunningsaanvragen wordt steeds vertrokken vanuit duurzaamheid: het werken met
waterdoorlatende materialen, het realiseren van groene zones waar water in de ondergrond
kan infiltreren.
- Verder wordt bij herstellingen gewerkt met duurzame, onderhoudsarme materialen (bv
herstellen bozemplanken, FPSC label…)
- vanaf 2022 wenst de gemeente enkele draaiboeken rond ruimtelijke kwaliteit uit te werken.
- Kempen2030 heeft als doel om van de Kempen een klimaatvriendelijke regio te maken. De
ambitie is om samen minstens 40% van onze CO2 uitstoot te reduceren tegen 2030 en onze
regio weerbaar te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering. We doen dit niet
alleen. Ook andere Europese gemeenten en regio’s hebben deze doelstellingen onderschreven
onder de vlag van het Europese burgemeestersconvenant. Met het Lokaal Energie en
Klimaatpact ondersteunt de Vlaamse regering de gemeenten financieel indien er wordt
ingezet op 4 werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Op 04/10/2021 heeft de
gemeenteraad zijn deelname bekrachtigd aan het Lokaal Energie en Klimaatpact.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

200

6.500

1.782

2.000

7.500
2.000

1.582

-4.500

-5.500

Investeringen
Financiering
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Actie: A.07.02.02: Streven naar energieneutraliteit van ons patrimonium en onze
werking
1-7 / 1-9 / 1-11 / 1-12 / 1-13 / 3
-) inzetten op energieneutrale technieken (hemelwaterrecuperatie, zonnepanelen, groendaken) bij renovaties en
toekomstige ontwikkelingen (Serneels, Verheyen, Koestraat);
-) maximaal inzetten van hemelwaterrecuperatie in onze gebouwen om de waterfactuur te drukken. Voor de nieuwe
projecten is dit standaard;
-) inzetten op verledding openbare verlichting, accent- en monumentverlichting en openbare gebouwen in
samenwerking met de distributienetbeheerder Bij iedere renovatie en vernieuwing van verlichting wordt reeds
gekozen voor LED-verlichting;
-) Oplijsten van alle gebouwen, volgens prioriteit, waarbij er relighting nodig is, zodat de relighting van de gebouwen
ingepland kan worden gedurende de volgende jaren. Zo kunnen tegen 2030 alle gebouwen worden aangepakt;
-) screening verwarmingsinstallaties op regeling, onderhoud en eventueel vervanging om deze energievriendelijker
en/of efficiënter te maken;
-) effectief werk maken van uitvoering kleine maatregelen uit EPC’s in alle gebouwen: aanbrengen van radiatorfolie,
vervangen van enkele beglazing door dubbele beglazing, plaatsen van thermostatische kranen, bediening van
verlichting a.d.h.v. bewegingsschakelaars;
-) spaardouchekoppen sporthal zorgen ervoor dat enkel de hoeveelheid water verbruikt wordt dat echt nodig is;
-) periodieke energiescan in de huidige gebouwen en onderhoudsstudie van de verwarmingstoestellen in
gemeentehuis/GOC/gemeenteschool;
-) platformen of organisaties ondersteunen die duurzame energie opwekken en/of faciliteren;
-) de installaties in de in concessie gegeven gebouwen bij toekomstige concessievoorwaarden zo aanpassen dat de
concessiehouders zelf kunnen aangesproken worden voor hun energieverbruik om hen zo bewuster te maken van
energiezuinigheid;
-) als organisatie het goede voorbeeld geven door maximaal te streven naar hernieuwbare energie en het
energieneutraal maken van onze gebouwen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: - Inzetten op energieneutrale technieken is een blijvend aandachtspunt bij het
bouwen en verbouwen. Bij de realisatie van de gebouwen op site Serneels wordt getreefd
naar een BEN-norm.
- Bij de geplande renovatiewerken op de gemeentelijke basisschool Klim-Op wordt maximaal
ingezet op hemelwaterrecuperatie. Hetzelfde geldt voor het project te site Serneels.
- De verLEDding van de Openbare Verlichting is overgedragen aan Fluvius. Jaarlijks voorziet
Fluvius een aantal straten van LED-verlichting zodat tegen 2030 alle straatverlichting van LEDlampen is voorzien. Ook bij elke renovatie en vernieuwing van de verlichting van het eigen
patrimonium wordt er steeds gekozen voor LED-verlichting.
- Het project Zonneregio Kempen wordt gepromoot onder de inwoners.
(https://www.zonneregiokempen.be). Zij stimuleren het gebruik van Zonne-energie bij de
Kempense gezinnen. Zij organiseren infoavonden en samenaankopen rond zonnepanelen.
Deze worden door de gemeente gecommuniceerd via de verschillende communicatiekanalen.
We kopen vele jaren groene energie (gas en elektriciteit). Ook in het huidige energiecontract
werd gekozen worden voor groene energie.
- We kopen reeds jaren groene energie (gas en elektriciteit).
De gebouwenverantwoordelijken moeten sinds eind 2021 zelf hun meterstanden ingeven in Elyse, het energieprogramma van Fluvius. Op deze manier kunnen ze hun verbruik beter
opvolgen en korter op de bal spelen.

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
Gemeente en OCMW (0207.502.004 / 0212.217.885)

2021

2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

14.282

2.500

0

0

2.500
0

-14.282

-2.500

-2.500

117.809

0

0

20.102

0

0

-97.707

0

0

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

31.177

0

0

117.809

0

0

86.632

0

0
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Actie: A.07.02.03: Een groenere gemeente
1-11 / 1-13 / 1-15 / 3 / 5
-) heraanplant van alle reeds gerooide en nog niet gecompenseerde bomen en positieve boomcompensatie van de
nog te rooien bomen (bij voorkeur op de locatie zelf en met wortelgeleiding om te voorkomen dat de wortels schade
aanbrengen aan de voetpaden). Voor iedere locatie wordt naar de juiste inheemse boomsoort gezocht;
-) vergroening site Serneels;
-) vergroening als aftoetspunt bij openbare werken. Waar het enigszins mogelijk is, dient gekozen te worden voor
vergroening hetzij door middel van aanleg van groenperken, groenstroken tussen voetpad/fietspad en rijweg en
groenbuffers;
-) vergroening speelplaatsen stimuleren: de bedoeling is om een gedeelte van de verharde speelplaats om te toveren
naar groen plekje;
-) Groene rustpunten: om de gemeente aangenamer te maken, worden er in de gemeente groene rustpunten
ingericht, dit gekoppeld aan een bankenbeleid. Deze plekken kunnen zo fungeren als een ‘oase van rust’ waar het
aangenaam vertoeven is;
-) het huidige buurtbos verder faciliteren door zitbanken, natuurlijke speelelementen e.a. aan te leggen en periodiek
te onderhouden;
-) het vrijwaren van groene gebieden binnen onze gemeente faciliteren door o.m. de huidige subsidiereglementen
voor subsidiëring van natuurvereniging bij aankoop van grond verder te zetten;
-) aandacht voor inheemse biodiversiteit bij groenaanplantingen;
-) organiseren van een wedstrijd vergroening voortuin;
-) stimuleren van de aanleg van geveltuinen en het ontharden van voortuinen in het streven naar vergroening van de
woonkern. De bedoeling is dat dit bijdraagt tot een groener karakter van de gemeente. Het uitwerken van een
bebloemingspremie is hier een voorbeeld van;
-) de burgers stimuleren om inheemse bomen, ter beschikking gesteld door de gemeente, in eigen tuin te planten.
Hiervoor zullen we samenwerken met IOK;
-) opleggen van een bepaald percentage aan groene ruimte in omgevingsvergunningen voor grote projecten;
-) Een overwogen aanpak van de bodemvervuiling van de site Serneels (afgraven en afzeven van het puin in de
ondergrond);
-) vergroening Botermarkt
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: - Door de aanplant van een bos achter de KMO- zone op site Serneels met
bijna 2500 bomen eind 2021, werden nog niet gecompenseerde bomen en een positieve
boomcompensatie gerealiseerd.
- Op de site Serneels werd achter de KMO-zone een vergroening gerealiseerd.
Op termijn willen we hier in samenwerking met Natuurpunt een nieuwe wandelroute
realiseren. De aanplant van een bos met bijna 2500 bomen gebeurde eind 2021. Ook een stuk
van de houtkanten werd reeds kortgezet. Vanaf 2022 zal het weiland stapsgewijs worden
hersteld en worden de houtkanten versterkt. Het vergroeningstraject kan eigenlijk pas worden
afgerond na realisatie en groenaanplant van de KMO-zone.
- Met de voorziene heraanleg van de voetpaden in de Schoetersstraat in 2022 zal ook een
vergroening in het straatbeeld worden gerealiseerd.
- Bij de geplande renovatiewerken op de gemeentelijke basisschool Klim-Op wordt bij de
opmaak van het ontwerp getracht om het park en de school visueel en ruimtelijk beter te
verbinden. Daarbij wordt momenteel bekeken om een deel van de speelplaats te vergroenen.
-Het uitschrijven van een overheidsopdracht voor de herinrichting van de openbare ruimte en
versterking van het buitengebied en de aanstelling van een ontwerper is voorzien in 2022.
- Momenteel wordt er in overleg met verschillende departementen gewerkt aan de opmaak
van een lastenboek voor het aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van het
Masterplan 't Kapelleke. De bedoeling zal zijn om huidig sportcomplex om te vormen tot een
sportpark. Ook het faciliteren van het buurtbos wordt hierin voorzien. Het aanstellen van een
onwerper en de opstart van het masterplan is voorzien in 2022.
- Vanaf 2022 wenst de gemeente enkele draaiboeken rond ruimtelijke kwaliteit uit te werken.
Met deze draaiboeken wil onze gemeente de realisatie van duurzaamheidsprincipes
bevorderen. Met een draaiboek groenaanleg willen we de juiste plantenkeuze i.f.v.
standplaats, oriëntatie, functie en onderhoud onderzoeken en inheemse biodiversiteit
bevorderen.
- Om het belang van groene ruimte onder de aandacht te brengen wenst de gemeente een
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2021

wedstrijd 'vergroening voortuin' uit te werken.
- Sinds 2021 is het reglement tegeltuintjes van kracht en kunnen inwoners een tegeltuintje
aanvragen bij de gemeente.
In samenwerking met Neteland werd er in 2021 een onthardingsproject opgezet met o.m. het
Kampioenschap tegelwippen en een Neteplantdag.
- In 2022 stelt onze gemeente in het kader van de 1.001 bomen actie een boom ter
beschikking voor elk gezin.
- Te Zwanenberg werden plantstroken ingericht als groen accent
- In de vergunningsaanvragen wordt het voorzien van voldoende percentage levendig groen
op het perceel steeds afgetoetst. De mogelijkheid om dit in een gemeentelijke verordening
groenaanleg te gieten wordt momenteel onderzocht.
- Begin maart 2022 start de uitvoering van een vergroeningsproject op de Botermarkt. Dit
project sluit aan op het vergroeningsproject in uitvoering achter de kerk.
De beplanting zal onderhoudsarm en bloemrijk zijn, met een belevingswaarde gedurende het
ganse jaar. Het project verhoudt zich op een respectvolle manier tot de kerk en het monument
van de Stoeter en zet beide monumenten op kwalitatieve wijze in de kijker.
- Bij nieuwe projecten in de woonkern wordt de creatie van functioneel groen en rustbanken
opgenomen/voorzien en/of opgelegd. Ook bij heraanleg van straten en/of straatgedeelten
wordt dit als aandachtspunt meegenomen.
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

29.194

48.000

0

0

50.500
0

-29.194

-48.000

-50.500

Investeringen
Financiering
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Actie: A.07.02.04: Doelgroepen sensibiliseren
1-7 / 1-12 / 1-13 / 1-14 / 1-15 / 3 / 4
-) promoten van duurzame mobiliteit door het openbaar vervoer te stimuleren, laadpunten voor elektrische fietsen en
wagens bij te plaatsen. De gemeente heeft ook op dit vlak een voorbeeldfunctie;
-) bijdragen aan een vermindering van de papierconsumptie door het invoeren van een belasting op
reclamedrukwerk;
-) milieu-educatie stimuleren zowel op school als via kinderopvang;
-) verenigingen en/of inwoners stimuleren om milieu- en natuurvriendelijke acties te ondernemen (o.a.
zwaluwnesten, aanplanten van bomen, kleine landschapselementen, herbruikbare luiers, enz…) door de invoering van
milieu- en natuursubsidiereglementen. We screenen de huidige reglementen en voeren desgevallend nieuwe in;
-) inzetten op de groepsaankopen van IOK betreffende klimaatneutrale acties/voorzieningen om zo de kostprijs te
verminderen en het aantrekkelijker te maken voor inwoners om in te stappen;
-) bekijken mogelijkheden deelauto’s als aanvullend net op het openbaar vervoer. Bij nieuwe grote ontwikkelingen
kan in de toekomst het systeem van deelauto’s opgelegd worden, dit om de parkeerdruk (en verharde oppervlakte) te
reduceren.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: - De gemeenteschool Klim-Op rondde in 2021 het Energy Challenge project af,
waarin de school werkt rond klimaat, energie en afval. Dit project is zodanig verankerd in de
werking van de school, dat de thema’s jaarlijks zullen terugkomen.
De gemeente biedt de 3 scholen jaarlijks gratis milieulessen aan voor de 2de en 3de graad.
Deze lessen gaan over water, energie en klimaat.
- De screening van de huidige milieu- en natuursubsidiereglementen is in 2020 gebeurd door
de MINA-raad. De conclusie was dat er hier en daar aanpassingen moesten gebeuren, maar
dat de reglementen zeker moesten behouden blijven. In 2022 plannen we een wedstrijd rond
vergroening van voortuinen.
- Onze gemeente engageert zich steeds voor de groepsaankopen die IOK organiseert.
- In gesprekken met ontwikkelaars voor realisatie van projecten wordt het realiseren van
deelauto's voortaan vooropgesteld vanuit duurzaamheidsoogpunt en omdat dit een
maatschappelijke meerwaarde betreft.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.345

13.000

0

0

13.000
0

-3.345

-13.000

-13.000

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP.07.03: De afvalinzameling efficiënt organiseren
Duurzame consumptie en het recycleren van afval draagt bij tot een betere leefomgeving. Afval zal er echter altijd blijven.
Als openbaar bestuur staan we in voor de efficiënte inzameling ervan.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: zie onderliggende acties
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2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

975.947

989.000

120.304

106.000

989.000
106.000

-855.643

-883.000

-883.000

Investeringen
Financiering

Actie: A.07.03.01: Huis-aan-huisophaling
1-13 / 1-17 / 3
-) Herbekijken afvalbeleid (tarieven, fracties) binnen de mogelijkheden van IOK
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: - IOK werkte in 2020 een voorstel uit voor de harmonisatie van de tarieven
voor de huis-aan-huis ophaling, de fracties op het containerpark en de verkoop van
afvalrecipiënten. Onze gemeente is grotendeels ingegaan op het voorstel, wat leidde tot
nieuwe tarieven sinds 2021.
Dit project is ondertussen afgerond.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

628.781

644.000

17.210

24.000

644.000
24.000

-611.571

-620.000

-620.000

Investeringen
Financiering

Actie: A.07.03.02: Beheer containerpark
1-13 / 1-17 / 3
-) Herbekijken afvalbeleid (tarieven – openingsuren – fracties) binnen de mogelijkheden van IOK
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: - In 2021 zijn er extra producten bijgekomen op het recyclagepark. Zo worden
compostbakken en -vaten sinds 2021 aangeboden op het recyclagepark en kunnen
landbouwers er terecht voor de aankoop van containers voor medisch afval.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

346.575

344.000

103.094

82.000

344.000
82.000

-243.482

-262.000

-262.000

Investeringen
Financiering
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Actie: A.07.03.03: Zwerfvuil tegengaan
1-12 / 1-13 / 3
-) blijven ondersteunen van zwerfvuilacties en zwerfvuilpeters en -meters en efficiënter inzetten van zwerfvuilcamera;
-) huidige vuilbakkenbeleid verder uitbouwen en eventueel uitbreiden met hondenpoepzuilen én peukentegels;
-) uitsluitend herbruikbare bekers en herbruikbaar bestek en servies gebruiken bij gemeentelijke activiteiten;
-) onderzoek naar initiatieven om voedselverliezen te beperken en GFT-afval te verminderen bv. gratis kippen uitdelen
aan gezinnen. Thuiscompostering blijven stimuleren.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: - Er worden jaarlijks 2 zwerfvuilacties georganiseerd. Ook onze
zwerfvuilpeters en -meters blijven we ondersteunen.
- We zitten nog steeds in een coachingstraject met de Mooimakers en IOK om het zwerfvuil in
onze gemeente aan te pakken. In het kader van dit traject zijn een aantal sensibilisatieacties
uitgewerkt, hebben we een proefproject met hondenpoepzuilen lopende en werd ons
vuilnisbakkenbeleid bijgestuurd. In 2022 werken we een project tegen peuken uit en zetten we
verder in op handhaving.
- Uitsluitend herbruikbare bekers en herbruikbaar bestek en servies gebruiken bij
gemeentelijke activiteiten betreft een verplichting vanop Vlaams nievau en wordt toegepast.
- Thuis composteren wordt gepromoot door het aanbieden van compostbakken en -vaten aan
de bewoners en hen te informeren over de initiatieven en opleidingen hierrond van IOK.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

590

1.000

0

0

1.000
0

-590

-1.000

-1.000

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP.07.04: Een goed ruimtelijk beleid voeren
Het ordenen van de ruimte is in ons land lang een loos begrip gebleven. Ook onze gemeente ontwikkelde de voorbije
periode geen eenduidige daadkrachtige visie. Als we het tij willen keren en willen inzetten op leefbare en aangename
dorpskernen, moeten wij nu ingrijpen. De hogere wetgeving reikt ons daar elementen voor aan.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: zie onderliggende acties
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.900

5.000

0

0

5.000
0

-3.900

-5.000

-5.000

0

4.000

325.000

0

0

0

0

-4.000

-325.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: A.07.04.01: Het uitwerken van een visie rond kernversterking voor de gemeente
1-9 / 1-11 / 2 / 3 / 6
De gemeente duidt een studiebureau aan voor de herinrichting van de openbare ruimte. Het studiebureau zal, in
nauwe samenwerking met de gemeente, een visie hierover uitwerken. Nauwkeurige kaarten en verbeeldende
tekeningen laten toe om deze visie breed te communiceren en als basis te gebruiken voor concrete
inrichtingsplannen.
Tijdens de opmaak van deze visie en inrichtingsplannen moet er een traject van burgerparticipatie gevolgd worden
waaruit duidelijk de noden, wensen, verwachtingen, problemen, etc. van de inwoners blijken.
Het vergroenen en verluwen van de dorpskern, in het kader van leefbaarheid, veiligheid en beeldkwaliteit, wordt als
opgave naar voren geschoven.
-) Aandacht voor vergroening van het dorpscentrum, met name de zone Markt - Botermarkt - Park, waarbij deze
groene open ruimte kan aangewend worden als ontmoetingsplaats voor de bewoners van de gemeente. Er zullen
middelen voorzien worden voor de opwaardering van deze zone als ontmoetingsplaats. In dit verband wordt het
plaatsen van een kiosk bekeken.
-) Afstemmen van de belastings- en retributiereglementen op de gewenste evolutie in het gebruik (en de afwenteling
op) de openbare ruimte.
-) Opwaarderen van de bestaande groenzones naar volwaardige groene publieke ruimte. Tevens wenst de gemeente
dat er groene corridors door de gemeente worden gecreëerd waarbij deze verschillende groenzones met elkaar
verbonden worden;
-) Meer aandacht besteden aan de blauwe corridors: waar mogelijk moet er terug ruimte gegeven worden aan water.
De gemeente wil komen tot een ontwikkeling waarbij tussen de bebouwing groene en blauwe vingers worden
gecreëerd die ver tot in het centrum doordringen. Hierin kan ook een belangrijke rol weggelegd zijn voor de
bestaande of verdwenen trage wegen. Het opwaarderen van deze wegen dient zeker meegenomen te worden.
-) Aandacht voor de verkeerstroom om de leefbaarheid van en in het centrum te verhogen.
-) Opmaak van een visie rond wonen voor de kern van de gemeente, de (nog) bestaande identiteit, de dorpse schaal
(of bebouwingskorrel) of met andere woorden om de beeldkwaliteit van de kern te duiden.
Daarmee samenhangend dient een afwegingskader worden opgesteld waarin aangegeven wordt waar behoud
gewenst is, waar vernieuwing mogelijk is en dit binnen de principes van beeldkwaliteit. Deze studie zal resulteren in
een woningtypetoets en een beeldkwaliteitstoets voor de kern van de gemeente. Hiermee stappen we af van de
opmaak van een woonomgevingsplan.
-) Ontwikkelen van een visie op de herinrichting openbare ruimte en versterking van het buitengebied.
-) opmaak van een verordening stedenbouwkundige lasten (Neteland)
-) oprichting kwaliteitskamer: In de behandeling van nieuwe projectaanvragen wil de gemeente zich in de nabije
toekomst laten ondersteunen door externe professionals met bijzondere expertise ter zake die zullen zetelen in een
op te richten kwaliteitskamer.
-) opmaak projectdagboek: de gemeente wenst een welbepaald doorlooptraject voor nieuwe projecten uit te rollen
dat in de vorm van een projectdagboek zal worden gegoten.
-) opmaak ambitie(hand)boek Neteland
-) opmaak beheersplan pastorij
-) opmaak van een ruimtelijk beheersplan voor de site van het gemeentehuis en het park. Het beheersplan zal een
kader scheppen met betrekking tot de aanwezige context waarbinnen de realisatie van het nieuwe gemeentehuis en
het dienstverleningsconcept verder kan worden vormgegeven.
-) herwaardering van de door Vlaanderen vastgestelde inventaris erfgoed
-) uitbreiding inventaris erfgoed
-) uitrollen van een aantal draaiboeken rond ruimtelijke kwaliteit.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: - Het BGO herenthout richtlijnen kernversterking is in voege sinds september
2021. Met dit document willen we een goed ruimtelijk beleid opzetten op maat van het dorp.
Zo willen we waken over onze dorpse schaal, eigenheid en het landelijke karakter maar toch
voldoende vernieuwing toelaten, het straatbeeld verfraaien en onze woonkwaliteit
verbeteren.
- Momenteel legt Blauwdruk de laatste hand aan zijn rapport centrumvisie voor Herenthout
waarin ook de resultaten van de in 2020 gevoerde workshops rond vergroening van het
dorpscentrum worden verwerkt. Dit eindrapport zal een belangrijke aanzet vormen bij de
interpretatie en opstart van een volgend onderdeel in onze ruimtelijke visie.
Dat volgend onderdeel in het ruimtelijk beleid zal verder ingaan op het definiëren van het
buitengebied en het herstellen en versterken van de relatie met het landschap; het creëren en
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verbinden van groene en blauwe vingers doorheen het landschap tot in de kern; de realisatie
van trage en verkeersveilige doorsteken voor de trage weggebruiker die op hun beurt de
beleving en doorwading van het landschap stimuleren en zo ook de duurzame modalshift
bevorderen. Voor de opmaak laten we ons ondersteunen door een gespecialiseerd
studiebureau. Het uitschrijven van de overheidsopdracht en de aanstelling van de ontwerper
is voorzien in 2022.
In tussentijd nemen wij de aanzet tot globale visie waaraan in 2020 is gewerkt mee in de
beoordeling van projecten en het aangrijpen van opportuniteiten. De plaatsing van een kiosk
wordt voorlopig niet verder onderzocht. Dit kan pas worden onderzocht zodra er een concreet
plan voor de Markt is opgemaakt.
- De gemeente onderzoekt momenteel de mogelijkheden binnen het belastingsreglement op
leegstand en verwaarlozing voor erfgoedpanden, opgenomen in de vastgestelde inventaris,
met als doel de leegstand van deze panden te ontmoedigen en een opwaardering en
ingebruikname te stimuleren.
- Verder werd het belastingsreglement op tweede verblijven gewijzigd om tweede verblijven
die gelegen zijn in een gebied dat niet bestemd is voor verblijfsrecreatie te ontmoedigen. Dit
aangepast reglement gaat in voege op 1 januari 2023.
- Op Neteland niveau wordt momenteel gewerkt aan een verordening stedenbouwkundige
lasten. De gemeente wenst de ontwikkeling van een lokale strategie rond stedenbouwkundige
lasten, door te vertalen in het (inter)gemeentelijk ruimtelijk beleid, meer specifiek binnen de
omgevingsvergunningen. Dit met het oog op de realisatie van doelstellingen van het
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen rond o.m. het realiseren van kwalitatieve en gemengde
leefomgevingen, groenblauwe dooradering, ingrijpen op zonevreemde infrastructuren en
ontharding.
- In de behandeling van nieuwe projectaanvragen wil het departement omgeving zich in de
nabije toekomst laten ondersteunen door externe professionals met bijzondere expertise ter
zake die zullen zetelen in een op te richten kwaliteitskamer.
Deze kwaliteitskamer zal begeleiding en ondersteuning bieden ten aanzien van ontwikkelaars
binnen het doorlooptraject in de aftoetsing van nieuw te ontwikkelen projecten aan het
gewenste ruimtelijke beleid. Verder zullen zij de gemeente professioneel bijstaan en adviseren
bij het behandelen van omgevingsaanvragen. De verdere uitrol van deze kwaliteitskamer is
voorzien voor 2022.
- De pastorij is een waardevol pand voor Herenthout. Het pand speelt een bijzondere rol in de
beeldwaarde en de ruimtelijke identiteit van de dorpskern. Alvorens het pand te
herbestemmen dient een beheersplan te worden opgemaakt waarbij een waardebepaling
wordt gekoppeld aan het gebouw, en randvoorwaarden worden geformuleerd over hoe men
naar de toekomst toe met dit gebouw dient om te gaan.
De feitelijke herbestemming dient onderzocht te worden e
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

0

4.000

0

0

325.000
0

0

-4.000

-325.000

Financiering
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Actie: A.07.04.02: De gemeente voert een handhavingsbeleid
1-16
De gemeente stelt een handhavingsambtenaar aan, deze persoon maakt een handhavingsprogramma op. In dit
programma wordt duidelijk vastgelegd welke prioriteiten/accenten de gemeente heeft op vlak van handhaving rond
ruimtelijke ordening, milieu en onroerend erfgoed.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: - Op Neteland niveau is gestart met het onderzoek naar en de opmaak van
een gezamelijk handhavingsplan ruimtelijke ordening en milieu. Doel is te komen tot een
eenduidige en duidelijke visie over het behandelen van bouw- en milieuschendingen binnen
Neteland. Eigen (kleine) accenten per gemeente zijn eventueel mogelijk, maar de hoofdzaken
zoals visie, krachtlijnen, handhaven en prioriteiten worden op deze manier gelijkaardig.
Aangezien het beschikken over een goedgekeurd handhavingsplan een noodzakelijke
voorwaarde is om een handhavingsbeleid te kunnen voeren, en om dus ook pro-actief en
oplossingsgericht te kunnen werken, werd er beslist om op korte termijn belangrijke stappen
in de opmaak ervan te zetten. In 2022 wenst het beleid op Neteland niveau tot een consensus
te komen. Goedkeuring van het handhavingsplan kan dan snel volgen. Verder zullen op
Neteland Niveau 3 handhavers worden aangeworven in de loop van 2022 die ook onze
gemeente zullen bijstaan in de behandeling van bouw- en milieuschendingen.

Actie: A.07.04.03: De gemeente maakt werk van een gemeentelijk beleidsplan
1-9 / 1-11 / 1-16 / 3 / 6
Het wijzigingsdecreet vervangt het huidige systeem van structuurplanning door een systeem van beleidsplanning. Het
wijzigingsdecreet creëert een decretale basis voor het nieuwe systeem van beleidsplanning op de drie
bestuursniveaus (gewest, provincies en gemeenten) en een overgangsregeling.
Een ruimtelijk beleidsplan is opgebouwd uit een strategische visie en een set van beleidskaders. De strategische visie
omvat een toekomstbeeld en een overzicht van belangrijke beleidsopties op lange termijn (strategische
doelstellingen). Beleidskaders zijn operationeel van aard en hebben een kortere looptijd. Beleidskaders kunnen apart
worden herzien, zelfs opgeheven.
De gemeente duidt een studiebureau aan voor de opmaak van dit gemeentelijk beleidsplan.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: A.07.04.04: De gemeente realiseert een geboortebos op haar grondgebied
1-13 / 1-15 / 2 / 3 / 5
De gemeente wenst een geboortebos te realiseren binnen de verkaveling Meulenveld.
De aanleg van het geboortebos kan verder gecombineerd worden met de aanleg van een natuurspeeltuin, zodat een
ontmoetingsplaats voor de bewoners van deze verkaveling ontstaat .
De gemeente zal beroep doen op een gespecialiseerd bureau voor de opmaak van het ontwerp en de realisatie ervan.
Voor de concrete invulling zal het bestuur een participatietraject volgen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: - Ter hoogte van de verkaveling van Meulenveld zal een geboortebos met
daaraan
gekoppeld een natuurspeeltuin gerealiseerd worden. Deze zone zal verder ook
fungeren als groenzone waar regenwater gebufferd zal worden en op natuurlijke
wijze in de bodem kan dringen. De realisatie wordt vooruit geschoven naar 2024 opdat eerst
de verkaveling zelf kan worden gerealiseerd.
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Actie: A.07.04.05: Opmaak rooilijnplannen
1-11 / 1-16 / 2 / 3 / 6
In uitvoering van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, neemt het college de nodige
maatregelen voor de opmaak van de noodzakelijke gemeentelijke rooilijnplannen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: - De rooilijnplannen voor de Doornstraat en kruispunt Meulenstraat,
Herentalse Steenweg en Bouwdewijnlaan zitten in de pijplijn voor 2022. Verder wil de
gemeente naar de toekomst alle straten van een rooilijnplan voorzien. Daarom zullen jaarlijks
een aantal straten onder de loep genomen worden.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

3.900

5.000

0

0

5.000
0

-3.900

-5.000

-5.000

Investeringen
Financiering

Beleidsdoelstelling: BD.08: Het vrijetijdsaanbod uitbouwen
Kwalitatieve omschrijving: In een maatschappij waarin de (werk)druk steeds toeneemt, is ontspanning en vrije tijd een belangrijk
item. Als openbaar bestuur kunnen we op dit vlak heel wat betekenen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: zie onderliggende acties
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

190.022

204.000

9.309

9.500

204.000
25.500

-180.713

-194.500

-178.500

1.111.055

1.112.100

1.387.000

0

0

0

-1.111.055

-1.112.100

-1.387.000

108.900

108.900

181.500

980.100

980.100

1.089.000

871.200

871.200

907.500

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Actieplan: AP.08.01: Het verenigingsleven in onze gemeente laten opbloeien
Met meer dan veertig (socio)culturele verenigingen, opnieuw een veertigtal sportverenigingen en 7 jeugdverenigingen op
9000 inwoners kent Herenthout een erg grote dichtheid aan associaties.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: zie onderliggende acties
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2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

123.760

118.500

0

0

118.500
0

-123.760

-118.500

-118.500

Investeringen
Financiering

Actie: A.08.01.01: Het verenigingsleven ondersteunen
1-1 / 1-3 / 2
Verenigingen hebben elk hun specifieke en heel erg diverse noden en behoeften, varierend van
activeringsondersteunende maatregelen en administratieve begeleiding, tot financiele steun.
Het lokaal bestuur wil hierin brede ondersteuning bieden, zoals:
-) Verdelen van de (financiële) middelen voor verenigingen volgens geactualiseerde subsidiereglementen;
-) Ontwikkelen en faciliteren van activiteiten met en door de verenigingen;
-) Vormingsmomenten organiseren voor verenigingen rond relevante actuele thema’s;
-) Vervoer van materialen uit de uitleendienst door de technische dienst evalueren en bijsturen;
-) Uitbreiding uitleendienst voor evenementen, eveneens te bekijken in het kader van de regionale samenwerking
Neteland.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Omdat 2021 geen normaal werkingsjaar was voor de meeste verenigingen, en
de subsidiedossiers dus niet representatief voor de werking zouden zijn, werden de bedragen
uitgekeerd op basis van 2019 overgenomen voor die twee jaren. Dat maakte dat enkel de
infrastructuursubsidies jeugd op dossierbasis werden uitgekeerd.
De herziening van het subsidiereglement voor sportverenigingen zit in een laatste fase en zal
in 2022 worden gerealiseerd, inclusief afschaffing van de ‘historische’ subsidies.
In samenwerking met Neteland werden softwarepakketten aangekocht om
evenementenaanvragen uniform binnen de politiezone te laten verlopen en om de
uitleendiensten laagdrempeliger en efficiënter te organiseren.
Er werd gewerkt aan de implementatie van een vrijetijdspas Neteland. Deze wordt in 2022
verder voorbereid en zal de vormen aannemen van UiTPAS, in aansluiting bij de regio Kempen.

2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

123.760

118.500

0

0

118.500
0

-123.760

-118.500

-118.500

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP.08.02: Het culturele leven in onze gemeente faciliteren
Aanvullend op en aansluitend bij het voorgaande actieplan, is het ook nodig om het culturele leven te stimuleren door
voldoende en goed uitgeruste faciliteiten ter beschikking te stellen, en door zelf laagdrempelige cultuur aan te bieden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: zie onderliggende acties
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2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

42.440

53.000

7.918

9.500

53.000
25.500

-34.521

-43.500

-27.500

1.068.391

1.065.100

1.365.000

0

0

0

-1.068.391

-1.065.100

-1.365.000

108.900

108.900

181.500

980.100

980.100

1.089.000

871.200

871.200

907.500

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Actie: A.08.02.01: Culturele infrastructuur ter beschikking stellen
1-3 / 1-9 / 2
-) Het casco gebouw Markt 21 werd intussen ingericht als verenigingslokalen, waarin ook de kunstenverenigingen zich
thuis kunnen voelen door aangepaste voorzieningen;
-) Het afsluiten van een langlopende overeenkomst voor het volledige gebouw ‘Lux’ werd afgerond, er wordt nu
gewerkt aan de renovatie ervan naar een volwaardige podiumzaal in functie van de looptijd van de overeenkomst. De
infrastructuur kan dan aangeboden worden aan verenigingen en particulieren;
-) Het uitwerken van de site Verheyen als expositie- en stockageruimte en onderkomen voor verenigingen;
-) Onderhoud en opwaardering van GOC Ter Voncke door o.m. te investeren in veiligheid, energie-efficiëntie en
voorzieningen;
-) Optimale inzet van school- en andere lokalen (gekoppeld aan een retributiereglement) om het tekort aan
infrastructuur het hoofd te bieden.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Het in 2019 casco aangekochte gebouw Markt 21 werd afgewerkt in 2021.
Koninklijke Fotoclub Toreke, Atelier Matsijs en Jeugdatelier Matsijs hebben er nu lokalen die
specifiek zijn ingericht naar hun noden en behoeften. Beide lokalen worden ook ingezet als
vergaderruimte voor Herenthoutse fracties, adviesraden of het lokaal bestuur.
De gemeente is eind 2021 eigenaar geworden van zaal Lux. Voor het gebruik van deze zaal is
een retributie- en huishoudelijk reglement voorbereid ter goedkeuring in januari 2022.
De vereniging Peer Stoet heeft zijn intrek genomen in Site Verheyen. Zowel het houtmagazijn
als het stoetmagazijn zijn naar die locatie verhuisd. De etalage zal gebruikt kunnen worden
als expositieruimte voor Herenthoutse verenigingen. De collectie van heemkring Sandelyn
staat nu versnipperd over verschillende locaties. Ze verhuizen in 2022 hun collectie naar het
voormalige stoetmagazijn in de Kloosterstraat.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

6.737

1.000

1.000

4.890

4.000

20.000

-1.847

3.000

19.000

1.068.391

1.065.100

1.365.000

0

0

0

-1.068.391

-1.065.100

-1.365.000

108.900

108.900

181.500

980.100

980.100

1.089.000

871.200

871.200

907.500

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
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Actie: A.08.02.02: Zelf culturele activiteiten organiseren
1-1 / 1-10 / 2 / 4 / 5
In eerste instantie wordt de formule van de Dag van de Burger herbekeken en opgewaardeerd en worden een aantal
culturele budgetten onder de loep genomen: Cultuur Niet Duur, Parkfeesten,…
De viering van de Vlaamse Feestdag wordt geëvalueerd en desgevallend hervormd.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Het coronaproof evenement Sfeerenthout werd georganiseerd, een
interactieve winterwandeling. Deze werd succesvol geëvalueerd en zal blijvend georganiseerd
worden.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

916

7.500

490

2.500

7.500
2.500

-426

-5.000

-5.000

Investeringen
Financiering
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Actie: A.08.02.03: Een moderne bibliotheek uitbouwen
1-10 / 2
Tussen de bibliotheken van de Neteland-gemeenten bestaat er al een verregaande samenwerking. De ‘Bib Neteland’
is gericht op een eenvormig beleid tussen de bibliotheken en het aanbieden van een betere dienstverlening aan de
burger. We dragen hierin bij door actief mee te werken aan deze samenwerking en onze bibliotheek steeds bij de tijd
te houden.
-) Gebruik maken van de mogelijkheden van de nieuwe catalogus en ‘Mijn bibliotheek’ in samenwerking met de
communicatiedienst en de Netelandbibs om de bib meer in de kijker te krijgen en houden;
-) Ontwikkeling van een ééngemaakt bibliotheekreglement werd afgerond op het niveau van de 5 Netelandbibs om de
samenwerking in de praktijk te faciliteren en ontplooien;
-) Definitieve overschakeling naar het EBS (ééngemaakt bibliotheeksysteem) werd eveneens uitgevoerd, samen met
uitvouwen van de nieuwe mogelijkheden voor de bibgebruikers;
-) Doorlopend en blijvend inzetten op een eigentijds collectie-, doelgroepen- en activiteitenaanbod, waar mogelijk in
samenwerking met gemeentelijke, bovenlokale (Neteland e.a.) en andere externe diensten;
-) Aansluiten bij het nieuwe e-boekenplatform in samenwerking met de Netelandbibliotheken;
-) Evalueren en blijvend bijsturen van een eigentijdse inrichting van het gebouw en ICT-innovaties;
-) Blijvende samenwerking op basis van de Ambitienota Bibliotheek Neteland 2019-2025 met verdere uitbouw van de
werkgroepen (bibliothecarissen, jeugdwerking, collectievorming, ict), het Interbibliothecair leenverkeer (IBL),
gezamenlijke activiteiten (najaarslezingen rond gezamenlijk thema, het Groot Dictee) en gerichte vorming voor
bibpersoneel.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Sinds eind 2021 is er naast de 5 aparte catalogi ook een samengevoegde
Netelandcatalogus beschikbaar.
Op 7 juni 2021 keurde de Herenthoutse gemeenteraad het ééngemaakt bibliotheekreglement
Neteland en het bijhorende retributiereglement goed. Er werd ingestapt in het ééngemaakt
bibliotheeksysteem EBS op Vlaams niveau, waarna de nieuwe reglementen op 16 oktober
2021 definitief in gebruik genomen werden. Er is voor elke bib een overzichtsfolder van de
voornaamste (nieuwe) mogelijkheden.
Voor de jeugdboekenmaand, de Zomer van Vlieg en Zomerlezen werden (coronaproof)
haalbare alternatieven uitgewerkt.
Na de stopzetting (eind 2020) van de lopende wisselcollectie van grootletterboeken werd
ingezet op een vergelijkbaar project van Neteland.
Ook in 2021 werd ingezet op het verbeteren van enkele zichtbare gebreken aan gebouw en
interieur die reeds enige tijd aanslepen. Vernieuwen dakgoten aan de schoolzijde maakt deel
uit van grotere projecten waarvan de bib deel uitmaakt en die in voorbereiding zijn.
Het bestaande meubilair kon voorjaar 2021 uitgebreid worden met rekken en verrijdbare
boekenbakken die konden overgenomen worden van bib Turnhout.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

34.787

44.500

2.538

3.000

44.500
3.000

-32.249

-41.500

-41.500

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP.08.03: De sportbeleving in onze gemeente stimuleren
Omdat een gezonde en sportieve levenshouding niet enkel persoonlijk, maar ook maatschappelijk voordelen heeft, vindt het
gemeentebestuur het belangrijk een efficient sportbeleid uit te bouwen. Dat beleid moet ondersteunend en stimulerend
werken voor niet-georganiseerde sporters en verenigingen, voor elk individu toegankelijk zijn en activerend werken.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: zie onderliggende acties
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2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

23.822

32.500

1.391

0

32.500
0

-22.431

-32.500

-32.500

42.663

47.000

22.000

0

0

0

-42.663

-47.000

-22.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering

Actie: A.08.03.01: Sportinfrastructuur ter beschikking stellen
1-3 / 1-9 / 2 / 5
Er is nu al een uitgebreide sportinfrastructuur aanwezig in Herenthout, namelijk sportcentrum ’t Kapelleke, maar er
zijn zowel op korte als langere termijn nog een aantal opportuniteiten te benutten:
-) in kaart brengen van de toekomstmogelijkheden van sportcentrum ’t Kapelleke in een masterplan;
-) het afwerken van de omgevingsaanleg aan sportcentrum ’t Kapelleke en vervolgens uitvoeren van de prioriteiten uit
het masterplan voor georganiseerde en niet-georganiseerde sporters;
-) aankoop sportmaterialen voor in- en outdoorgebruik volgens een investeringsplan zoals bv. beschermingsmatten
voor de sportvloer van de sporthal;
-) communicatiecampagne rond ontspanningsmogelijkheden aan ’t Kapelleke om het in de markt te zetten als
recreatiegebied;
-) uitwerken van een vast onderhoudsplan voor sportcentrum ’t Kapelleke en omgeving;
-) energiebesparende maatregelen door het vernieuwen van de douches en de stookplaats.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: De toekomstmogelijkheden van sportcentrum ’t Kapelleke worden in kaart
gebracht in een masterplan; dit project werd eind 2021 opgestart en er zal in 2022 een
studiebureau aangesteld worden. Zaken die onder meer worden meegenomen in deze studie
zijn onderzoekspistes: omnisportveld, ballenvangers, renovatie van de atletiekpiste, outdoor
fitnesstoestellen, digitale beeldschermen en afscheiding looppiste,… en mogelijkheden
bekijken om op sportcentrum ’t Kapelleke faciliteiten aan te bieden voor niet-georganiseerde
sporters (lockers, klok, fietspomp,...)
Het voorbije jaar werd het aanslepende dossier rond de omgevingsaanleg van de site van ‘t
Kapelleke en de infrastructuur van KFC Herenthout afgerond met een voor het lokaal bestuur
gunstige dading, die volledig uitgevoerd en afgehandeld werd eind 2021. Zo werd de parking
van KFC volledig heraangelegd. Ook in 2021 werden nieuwe beschermingsmatten aangekocht
voor de sportvloer van de sporthal, met een gebruiksvriendelijk rolsysteem.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

21.035

25.500

1

0

25.500
0

-21.034

-25.500

-25.500

42.663

47.000

22.000

0

0

0

-42.663

-47.000

-22.000

Investeringen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

Financiering
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Actie: A.08.03.02: Zelf sportieve activiteiten organiseren
1-3 / 2 / 5
Er worden meer initiatieven genomen en evenementen georganiseerd naar sportpromotie toe, bijvoorbeeld een
specifiek seniorenaanbod, in samenwerking met Welzijn en Zorg. Deze worden opgenomen in een jaarplanning (en
draaiboeken).
Het sportpromotioneel aanbod wordt, waar nodig, verder uitgewerkt via het samenwerkingsverband Neteland, met
een aanbod voor kinderen, G-sporters en senioren.
Naar het voorbeeld van de hervorming van de uitreikingen Cultuurprijs en Jeugdduim, wordt ook de huldiging van de
sportlaureaten herzien.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Er worden meer initiatieven genomen en evenementen georganiseerd naar
sportpromotie toe. Deze worden opgenomen in een jaarplanning (en draaiboeken): hiermee
werd een aanvang genomen in 2021 via een stage, en wordt verder uitgewerkt de komende
jaren.
Intussen werd het aantal sportieve activiteiten in 2021 ook uitgebreid met nieuwe
permanente initiatieven rond seniorensport en de jaarlijkse organisatie van SportKompas. Bij
deze laatste worden leerlingen van de vierde leerjaren op een wetenschappelijk onderbouwde
manier geöriënteerd richting een voor hen geschikte sport.
Er werden i.s.m. met Neteland verschillende sportieve activiteiten georganiseerd, alsook een
sportweek in augustus.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.787

7.000

1.390

0

7.000
0

-1.397

-7.000

-7.000

Investeringen
Financiering

Beleidsdoelstelling: BD.09: De gemeente aantrekkelijker maken voor bezoekers
Kwalitatieve omschrijving: Een bloeiende gemeente trekt ook bezoekers aan. Doordat bezoekers en toeristen dan weer zorgen
voor een bloeiende handel en levendige gemeente, is de cirkel rond.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: zie onderliggende acties
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

63.472

60.000

36.137

20.000

60.000
20.000

-27.335

-40.000

-40.000

Investeringen
Financiering

Actieplan: AP.09.01: De lokale economie stimuleren
De lokale handel heeft het moeilijk door de concurrentie van vaak goed bereikbare grote ketens die door een
schaalvoordeel ook nog eens de prijs kunnen drukken. Als we de lokale handel willen behouden in ons dorp, moeten we
deze ook ondersteunen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
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Evaluatie 2021: zie onderliggende acties
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

61.295

57.000

36.065

20.000

57.000
20.000

-25.230

-37.000

-37.000

Investeringen
Financiering
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Actie: A.09.01.01: De lokale handel ondersteunen
1-8 / 1-11 / 1-12 / 2 / 3 / 4
1. Herwaardering braderij + ondersteuning uitbreiden
Het lokaal bestuur wil samen met de organisatoren van de braderij inzetten op de herwaardering van de braderij
voornamelijk door regelmatig overleg en administratieve en logistieke ondersteuning:
-) In samenspraak met de organisatoren wensen we de deelnemers te stimuleren om alle noodzakelijke vergunningen
tijdig en correct aan te vragen, zodat een veilig en overzichtelijk verloop beter kan worden gegarandeerd en te wijzen
op het correct en strikt naleven van de bepalingen van de tijdelijke politieverordening die voor de organisatie van de
braderij opgesteld wordt.
-) Het lokaal bestuur zal eveneens inzetten op meer handhaving en controle door de wijkagenten. Er zal voornamelijk
gecontroleerd worden op het respecteren van de uren bij het sluiten van de braderij, het verwijderen van afval en
allerhande obstakels …
-) Het lokaal bestuur zal samen met de organisatoren een braderijplan ontwerpen zodat eventuele conflicten met de
maandelijkse markt uitgesloten worden.
-) Er zal ook gestreefd worden om de randanimatie beter op elkaar af te stemmen.
2. Reorganisatie en herwaardering van de maandelijkse markt
Het nieuwe marktreglement en het ontwerpen van een marktplan zijn de eerste stappen om de maandelijkse markt te
reorganiseren en aantrekkelijker te maken.
We streven naar een aantrekkelijk en divers aanbod van onze maandelijkse markt; hiervoor dienen we in te zetten op
het aantrekken van bijkomende marktkramers. Het zou wenselijk zijn dat de lege plaatsen ingevuld geraken.
We streven naar het ontwikkelen van een ruimtelijke visie rond detailhandel waarbij ook de maandelijkse markt
opgenomen wordt. Dit dient in samenspraak te gebeuren met de dienst ruimtelijke ordening waar een luik ‘visie kern’
wordt voorzien. Dit impliceert eventueel een verhuis (van een gedeelte) van de markt.
3. Herevaluatie vestigingspremie/combinatie met een starterspremie
De vestigingspremie heeft als doel de leegstand in het Herenthoutse kernwinkelgebied tegen te gaan en bedraagt 5
000 euro. Deze premie kunnen we aantrekkelijker maken door een cumulatie toe te staan met een starterspremie.
Het aantrekken van jonge ondernemers in het kernwinkelgebied brengt sowieso meer dynamiek in ons dorp.
4. Invoer van een starterspremie onderzoeken (zie hoger)
-) Om de lokale economie een steuntje in de rug te geven en om de slaagkansen van startende ondernemers te
verhogen wil het lokaal bestuur investeren in een starterspremie.
-) Deze premie kan gecombineerd worden met de vestigingspremie als een starter een zaak opent in het
kernwinkelgebied in een handelspand dat minimum een jaar leegstaat.
-) Er zal een reglement opgesteld worden in samenspraak met de Raad voor Lokale Economie.
5. Opwaarderen kermis
Onze kermis aantrekkelijk maken voor zowel burger als kermiskramers door een hedendaags en gevarieerd aanbod te
voorzien.
De voorwaarden tot deelname zullen geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden.
6. Aantrekkelijker maken van de handelskern
-) visuele afbakening van de handelskern (poorteffecten)
-) inrichten van groene rustpunten in de handelskern
-) verfraaiing van het straatbeeld
-) uitbreiding van de feestverlichting.
7. Optimale ondersteuning van onze land- en tuinbouw
-) Regelmatig overleg organiseren met het bestuur van de bedrijfsgilde en met andere relevante
landbouworganisaties
-) Bovenlokaal de belangen van onze land- en tuinbouwers maximaal verdedigen
-) De ambtenaar bevoegd voor lokale economie als eerste contactpunt voor alle vragen van onze land- en
tuinbouwers.
8. Ondersteuning ambulante handel
-) plaatsing en operationeel maken van marktkasten
9. Ondersteuning lokale handel
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- gelijkaardig project uitwerken als ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: - Ten gevolge van COVID-19 is het extra belangrijk om de lokale handel te
blijven ondersteunen. Verschillende activiteiten zijn niet kunnen doorgaan waardoor een
aantal acties om deze op te waarderen ook uitgesteld moesten worden.
- Er werden heel wat inspanningen geleverd om de markt corona-proof te kunnen laten
doorgaan.
- Omdat een aantal markten geannuleerd werden heeft het lokaal bestuur een compensatie in
het standgeld toegekend aan de ambulante handelaars met abonnement. Zij betaalden in
2021 slechts voor 7 maanden standgeld in plaats van 10.
- De handelskern werd tijdelijk ingericht als woonerf om de lokale horeca te stimuleren.
Hierdoor konden zij hun terrassen uitbreiden.
- De voorziene kerstfoor met foorkramers uit onze gemeente om de kermissector en
middenstand extra te ondersteunen tijdens de sfeeravond in 2021 was voorzien, maar kon
niet plaatsvinden omwille van verstrengde Corona-maatregelen.
- Elk schoolgaand kind in Herenthout ontving tijdens de zomerkermis in 2021 een gratis jeton.
- Het standgeld van de foorkramers werd in 2021 weggescholden als flankerende maatregel
en ter compensatie van de geleden verliezen ten gevolge van de coronapandemie.
- Begin maart 2022 start de uitvoering van een vergroeningsproject op de Botermarkt. Het
project heeft impact op de markt- en kermisopstelling. In 2021 werd daarom constructief
overleg met de markt- en foorkramers opgezet om samen de nieuwe inrichting van markt en
kermis te bepalen.
- Met de nieuwe marktopstelling wordt ook een betere mobiliteit beoogd. Zo blijft de parking
achter de kerk bereikbaar en blijft de verkeersafwikkeling richting Nijlense Steenweg mogelijk.
Verder situeert de markt zich voortaan volledig in het kernwinkelgebied waar horeca en
winkels aanwezig zijn.
- Aan Boeyendaalhof zal vanaf februari 2022 een marktkast operationeel gemaakt worden op
vraag van de ambulante handelaars
- Van april tot oktober 2021 werd het centrum verfraaid met bloemmanden, bloembakken en
-piramides. Dit zal jaarlijks worden herhaald.
- Tijdens de kerstperiode werd de handelskern van sfeerverlichting voorzien. Ook werd het
project Sfeerenthout gerealiseerd waarbij bijzondere plaatsen in het dorp extra werden
verlicht met sfeerverlichting.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

61.295

57.000

36.065

20.000

57.000
20.000

-25.230

-37.000

-37.000

Investeringen
Financiering

Actie: A.09.01.02: Parkeren faciliteren
1-8 / 1-9 / 1-11 / 6
-) De parkeerproblematiek in het centrum bekijken in functie van stimuleren handel (bv. evaluatie kort-parkeren);
-) Voortdurend de mogelijkheden tot uitbreiding van parkeergelegenheid onderzoeken;
-) Maatregelen nemen om auto’s van bewoners van meergezinswoningen zoveel mogelijk van het openbaar domein
te weren om een zo ruim mogelijke (korte) parkeergelegenheid te bieden aan bezoekers.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP.09.02: Het toerisme bevorderen
Om toeristische activiteiten in onze gemeente (zowel naar eigen bevolking toe als naar bezoekers) te stimuleren, lanceren
we een aantal acties.
Regionale toeristische initiatieven zullen binnen de werking van Neteland worden ontwikkeld, en niet langer binnen
Kempens Karakter. Daar was het immers nooit het opzet om echt aan toeristische productontwikkeling te doen en was er
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ook niet echt een gezamenlijk toeristisch DNA. Dat is toekomstgericht logischer te ontwikkelen binnen Neteland.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: zie onderliggende acties
2021
Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.176

3.000

72

0

3.000
0

-2.105

-3.000

-3.000

Investeringen
Financiering

Actie: A.09.02.01: Onze toeristische troeven uitspelen
1-8 / 4
Om optimaal onze bestaande toeristische troeven te behouden en versterken, komt er bewegwijzering naar enkele
toeristische trekpleisters. We bekijken ook of het opportuun is om weer een opening van het toeristisch seizoen te
organiseren.
-) Evaluatie van de bestaande wandelpaden, die veelal dateren van het PDPO project dat afliep in 2011/2012, is
gebeurd met als resultaat een opwaardering en vernieuwing (2020/2021);
-) Verzorgen van een ophaalpunt voor brochures bij de verschillende gemeentelijke concessionarissen;
-) Zorgen voor een gepast onderhoud van onze monumenten en in eerste instantie (de restauratie van) de kerktoren
en de kapel Uilenberg;
-) Uitbreiding wandelknooppuntennetwerk werd gerealiseerd in 2021.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: De 4 bestaande wandelpaden zijn geëvalueerd in 2020 en 2021 en bijgewerkt
waar nodig. Zo zijn de trajecten geactualiseerd en sluiten ze nu op elkaar aan en zijn er
nieuwe bewegwijzeringspijlen en -palen geplaatst. Verder is er nog een extra wandelroute
bijgekomen, het Bloktsepad, en zit er nog een zesde wandeling in de pijplijn.
Uitbreiding van het wandelknooppuntennetwerk werd opgeleverd in 2021 (twee nieuwe
trajecten).
De 5 gemeentes van Neteland lanceren samen toeristische initiatieven. Zo worden er 3
toeristische brochures ontwikkeld in de thema’s erfgoed, natuur en gezinnen (in
voorbereiding). Verder is er de opening van het toeristisch seizoen dat we samen promoten,
worden er zomerwandelingen georganiseerd en willen we in de toekomst werken aan een
gezamenlijke toeristische visie van Neteland.
2021

Jaarrekening

Eindkredieten

Initiële kredieten

Exploitatie
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo

2.176

3.000

72

0

3.000
0

-2.105

-3.000

-3.000

Investeringen
Financiering
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Actie: A.09.02.02: Bijkomende toeristische mogelijkheden ontwikkelen
1-8 / 1-11
Naast het onderhoud van de bestaande infrastructuur, in de vorm van bijvoorbeeld wandel- en fietsroutes, zijn er
opportuniteiten die voortvloeien uit het Sigmaproject ‘Vallei van de Grote Nete’, deelgebied ‘Van Hellebrug tot
Herenbossen’, dat naast natuur- en veiligheidsdoelstellingen ook streeft om recreatie als maatschappelijke
meerwaarde maximaal mee te nemen in de uitvoering.
De Werkgroep Toerisme en Recreatie Grote Nete, gecoördineerd door Toerisme Provincie Antwerpen, analyseert de
noden m.b.t. toerisme en recreatie bij de verschillende betrokken partners in de Vallei van de Grote Nete. Hieraan
willen we, met de betrokken actoren, actief meewerken en openstaan voor mogelijke toeristische ontwikkelingen. Zo
participeert de gemeente o.a. in deelwerkgroep Kruiskensberg, die alle planningsprocessen, lopende en geplande
projecten in deze toeristisch-recreatieve cluster opvolgt en mee vorm geeft.
Daarnaast ondersteunen we lokale partners die toeristische uitdagingen aangaan.
Er wordt onderzocht op welke manier de ontwikkeling van een nieuw Herenthouts streekproduct kan worden
gestimuleerd, bijvoorbeeld in de vorm van een subsidie of een wedstrijd.
Er wordt een openbare expositieruimte ter beschikking gesteld, gekoppeld aan de nieuwe locatie van Peer Stoet.
Er wordt gewerkt rond het ontsluiten/promoten/onderhouden van trage wegen, en dit gekoppeld aan het verhogen
van de kindvriendelijkheid van onze gemeente. (Zie ook actie 6.2.3)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025
Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2021: Er is eind 2021 een traject gelopen (‘Gangmakers en Koplopers’) in
samenwerking met Trage Wegen vzw waarin Herenthoutse kinderen op pad gingen en op
zoek zijn gegaan naar veilige en trage wegen in hun leefomgeving. In uitbreiding daarvan zal
in de toekomst (2023-2024) bekeken worden (in nauwe samenwerking met de dienst
mobiliteit) of een samenwerking met Trage Wegen kan opgezet worden om trage wegen
waar mogelijk en nuttig weer open te stellen.
De verhuis van Peer Stoet van het voormalige ‘stoetmagazijn’ naar Site Verheyen werd
voorbereid in 2021. Hierdoor kan Heemkring Sandelyn zijn archief verhuizen naar die
vrijgekomen locatie in de Kloosterstraat. Beide (en andere verenigingen) krijgen de kans hun
archief in de toekomst tentoon te stellen aan inwoners en sympathisanten door middel van
een expositieruimte in de etalage van Verheyen.

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:
Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling
Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling
Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare
Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: HWB: Huurwaarborgen
Van 01/01/2019 tot 31/12/2025
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Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP eindkrediet:
MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 38251
MJP initieel krediet:
MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 36588

Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld
Periode: 2021
Gemeente Herenthout (0207.502.004)
Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout
Algemeen directeur: Liesbeth Lambaerts

Beleidsveld en registraties

OCMW HERENTHOUT (0212.217.885)
Bouwelse Steenweg 52 - 2270 Herenthout
Financieel directeur: Ann Wiemeersch

Investeringssubsidie

Totaal

0,00

100.000,00

100.000,00

0160: Hulp aan het buitenland

5.500,00

0,00

5.500,00

0390: Overige milieubescherming

4.350,00

0,00

4.350,00

0400: Politiediensten

796.799,28

0,00

796.799,28

0410: Brandweer

235.772,00

58.943,00

294.715,00

0520: Toerisme - Onthaal en promotie

1.000,00

0,00

1.000,00

0600: Ruimtelijke planning

1.000,00

0,00

1.000,00

550,00

0,00

550,00

30.500,05

0,00

30.500,05

282,36

0,00

282,36

61.668,50

0,00

61.668,50

981,20

0,00

981,20

30.500,00

0,00

30.500,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0790: Erediensten

17.421,62

0,00

17.421,62

0800: Gewoon basisonderwijs

10.574,87

0,00

10.574,87

0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

24.947,00

0,00

24.947,00

0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen

1.250,00

0,00

1.250,00

0119: Overige algemene diensten

0705: Gemeenschapscentrum
0709: Overige culturele instellingen
0710: Feesten en plechtigheden
0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning
0749: Overig sportbeleid
0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
0759: Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Werkingssubsidie

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per
beleidsdomein
2021
Journaalvolgnummers: JR Budg. 404967 Alg. 26150
Gemeente (0207.502.004)
Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout
Algemeen directeur:: Liesbeth Lambaerts

OCMW (0212.217.885)
Bouwelse Steenweg 52, 2270 Herenthout
Financieel directeur:: Ann Wiemeersch

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering
BV0010
BV0020
BV0030
BV0040
BV0050
BV0090

Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Fiscale aangelegenheden
Financiële aangelegenheden
Transacties in verband met de openbare schuld
Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur
BV0100
BV0110
BV0111
BV0112
BV0119
BV0160
BV0190
BV0400
BV0410
BV0480
BV0490
BV0790

Politieke organen
Secretariaat
Fiscale en financiële diensten
Personeelsdienst en vorming
Overige algemene diensten
Hulp aan het buitenland
Overig algemeen bestuur
Politiediensten
Brandweer
Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Erediensten

Beleidsdomein: 02 Mens
BV0130
BV0500
BV0510
BV0520
BV0521
BV0703
BV0705
BV0709
BV0710
BV0720
BV0729
BV0740
BV0742
BV0749
BV0750
BV0752
BV0759
BV0800
BV0820
BV0909
BV0943
BV0944
BV0945
BV0947

Administratieve dienstverlening
Handel en middenstand
Nijverheid
Toerisme - Onthaal en promotie
Toerisme - Sectorondersteuning
Openbare bibliotheken
Gemeenschapscentrum
Overige culturele instellingen
Feesten en plechtigheden
Monumentenzorg
Overig beleid inzake het erfgoed
Sportsector- en verenigingsondersteuning
Sportinfrastructuur
Overig sportbeleid
Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
Gewoon basisonderwijs
Deeltijds kunstonderwijs
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Gezinshulp
Preventieve gezinsondersteuning
Kinderopvang
Klusjesdienst
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BV0948
BV0951
BV0952
BV0959
BV0980
BV0985

Poetsdienst
Dienstencentra
Assistentiewoningen
Overige verrichtingen betreffende ouderen
Sociale geneeskunde
Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Beleidsdomein: 03 Ruimte
BV0200
BV0210
BV0220
BV0309
BV0310
BV0319
BV0349
BV0390
BV0530
BV0600
BV0620
BV0629
BV0630
BV0640
BV0650
BV0670
BV0680
BV0990

Wegen
Openbaar vervoer
Parkeren
Overig afval- en materialenbeheer
Beheer van regen- en afvalwater
Overig waterbeheer
Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
Overige milieubescherming
Land-, tuin- & bosbouw
Ruimtelijke planning
Grondbeleid voor wonen
Overig woonbeleid
Watervoorziening
Elektriciteitsvoorziening
Gasvoorziening
Straatverlichting
Groene ruimte
Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 04 Sociale dienstverlening
BV0900
BV0901
BV0902
BV0903
BV0904
BV0905
BV0930

Sociale bijstand
Voorschotten
Integratie van personen met vreemde herkomst
Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Activering van tewerkstelling
Dienst voor juridische informatie en advies
Sociale huisvesting
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Overzicht verbonden entiteiten
Jaarrekening 2021
Gemeente Herenthout (NIS 13012)
Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout
Algemeen directeur: Liesbeth Lambaerts
Financieel directeur: Ann Wiemeersch

Overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke
verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten:
•
•
•
•
•

Politiezone Neteland
Hulpverleningszone Kempen
Kerkfabriek Pieter en Pauwel
Projectvereniging Neteland
Interlokale vereniging Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties

Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)
Periode: 2021
Gemeente Herenthout (0207.502.004)

Algemeen directeur: Liesbeth Lambaerts

Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout

Financieel directeur: Ann Wiemeersch

2021
Vastbenoemd
Niveau A
Niveau B
Niveau C
Niveau D
Contractueel
Niveau B
Niveau C
Niveau D
TOTAAL
Niveau A
Niveau B
Niveau C
Niveau D

19,58
6,00
5,00
3,68
4,90
28,79
6,00
5,74
17,05
48,37
6,00
11,00
9,42
21,95

Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)
Periode: 2021
OCMW HERENTHOUT (0212.217.885)

Algemeen directeur: Liesbeth Lambaerts

Bouwelse Steenweg 52 - 2270 Herenthout

Financieel directeur: Ann Wiemeersch

2021
Vastbenoemd
Niveau A
Niveau B
Niveau C
Contractueel
Niveau A
Niveau B
Niveau C
Niveau D
TOTAAL
Niveau A
Niveau B
Niveau C
Niveau D

11,55
1,00
6,95
3,60
30,30
1,00
9,60
9,85
9,85
41,85
2,00
16,55
13,45
9,85

OVERZICHT OPBRENGST PER BELASTINGSOORT
Jaarrekening 2021
Gemeente Herenthout (NIS 13012)
Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout
Algemeen directeur: Liesbeth Lambaerts
Financieel directeur: Ann Wiemeersch

Beleidsitem
0020-00
0020-00
0020-00
0020-00
0020-00
0020-00
0020-00
0020-00
0020-00
0020-00
0020-00
0020-00
0020-00
0020-00
0020-00
Totaal

AR
73000000
73010000
73020000
73160000
73311000
73322000
73400000
73422000
73424000
73610100
73699000
73730000
73740000
73760000
73770000

omschrijving
Opcentiemen op de onroerende voorheffing
Aanvullende belasting op de personenbelasting
Motorrijtuigen
Aanvragen omgevingsvergunningen
Begraving/bijzetting/verstrooiing
Diftar belasting op ophalen huisvuil
Algemene bedrijfsbelasting
Reclameborden
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk
Inname openbaar domein
Parkeerverbod
Ontbreken van parkeerplaatsen
Leegstaande woningen en gebouwen
Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten
Tweede verblijven

krediet 2021
€ 2.670.000,00
€ 2.821.212,00
€ 146.549,00
€ 30.000,00
€ 382.000,00
€ 18.000,00
€ 100.000,00
€ 10.000,00
€ 25.000,00
€ 12.000,00
€ 10.000,00
€ 30.000,00
€ 6.254.761

rekening 2021
€ 2.668.768,94
€ 2.841.969,30
€ 148.853,89
€ 60.000,00
€ 2.450,00
€ 395.349,77
€ 7.650,00
€ 15.535,00
€ 66.720,00
€ 17.025,00
€ 9.397,70
€ 15.000,00
€ 828,69
€ 30.600,00
€ 6.280.148

