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OPENBARE VERGADERING
1.

Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 5 oktober 2020

Aanleiding
Het verslag van de gemeenteraadszitting van 5 oktober 2020 dient goedgekeurd te
worden.
Regelgeving
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikelen
32 en 278 § 1
Feiten, context en argumentatie
Het voorgebracht ontwerp van het verslag van de vergadering van de gemeenteraad van
5 oktober 2020, welk aan de raadsleden is bezorgd samen met de agenda van de
gemeenteraad van heden.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 5 oktober 2020
wordt goedgekeurd.
2.

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

Aanleiding
•
•

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

Regelgeving
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald de artikelen 40
- 41.
De beslissing wordt genomen op grond van:
• Nieuwe Gemeentewet, artikel 133, § 2 en 134, §1 en 135, § 2
• Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 28
In dringende omstandigheden kan de burgemeester overeenkomstig artikel 134, §1 en
135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet maatregelen uitvaardigen voor de organisatie van
de vergaderingen van lokale bestuursorganen.
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In
uitzonderlijke,
hoogdringende
omstandigheden
kan
de
burgemeester
politieverordeningen nemen in plaats van de gemeenteraad (artikels 134, §1 en 135 van
de Nieuwe Gemeentewet). Bijgevolg kan de burgemeester bij politieverordening een
beperking (bijv. maximaal aantal bezoekers) of algehele sluiting van de gemeentezitting
opleggen (gemeenteraadszitting zonder publiek). Digitaal vergaderen kan volgens de
richtlijnen van het agentschap binnenlands bestuur omwille van de huidige
gezondheidssituatie met betrekking tot het coronavirus COVID-19. De vergadering kan ook
uitgesteld worden. Deze verordening vervalt wanneer die niet op de eerstvolgende
vergadering van de gemeenteraad wordt bekrachtigd.
Adviezen
Niet van toepassing.
Feiten, context en argumentatie
Als de omstandigheden dat vragen kan de burgemeester maatregelen uitvaardigen voor
de organisatie van de vergaderingen van lokale bestuursorganen. Het agentschap
binnenlands bestuur heeft hiervoor richtlijnen gepubliceerd op zijn website die vanaf
september 2020 van kracht zijn.
Digitaal vergaderen kan volgens deze richtlijnen omwille van de huidige
gezondheidssituatie met betrekking tot het coronavirus COVID-19. Digitaal vergaderen kan
onder volgende voorwaarden:
• De wijze van vergaderen (digitaal) en de motivering (gezondheidssituatie) wordt
vastgelegd in een burgemeestersbesluit (politieverordening) op grond van artikels
134, §1 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet.
• De digitale gemeenteraad moet openbaar te volgen zijn via een audiovisuele
livestream. Een audiostream volstaat niet om aan de openbaarheid te voldoen. De
webtoepassing van de gemeente communiceert hoe pers en publiek de vergadering
kunnen volgen via de livestream.
• De procedure voor geheime stemming moet aan de noodzakelijke democratische
voorwaarden voldoen.
Voor de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn wordt volgende werkwijze
gehanteerd tot 31/12/2020:
• Er zal een digitale vergadering via Teams georganiseerd worden.
• Het publiek kan een livestream volgen.
Financieel
Geen financiële impact.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. Bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 26 oktober 2020 dat stelt dat de
zittingen van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk digitaal zullen doorgaan via
Teams, waarbij een livestream zal georganiseerd worden voor publiek en pers en dit
teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Deze
werkwijze handelt voor de zittingen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk
welzijn tot 31 december 2020.
3.

Retributie op de inzameling en verwerking van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark en
verkoop van producen

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Sander Ooms, Raadslid
Aanleiding
De vraag van IOK Afvalbeheer naar de harmonisatie van de afvaltarieven.
Dit reglement vervangt de retributie op het leveren van diverse fracties afval in het
gemeentelijk containerpark en de retributie op de verkoop van GFT-compost, topdressing
(fijne compost) en potgrond, beiden goedgekeurd door de gemeenteraad van 2 december
2019.
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Regelgeving
•
•
•
•
•
•

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en latere wijzigingen.
Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, en latere wijzigingen (Materialendecreet), in
het bijzonder artikel 26.
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen, en latere wijzigingen (VLAREMA), in het bijzonder art. 5.1.1 e.v.
Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval, goedgekeurd op
16 september 2016 door de Vlaamse regering, en latere wijzigingen.
Besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 in verband met de vestiging
van een retributie op het leveren van diverse fracties afval in het gemeentelijk
containerpark.
Besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 in verband met de vestiging
van een retributie op de verkoop van GFT-compost, topdressing (fijne compost) en
potgrond.

Adviezen
Het reglement werd besproken op de MINA-raad van 14 september 2020.
Feiten, context en argumentatie
IOK Afvalbeheer streeft naar de harmonisatie van de afvaltarieven binnen de IOK
gemeenten. Naar aanleiding hiervan werden reeds voorstellen gedaan en input gevraagd.
De harmonisatie van de tarieven werd vervolgens bekrachtigd door de raad van bestuur
van IOK Afvalbeheer. Er werden ook ontwerpteksten voorbereid door de juridische dienst
van IOK en voorgelegd aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.
De gemeente is bevoegd voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, waaronder
het inzamelen van verschillende fracties op het containerpark. Bij de organisatie van de
inzameling wordt rekening gehouden met de geldende regelgeving, zoals het VLAREMA en
het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig bedrijfsafval. Deze bepalen welke
fracties minimaal moeten worden ingezameld en op welke manier en frequentie dit
minstens moet gebeuren.
Het principe ‘de vervuiler betaalt’ heeft algemeen ingang gevonden en bepaalt dat voor
afvalstoffen die belangrijke kosten veroorzaken voor de verwerking en/of afzet niet enkel
de gemeenschap moet opdraaien. Het is daarom aanvaardbaar dat de aanbrenger ervan
een redelijke vergoeding moet betalen om deze kosten te helpen dekken.
De nieuwe tarieven betekenen een stijging van de kostprijs tussen de 0 % tot 33 % ten
opzicht van de huidige tarieven. De stijging van deze tarieven leidt echter nooit tot een
kostendekking van het recyclagepark, waardoor een groot deel van het recyclagepark via
algemene middelen moet worden bekostigd. In 2019 bedroeg de dekkingsgraad slechts
25,7 %. Ook de voorbije jaren was de dekkingsgraad lager dan 30 %. Als de tarieven
ongewijzigd blijven, zal de dekkingsgraad steeds kleiner worden, gezien de afvoer- en
verwerkingskosten met de jaren toenemen.
Op basis van de ingezamelde afvalstoffen in 2019 zou de toename van de tarieven zorgen
voor een kleine toename van de dekkingsgraad (rond 35 %).
De kostprijs die aangerekend wordt, dekt met andere woorden de kostprijs voor de afvoer
van de afvalstoffen op het recyclagepark niet, laat staan de andere werkingskosten
verbonden aan het recyclagepark. Toch wensen we met het optrekken van de tarieven het
principe ‘de vervuiler betaalt’ meer toe te passen.
Door de werking van de composteringsinstallatie van IOK stelt de intercommunale compost
en topdressing ter beschikking. Daarnaast biedt IOK potgrond aan via de recyclageparken.
Ook andere gerelateerde producten zoals afvalzakken en materialen voor
thuiscompostering kunnen op het recyclagepark worden aangekocht.
De meerderheid van de recyclageparken binnen het werkingsgebied van IOK Afvalbeheer
zal deze tarieven hanteren. De recyclageparken waarvan IOK Afvalbeheer het beheer doet
en die een weegbrug hebben, hebben aangegeven de intentie te hebben om mee in te
stappen in de harmonisatietarieven. Op de kg-tarieven wijken deze gemeenten dan niet
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af, maar 2 gemeentes geven bijvoorbeeld nog wel een bijkomende kleine vrijstelling voor
groenafval (bladeren) en steenpuin.
De recyclageparken die niet meegaan in de nieuwe tarieven, zijn ofwel:
• recyclageparken die nog met een volumetarief zitten en bijgevolg moeilijk een kgtarief kunnen aanrekenen;
• recyclageparken die in een overgangsperiode zitten om naar een wegend systeem
te gaan of gemeentes waar kortelings een nieuw recyclagepark wordt geopend en
daarom de stap naar harmonisatie in 1 beweging willen zetten. Het gaat om
gemeenten waarvan het recyclagepark (nog) niet in het beheer is van IOK
Afvalbeheer;
• recyclageparken met een zeer specifieke situatie: bijvoorbeeld het recyclagepark
van Baarle Hertog dat moet rekening houden met de bezoekers van Chaam en
Baarle Nassau en bijgevolg ook met de beslissingen van de bestuurders van die
Nederlandse gemeenten.
Financieel
De nieuwe tarieven betekenen een stijging van de kostprijs tussen de 0 % tot 33 % ten
opzichte van de huidige tarieven.
De tarieven voor grof huisvuil en huisvuil (restafval) worden gelijkgesteld met deze van de
huis-aan-huis-ophaling. Samen met het tarief van hechtgebonden cement stijgt het tarief
van huisvuil van 0,20 euro naar 0,24 euro per kg.
Voor cellenbeton, hout C en roofing is er een toename met 0,025 euro per kg (van 0,125
euro naar 0,15 euro).
De stijging van het tarief voor groenafval, hout, vlak glas en harde kunststoffen is het
grootst en stijgt van 0,075 euro naar 0,10 euro per kg.
Voor steen- en betonpuin blijft het huidige tarief van 0,02 euro per kg behouden.
Snoeihout en hechtgebonden asbestcement tot en met 200 kg per gezin per jaar blijven
gratis.
Besluit:
Met 12 stemmen voor (Stijn Raeymaekers, Stefanie Vrins, Machteld Ledegen,
Maurice Helsen, Willy Torfs, Jan Van Dyck, Freddy Kerkhofs, Hugo Cambré, Wim
Van Thielen, Chantal Helsen, Paul Verstrepen, Hilde Heylen), 6 stemmen tegen
(Gert Van Dyck, Herman Dom, Sophie Gabriëls, Kathleen Eykens, Ann Willems,
Maarten Aerts)
Artikel 1. Belastbaar voorwerp en definities
Met ingang van 1 januari 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt
een retributie gevestigd op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen
en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark
en verkoop van producten.
Op de afvalstoffen vermeld in dit reglement zijn de definities van het Materialendecreet,
het VLAREMA, het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval en het
huishoudelijk reglement van het recyclagepark van toepassing.
Artikel 2. Retributieplichtigen
De retributie is hoofdelijk verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen, vermeld in
artikelen 3, 4 en 5 aanlevert op het recyclagepark, of de producten, vermeld in artikelen 6
en 7, overhandigd krijgt.
Artikel 3. Kilogramtarieven
0,24 euro per kilogram:
- grof vuil en huisvuil
- hechtgebonden asbestcement (> 200 kg per gezin per jaar)
0,15 euro per kilogram:
- cellenbeton, kalk, gips
- hout C
- roofing
0,10 euro per kilogram:
- groenafval (excl. snoeihout): boomstronken, grasmaaisel, tuinafval
- hout A & B
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- vlak glas
- harde kuststoffen
0,02 euro per kilogram:
- steen- en betonpuin
0,00 euro per kilogram (gratis):
- hechtgebonden asbestcement (≤ 200 kg per gezin per jaar)
- snoeihout, bladeren en boomvruchten
De kilogramtarieven worden jaarlijks geïndexeerd zoals bepaald in artikel 8.
Er wordt steeds minstens 5 kg aangerekend per weegcyclus.
Ongesorteerde leveringen dienen betaald te worden tegen het tarief van de duurst
aangeleverde afvalsoort.
Artikel 4. Volumetarieven
- piepschuim (< 60 liter): 0,00 euro
- piepschuim (60-200 liter): 1,00 euro
- piepschuim (> 200 liter): 6,50 euro
Artikel 5. Tarief per stuk
- professioneel AEEA (enkel afkomstig van het particuliere circuit): 25 euro per stuk.
Artikel 6. Producten
6,00 euro per rol of per pakket:
- biodegradeerbare zakken voor inzameling gft: rol van 50 zakken van 10 liter
- biodegradeerbare zakken voor inzameling gft: rol van 10 zakken van 120 liter
- papieren zakken voor inzameling gft: pakket van 80 zakken van 8 liter
3 euro per rol:
gemengde plastic: rol van 10 zakken van 120 liter
3,60 euro per rol:
- PMD-zak: rol van 24 zakken van 60 liter
- P+MD-zak: rol van 24 zakken van 60 liter
4,00 euro per zak:
- fijne compost: zak van 40 liter
- potgrond: zak van 50 liter
2,00 euro per zak:
- gewone compost: zak van 40 liter
Tegen aankoopprijs:
- compostbak (op 01/01/2021 is de aankoopprijs 72 euro per stuk)
- compostvat met beluchtingsstok (op 01/01/2021 is de aankoopprijs 45 euro per stuk)
- glasbak voor bedrijven (op 01/01//2021 is de aankoopprijs 10,5 euro per bak)
Artikel 7. Toegangskaart
Personen met een tweede woning, bedrijven en/of verenigingen in de gemeente
Herenthout kunnen een toegangskaart voor het recyclagepark bekomen. De toegangskaart
is geldig voor de periode van 1 jaar startende vanaf de activatie/het begin van het
kalenderjaar.
Artikel 8. Indexering
De kilogramtarieven worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van de evolutie
van de consumptieprijsindex.
De tarieven worden vermenigvuldigd met een factor:
• met in de teller de consumptieprijsindex die van toepassing was in september van
het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het tarief wordt gewijzigd, en
• met in de noemer de consumptieprijsindex die van toepassing was in september
2020.
Het zo verkregen getal wordt naar beneden afgerond op 2 cijfers na de komma.
De kilogramtarieven worden enkel geïndexeerd indien een even tarief na afronding op 2
cijfers na de komma bereikt wordt.
Artikel 9. Wijze van inning
Op het recyclagepark wordt de retributie vereffend door betaling volgens de procedure
vastgesteld in het huishoudelijk reglement van het recyclagepark.
Voor de verkoop van producten elders dan op het recyclagepark wordt de retributie
vereffend volgens de betalingsprocedure die van toepassing is op het verkooppunt.
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Een betalingsbewijs wordt afgeleverd.
Artikel 10. Kennisgeving
Een afschrift van dit reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan IOK Afvalbeheer
en OVAM.
4.

Belasting op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen
en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen via het DIFTAR-systeem

Aanleiding
De vraag van IOK Afvalbeheer naar de harmonisatie van de afvaltarieven.
Dit reglement vervangt de 'Vestiging van een belasting op het ophalen en verwerken van
afval', goedgekeurd op de gemeenteraad van 2 december 2019.
Regelgeving
•
•
•
•
•
•
•
•

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en latere wijzigingen.
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.
Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, en latere wijzigingen (Materialendecreet), in
het bijzonder artikel 26.
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen, en latere wijzigingen (VLAREMA), in het bijzonder art. 5.1.1 e.v.
Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval, goedgekeurd op
16 september 2016 door de Vlaamse Regering, en latere wijzigingen.
Besluit van de gemeenteraad van 3 juni 1991 houdende beheersoverdracht aan de
intergemeentelijke vereniging IOK Afvalbeheer voor de activiteiten inzake
afvalbeheer, zoals verwoord in artikel 4 van de statuten van IOK Afvalbeheer.
Besluit van de gemeenteraad van 27 september 2004 houdende participatie in het
DIFTAR-project van de opdrachthoudende vereniging IOK Afvalbeheer.
Besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 in verband met de vestiging
van een belasting op het ophalen en verwerken van afval.

Adviezen
Het reglement werd besproken op de MINA-raad van 14 september 2020.
Feiten, context en argumentatie
IOK Afvalbeheer streeft naar de harmonisatie van de afvaltarieven binnen de IOK
gemeenten. Naar aanleiding hiervan werden reeds voorstellen gedaan en de harmonisatie
van de tarieven werd bekrachtigd door de raad van bestuur van IOK Afvalbeheer. Er
werden ook ontwerpteksten voorbereid door de juridische dienst van IOK en voorgelegd
aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.
Voor Herenthout wijzigt er niets. De tarieven lopen gelijk met de huidige tarieven. Het
tarief voor gft blijft 0,10 euro per kg; voor restafval bedraagt het tarief 0,24 euro per kg
in plaats van 0,25 euro per kg (omdat oneven getallen binnen diftar moeilijker te
verwerken zijn).
De gemeente is bevoegd voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, waaronder
het inzamelen van verschillende fracties op het containerpark. Bij de organisatie van de
inzameling wordt rekening gehouden met de geldende regelgeving, zoals het VLAREMA en
het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig bedrijfsafval die bepalen welke
fracties minimaal moeten worden ingezameld en op welke manier en frequentie dit
minstens moet gebeuren.
Het DIFTAR-systeem impliceert dat huisvuil aangeboden moet worden in daartoe voorziene
grijze container met elektronische gegevensdrager, waarbij het aangeboden afval wordt
gewogen en geregistreerd.
Bij grote(re) appartementsgebouwen en gebouwencomplexen geniet echter de collectieve
inzameling aan de hand van ondergrondse huisvuilcontainer(s) de voorkeur. Zo kan er
worden vermeden dat grote aantallen containers op één plaats langs de openbare weg
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worden aangeboden. In dat geval zal er geen individuele grijze huisvuilcontainer, maar
een toegangspas uitgereikt worden waarmee er toegang wordt verleend tot de
ondergrondse container. Het aangeboden huisvuil wordt niet gewogen maar geregistreerd
per volume aan de hand van de toegangspas voor 30 of 60 liter. Dit volume refereert naar
de schuifgroottes die in de ondergrondse huisvuilcontainer zijn voorzien. Op basis van de
programmatie van de toegangspas gaat de bijhorende schuif open.
Het thuiscomposteren van het gft heeft de voorkeur op de selectieve inzameling. Bijgevolg
heeft elke inwoner van de gemeente Herenthout de keuze tussen gratis thuiscomposteren
en betalende huis-aan-huisinzameling van gft. In dit laatste geval dient het gft, analoog
als bij huisvuil, aangeboden te worden in daartoe voorziene groene container met
elektronische gegevensdrager, waarbij het aangeboden afval wordt gewogen en
geregistreerd.
Daarnaast wordt grof vuil huis-aan-huis ingezameld, gewogen en geregistreerd binnen het
DIFTAR-systeem.
Tot slot worden verschillende afvalstoffen huis-aan-huis, via wijkinzameling of selectief
ingezameld via het recyclagepark.
De kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden verhaald op de
aanbieders. Dit gebeurt aan de hand van een vaste en een variabele contantbelasting. De
variabele contantbelasting wordt gedifferentieerd in functie van de afvalstof en in functie
van het aangeboden gewicht of volume.
Hierdoor kan de gemeente deels het principe 'de vervuiler betaalt' toepassen, waarbij de
burgers die meer afval meegeven, meer betalen dan burgers die minder meegeven.
Bovendien wordt met dit principe prioriteit verleend aan afvalvoorkoming, in tweede
instantie hergebruik en tenslotte recyclage van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen.
Een vaste contantbelasting is verschuldigd door elke aansluitpunt en draagt bij in de kosten
voor:
• de gescheiden huis-aan-huisinzameling van afvalstoffen en de verwerking daarvan;
• de toegang tot het recyclagepark en de verwerking van niet-betalende afvalstoffen
op het recyclagepark;
• de algemene reinheid van Herenthout.
Voor de ophaling en verwerking van het aangeboden huisvuil, gft en grof vuil is een
contantbelasting voor de ingezamelde hoeveelheden afval verschuldigd. De verrekening
gebeurt per kilogram. Bij de vaststelling van de kilogramtarieven wordt er rekening
gehouden met de minimum- en maximumtarieven die vastgelegd zijn in het VLAREMA.
Deze kunnen jaarlijks geïndexeerd worden.
Aangezien wegen niet mogelijk is bij de ondergrondse huisvuilcontainer, is het
kilogramtarief niet van toepassing maar wel een volumetarief op basis van een 30- of 60liter zak. Deze volumetarieven zijn gebaseerd op het kilogramtarief en worden omgerekend
volgens de tabel in bijlage 5.1.4. van het VLAREMA. Deze manier van kostenaanrekening
wordt gelijk geacht aan het weegsysteem. De omrekeningtabel stelt dat een huisvuilzak
van 60 liter gelijk is aan 7,5 kilogram huisvuil. Een huisvuilzak van 30 liter wordt bijgevolg
gelijkgesteld aan 3,75 kilogram huisvuil.
Tot slot zijn er specifieke contantbelastingen voorzien voor:
• de terbeschikkingstelling van gft-containers, grote rolcontainers van 1100 liter,
ondergrondse containers, evenementencontainers;
• het gebruik van een slot;
• de vervanging of herstelling van de (onderdelen van een) container of de
vervanging van de toegangspas;
• de omruiling van een container.
Bij de vaststelling van de contantbelastingen in dit reglement is de financiële toestand van
de gemeente Herenthout in acht genomen. De kosten van inzameling, hergebruik,
recyclage, nuttige toepassing en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wegen zwaar door op de gemeentelijke financiën. De
gemeentelijke inkomsten en uitgaven dienen in evenwicht te zijn. Met deze belasting wil
het bestuur een gedeelte van deze kosten doorrekenen aan de vervuiler.
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Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Belastbaar voorwerp en definities
Met ingang van 1 januari 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt
een belasting gevestigd op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en
met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen via het DIFTAR-systeem.
Op de afvalstoffen vermeld in dit reglement zijn de definities van het Materialendecreet,
het VLAREMA en het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval van
toepassing.
Daarnaast wordt in dit reglement verstaan onder:
• aansluitpunt: een adres dat geregistreerd staat in het DIFTAR-systeem;
• container: een mobiel inzamelrecipiënt dat gebruikt wordt voor de inzameling van
afvalstoffen vermeld in dit reglement;
• ondergrondse container: een inzamelrecipiënt dat vast onder de grond is geplaatst
en dat gebruikt wordt voor de inzameling van afvalstoffen vermeld in dit reglement;
• toegangspas: een digitale kaart waarmee toegang wordt verleend tot een
ondergrondse container.
Artikel 2. Belastingplichtigen
De contantbelastingen in artikelen 4 t.e.m. 9 zijn per aansluitpunt hoofdelijk verschuldigd
door:
• de referentiepersoon of andere leden van een (één- of meerhoofdig) gezin, die op
het aansluitpunt ingeschreven is/zijn in het bevolkingsregister of in het
vreemdelingenregister, verder omschreven als “gezin”;
• iedere natuurlijke persoon die ingestapt is in het DIFTAR-systeem, zonder op het
aansluitpunt ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister of in het
vreemdelingenregister, verder omschreven als “2 de verblijf”;
• ieder natuurlijke of rechtspersoon die een commerciële, industriële, landbouw- of
dienstverlenende activiteit uitoefent, en die ingestapt is in het DIFTAR-systeem,
verder omschreven als “bedrijf”;
• iedere natuurlijke of rechtspersoon die een gebouw beheert (eigenaar, vereniging
van mede-eigenaars, syndicus …), en die ingestapt is in het DIFTAR-systeem;
• verenigingen, scholen, gemeenschapshuizen, rusthuizen, openbare en semiopenbare instellingen … die ingestapt zijn in het DIFTAR-systeem.
De contantbelastingen in artikel 10 zijn per evenement hoofdelijk verschuldigd door:
• ieder natuurlijke of rechtspersoon die een evenement organiseert, waarvoor op
diens vraag tijdelijk een container ter beschikking wordt gesteld, verder
omschreven als “evenementenorganisator”.
Artikel 3. Toekenningsregels
Het huisvuil wordt aangeboden in een grijze container, tenzij de belastingplichtige door
middel van een toegangspas toegang heeft tot een ondergrondse huisvuilcontainer. In dit
laatste geval wordt er per aansluitpunt één toegangspas voor 30 of 60 liter ter beschikking
gesteld.
Het gft wordt aangeboden in een groene container.
Grof vuil wordt los aangeboden.
De containers en toegangspassen worden in opdracht van de gemeente Herenthout via
IOK Afvalbeheer ter beschikking gesteld en blijven eigendom van IOK Afvalbeheer. Ze
bevatten een ingebouwde elektronische gegevensdrager waardoor de identiteit van de
normale gebruiker is gekend. Ze behoren toe aan de fysieke locatie (gebouw, infrastructuur
of domein) van het aansluitpunt.
Per aansluitpunt zijn de volgende toekenningsregels voor de containers van toepassing:
• standaardvolume:
Voor huisvuil is het standaardvolume een container van 120 of 240 liter.
Voor gft is het standaardvolume een container van 120 liter. Er is voor gft geen
container van 240 liter beschikbaar.
• maximaal toekenbaar volume:
Voor huisvuil en gft is het maximaal toekenbare volume voor een gezin, 2 de verblijf
en een bedrijf 240 liter.
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•

container van 40 liter:
Voor de volgende aansluitpunten kan er afgeweken worden van het
standaardvolume met de nodige containers van 40 liter:
appartement, studentenkamer of studio;
aanéénsluitende bebouwing;
assistentie- of bejaardenwoning;
verder dan 150 meter afgelegen van de reguliere ophaalronde.
• container van 1100 liter:
Voor de volgende aansluitpunten kan er afgeweken worden van het
standaardvolume met een container van 1100 liter:
jeugd-, cultuur-, sport- en andere verenigingen;
gemeenschapshuizen en rusthuizen;
scholen;
openbare en semi-openbare instellingen;
verhuring voor evenementen.
Gemotiveerde afwijkingen op deze toekenningsregels worden beoordeeld door het college
van burgemeester en schepenen.
Artikel 4. Vaste kost
Per aansluitpunt is een vaste contantbelasting van 2,5 euro per maand verschuldigd
voor:
• de gescheiden huis-aan-huisinzameling van afvalstoffen en de verwerking daarvan;
• de toegang tot het recyclagepark en de verwerking van niet-betalende afvalstoffen
op het recyclagepark;
• de algemene reinheid van de gemeente Herenthout.
Artikel 5. Containerkosten
Voor onderstaande containers is een contantbelasting verschuldigd, die per maand wordt
verrekend:
Type container
Tarief per maand
1,5 euro voor de eerste container en
40 liter container: gft
0 euro per bijkomende container
1,5 euro voor de eerste container en
120 liter container: gft
0 euro per bijkomende container
10 euro voor de eerste container en
1100 liter container: gft
10 euro per bijkomende container
10 euro voor de eerste container en
1100 liter container: huisvuil
10 euro per bijkomende container
ondergrondse container: huisvuil 60 euro per container
ondergrondse container: papier 60 euro per container
ondergrondse container: glas
60 euro per container
ondergrondse container: PMD
60 euro per container
Artikel 6. Slotkosten
Voor het gebruik van een slot is een eenmalige contantbelasting van 35,00 euro per
container verschuldigd.
Artikel 7. Variabele kosten
Voor de ingezamelde hoeveelheden afval is een contantbelasting verschuldigd, die na
elke aanbieding wordt verrekend. Deze verrekening gebeurt per kilogram of per volume,
met de mogelijkheid voor de aanrekening van een bijkomende aanrijkost:
Tarief
container: huisvuil
0,24 euro per kilogram
container: gft
0,10 euro per kilogram
0,24 euro per kilogram
ophaling (op afroep): grof vuil
20 euro aanrijkost per ophaalbeurt
0,90 euro per aanbieding van de toegangspas van 30
ondergrondse container: huisvuil
liter
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1,80 euro per aanbieding van de toegangspas van 60
liter
Alle bedragen worden na elke aanbieding afgerond op 2 cijfers na de komma.
De kilogram- en volumetarieven worden jaarlijks geïndexeerd zoals bepaald in artikel 11.
Artikel 8. Vervangings- of herstellingskosten
Voor de vervanging of herstelling van de (onderdelen van een) container of de
vervanging van de toegangspas is een contantbelasting verschuldigd:
Tarief
40 liter
120 liter 240 liter 1100 liter ondergrondse
container container container container
container
wiel met wielas
/
4,39 euro 4,44 euro /
/
deksel met dekselas 6,93 euro 3,38 euro 4,69 euro /
/
beugel
4,09 euro /
/
/
/
romp
22,31 euro 20,91 euro 26,16 euro /
/
slot
35,00 euro 35,00 euro 35,00 euro 35,00 euro /
elektronische
7,34 euro 7,34 euro 7,34 euro 7,34 euro /
gegevensdrager
container
33,34 euro 28,68 euro 35,30 euro 242,99 euro /
toegangspas
/
/
/
/
5,00 euro
De vervangings- of herstellingskosten zijn niet verschuldigd wanneer de
containergebruiker of de houder van een toegangspas het bewijs levert dat het verlies of
de beschadiging niet werd veroorzaakt door zijn nalatigheid.
Artikel 9. Omruilingskosten
De omruiling naar een ander containerformaat is éénmalig gratis bij wijziging van de
gezinssituatie of bij aanmelding van nieuwe containergebruikers.
Voor een omruiling om andere redenen is een contantbelasting van 10,00 euro per
container verschuldigd.
Artikel 10. Kosten bij evenementen
Containers voor huisvuil kunnen aan evenementenorganisatoren ter beschikking worden
gesteld voor het afval dat op het evenement ontstaat. De containers worden ter
beschikking gesteld voor een vastgelegde periode.
Voor de terbeschikkingstelling van containers op een evenement is een
contantbelasting verschuldigd:
Tarief
240 liter container: huisvuil 5,00 euro per container
1100
liter
container:
10,00 euro per container
huisvuil
Bijkomend is voor de ingezamelde hoeveelheden afval een variabele kost verschuldigd
volgens de tarieven vastgelegd in artikel 7.
Indien er vervangings- of herstellingskosten van toepassing zijn worden deze
aangerekend volgens de tarieven vastgelegd in artikel 8.
Artikel 11. Indexering
De kilogramtarieven, vermeld in artikel 7, worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op
basis van de evolutie van de consumptieprijsindex.
De tarieven worden vermenigvuldigd met een factor:
• met in de teller de consumptieprijsindex die van toepassing was in september van
het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het tarief wordt gewijzigd, en
• met in de noemer de consumptieprijsindex die van toepassing was in september
2020.
Het zo verkregen getal wordt naar beneden afgerond op 2 cijfers na de komma.
De kilogramtarieven worden enkel geïndexeerd indien een even tarief na afronding op 2
cijfers na de komma bereikt wordt.
De volumetarieven, vermeld in artikel 7, worden niet zelfstandig geïndexeerd maar
worden, in geval van tariefwijziging van de kilogramtarieven, eveneens aangepast volgens
de omrekensleutel in VLAREMA bijlage 5.1.4.
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De aanrijkost voor een ophaling op afroep, vermeld in artikel 7, wordt niet
geïndexeerd.
Artikel 12. Wijze van inning
De contantbelastingen in artikelen 4 t.e.m. 9 worden geïnd via een provisie die vooraf te
betalen is.
De betalingsuitnodigingen voor de provisie worden door IOK Afvalbeheer verzonden, in
opdracht van de financieel directeur van de gemeente Herenthout.
Het bedrag van de eerste betalingsuitnodiging is afhankelijk van de toegekende
containers en/of toegangspassen per aansluitpunt:
Bedrag van de
eerste
betalingsuitnodiging
aansluitpunt met één of meerdere containers van 40, 120 en/of
50 euro
240 liter en/of een toegangspas voor de ondergrondse container
aansluitpunt met één of meerdere containers van 1100 liter
500 euro
aansluitpunt met één of meerdere ondergrondse containers
1800 euro
Zodra de provisie lager is dan een bepaald bedrag, het drempelbedrag, wordt een nieuwe
betalingsuitnodiging verzonden. Het drempelbedrag is afhankelijk van de toegekende
containers en/of toegangspassen per aansluitpunt:
Drempelbedrag
aansluitpunt met één of meerdere containers van 40, 120 en/of 240 liter
10,00 euro
en/of een toegangspas voor de ondergrondse container
aansluitpunt met één of meerdere containers van 1100 liter
50,00 euro
aansluitpunt met één of meerdere ondergrondse containers
200,00 euro
Het bedrag van de nieuwe betalingsuitnodiging is afhankelijk van de afvalhistoriek van
de belastingplichtige:
Bedrag van de nieuwe betalingsuitnodiging
afvalhistoriek bedrag van de eerste betalingsuitnodiging + negatieve saldo van de
< 3 maanden provisie
bedrag is gebaseerd op het geraamde gebruik van het DIFTAR-systeem
afvalhistoriek
voor 1 jaar
> 3 maanden
+ negatieve saldo van de provisie
In geval van afmelding naar aanleiding van een verhuis, overlijden, stopzetting … wordt
het resterende bedrag van de provisie teruggestort op het rekeningnummer van de
belastingplichtige.
De afmelding moet uitdrukkelijk door de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger
gebeuren.
Na afmelding worden de containers en/of de toegangspas voor verder gebruik geblokkeerd.
Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd op de provisie, wordt de openstaande
schuld ingekohierd.
De contantbelastingen voor een evenement, vermeld in artikel 10, worden geïnd via een
aparte betalingsuitnodiging en worden aldus niet verrekend via een provisie. Deze
betalingsuitnodiging wordt verzonden door IOK Afvalbeheer, in opdracht van de financieel
directeur. Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de openstaande schuld
ingekohierd.
Artikel 13. Bezwaren
De vestiging en invordering van de belastingen en ook de behandeling van geschillen
gebeuren volgens de modaliteiten vervat in het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging,
de
invordering
en
de
geschillenprocedure
van
provincieen
gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.
Artikel 14. Kennisgeving
Een afschrift van dit reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan IOK Afvalbeheer
en OVAM.
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5.

Sectoraal akkoord 2020 - toekenningsmodaliteiten verhoging koopkracht

Aanleiding
Een nieuw sectoraal akkoord voor de personeelsleden van de lokale en provinciale
besturen.
Regelgeving
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Het sectoraal akkoord van 8 april 2020, afgesloten in comité C1.
De omzendbrief KB/ABB 2020/2 van 29 mei 2020 betreffende het sectoraal akkoord 2020
voor het personeel van de lokale en provinciale besturen - uitvoeringsmodaliteiten.
Adviezen
Het gunstig advies van het MAT van 28 september 2020.
Het protocol van akkoord van het onderhandelingscomité van 8 oktober 2020.
Feiten, context en argumentatie
Op 8 april 2020 sloten de VVSG, de VVP, de drie vakbonden en de Vlaamse regering een
nieuw sectoraal akkoord af voor de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen.
De kern van het sectoraal akkoord is een koopkrachtverhoging van globaal 1,1 % vanaf 1
januari 2020 voor de personeelsleden die onder het toepassingsgebied van een sectoraal
akkoord voor de lokale en provinciale besturen vallen.
Op 8 oktober 2020 leidden de lokale onderhandelingen tot een akkoord over de toepassing
van het sectoraal akkoord voor gemeente en OCMW Herenthout. Dit akkoord houdt in:
• Vanaf 2020 wordt binnen de geldende fiscale en sociale zekerheidsregels aan het
personeelslid dat in dienst is op 6 december een lokale handelaarsbon als
geschenkencheque
ter
gelegenheid
van
Sinterklaas
toegekend.
De
geschenkencheque bedraagt 40,00 euro.
• Vanaf 2020 worden binnen de geldende fiscale en sociale zekerheidsregels aan het
personeelslid ecocheques toegekend. Het voltijds personeelslid ontvangt
ecocheques voor een bedrag van maximum 160,00 euro. Voor het personeelslid dat
deeltijds werkt, wordt het bedrag van de ecocheques geproratiseerd conform de
tewerkstellingsbreuk. De ecocheques worden berekend aan de hand van een
referteperiode die loopt van 1 januari tot en met 31 december van het kalenderjaar.
Voor de berekening wordt rekening gehouden met de tewerkstellingsbreuk, de inen uitdiensttredingen en het onbetaald verlof in het kalenderjaar.
Financieel
Voor de financiering van de koopkrachtverhoging ontvangt de gemeente een toelage VIA5
van 4 354,38 euro. De volledige kostprijs wordt geraamd op 9 400 euro. De loonkosten
zijn voldoende ruim gebudgetteerd om de meerkost te kunnen opvangen.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. De gemeenteraad beslist om vanaf 2020 de koopkrachtverhoging in te zetten
via:
• toekenning van een lokale handelaarsbon ter waarde van 40 euro als
geschenkencheque ter gelegenheid van Sinterklaas aan het personeelslid dat in
dienst is op 6 december.
• toekenning van ecocheques voor een bedrag van maximum 160 euro per vte. Voor
het personeelslid dat deeltijds werkt, wordt het bedrag van de ecocheques
geproratiseerd conform de tewerkstellingsbreuk. De ecocheques worden berekend
aan de hand van een referteperiode die loopt van 1 januari tot en met 31 december
van het kalenderjaar. Voor de berekening wordt rekening gehouden met de
tewerkstellingsbreuk, de in- en uitdiensttredingen en het onbetaald verlof in het
kalenderjaar.
Bovenvermelde toekenningen worden in de rechtspositieregeling opgenomen en in een
latere zitting van de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.
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6.

Kennisneming beslissing Iveka en overige te verrichten formaliteiten met
betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de toetreding
voor de activiteit openbare verlichting

Aanleiding
De mail van 23 september 2020 van de heer Luc Van Campfort namens Fluvius waarin
melding gemaakt wordt dat de ondertekening van de notariële akte naar aanleiding van
de overdracht van de openbare verlichting van onze gemeente aan Iveka is voorzien op
23 november 2020 om 14.00 uur in het regiogebouw van Fluvius, Koningin Elisabethlei 38,
2300 Turnhout.
Regelgeving
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid de artikelen 41, 279,
281, 283 en Deel III, Titel III betreffende de Intergemeentelijke samenwerking;
Beslissing van de gemeenteraad van 7 oktober 2019 houdende goedkeuring van het
aanbod ‘Fluvius Openbare verlichting' en de toetreding tot Iveka voor de activiteit openbare
verlichting;
Beslissing van de raad van bestuur van Iveka van 13 december 2019 tot kapitaalverhoging
per 13 december 2019 van het variabel kapitaal ten bedrage van 14.884.000,00 euro door
middel van 595.360 Aov-aandelen;
Beslissing van de buitengewone algemene vergadering van Iveka van 13 december 2019
waarbij de gemeente Herenthout als deelnemer voor de activiteit openbare verlichting werd
aanvaard met ingang 13 december 2019.
Feiten, context en argumentatie
Het inbrengverslag van de raad van bestuur van Iveka, het inbrengverslag van de
commissaris en notulen (onderhands en notarieel) van de buitengewone algemene
vergadering waarbij de inbreng voor de gemeente bestaat uit een definitieve
inbrengwaarde van 321.645,31 euro, vertegenwoordigd door hetzij 9.649 aantal aandelen
Aov en 80.420,31 euro in cash.
Het cashgedeelte werd door Iveka gestort op 14 februari 2020 op rekening van de
gemeente Herenthout.
Het ontwerp van notariële akte houdende de inbreng in natura en de vaststelling van de
verwezenlijking van de kapitaalverhoging zoals overgemaakt op 17 september 2020.
Het voorstel van Iveka om deze notariële akte te verlijden op 23 november 2020 om 14.00
uur in het regiogebouw te Turnhout, Koningin Elisabethlei 38.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Kennis te nemen van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering
van Iveka van 13 december 2019 houdende de aanvaarding van de toetreding per 13
december 2019 van de gemeente voor de activiteit openbare verlichting tot Iveka en van
de ermee gepaard gaande kapitaalverhoging ingevolge de beslissing van de buitengewone
algemene vergadering van 13 december 2019.
Artikel 2. Haar goedkeuring te hechten aan het ontwerp van notariële akte houdende
formalisering van hogervermelde inbreng in natura.
Artikel 3. Beslist de heer Stijn Raeymaekers, voorzitter gemeenteraad en mevrouw
Liesbeth Lambaerts, algemeen directeur aan te duiden om als gevolmachtigde van de
gemeente de authentieke akte te ondertekenen op 23 november 2020 om 14.00 uur in het
regiogebouw te Turnhout, Koningin Elisabethlei 38. Bij verhindering van één van
bovengenoemde personen kan elkeen van hen – overeenkomstig de artikelen 281 en 283
van het decreet over het lokaal bestuur – schriftelijk op een informatiedrager naar keuze
een bevoegde persoon aanduiden om in zijn/haar opdracht als gevolmachtigde de
voormelde ondertekening te volbrengen. Dergelijke aanduiding zal aan de eerstvolgende
gemeenteraad ter kennis worden gebracht.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen alsook kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Iveka, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie) op
het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
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7.

IOK Afvalbeheer - goedkeuring
vergadering van 18 december 2020

agenda

buitengewone

algemene

Aanleiding
De buitengewone algemene vergadering van IOK Afvalbeheer vindt plaats op vrijdag 18
december 2020 om 16.30 uur op digitale wijze.
Regelgeving
•
•

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd tot op
heden
De statuten van IOK Afvalbeheer: de statutaire bepalingen inzake de organisatie
van de algemene vergadering zijn vervat in artikelen 33 en volgende van de
statuten van IOK Afvalbeheer

Adviezen
Niet van toepassing.
Feiten, context en argumentatie
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2020 bevat
volgende agendapunten:
1. Activiteitenplan 2021
2. Begroting 2021
3. Toetreding IOK Afvalbeheer in OFP Provant
4. Varia
De statutaire bepalingen inzake de organisatie van de algemene vergadering zijn vervat in
artikelen 33 en volgende van de statuten van IOK Afvalbeheer.
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichtende nota die aan de deelnemers wordt
voorgelegd.
De gemeenteraad neemt kennis van en sluit zich aan bij het voorgestelde activiteitenplan
2021.
De gemeenteraad neemt kennis van en sluit zich aan bij de begroting 2021 en de hierin
vervatte tarieven van de opdrachthoudende vereniging IOK Afvalbeheer.
De gemeenteraad sluit zich aan bij de overwegingen die de motivering vormen van de
participatie van IOK Afvalbeheer in OFP Provant.
Financieel
Geen financiële impact.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Hecht goedkeuring aan het activiteitenplan 2021.
Artikel 2. Hecht goedkeuring aan de begroting 2021 en de hierin vervatte tarieven van de
opdrachthoudende vereniging IOK Afvalbeheer.
Artikel 3. Hecht goedkeuring aan de toetreding van IOK Afvalbeheer tot OFP Provant.
Artikel 4. De volmachtdrager wordt gemandateerd om conform dit besluit te handelen en
te beslissen op deze buitengewone algemene vergadering.
8.

IOK - goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 18
december 2020

Aanleiding
De buitengewone algemene vergadering van IOK vindt plaats op vrijdag 18 december 2020
om 16.00 uur op digitale wijze.
Regelgeving
•

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd tot op
heden
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•

De statuten van IOK: de statutaire bepalingen inzake de organisatie van de
algemene vergadering zijn vervat in artikelen 32 en volgende van de statuten van
IOK

Adviezen
Niet van toepassing.
Feiten, context en argumentatie
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2020 bevat
volgende agendapunten:
1. Toetreding IOK in Welzijnszorg Kempen/Statutenwijziging
2. Activiteitenplan 2021
3. Begroting 2021
4. Toetreding IOK in OFP Provant
5. Varia.
De statutaire bepalingen inzake de organisatie van de algemene vergadering zijn vervat in
artikelen 32 en volgende van de statuten van IOK.
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichtende nota die aan de deelnemers wordt
voorgelegd ter voorbereiding van de buitengewone algemene vergadering van 18
december 2020.
De gemeenteraad neemt kennis van en sluit zich aan bij het voorgestelde activiteitenplan
2021.
De gemeenteraad neemt kennis van en sluit zich aan bij de begroting 2021 en de hierin
vervatte werkingskosten voor de in-housedienstverlening van de kostendelende vereniging
IOK.
De gemeenteraad sluit zich aan bij de overwegingen die de motivering vormen van de
participatie van IOK in OFP Provant.
Financieel
Geen financiële impact.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Hecht goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging van IOK in verband
met de toetreding van IOK in Welzijnszorg Kempen.
Artikel 2. Hecht goedkeuring aan de participatie van IOK in Welzijnszorg Kempen conform
de voorgestelde modaliteiten.
Artikel 3. Hecht goedkeuring aan het activiteitenplan 2021.
Artikel 4. Hecht goedkeuring aan de begroting 2021 en de hierin vervatte werkingskosten
voor de in-house dienstverlening van de dienstverlenende en kostendelende vereniging
IOK.
Artikel 5. Hecht goedkeuring aan de toetreding van IOK tot OFP Provant.
Artikel 6. De volmachtdrager wordt gemandateerd om conform dit besluit te handelen en
te beslissen op deze buitengewone algemene vergadering.
9.

Cipal dv - goedkeuring agenda algemene vergadering van 10 december
2020

Aanleiding
De oproepingsbrief van Cipal dv van 26 oktober 2020 voor deelname aan de algemene
vergadering van 10 december 2020 om 16.00 uur.
Regelgeving
•
•

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd tot op
heden, in het bijzonder artikel 40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad en
inzake de intergemeentelijke samenwerking
Statuten van Cipal
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Adviezen
Niet van toepassing.
Feiten, context en argumentatie
De gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg
'Cipal').
Het gemeenteraadsbesluit van 4 februari 2019 inzake de aanduiding van de
vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal.
De oproeping tot de algemene vergadering van Cipal van 10 december 2020 met de
volgende agendapunten:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2021
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
De toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze algemene
vergadering.
De voorstellen van de Raad van Bestuur van Cipal.
Omdat er geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te
weigeren.
Financieel
Geen financiële impact.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de
agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 10 december 2020
goedgekeurd.
Artikel 2. De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de
algemene vergadering van Cipal van 10 december 2020 te handelen en te beslissen
conform dit besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen
beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden
verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de gemeente gemachtigd om deel te nemen
aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van
onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.
10.

TMVS dv - Goedkeuring agenda algemene vergadering van 8 december
2020

Aanleiding
Gemeente Herenthout is aangesloten bij de Tussengemeentelijke Maatschappij voor
Services, dienstverlenende vereniging (TMVS dv).
De oproepingsbrief van TMVS dv voor deelname aan de buitengewone algemene
vergadering van dinsdag 8 december 2020, waarin de agenda werd meegedeeld. Deze
vergadering vindt plaats om 14.30 uur. De praktische organisatie zal eind oktober 2020
aan alle afgevaardigden meegedeeld worden.
Regelgeving
•
•
•

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd tot op
heden;
Statuten van TMVS dv;
Besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2019 waarbij de heer Wim Van Thielen
werd aangeduid om onze gemeente te vertegenwoordigen in de algemene
vergadering van TMVS dv met gemeenteraadslid Chantal Helsen als
plaatsvervanger.

Adviezen
Niet van toepassing.
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Feiten, context en argumentatie
De agenda bevat volgende agendapunten:
1. Toetreding van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (conform
artikel 432 DLB)
4. Begroting 2021 (conform artikel 432 DLB)
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
6. Statutaire benoemingen
7. Varia
Financieel
Geen financiële impact
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda
van de buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 8 december 2020 en de daarbij
behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1. Toetreding van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (conform
artikel 432 DLB)
4. Begroting 2021 (conform artikel 432 DLB)
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
6. Statutaire benoemingen
7. Varia
Artikel 2. De gemeenteraad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend
vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking
tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 8 december 2020,
te onderschrijven en haar/zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de
gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van
voormelde algemene vergadering.
Artikel 3. Een afschrift van dit besluit zal hetzij per post ter attentie van FARYS | TMVW,
Stropstraat
1
te
9000
Gent
hetzij
per
elektronische
post,
20201208BAVTMVS@farys.be gestuurd worden.
11.

Goedkeuring tijdelijke aanpassing concessievergoeding ten gevolge van
COVID-19

Regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en latere wijzigingen;
Beslissing van de gemeenteraad van 24 februari 2014 houdende goedkeuring van de
voorwaarden tot het in concessie geven van de uitbating van de cafetaria van het
gemeentelijk sportcomplex ’t Kapelleke;
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 april 2014 tot toewijzing
van de concessie tot uitbating van de cafetaria van het gemeentelijk sportcomplex ‘t
Kapelleke;
Beslissing van de gemeenteraad van 1 juli 2019 tot vaststelling van de voorwaarden voor
het toekennen van een concessie tot het exploiteren van de cafetaria van het gemeentelijk
ontmoetingscentrum ’Ter Voncke';
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21 oktober 2019 tot
toewijzing van de concessie tot het exploiteren van de cafetaria van het gemeentelijk
ontmoetingscentrum ’Ter Voncke'.
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Feiten, context en argumentatie
Als gevolg van de maatregelen met betrekking tot COVID-19 en de beslissing van de
nationale veiligheidsraad van 12 maart 2020 tot verplichte sluiting van alle
horecagelegenheden met ingang van 13 maart 2020 waren de cafetaria's van het
gemeentelijk sportcomplex 't Kapelleke en het gemeentelijk ontmoetingscentrum Ter
Voncke gesloten voor de periode van 13 maart 2020 tot 8 juni 2020.
Ook na de heropening werden beide zaken nog geconfronteerd met omzetverlies door de
verschillende beperkende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.
Sinds 19 oktober 2020 moet de horeca op bevel van de federale overheid opnieuw verplicht
vier weken lang de deuren sluiten.
Indien de verplichte sluiting langer zal aanhouden, kan overwogen worden een additionele
tegemoetkoming te voorzien.
Het is dus billijk om een deel van de huur kwijt te schelden, al moet er ook rekening
gehouden worden met het feit dat er ook woonst voorzien is in de concessievergoeding.
Besluit:
Met 13 stemmen voor (Stijn Raeymaekers, Stefanie Vrins, Machteld Ledegen,
Maurice Helsen, Willy Torfs, Jan Van Dyck, Freddy Kerkhofs, Hugo Cambré, Wim
Van Thielen, Sander Ooms, Chantal Helsen, Paul Verstrepen, Hilde Heylen), 6
onthoudingen (Gert Van Dyck, Herman Dom, Sophie Gabriëls, Kathleen Eykens,
Ann Willems, Maarten Aerts)
Artikel 1. De concessievergoedingen voor de cafetaria van het gemeentelijk sportcomplex
't Kapelleke en het gemeentelijk ontmoetingscentrum Ter Voncke worden kwijtgescholden
voor de periode april tot en met juni 2020.
Artikel 2. Voor de periode september tot en met december 2020 wordt een reductie van
één derde van de maandelijkse concessievergoeding toegestaan voor de cafetaria van het
gemeentelijk sportcomplex 't Kapelleke en het gemeentelijk ontmoetingscentrum Ter
Voncke.
12.

Goedkeuring inzet middelen COVID-19 noodfonds voor sport, jeugd en
cultuur

Regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en latere wijzigingen;
Decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen m.b.t. de noodfondsen
voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en m.b.t. de armoedebestrijding
n.a.v. de COVID-19 pandemie.
Feiten, context en argumentatie
De gemeente Herenthout heeft van de Vlaamse overheid een bedrag van 89.711,66 euro
gekregen uit het noodfonds voor cultuur, jeugd, sport en media. Deze middelen moeten
aangewend worden ter ondersteuning van de vermelde sectoren.
Jaarlijks keert de gemeente 50.000 euro aan volgende subsidies uit ter ondersteuning van
de verenigingen:
-) cultuur: 17.000 euro
-) jeugd: 15.000 euro (werkingssubsidies, niet de jaarlijkse infrastructuursubsidies)
-) sport: 18.000 euro (uitgezonderd de historische subsidies).
Het lijkt aangewezen om deze subsidies te verdubbelen, gespreid over een periode van 2
jaar. Concreet betekent dit dat 50 procent extra zal uitbetaald worden in 2020 en 50
procent extra in 2021.
Omdat 2020 geen normaal werkingsjaar is voor de meeste verenigingen wordt voorgesteld
de toegekende subsidiebedragen van 2020 te behouden voor 2021, en dus eenzelfde
verdeling toe te passen in 2021. Dit heeft als voordeel dat de verenigingen minder
administratief werk hebben omdat er geen nieuw dossier moet ingediend worden en
bovendien kunnen op deze manier de subsidies voor 2021 reeds in het eerste kwartaal van
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2021 uitbetaald worden om de cashpositie van de verenigingen zo goed mogelijk te
ondersteunen.
Verder wordt voorgesteld een bedrag van 10.000 euro uit het noodfonds te reserveren
voor individuele ondersteuningsdossiers. Verenigingen die het echt moeilijk hebben,
kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Ook wordt er 10.000 gereserveerd voor
tussenkomst in vaste kosten ten gevolge van eigen of gehuurde infrastructuur. De
verenigingen zullen hiervoor eveneens een aanvraag kunnen indienen. Deze aanvragen
moeten ingediend worden tegen midden januari 2021, en op basis hiervan zal een voorstel
tot verdeling uitgewerkt worden dat nadien aan de gemeenteraad ter goedkeuring zal
voorgelegd worden.
De overblijvende 19.711,66 euro uit het noodfonds zal niet uitgekeerd worden aan de
verenigingen maar zal gebruikt worden voor een gedeeltelijke financiering van
ondersteuningsmaatregelen door de gemeente (geen huurkosten voor vergaderingen van
verenigingen, ondersteuning bij organisaties ...) en als compensatie voor het wegvallen
van inkomsten (minder huur zalen, minder concessievergoedingen, opschorting
terugbetaling leningen ...).
Besluit:
Met 13 stemmen voor (Stijn Raeymaekers, Stefanie Vrins, Machteld Ledegen,
Maurice Helsen, Willy Torfs, Jan Van Dyck, Freddy Kerkhofs, Hugo Cambré, Wim
Van Thielen, Sander Ooms, Chantal Helsen, Paul Verstrepen, Hilde Heylen), 6
onthoudingen (Gert Van Dyck, Herman Dom, Sophie Gabriëls, Kathleen Eykens,
Ann Willems, Maarten Aerts)
Artikel 1. De bedragen van de werkingssubsidies voor verenigingen volgens een
subsidiereglement worden verhoogd met 50 procent voor 2020, naar een totaalbedrag van
75.000 euro.
Artikel 2. De in 2020 toegekende subsidiebedragen worden behouden voor 2021, zodat
ook in 2021 een totaalbedrag van 75.000 euro uitgekeerd wordt. De subsidies voor 2021
zullen uitbetaald worden in het eerste kwartaal van 2021.
Artikel 3. Alle verenigingen kunnen een aanvraag indienen tot individuele tussenkomst
omwille van financiële moeilijkheden of tot tussenkomst in vaste kosten ten gevolge van
eigen
of
gehuurde
infrastructuur.
Voor
beide
tussenkomsten
(individuele
ondersteuningsdossiers en tussenkomsten infrastructuurkosten) wordt telkens 10.000
euro voorzien. De aanvragen moeten ingediend worden tegen midden januari 2021,
waarop een voorstel tot verdeling zal uitgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd worden
aan de gemeenteraad.
13.

Goedkeuring tijdelijke aanpassing huur Molenhuis ten gevolge van
COVID-19

Regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en latere wijzigingen;
Beslissing van de gemeenteraad van 23 maart 2015 houdende machtiging tot aankoop van
het eigendom 'Verheyen' te Herenthout, Molenstraat 46-52;
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 november 2017
houdende goedkeuring overdracht handelshuur café Molenhuis.
Feiten, context en argumentatie
Als gevolg van de maatregelen met betrekking tot COVID-19 en de beslissing van de
nationale veiligheidsraad van 12 maart 2020 tot verplichte sluiting van alle
horecagelegenheden met ingang van 13 maart 2020 was café Molenhuis gesloten voor de
periode van 13 maart 2020 tot 8 juni 2020.
Sinds 19 oktober moet de horeca op bevel van de federale overheid opnieuw verplicht vier
weken lang de deuren sluiten.
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Rekening houdend met het feit dat de uitbater van café Molenhuis geen recht heeft op
steunmaatregelen wegens zelfstandige in bijberoep als gepensioneerde, is het billijk om
een deel van de huur kwijt te schelden.
Besluit:
Met 13 stemmen voor (Stijn Raeymaekers, Stefanie Vrins, Machteld Ledegen,
Maurice Helsen, Willy Torfs, Jan Van Dyck, Freddy Kerkhofs, Hugo Cambré, Wim
Van Thielen, Sander Ooms, Chantal Helsen, Paul Verstrepen, Hilde Heylen), 6
onthoudingen (Gert Van Dyck, Herman Dom, Sophie Gabriëls, Kathleen Eykens,
Ann Willems, Maarten Aerts)
Enig artikel. Voor de periode september tot en met december 2020 wordt een reductie
van één derde van de maandelijkse huur toegestaan voor café Molenhuis.
14.

Uitrol cadeaucheques
armoede

Vlaamse

COVID-subsidie

consumptiebudget

Aanleiding
Lokale besturen kunnen bij de Vlaamse overheid naar aanleiding van corona een
subsidieaanvraag indienen voor de ondersteuning van het consumptiebudget voor
kwetsbare doelgroepen. Herenthout vroeg deze coronasubsidie aan op 30 september 2020
(tevens Vlaamse deadline voor de aanvraag), met principiële goedkeuring van het college
van burgemeester en schepenen. Het project wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad
ter goedkeuring.
Regelgeving
Ministerieel besluit van 30 juni 2020, en latere wijzigingen, houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een specifieke
subsidie aan de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.
Feiten, context en argumentatie
Lokale besturen kunnen bij de Vlaamse Regering een subsidieaanvraag indienen voor de
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. Deze subsidie
heeft een tweeledig doel:
- de koopkracht verhogen van huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig
inkomensverlies leden en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden;
- de lokale economie via een krachtige lokale impuls versterken.
Herenthout diende een aanvraag in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur voor het
maximumbedrag van 16.647,85 euro. Met deze middelen wil het lokaal bestuur
gezinnen/individuen in begeleiding bij de sociale dienst een eindejaarscadeau bezorgen,
dewelke hun koopkracht moet verhogen. In Herenthout kunnen de bestaande
geschenkcheques van de gemeente dienen als systeem voor de uitrol van de
eindejaarscheque. Doordat dit een bestaand systeem is, kan het snel en gemakkelijk
gerealiseerd worden.
Omwille van COVID-19 komt vooral de koopkracht van de meest kwetsbare
gezinnen/individuen van onze gemeente in het gedrang. Voor deze gezinnen/individuen
wilt het lokaal bestuur een eindejaarscheque uitreiken in de maand december die zij
kunnen inzetten om sint-, kerst- en of eindejaarscadeaus te voorzien voor elkaar en voor
de kinderen. Dit om het welzijn van het gezin en de kinderen te bevorderen. De
eindejaarscheque kan omgeruild worden bij een breed spectrum aan Herenthoutse
handelaars. De cadeaubon kan uitgegeven worden tot en met 31 september 2021.
De toekenning van de cadeaucheques gebeurt uitsluitend door de sociale dienst, omdat
het lokaal bestuur wil focussen op cliënteel van de sociale dienst.
De waarde van de cadeaucheque wordt bepaald op basis van het aantal personen in het
gezin. De cadeaucheque zal in zo klein mogelijke bedragen uitgereikt worden zodanig dat
deze maximaal kan ingezet worden ook voor kleinere aankopen.
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De cliënten van de sociale dienst worden aangeschreven met de vraag om hun
cadeaucheque op te halen op de sociale dienst. Door de contacten naar aanleiding van de
cadeaucheque ontstaat er voor de maatschappelijke werkers een extra opportuniteit om
de huidige situatie van de cliënt te observeren.
De rechthebbende ontvangt samen met zijn cadeaucheques een overzicht van de
deelnemende zaken en uitleg over het gebruik. De consument overhandigt de cheque op
moment van betaling aan de deelnemende handelaar, net zoals bij een andere waardebon.
De geschenkcheques moeten volledig (met afscheurstrookje) en samen met het daarvoor
bestemde formulier binnengebracht worden bij de gemeente. De handelaar krijgt dan het
afscheurbare strookje van de geschenkcheque mee om te bewaren voor zijn administratie.
Het gemeentebestuur schrijft het verschuldigde bedrag over op de bankrekening van de
handelaar. Dit moet gebeuren ten laatste op 31 december 2021. De cadeaucheques
worden voorzien van een extra sticker/stempel om ze te onderscheiden van de reguliere
geschenkcheques. Op die manier kan opgevolgd worden hoeveel bons gevalideerd werden
door deze doelgroep en vanuit deze subsidie.
De cadeaubon zal per gezin uitgereikt worden aan het totaal aantal cliënten van de sociale
dienst (volwassenen en kinderen tellen per hoofd mee). Momenteel zijn dat 226 personen.
Financieel
Het lokaal bestuur ontvangt een subsidiebedrag van 16.647,85 euro.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. De gemeenteraad keurt de subsidieaanvraag en het daarbij horende voorstel
ter uitwerking goed.
Aldus gedaan in zitting als boven.
Bij bevel:

Liesbeth Lambaerts
Algemeen directeur

Stijn Raeymaekers
Burgemeester-voorzitter
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