Gemeente HERSELT

Provincie ANTWERPEN

Arrondissement TURNHOUT

NOTULEN UIT DE GEMEENTERAAD
ZITTING van 29 juni 2015
AANWEZIG:

Tubbax W. – voorzitter van de gemeenteraad
Peetermans L. – burgemeester
Helsen K., Korthout R., Peeters M., Battel G., Van Thielen C. - schepenen
Valgaeren E. - schepen met raadgevende stem
Luyten F., Van Hove L., Van der Veken M., Verstappen K., Van Reet H., Van
Herck J., Bloemmen K., Van den Wouwer M., Colson M., Saliën T., Buts H.,
Vangeel M., Hermans G., Van den Bulck I., Keymeulen P. - raadsleden
en Anthonis E. - secretaris.

De voorzitter opent de zitting om 20:30 uur.

Openbare zitting

SECRETARIAAT
001

TOEGEVOEGD AGENDAPUNT DOOR DE VOORZITTER VAN DE RAAD:
- Vervanging gemeenteraadslid Rita Aerts - verhinderd omwille van medische
redenen
- Vervanging door opvolger Hans Celen (2.075.083.5)

1. Kennisname verhindering raadslid Rita Aerts om medische redenen
Situering
Gemeenteraadslid Rita Aerts verzoekt (de voorzitter van) de gemeenteraad, bij mail van 24-06-2015
hieronder integraal cursief weergegeven, om vervangen te worden als gemeenteraadslid omwille van
medische redenen voor een minimale termijn van twaalf weken.

“Mag ik u vriendelijk verzoeken akte te willen nemen, op basis van art. 14 van het
Gemeentedecreet, van mijn verhindering op de gemeenteraadszittingen -om medische
redenen-, gedurende een minimale termijn van twaalf weken.
Ik wil bijgevolg worden vervangen door een van de opvolgers van mijn fractie.en dit vanaf de
raad van 29 juni e.k.
Mijn geneeskundig attest in bijlage.”
Gelet op het continuïteitsbeginsel, is raadslid Rita Aerts pas vervangen als haar opvolger de eed heeft
afgelegd.
Wettelijke gronden
Gemeentedecreet, art. 14:

De gemeenteraad neemt akte van de verhindering van de volgende personen:
1° het gemeenteraadslid dat om medische redenen, om studieredenen of wegens verblijf in het
buitenland gedurende een minimale termijn van twaalf weken niet aanwezig kan zijn op de
vergaderingen van de gemeenteraad en vervangen wil worden. Hij richt daartoe een schriftelijk
verzoek aan de voorzitter van de gemeenteraad. Bij het verzoek tot vervanging voor verhindering
wegens medische redenen wordt een geneeskundig getuigschrift van maximaal vijftien dagen oud
gevoegd, dat tevens de minimale termijn van afwezigheid om medische redenen aangeeft. Als het
gemeenteraadslid dat om medische redenen afwezig blijft, niet in staat is om dat verzoek tot de
voorzitter te richten, wordt hij van rechtswege als verhinderd beschouwd vanaf de derde
opeenvolgende vergadering waarop hij afwezig is en zolang hij afwezig blijft. Bij het verzoek tot
vervanging voor verhindering om studieredenen of verblijf in het buitenland wordt een attest gevoegd
van de onderwijsinstelling of opdrachtgever;
Gemeentedecreet, art. 16:
Het gemeenteraadslid ….dat als verhinderd wordt beschouwd, … wordt vervangen door zijn opvolger,
die wordt aangewezen overeenkomstig [1 het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011] 1.
De geloofsbrieven worden onderzocht overeenkomstig artikel 7, § 3. De eedaflegging gebeurt in
openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad.
Het gemeenteraadslid dat als verhinderd wordt beschouwd, wordt vervangen zolang de toestand van
verhindering duurt. De gemeenteraad neemt akte van de beëindiging van de periode van verhindering.
KENNISNAME
Art. 1:
Art. 2:

Van de verhindering als gemeenteraadslid van raadslid Rita Aerts vanaf de raad van heden
29-06-2015.
Het tijdstip van de beëindiging van de periode van verhindering zal aan de raad
gecommuniceerd worden.

2. Onderzoek geloofsbrieven opvolger
Situering
Raadslid Rita Aerts wenst omwille van medische redenen vervangen te worden als gemeenteraadslid
gedurende haar periode van “verhindering” als raadslid.
De heer Stefan Korthout, de eerstvolgende opvolger op de lijst waartoe raadslid raadslid Ria Aerts
behoort, wenst het verhinderd raadslid NIET te vervangen, getuige zijn mail gericht aan de voorzitter
en de secretaris van de raad als volgt:

De heer Hans Celen, de opvolger na de heer Stefan Korthout, wenst raadslid Rita Aerts te vervangen
gedurende haar periode van verhindering zoals blijkt uit zijn mail aan voorzitter en secretaris van de
raad van 24-06-2015, hieronder weergegeven.

Na onderzoek van de geloofsbrieven van Hans Nabor Irma Celen, geboren te Leuven op 25-01-1968,
wonende te Herselt, Dorp 3, (als tweede opvolger verkozen op lijst nr. 2 – N-VA, zoals blijkt uit het
officieel proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2012), is duidelijk dat hij
voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden.
Er kunnen ook geen onverenigbaarheden worden vastgesteld.
Volgende documenten staven dat hij voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden:
-

getuigschrift van woonst

-

uittreksel uit het strafregister
verklaring op eer van het zich niet in onverenigbaarheid bevinden

BESLUIT:
De geloofsbrieven van Hans Celen, goed te keuren en vervolgens vast te stellen dat voldaan is aan zijn
verkiesbaarheidsvoorwaarden.

3. Besluit vervanging
Situering
Hans Celen biedt zich aan voor de eedaflegging naar aanleiding van de vervanging van mevrouw Rita
Aerts, verhinderd als raadslid.
BESLUIT:
Art. 1:

Art. 2:
Art. 3:

De heer Hans Celen legt in openbare vergadering, in handen van de voorzitter van
gemeenteraad Wendy Tubbax, de voorgeschreven eed af als volgt: "Ik zweer
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."
Hans Celen zal gemeenteraadslid Rita Aerts vervangen tijdens haar verhindering
gemeenteraadslid.
Dit besluit wordt medegedeeld aan de toezichthoudende overheid, zoals bepaald in
toezichtrubriek uit het Gemeentedecreet.

AANWEZIG:

de
de
als
de

Tubbax W. – voorzitter van de gemeenteraad
Peetermans L. – burgemeester
Helsen K., Korthout R., Peeters M., Battel G., Van Thielen C. - schepenen
Valgaeren E. - schepen met raadgevende stem
Luyten F., Van Hove L., Van der Veken M., Verstappen K., Van Reet H., Van
Herck J., Bloemmen K., Van den Wouwer M., Colson M., Saliën T., Buts H.,
Vangeel M., Hermans G., Van den Bulck I., Keymeulen P., Celen H. - raadsleden
en Anthonis E. - secretaris.

SECRETARIAAT
001/A

Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077)

Situering
De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015.
Discussie ter zitting
De fractieleider van N-VA, Peter Keymeulen, stelt met betrekking tot het rapport waarvan gewag in
agendapunt 020 van de vorige raad (zie onderstreepte gedeelte verder), dat dit nog steeds niet werd
bekomen.
Vanuit het college wordt toegezegd het verslag in kwestie te bezorgen.
Noot secretaris: het situerend gedeelte van de notule in kwestie wordt hieronder voor alle
duidelijkheid (cursief) toegevoegd.
De schepen vervolgt dat onderzoek dat plaatsvond aantoont dat er een grote tevredenheid is bij
de lezers over de infrastructuur, de openingsuren en de service. Ze gaat verder dat met

betrekking tot de openingsuren het duidelijk is dat er een concentratie van bezoekers is binnen
bepaalde uren. De openingsuren uitbreiden brengt dus niet noodzakelijk een toename van het
aantal bezoekers met zich mee, maar wel een grotere spreiding. De schepen verduidelijkt dat de
tevredenheid met de huidige vakantieregeling hoger ligt dan vroeger.
Wanneer raadslid Peter Keymeulen vraagtekens plaatst bij de wetenschappelijke onderbouw
van de uitgevoerde mondelinge bevraging, voegt schepen Kathleen Helsen toe dat ook uit een
wetenschappelijke studie bleek dat er een grote tevredenheid was op het vlak van cultuur.
Raadslid Peter Keymeulen vraagt dit verslag toe te voegen aan de ontwerpnotulen
BESLUIT eenparig:
De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren.

SOCIAAL HUIS
002

Kennisname van de jaarrekening 2014 van het OCMW (1.842.073.521.8)

Situering
Op 15-06-2015 werd de jaarrekening van 2014 van het OCMW vastgesteld door de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn.
De raad kan overeenkomstig art. 174 van het OCMW-decreet eventueel opmerkingen desbetreffend
overmaken aan de provinciegouverneur.
Wettelijke gronden
Het decreet van 19-12-2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn (OCMW-decreet), meer bepaald de artikelen 174 en 270, hieronder weergegeven:
Art 174 1 § 1. De raad voor maatschappelijk welzijn spreekt zich in de loop van het eerste semester
van het financiële boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft
uit over de vaststelling van de jaarrekening.
Als de raad voor maatschappelijk welzijn bezwaren heeft tegen bepaalde verrichtingen, formuleert
hij een advies over de aansprakelijkheid van de bij die verrichtingen betrokken actoren. Dat advies
wordt als bijlage bij de jaarrekening gevoegd, en wordt bezorgd aan de actoren die aansprakelijk
worden gesteld.
Een afschrift van de overeenkomstig dit artikel vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen
bezorgd aan de provinciegouverneur.
§ 2. Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt bezorgd aan de gemeenteraad, die
binnen vijftig dagen na overzending, zijn opmerkingen ter kennis kan brengen van de
provinciegouverneur.
§ 3. De provinciegouverneur keurt de jaarrekening goed als ze juist en volledig is en een waar en
getrouw beeld geeft van de financiële toestand van het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn.
Als de provinciegouverneur geen besluit verzonden heeft binnen een termijn van honderdvijftig
dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van de opmerkingen van de gemeenteraad
over de jaarrekening of, als de gemeenteraad geen opmerkingen heeft verzonden, op de derde dag die
volgt op de dag van het verstrijken van de termijn, vermeld in paragraaf 2, wordt hij geacht de
jaarrekening goed te keuren.
§ 4. De raad voor maatschappelijk welzijn kan bij de Vlaamse Regering gemotiveerd beroep
instellen tegen het besluit van de provinciegouverneur tot niet-goedkeuring van de jaarrekening.
Het beroep moet worden ingediend binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de derde dag
die volgt op de verzending van het betwiste besluit. De Vlaamse Regering spreekt zich uit over het

ingestelde beroep binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de
verzending van het beroep. Als de Vlaamse Regering binnen die termijn geen beslissing heeft
verzonden, wordt ze geacht in te stemmen met het besluit van de provinciegouverneur.]1
---------(1)<DVR 2012-06-29/15, art. 50, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
Art. 270 OCMW decreet, meer bepaald § 1
Over de volgende aangelegenheden kan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn alleen
beslissen als ze vooraf voor advies zijn voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen:
1° het meerjarenplan, de aanpassingen aan het meerjarenplan en de budgetten van het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn, alsook het budget van de ziekenhuizen die afhangen van het
centrum
2° het vaststellen of wijzigen van de personeelsformatie
3° het vaststellen of wijzigen van de rechtspositieregeling van het personeel, voor zover die
vaststelling of wijziging een financiële weerslag kan hebben of erdoor van de rechtspositieregeling van
het gemeentelijk personeel wordt afgeweken
4° de indienstneming van extra personeel, behalve in gevallen van hoogdringendheid of als het gaat
om het personeel van het ziekenhuis, vermeld in artikel 218
5° het oprichten van nieuwe diensten of instellingen en het uitbreiden of het in belangrijke mate
inkrimpen of stopzetten van de bestaande diensten of instellingen
6° het oprichten van, het toetreden tot, het uittreden uit of het ontbinden van de verenigingen of
vennootschappen overeenkomstig titel VIII
7° de budgetwijzigingen zodra die de geconsolideerde gemeentelijke bijdrage verhogen of
verminderen of het gevolg zijn van het oprichten of afschaffen van een dienstverlening, alsook de
beslissingen met betrekking tot de ziekenhuizen waardoor hun tekort toeneemt
8° de wijzigingen van investeringsprojecten zodra de totale financiering van de lopende of op te
starten projecten verhoogt qua bedrag of wijzigt qua aard, behalve als die wijzigingen enkel inhouden
dat de externe financiering tijdelijk of definitief wordt vervangen door financiering met een deel van
het werkkapitaal
Het college van burgemeester en schepenen brengt het advies, vermeld in het eerste lid, uit binnen
een termijn van dertig dagen na de ontvangst van de ontwerpbeslissing. Bij gebrek aan kennisgeving
van het advies aan het openbaar centrum binnen de voorgeschreven termijn kan aan het adviesvereiste
worden voorbijgegaan.
§ 2. Het advies van het college van burgemeester en schepenen wordt bij de beslissing gevoegd als
die naar de toezichthoudende overheid wordt gestuurd. Als ingevolge § 1, tweede lid, aan het
adviesvereiste is voorbijgegaan, wordt dat in het overwegend gedeelte van de beslissing vermeld.

Discussie ter zitting
De voorzitter van het OCMW geeft een korte duiding omtrent de jaarrekening 2014.
Raadslid Mark Van den Wouwer hekelt het feit dat heel wat van de over 2014 geplande investeringen,
niet zijn uitgevoerd in dat jaar en dat we ondertussen al in 2015 zijn.
De voorzitter van het OCMW verklaart een en ander en refereert onder meer aan het dossier
kinderopvang.
De kritiek vanuit de N-VA fractie richt zich verder op een gebrek aan een concreet plan van aanpak
met een duidelijke timing en dringt aan op een hogere snelheid van uitvoering van wat aan projecten is
ingeschreven in het budget.
Raadslid Maurice Van der Veken hekelt eveneens de schrijnende toestand met betrekking tot de
kinderopvang in Ramsel.
Schepen van financiën Ronny Korthout pleit ervoor dat het OCMW zijn ding kan doen.
Een geïntegreerde aanpak moet verder ook een aandachtspunt zijn.
Zo dient het dossier kinderopvang gekaderd in een groter geheel.

KENNISNAME
van de jaarrekening 2014 van het OCMW van Herselt.

BRANDWEER
003

Brandweerbijdragen: goedkeuring afrekening 2012 (1.784(1))

Situering
Op 19-05-2015 ontving de gemeente de afrekening 2012 van de brandweerbijdragen die de gemeente
Herselt verschuldigd is als Z-beschermde gemeente.
Het totaal verschuldigde bedrag voor 2012 bedraagt 287.591,88 EUR. Hiervan werd vroeger al
204.529,48 EUR als voorschotten betaald. Het saldo bedraagt m.a.w. nog 83.062,40 EUR.
De gemeenteraad dient zijn advies te verlenen omtrent deze afrekening. Bij ontstentenis van advies
binnen de 60 dagen wordt de gemeente geacht in te stemmen met de afrekening.
Wettelijke gronden
Wet van 14-01-2013 tot wijziging van de wet van 31-12-1963 betreffende de Civiele Veiligheid.
Gemeentedecreet van 15-07-2005.
Wet van 08-07-1964 - Dringende geneeskundige hulp en vervoer per ambulance van zieken en
gewonden.
Besluit van 08-11-1967 - Normen voor personeel en uitrusting.
Koninklijk Besluit van 25-10-2006 - Nieuwe regels voor de jaarlijkse forfaitaire bijdrage ten laste van
de gemeenten.
Wet van 15-05-2007 - Civiele veiligheid.
Het arrest van de Raad van State nr. 204.782 van 04-06-2010 dat het voormelde Koninklijk Besluit
vernietigde waardoor er geen reglementaire basis meer was om de verdeling van de brandweerkosten
te doen.
Wet van 03-08-2012 tot wijziging van de wet van 15-05-2007 betreffende de civiele veiligheid en de
wet van 31-12-1963 op de civiele bescherming.
Toelichting en advies
Voor 2012 betaalde de gemeente reeds 204.529,48 EUR als voorschotten. Samen met het saldo voor
2012 komt het totaal bedrag op 287.591,88 EUR. Dit is een stijging t.o.v. de afrekening 2011 met 4,09
%.

De bijdrage over 2012 bedraagt ca. 19,97 EUR per inwoner/jaar. Gemeenten beschermd door een Xof Y-centra, betalen per inwoner meer. Voor de toekomst (vanaf 2015) dient er rekening gehouden te
worden met een serieuze verhoging van deze bijdragen, mede omwille van de federale brandweerhervorming.
Voor de jaren 2012 t.e.m. 2014 dient de gemeente de brandweerbijdragen (jaarlijks saldo) nog te
voldoen. Voor deze jaren is er in het budget nog 147.548,31 EUR beschikbaar en in 2015 werd er nog
eens 36.282,00 EUR extra voorzien voor het saldo van deze jaren. In totaal is er dus nog 183.830,31
EUR budgettair beschikbaar.
Aangezien de afrekening 2012 reeds 83.062,40 EUR van dit bedrag opslorpt, zal het totaal beschikbare
bedrag (183.830,31 EUR) niet volstaan. Bij een volgende budgetwijziging of bij de opmaak van het
budget 2016 zal hier dan ook rekening mee moeten gehouden worden en zullen er extra kredieten (bv.
100.000 EUR) moeten ingeschreven worden.
De planning was dat de afrekening van de jaren 2012 en 2013 respectievelijk in 2015 en 2016 zouden
plaatsvinden en dat de afrekening van 2014 in 2016 of 2017 zou gebeuren.
Financiële weerslag
De middelen voor de betaling van het saldo 2012 zijn beschikbaar.
Voor de afrekening van de saldi 2013 en 2014 (in 2016 en/of 2017) zullen er bij budgetwijziging of
budgetopmaak extra middelen moeten ingeschreven worden.
Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit
De burgemeester geeft een korte duiding/toelichting bij dit dossier.
Hij stelt dat deze bijdrage op 7 jaar tijd steeg met 50 %.
De wegingcriteria: aantal inwoners a rato 90 %, kadastraal inkomen a rato 10 % resulteren in een
disproportioneel karakter van de bijdragen vanuit landelijke gemeenten.
Hij bekritiseert deze afrekening waarin het aantal inwoners richtinggevend is voor de
bijdragebepaling, terwijl het KI meer benadrukt zou moeten zijn geweest als kostenbijdrage bepalend
criterium.
Een ongunstig advies zou logischer zijn geweest in dit dossier, doch de ontvanger dient in de
mogelijkheid gesteld de rekening te betalen vandaar dat een gunstig advies in deze de best mogelijke
optie is.
Raadslid Hansy Buts stelt dat de fors hogere bijdragen helemaal niet resulteren in een naar
evenredigheid grotere veiligheid.

Hij hekelt het aandeel van vooral de ongebreidelde bevorderingen (naast de investeringen in materiaal)
bij de berekening van de kosten van de brandweerhervorming.
Hij haalt voorbeelden aan die zijns inziens illustreren dat er hier sprake is van wanstaltige verloningen
en bevorderingen.
De burgemeester treedt raadslid Hansy Buts grotendeels bij in diens betoog.
Ook de relatie tussen bedrijven op het grondgebied en de naar evenredigheid hogere kost van de
brandweer wordt door hem in de marge nader geduid (cfr. gemeente Geel).
Verder in de discussie vraagt raadslid Mark Van den Wouwer nog wie de lonen van de brandweer
bepaalt.
De burgemeester refereert aan het federaal niveau, idem overigens wat de politiehervorming betrof.
De burgemeester stelt dat destijds bij de laatste hervorming, de politiemensen bijzonder goed bedeeld
werden.
Waar dringend medisch vervoer een veel groter belang heeft voor de burgers, aldus de burgemeester,
zit dit verhaal niet eens bij in dit kostenplaatje.
De voorzitter laat tenslotte overgaan tot stemming over de bediscussieerde brandweerbijdrage.
Stemmen voor:
F. Luyten, L. Peetermans, K. Helsen, R. Korthout, C. Van Thielen, L. Van Hove, M. Van der Veken,
K. Verstappen, M. Peeters, G. Battel, H. Van Reet, J. Van Herck, K. Bloemmen, M. Van den Wouwer,
M. Colson, T. Saliën, M. Vangeel, I. Van den Bulck, G. Hermans, P. Keymeulen, H. Celen, W.
Tubbax
Onthoudt zich:
H. Buts
BESLUIT:
Gunstig advies te verlenen omtrent het bedrag van de bijdrage door de gemeente Herselt verschuldigd,
ten belope van 287.591,88 EUR (te betalen saldo 83.062,40 EUR) over dienstjaar 2012 uit hoofde van
brandbeveiliging als door Z-centrum beschermde gemeente.

MIDDENSTAND
004

Convenant Kernversterking: vraag Unizo (1.824.512)

Situering
Unizo roept alle steden en gemeenten op om een convenant te ondertekenen om samen te streven naar
het behoud en versterking van de bestaande kernen.
Toelichting en advies
Unizo stelt in hun schrijven van 08-05-2015 dat handelskernen het hart van de steden en gemeenten
vormen waarbij detailhandelszaken het beeld en de levendigheid van de kern bepalen. Hoewel
kernversterking in het Vlaams Regeerakkoord werd ingeschreven, wordt het volgens Unizo
ondergraven door grootschalige en vooral perifere shoppingscentra. Unizo roept alle steden en
gemeenten op om onderstaande convenant te ondertekenen om samen te streven naar het behoud en
versterking van de bestaande kernen, met plaats voor zowel detailhandel, zelfstandige ondernemers als
internationale ketenwinkels.
Een aantal kernelementen uit het convenant Kernversterking zijn:
- het engagement tot het voeren van een kernversterkend beleid: opmaken beleidsvisie of strategisch
commercieel plan
- het kernversterkend beleid toepassen in de (in opmaak zijnde) RUP’s of bij vastleggen kernwinkelgebieden.
- het kernversterkend beleid toepassen bij aanvragen voor grootschalige winkels op het grondgebied,
met bijzondere aandacht voor de mogelijke impact van deze vestiging op het centrum.

- het engagement tot het stimuleren van de detailhandel in kernwinkelgebied via gerichte maatregelen.
De administratie en het schepencollege verlenen een gunstig advies voor dit engagement.
Financiële weerslag
Afhankelijk van de gewenste uit te werken maatregelen.
Discussie ter zitting
De N-VA fractie bij monde van raadslid Peter Keymeulen gewaagt van een goed initiatief, dat zijn
fractie onderschrijft.
Raadslid Hansy Buts wijst op de tegenstrijdigheid tussen art. 2 van het ontwerp-raadsbesluit en de
overeenkomst zoals ze concreet gestalte kreeg en werd toegevoegd.
De voorzitter stelt voor, op aangeven van de secretaris, het besluit aan te vullen met art. 3 hieronder
weergegeven in het beschikkend gedeelte van dit besluit.
De raad gaat hiermee akkoord.
BESLUIT eenparig:
Art. 1:
Art. 2:
Art. 3:

De gemeente Herselt engageert zich tot het voeren van een kernversterkend beleid.
De voorzitter van de raad en de gemeentesecretaris worden gemachtigd om het convenant
met Unizo te ondertekenen.
Unizo er attent op te maken dat in de voorgelegde convenant een materiële fout is geslopen:
met name dient deze afgesloten door de gemeente middels raadsbesluit ondertekend door de
voorzitter en de gemeentesecretaris.

WELZIJNSZAKEN
005

Project hartveilige gemeente - samenwerkingsovereenkomst Rode Kruis (1.842(4))

Situering
Het Rode Kruis-project ‘Steden en Gemeenten Hartveilig’ wil de overlevingskans bij mensen met een
hartstilstand zo groot mogelijk maken. Gemeenten kunnen het label “hartveilige gemeente” bekomen
indien ze aan een aantal voorwaarden voldoen.
Wettelijke gronden
02-06-2006 - Wet dat het bedienen van automatische externe defibrillatoren toelaat
21-04-2007 - Koninklijk Besluit houdende veiligheids- en andere voorwaarden inzake een
automatische externe defibrillator gebruikt in het kader van een reanimatie
Omzendbrief FOD volksgezondheid van september 2007 aan de burgemeesters (ICM/DGH/019)
betreffende automatische defibrillatoren op publieke plaatsen: toelichting bij het KB van 21-04-2007
Omzendbrief FOD Volksgezondheid van maart 2011 (ICM/DGH/2010/2) betreffende de inschakeling
in de dringende hulpverleningsketen van AED op publieke plaatsen
ARAB
Toelichting en advies
Er zijn twee criteria waaraan een gemeente dient te voldoen alvorens een hartveilige gemeente te
worden:
- minstens één automatische externe defibrillator (AED) op het grondgebied hebben die
publiek toegankelijk is
- het engagement om uw bevolking te sensibiliseren en samen met uw Rode Kruisafdeling
opleidingen in reanimatie en AED-gebruik aan te bieden aan de bevolking en minstens 10%
van de werknemers
De eerste voorwaarde is reeds vervuld. De gemeente is bovendien ingestapt in de samenaankoop van
een aantal bijkomende AED-toestellen. Wat betreft de tweede voorwaarde, werd in 2012 reeds een
opleiding rond reanimeren en defibrilleren georganiseerd. Hieraan namen meer dan 20 personeelsleden deel. Het is aangewezen dat de cursus/kennis regelmatig wordt opgefrist. Dit keer kan de
opleiding dan gekaderd worden in het project Hartveilige gemeente. Ook wat betreft de sensibilisatie
van inwoners, namen begin 2014 108 inwoners deel aan een reanimatie- en AED-opleiding. Een
dergelijke opleiding zou 1 keer per jaar of om de 2 jaar kunnen herhaald worden, gezien het belang en
het grote succes.
Om een hartveilige gemeente te worden, dient er een samenwerkingsovereenkomst te worden
opgesteld met de vermelding: “De gemeente of stad en het Rode Kruis engageren zich om, in
gezamenlijke organisatie, gedurende 2 jaar op regelmatige basis opleidingen aan de bevolking aan te
bieden.”
Concreet wordt voorgesteld om in te stappen in het project Hartveilige gemeente en in het najaar van
2015 een cursus te organiseren voor reanimatie en defibrillatie (3 uur) (360,00 EUR of 150,00 EUR
voor 12 deelnemers al naargelang het Rode Kruis Blauberg deze opleiding kan / wil voorzien)
Het is aangewezen ook medewerkers van het OCMW en AGB de kans te geven deel te nemen aan
deze cursus.
Financiële weerslag
Kosten
360,00 EUR (incl. BTW)
Actie
2015140044 Personeel de kans geven op permanente bijscholing (in belang van de
dienst)

Uit kredietcontrole door de financiële dienst op 11-05-2015 blijkt dat er voldoende krediet is voorzien
in het budget 2014.
Discussie ter zitting
Raadslid Mireille Colson stelt dat dit initiatief zeker ondersteuning verdient van haar fractie.
Zij vraagt zich wel af waar in de opgenomen acties ruimte wordt voorbehouden, naast het personeel,
voor de bevolking.
Hoe wordt dit verhaal praktisch verder gestalte gegeven wat dat betreft?
De burgemeester stelt dat eenmaal de AED-toestellen ter beschikking zijn, zoveel mogelijk
sensibilisatie moet en zal gebeuren naar de bevolking en de verenigingen toe.
Ook moeten andere verdienstelijke mensen uit het verleden (bv. Jurgen De Haes) meegenomen
worden in dit verhaal. De geuite bezorgdheid wordt zeker opgepakt in de verdere uitvoering.
Raadslid Peter Keymeulen herinnert er in de marge nog aan, dat het Rode Kruis nog meer in de
aanbieding heeft. Hij refereert aan de website van het Rode Kruis: waarom wordt de lijn hier niet
verder doorgetrokken vanuit dit aanbod (bv. aanbod projectmanager)?
Naargelang de discussie vordert, wordt meer en meer het aspect bevraagd, partijoverstijgend, of het
opportuun is dit AED-verhaal enkel op Rode Kruisleest te schoeien.
Moet dit verhaal niet meer opengetrokken worden, ook qua doelgroep(en)?
De voorzitter van de raad stelt vast dat deze samenwerkingsovereenkomst hoe dan ook nog verder zal
dienen te worden uitgewerkt.
Raadslid Mireille Colson benadrukt dat de aankoop van AED-toestellen moet gekaderd worden binnen
acties die verder op het getouw worden gezet.
Uiteindelijk is de ganse raad het er over eens dat dit punt nog verder dient uitgewerkt en uitgediept in
samenspraak met het Rode Kruis.
De voorzitter stelt voor dat met het oog hierop door de secretaris contact wordt opgenomen met het
Rode Kruis.
Zij stelt voor dit punt de volgende raad of een van de volgende raden te heragenderen.
Unaniem sluit de raad zich aan bij dit voorstel van de voorzitter.
BESLUIT eenparig:
Art. 1:
Art. 2:

Dit agendapunt uit te stellen naar een volgende gemeenteraad.
Onderstaande samenwerkingsovereenkomst in samenspraak met het Rode Kruis verder aan
te passen aan de verzuchtingen vanuit de gemeenteraad van Herselt omtrent onder meer
breedte van het opleidingsaanbod, de concrete aanpak vertaald in acties, sensibilisatie en
beoogde doelgroepen.
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Kosteloze grondafstand i.v.m. verkaveling Aarschotsesteenweg/Ramselsesteenwegsectie K 1 m, 5 e, 4 m, 3 e, 2 f - goedkeuring voorwaarden (2.073.511.1)

Situering
Goedkeuring van de kosteloze verwerving van de percelen grond, gelegen te Herselt, Aarschotsesteenweg/Ramselsesteenweg:
volgens kadaster sectie K 1 m, 5 e, 4 m, 3 e en 2 f zoals aangeduid op het opmetingsplan opgesteld
door landmeter-expert Marjan De Groot, eigendom van fam. Van der Auwera, 6 a 28 ca groot volgens
meting.
Het betreft de overdracht van de wegenis van de verkaveling langs de Aarschotsesteenweg/ Ramselsesteenweg aan de gemeente Herselt door fam. Van der Auwera, sectie K 1 m, 5 e, 4 m, 3 e en 2 f met
een oppervlakte van 6 a 28 ca aangeduid op het opmetingsplan als lot A grond af te staan aan de
gemeente Herselt.

Wettelijke gronden
Het Gemeentedecreet.
Decreet ruimtelijke ordening.
Toelichting en advies
Het dossier dat werd samengesteld door notaris Bart Van Thielen en dat ter goedkeuring wordt
voorgelegd, bevat volgende documenten:
- de voorwaarden zoals opgenomen in de akte
- het opmetingsplan opgesteld door landmeter-expert Marjan De Groot
- bodemattesten
Het betreft een afstand om niet, van het lot A zoals aangeduid op het opmetingsplan opgesteld door
landmeter-expert Marjan De Groot.
Fam. Van der Auwera opteert ervoor deze akte te laten verlijden voor meester Bart Van Thielen,
notaris te Herselt die als zodanig ook de administratieve opvolging van dit dossier zal verzorgen.
De voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris zullen de akte van eigendomsoverdracht
ondertekenen voor de gemeente Herselt.
De notaris wordt hiervan op de hoogte gebracht.
Financiële weerslag
Alle kosten van onderhavige akte zijn ten laste van de overdrager.
Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit
De gemeenteraad sluit zich aan bij het advies/voorstel vanuit de administratie en het college.
BESLUIT eenparig:
Art. 1:

Art. 2:
Art. 3:
Art. 4:

Art. 5:
Art. 6:

Hoger omschreven percelen grond gelegen te Herselt, Aarschotsesteenweg/ Ramselsesteenweg - sectie K 1 m, 5 e, 4 m, 3 e en 2 f, aangeduid op het opmetingsplan als lot A
opgesteld door landmeter-expert Marjan De Groot, eigendom van fam. Van der Auwera, 6 a
28 ca groot volgens meting, kosteloos te verwerven.
De voorwaarden zoals beschreven in de akte en de hiermee verband houdende stukken goed
te keuren en van het visum van de gemeenteraad te voorzien.
De akte van eigendomsoverdracht zal verleden worden ten overstaan van meester Bart Van
Thielen te Herselt.
De voorzitter van de gemeenteraad en gemeentesecretaris te machtigen om in naam van de
gemeente de akte van eigendomsoverdracht te ondertekenen. De notaris wordt hiervan op de
hoogte gebracht.
De hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting om ambtshalve een inschrijving te
nemen bij de overschrijving van de akte.
Alle rechten en kosten van onderhavige akte worden door de overdragers ten laste genomen.
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Kosteloze grondafstand i.v.m. verkaveling Perronstraat (cons. Valgaeren, NMBSHolding en Coeck) - sectie I 179 d, 219 f/delen - goedkeuring voorwaarden
(2.073.511.1)

Situering
Goedkeuring van de kosteloze verwerving van de percelen grond, gelegen te Herselt, Perronstraat:

volgens kadaster sectie I deel van 219 f en 179 d , lot 10a en 10b, zoals aangeduid op het
opmetingsplan opgesteld door landmeter-expert Koen Aerts, eigendom van cons. Valgaeren, de
NMBS-Holding en mevr. Coeck, respectievelijk 8 a 23 ca en 9 a 56 ca groot volgens meting.
Het betreft de overdracht van de wegenis van de verkaveling Perronstraat aan de gemeente Herselt
door cons. Valgaeren, de NMBS-Holding en mevr. Coeck, sectie I deel van 219 f en 179 d, lot 10a en
10b, met een oppervlakte van respectievelijk 8 a 23 ca en 9 a 56 ca aangeduid op het opmetingsplan
als grond af te staan aan de gemeente Herselt ter inlijving openbare wegenis.
Wettelijke gronden
Het Gemeentedecreet.
Decreet ruimtelijke ordening.
Toelichting en advies
Het dossier dat werd samengesteld door notaris Bart Van Thielen en dat ter goedkeuring wordt
voorgelegd, bevat volgende documenten:
- de voorwaarden zoals opgenomen in de akte
- het opmetingsplan opgesteld door landmeter-expert Koen Aerts
- opzoeking kadaster
- bodemattesten
- uittreksel uit het plannenregister
Het betreft een afstand om niet, van de percelen sectie I deel van nummers 219 f en 179 d , lot 10a en
10b zoals aangeduid op het opmetingsplan opgesteld door landmeter-expert Aerts Koen.
De eigenaars opteren ervoor deze akte te laten verlijden voor meester Bart Van Thielen, notaris te
Herselt die als zodanig ook de administratieve opvolging van dit dossier zal verzorgen.
De voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris zullen de akte van eigendomsoverdracht
ondertekenen voor de gemeente Herselt.
De notaris wordt hiervan op de hoogte gebracht.
Financiële weerslag
Alle kosten van onderhavige akte zijn ten laste van de overdrager.
Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit
De gemeenteraad sluit zich aan bij het advies/voorstel vanuit de administratie en het college.
BESLUIT eenparig:
Art. 1:

Art. 2:
Art. 3:
Art. 4:

Art. 5:
Art. 6:

Hoger omschreven percelen grond gelegen te Herselt, Perronstraat - sectie I deel van 219 f
en 179 d, lot 10a en 10b aangeduid op het opmetingsplan opgesteld door landmeter-expert
Aerts Koen, eigendom van cons. Valgaeren, de NMBS-Holding en mevr. Coeck,
respectievelijk 8 a 23 ca en 9 a 56 ca groot volgens meting, kosteloos te verwerven.
De voorwaarden zoals beschreven in de akte en de hiermee verband houdende stukken goed
te keuren en van het visum van de gemeenteraad te voorzien.
De akte van eigendomsoverdracht zal verleden worden ten overstaan van meester Bart Van
Thielen te Herselt.
De voorzitter van de gemeenteraad en gemeentesecretaris te machtigen om in naam van de
gemeente de akte van eigendomsoverdracht te ondertekenen. De notaris wordt hiervan op de
hoogte gebracht.
De hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting om ambtshalve een inschrijving te
nemen bij de overschrijving van de akte.
Alle rechten en kosten van onderhavige akte worden door de overdragers ten laste genomen.
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Vervanging servers gemeentebestuur bij hoogdringendheid (2.073.561(3))

Situering
Tijdens de zitting van 08-06-2015 heeft het college van burgemeester en schepenen beslist het bestek
en de indicatieve raming voor de opdracht “Vernieuwen en consolidatie serverinfrastructuur”
goedgekeurd. De indicatieve raming bedraagt 82.644,63 EUR (excl. BTW) of 100.000,00 EUR (incl.
21 % BTW). De opdracht te gunnen bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking en de aan te schrijven kandidaten werden aangeduid.
Deze beslissing werd genomen omdat het aangewezen was dit dossier bij hoogdringendheid op te
starten.
Wettelijke gronden
Het Gemeentedecreet van 15-07-2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 58 §4, betreffende
de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Toelichting en advies
Aangezien het nodig was de procedure zo snel mogelijk te beginnen om de aankoop zo snel mogelijk
af te ronden werd er aan het college voorgesteld dit dossier bij hoogdringendheid op te starten.
Motivatie:
De huidige “DC of Domain Controller” (= belangrijkste server) heeft een leeftijd van 5 jaar. Na 5
jaar is een server afgeschreven en wordt er geen garantie meer voorzien door Fujitsu. De support
van Cipal is hieraan gekoppeld en vervalt dus eveneens. Het gebeurt soms dat een server toch 6
jaar in dienst blijft om de kosten te drukken (op risico van gemeentebestuur zelf dan).
Sinds geruime tijd is de schijftoegang op de DC heel traag. Dit zorgt voor vertragingen voor het
ganse personeel bij toegang tot data (R-schijf) of zelfs toegang tot hun e-mail (PST-bestanden). De
oorzaak hiervan kon tot op heden nog niet gevonden worden.
De DC beschikt over een tape-robot en neemt dagelijks incrementele backups en één maal per
week een volledige backup. Sinds eind april mislukken al deze backups (mogelijk ook door de trage
schijftoegang). Een dagelijkse backup heeft op dit moment na 33 uur draaien slechts voor 7 % zijn
taak voltooid (normaal 100 % op 4 uur). Sinds eind april werd dit probleem onderzocht door de
systeembeheerder en specialisten van Cipal en Fujitsu, om te trachten zo snel mogelijk een
oplossing te bieden, en dit op een zo kosteneffectief mogelijke manier.
Hieronder een overzicht van de laatste backup’s:

Deze trage backups hebben tot gevolg dat het backup-proces andere servers lockt (tijdelijk in een
soort slaaptoestand zet). Door deze lock worden bijvoorbeeld de online reservaties (webserver)

niet gesynchroniseerd met de databank van Recreatex (databankserver). Het zou dus kunnen dat
inwoners bijvoorbeeld online een squashbox reserveren, zich daarna naar VTC de Mixx begeven,
maar tot de constatatie komen dat de zaalwachter niet op de hoogte was en de squashbox al aan
andere mensen verhuurd heeft. Deze week heeft dit voorval zich al 4x voorgedaan (gelukkig was in
deze voorvallen de bewuste zaal ondertussen nog niet gereserveerd).
Zowel de systeembeheerder, als specialisten bij Cipal en Fujitsu, slagen er niet in het juiste
probleem te achterhalen. Ondertussen werd de tape-robot al twee maal vervangen door Fujitsu.
Een technieker van Fujitsu heeft ook al een onderdeel (BBU) van de Raid-controller (toegang tot
verschillende harde schijven) vervangen. Alle drivers en software op de server werden de laatste
week systematisch geupdate, maar dit verhielp het probleem ook niet.
Aangezien het mislukken van de backups een groot risico met zich meebrengt en de DC steeds meer
onstabiel dreigt te worden, acht de systeembeheerder het van kapitaal belang dat we zo snel
mogelijk de vervanging hiervan voorzien. Het is vanzelfsprekend om de andere servers die dit jaar
afgeschreven zijn mee op te nemen. Bovendien is dit de uitgelezen kans, om zelf een e-mailserver te
voorzien. Dit is op termijn goedkoper dan de hosting bij Cipal (huidige situatie).
Elke week uitstel is een verloren week. Een huidige servercrash zou leiden tot een paar weken
totale computer-inactiviteit. Het zou niet mogelijk zijn om E-ID’s af te leveren, rijbewijzen af te
leveren, zalen te reserveren, verkoop van afvalzakken te registreren, … hetgeen de dwingende en
onvoorziene aard van de aankoop aantoont.
Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit
De gemeenteraad sluit zich aan bij het advies/voorstel vanuit de administratie.
Discussie ter zitting
Raadslid Mireille Colson stelt zich de vraag of in de context van dit dossier gedacht werd aan virtuele
servers (kostenbesparend).
Zijn er (juridische) bezwaren die deze insteek mogelijk beletten?
De burgemeester stelt dat een mogelijkheid bestond qua virtuele servers in de huidige CIPAL-context.
Aan CIPAL was ook een offerte gevraagd: deze was gigantisch hoger qua prijszetting ten aanzien van
andere: absoluut niet concurrentiëel.
Hij gewaagt later in de discussie van een factor x 5.
Hij stelt dat de voorliggende oplossing volgens de gemeentelijke informaticus de beste optie is.
Raadslid Mireille Colson bevraagt verder het technisch aspect van gans dit aanbestedingsdossier: wie
stelde in deze het lastenboek op dat toch optimale antwoorden moet bieden op een zeer complexe
informatica-omgeving.
De burgemeester stelt dat twee firma’s werden bevraagd met het oog op de optimale oplossing, de
voorbereiding gebeurde door de twee zeer bekwame ICT-mensen die het gemeentebestuur in zijn
kader heeft.
Deze mensen combineren hun expertise en kennis met deze van externe specialisten.
Raadslid Mireille Colson vraagt verder of het lastenboek waaromtrent hier sprake is, kan worden
bezorgd.
Bevestigd wordt verder, op vraag van raadslid Peter Keymeulen, dat er nog geen gunning heeft
plaatsgevonden.
Samenvattend: Remmicom werd in deze procedure aangeschreven samen met Cipal (noot secr.: én
Schaubroeck).

Raadslid Peter Keymeulen heeft begrip voor de hoogdringendheid in het kader van dit dossier, maar
stelt zich vragen bij het vervallen zijn van de garantie: Cipal en Fujitsu zijn hier rechter en partij.
Het gaat hier uiteindelijk toch over een bedrag van 100.000,00 EUR.
De voorzitter wijst terloops op de mogelijkheid, op aangeven van de secretaris, om de gemeentelijke
ICT-specialist in deze te laten horen door de raad. De secretaris bevestigt dat deze graag met grote
deskundigheid de raad te woord zal staan.
Raadslid Mark Van den Wouwer bepleit vanuit zijn expertise met kmo’s, eventuele mogelijkheden die
hij ziet in die sfeer.

De voorzitter geeft nog aan dat de secretaris gerust de gemeentelijke deskundige wil vragen om een
verduidelijkende nota omtrent dit dossier.
De secretaris motiveert die insteek vanuit zijn mening dat de complexiteit van het verhaal dat nu aan
de orde is, groter is dan nu naar voor komt in de discussie.
Raadslid Peter Keymeulen dringt aan op het verder bezorgen van het lastenboek.
De burgemeester benadrukt dat het de bedoeling is omtrent deze aangelegenheid open te
communiceren.
Raadslid Peter Keymeulen motiveert nogmaals zijn vraag om gedetailleerde info vanuit het toch
significante bedrag dat hier aan de orde is: dit budget verantwoordt het bezorgen van degelijke info.
Hij refereert aan de uitspraak van de secretaris dat dit dossier uitermate complex is.
De burgemeester vraagt vervolgens aan de secretaris om het lastenboek te bezorgen aan de raadsleden.
De secretaris belooft dit te doen, vergezeld van een verklarende nota van de gemeentelijke
informaticaspecialist.
Raadslid Frans Luyten bepleit verder voor vertrouwen in de expertise van de gemeentelijke
informaticaspecialist.
De schepen van financiën, Ronny Korthout accentueert dat deze hoogdringendheid kan resulteren in
een uitgelezen kans om een goede zaak te doen.
Onder meer worden ook alle afgeschreven servers vervangen.
Hij pleit “voor het doorhakken van de knoop”.
Raadslid Ivo Van den Bulck concludeert dat het lastenboek met betrekking tot dit dossier bijzonder
snel is afgewerkt.
De voorzitter rondt af: het lastenboek wordt doorgestuurd.
Raadslid Peter Keymeulen stelt dat zijn fractie akkoord gaat met het voorliggend besluit, met dien
verstande dat rekening wordt gehouden met de bemerkingen ter zitting geopperd.
BESLUIT eenparig:
Art. 1:

Art. 2:

Kennis te nemen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van
08-06-2015 in verband met de goedkeuring van het bestek en de indicatieve raming voor de
opdracht “Vernieuwen en consolidatie serverinfrastructuur”. De lastvoorwaarden werden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De indicatieve raming bedraagt 82.644,63 EUR (excl.
BTW) of 100.000,00 EUR (incl. 21 % BTW).
De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Akkoord te gaan met het verder zetten van de procedure in verband met het dossier zoals
vermeld in artikel 1.
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Riolerings- en wegenwerken Oude Steenovenweg en G. Vandenheuvelstraat - stand
van zaken (1.777.613)

Situering
Wegenis- en rioleringswerken Oude Steenovenweg en G. Vandenheuvelstraat:
Aannemer DCA NV, Lilsedijk 50, 2340 Beerse aangesteld tijdens de gemeenteraadszitting van
04-08-2014 aan de voorwaarden zoals beschreven in het bestek goedgekeurd door de gemeenteraad
tijdens de zitting van 26-05-2014.
In het kader van het project ‘Wegenis- en rioleringswerken Oude Steenovenweg en G.
Vandenheuvelstraat’ met projectnr. K-09-018 is op voorstel van de ontwerper van het project, Evolta
(het vroegere Mebumar België) het project toegewezen voor de som van 1.265.342,11 EUR (excl.
BTW), zijnde 1.025.144,67 EUR (excl. BTW) t.l.v. Pidpa/Hidrorio en 240.197,44 EUR (excl. BTW)
t.l.v. de gemeente Herselt.

Stand van zaken
Aanvangsbevel: 06-01-2015.
Gewerkte dagen tot op 11-05-2015: 82 werkdagen en 21 verletdagen van de 160.
Uitgevoerde werken:
- deel huisaansluitingen, inbuizingen en kopmuren
- aanleg riolering Oude Steenovenweg tot Aarschotsesteenweg
- grondwerken voor opritten
Planning:
- afwerken huisaansluitingen
- aanleg opritten in betonstraatstenen fase 1
- 40b tot Aarschotsesteenweg: glijbekisting ofwel 01-07 ofwel eerste week na bouwverlof (i.f.v.
bereikbaarheid woningen tijdens verlof)
- maken koffer en plaatsen straatkolken
KENNISNAME
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Riolerings- en wegenwerken Ramselsesteenweg - stand van zaken (1.777.613)

Situering
Wegenis- en rioleringswerken Ramselsesteenweg:
Aannemer AGBb BVBA, Hoge Mauw 460, 2370 Arendonk - inschrijvingsbedrag 1.773.216,79 EUR
(excl. BTW), zijnde 1.202.244,46 EUR (excl. BTW) t.l.v. Pidpa/Hidrorio en 570.972,33 EUR (excl.
BTW t.l.v. de gemeente Herselt) .
Ontwerper: studiebureel Mebumar België NV, Damstraat 220, 9180 Moerbeke.
“Mebumar” is ondertussen “Evolta”.
Stand van zaken op 18-06-2015
De leuningen tussen het fietspad zijn geplaatst.
De opmerkingen gemaakt in het PV van rondgang worden opgelost. De datum voor de voorlopige
oplevering is nog niet vastgesteld. De weg is nog niet opengesteld voor doorgaand verkeer.
Discussie ter zitting
Bemerkingen worden geformuleerd onder meer vanwege de raadsleden Hansy Buts en Jos Van Herck
(die stelt mede namens de mensen te spreken die wonen langs de Ramselsesteenweg) omtrent
abnormale verhevenheden, ‘bulten”, hobbeligheden op de weg en dit op verschillende plaatsen, onder
meer ter hoogte van aansluitingen op de zijwegen.
Deze zorgen voor gevaarlijke situaties.
Geen genoegen wordt genomen met de verklaringen desbetreffend vanwege de aannemer, zoals
aangebracht door de schepen van openbare werken die verder ook stelt dat deze bulten alvast de
snelheid vertragen.
De burgemeester stelt voor de gemeentelijke technische dienst dit probleem te laten aankaarten bij het
studiebureau, zodat nagegaan kan worden of alles wel degelijk conform het lastenboek is uitgevoerd,
m.a.w. volgens de regels van de kunst, en of er al dan niet sprake is van foutieve uitvoering.
Hij wijst op een mogelijke aansprakelijkheidsproblematiek en vraagt de secretaris dit item nauwgezet
verder te willen opvolgen met de diensten, in weerwil van het feit dat de gemeentelijke diensten geen
probleem rapporteren met betrekking tot het aangekaarte euvel.

De fractieleider van N-VA Peter Keymeulen bevraagt het waarom van het niet-aangelegd zijn van de
rest van de Ramselsesteenweg.
De burgemeester geeft duiding: dit deel van het tracé is geen prioritair verhaal (prioriteit 6?) in de
context van het subsidieverhaal: het komt zeker de eerstvolgende 5 jaar niet in aanmerking voor
subsidie.
Raadslid Frans Luyten situeert in dezelfde context verder de richtinggevende criteria, zoals bv.
woongebied, aansluitbare woningen.
Dit deel van het tracé is gelegen in agrarisch gebied, omwille onder meer hierdoor is dit niet-prioritair
in aanmerking komend.
Op vraag van raadslid Hansy Buts hoe het zit met de aangekondigde receptie naar aanleiding van het
openstellen van de weg, stelt de schepen van openbare werken dat Mark negatief adviseerde een
receptie te financieren met gemeenschapsgeld.
Kortom: er zal geen receptie worden gehouden.
KENNISNAME
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Protocolakkoord versnelde toewijzing sociale woningen (1.778.532)

Situering
Op basis van het kaderbesluit sociale huur kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen mits bepaalde
voorwaarden een woning versneld toewijzen aan daklozen, personen met geestelijke gezondheidsproblemen en jongeren die begeleid zelfstandig wonen.
Het voorbije jaar kwam een werkgroep met een afvaardiging van de sociale huisvestingsmaatschappijen, de aanvragers van versnelde toewijzing, Wonen in de stadsregio, Kempens
Woonplatform en Welzijnszorg Kempen een aantal keer samen om met de betrokken actoren te komen
tot een praktische werkwijze voor deze versnelde toewijzing, hetgeen resulteerde in bijgevoegd
protocolakkoord.
Wettelijke gronden
Artikel 57 van het Gemeentedecreet.
Het decreet van 15-07-1997 houdende de Vlaamse Wooncode, zoals gewijzigd, in het bijzonder artikel
95, §1, 4de lid, waarin bepaald wordt dat bij de toewijzing van sociale huurwoningen rekening moet
gehouden worden met de bijzondere doelstellingen van het Vlaamse Woonbeleid, zoals opgenomen in
artikel 4,§ 2 van de Vlaamse Wooncode dat onder meer stelt dat het woonbeleid gericht is op het
bevorderen van de integratie van bewoners in de samenleving;
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 12-10-2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel
ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (kaderbesluit Sociale Huur), zoals gewijzigd, in
het bijzonder artikel 24 waarin bepaald wordt dat de verhuurder onder bepaalde voorwaarden een
woning versneld kan toewijzen.
Toelichting en advies
Het kaderbesluit sociale huur geeft de gemeente in deze een regierol. Daarom werd er binnen de
werkgroep ook voor geopteerd om het OCMW de aanvragen tot versnelde toewijzing administratief te
laten beheren, zoals aangegeven in bijgevoegde toelichtende nota.
Vanuit de toebedeelde regierol vraagt de werkgroep versnelde toewijzing om het bijgevoegd
protocolakkoord ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Tijdens de besprekingen binnen de werkgroep versnelde toewijzing met een afvaardiging van de
sociale huisvestingsmaatschappijen, de verschillende aanvragers voor versnelde toewijzing,
Welzijnszorg Kempen, Wonen in de stadsregio en Kempens Woonplatform werd het contingent per
gemeente vastgelegd op 5 versnelde toewijzingen per 10.000 inwoners over een periode van 5 jaar en
werd de praktische werkwijze vastgelegd in het voorliggend protocolakkoord.
De gemeente waar de toe te wijzen woning ligt, kan samen met de verhuurder en de aanvragers
afspraken maken over de verdeling van het aandeel versnelde toewijzingen en de spreiding ervan over
het jaar.
De werkgroep versnelde toewijzing zal ook in de toekomst nog bijeen komen met het oog op de
evaluatie van de praktische toepassing van dit protocolakkoord en een eventuele bijsturing ervan.
Het protocolakkoord zal nog besproken worden op het volgend lokaal woonoverleg.
De definitieve versie van het protocolakkoord en de toelichtende nota, die de werkwijze verduidelijkt,
bevinden zich in de bijlage.
De raad voor maatschappelijk welzijn keurde voorliggend protocol goed in zitting van 15-06-2015.
BESLUIT eenparig:
De gemeenteraad hecht haar goedkeuring aan het voorliggend protocolakkoord.

BOUWDIENST
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Bouwdossier nr. 2015/07733 - VMSW - wijziging wegtracé Watertorenweg - Stap
(1.777.811)

Situering
Koen Spitaels voor Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), Koloniënstraat 40, 1000
Brussel, heeft een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor infrastructuurwerken, wegen-,
riolerings- en omgevingswerken op de wijk ‘Stap-Molenvelden’ te Herselt ten behoeve van nieuw
sociaal woonproject. Het project omvat 23 sociale woongelegenheden en bestaat uit de bouw van 4
aparte woonblokken. De stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van de woningen werd reeds
goedgekeurd door de gemeente Herselt met dossiernummer 2013/07497 op 21-04-2014.
De stedenbouwkundige aanvraag houdt een wijziging van het wegtracé in, gelegen te Herselt,
Watertorenweg-Stap, 2de afdeling, sectie M 1298 a, 1296 e, 1304 b/deel.
Gedurende de periode van 18-05-2015 tot en met 16-06-2015 werd een openbaar onderzoek gehouden
en tijdens deze periode werden 4 bezwaren ingediend.
Het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek staat op datum van 18-06-2015.
Wettelijke gronden
VCRO.
Art. 42 van het Gemeentedecreet.
Toelichting en advies
A. ADVIES ADMINISTRATIE TECHNISCHE DIENST - dd. 09-06-2015
Bijzonderheden
De heraangelegde weginfrastructuur en openbare tuinzones worden volledig afgestaan aan de gemeente
om in te lijven in het openbaar domein. De gebouwen en de zones voor privétuinen zijn op het plan
afgebakend met een rode stippellijn en worden niet afgestaan.

Het dossier voor grondafstand (rooilijnen en grondafstand) wordt samen met het as-builtdossier
opgemaakt en afgeleverd aan de gemeente.
De bouwheer/aanvrager dient er zich toe te verbinden uiterlijk na de voorlopige oplevering der werken, de
gronden begrepen in het toekomstig openbaar domein en eventuele andere publieke ruimten met alle
bijhorende infrastructuur, vrij en onbelast ten kosteloze titel aan de gemeente over te dragen.
De kosten van deze overdracht bij notariële akte zijn volledig ten laste van de afstanddoener(s).
ADVIES:
Gunstig mits de voorwaarden en opmerkingen van de administratieve dienst zoals vermeld in dit
advies worden aangepast en voldaan
Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit
De gemeenteraad gaat over tot de stemming over het wegtracé en de uitrusting der wegen.
BESLUIT eenparig:
Art. 1:

Art. 2:
Art. 3:

De wijziging van het wegtracé, zoals aangegeven in de stedenbouwkundige aanvraag met
referentie nr. 2015/07733, 2de afdeling, sectie M 1298 a, 1296 e, 1304 b/deel voor
infrastructuurwerken, wegen-, riolerings- en omgevingswerken op de wijk ‘StapMolenvelden’ te Herselt ten behoeve van nieuw sociaal woonproject, wordt goedgekeurd.
De wijziging van het wegtracé dient te worden gerealiseerd overeenkomstig het
voorgestelde ontwerp.
Er dient integraal te worden voldaan aan de voorwaarden vervat in het advies van de
administratie technische dienst van 09-06-2015.
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Action item list (2.075.1.077(1))

Situering:
I Type
D

STA Datum
TUS

Beschrijving van
onderzoeken item

het

te Wie
rapporteert

Graad
van
belang
Normaal
Normaal

Datum
rapportage

Vragende partij Opmerkingen

nvt
28/09/2015

sp.a
sp.a

College

Normaal

nvt

N-VA

Stand van zaken Project College
kleiputten Ramsel
Stand van zaken Greenergy
College

Normaal

nvt

N-VA

Normaal

nvt

N-VA

Normaal

nvt

N-VA

Normaal

nvt

N-VA

van Open 25/03/2013

Oplevering
College
Westerlosesteenweg
Hagen Blaubergsesteenweg - College
Averbodesesteenweg
Herlocalisatiedossier
College

Normaal

nvt

Hansy Buts

van Open 21/10/2013

Trage Wegen

Normaal

nvt

Hansy Buts

1 beleidspunt Open 25/03/2013
2 stand
van Open 25/03/2013
zaken

Feestzaal Varenwinkel
College
Stand van zaken ontvoogding College
gemeente Herselt

3 beleidspunt

Stand van zaken kerkhoven

Open 25/03/2013

4 stand
zaken
5 stand
zaken

van Open 25/02/2013

6 stand
zaken
7 stand
zaken
8 stand
zaken
9 stand
zaken

van Open 01/09/2014

van Open 25/02/2013

van Open 01/09/2014

College
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Stand van zaken kerkhoven: Raadslid Hansy Buts informeert naar de stand van zaken nu het verslag
is binnengekomen. Hij peilt naar de visie desbetreffend vanuit het college. Wat gaat er nu concreet
gebeuren? Zijn er nog plannen voor dit jaar? Schepen Gerda Battel stelt dat er zeker een aantal zaken
zullen worden verwezenlijkt. De prioriteit is nu onderhoud, de rest zal volgen. Raadslid Tinne Saliën
gaat er van uit dat er in september toch iets concreet wordt aangebracht.
Stand van zaken project kleiputten Ramsel: Schepen Ronny Korthout geeft een korte update
desbetreffend.
Hagen Blaubergsesteenweg – Averbodesesteenweg: Raadslid Hansy Buts hekelt de verregaande
verwaarlozing en het overwoekerd zijn met onkruid. Hij stelt AWV te hebben gecontacteerd: men stelt
hiermee bezig te zijn. Hij meent dat dergelijk beeld van verwaarlozing in andere gemeenten niet te
zien is. Schepen Gerda Battel verwijst naar de besprekingen die zullen worden gevoerd in het kader
van de opmaak van een vernieuwde convenant. Ook raadslid Jos Van Herck refereert aan contacten
die hij heeft gehad met AWV en schetst de historiek van de convenanten in deze context.
Ter sprake komt ook een facturering door de gemeente aan AWV van 21.000,00 EUR, doch deze werd
niet betaald omdat de convenant in 2013 was afgelopen.
AWV wil zo snel mogelijk rond de tafel rond deze materie.
Fractieleider van N-VA Peter Keymeulen wenst zijnerzijds duidelijkheid: alles zit in een erg
schimmige sfeer.
De burgemeester stelt dat op dit dossier in september zal worden teruggekomen.
Stand van zaken Greenergy
Raadslid Hansy Buts vraagt naar de stand van zaken.
Schepen van ruimtelijke ordening Kathleen Helsen stelt geen nieuws te hebben en niet te beschikken
over nieuwe relevante informatie.

POLITIE
014

TOEGEVOEGD AGENDAPUNT VANWEGE DE VOORZITTER VAN DE
RAAD:
Trajectcontrole Westerlose- en Aarschotsesteenweg: vraag politiezone (1.811.122.6)

Situering
De politieraad keurde in zitting van 24-06-2015 de invoering van een systeem van nummerplaatherkenning (ANPR)- trajectcontrole op twee gewestwegen, met name de Westerlose- en de
Aarschotsesteenweg goed en wil hiervoor een dossier tot cofinanciering bij het gewest indienen.
De politieraad vraagt hiervoor eerst ook een principieel akkoord van de gemeenteraad.
Wettelijke gronden
De wet van 07-121998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus.
Het Koninklijk Besluit van 08-01-1996 inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten.
Het Koninklijk Besluit en bijlagen van 26-09-1996 inzake de bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
De wet van 15-06-2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.
De wet van 17-06-2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het Koninklijk Besluit van 15-07-2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen.
Het Koninklijk Besluit van 14-01-2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.

26
De Nieuwe Gemeentewet.
Toelichting en advies
Een ANPR (nummerplaatherkenning)-trajectcontrolesysteem is een hulpmiddel om de verkeersveiligheid in de politiezone te verhogen. In verschillende zittingen van het politiecollege werd de
mogelijkheid voor het plaatsen van onbemande camera’s (type trajectcontrole) besproken en werden
de nodige budgetten voorzien voor de invoering van trajectcontrole mits cofinanciering van AWV.
Op het politiecollege van 10-01-2014 werd de mogelijkheid voor het plaatsen van een onbemande
camera (type trajectcontrole) besproken. Burgemeester Luc Peetermans is voorstander om de
trajectcontrole te plaatsen op de Westerlosesteenweg.
De korpschef stelt voor om advies te vragen aan de verkeerskundige (op basis van analyse ongevallenen snelheidsstudie) om na te gaan waar de trajectcontrole het best geplaatst kan worden.
Op het politiecollege van 26-09-2014 werd beslist tot cofinanciering van een ANPR-trajectcontrolesysteem en het nodige budget te voorzien in begroting 2015.
De korpschef is voorstander van trajectcontrole maar wenste op het politiecollege de opmerking te
geven dat een trajectcontrole op de Aarschotsesteenweg nuttiger zou zijn omdat daar meer ongevallen
gebeuren, het traject langer is, er geen vrijliggende fietspaden zijn én men langs daar de zone
binnenkomt.
Er werd voorgesteld om cofinanciering aan te vragen voor de 2 voorgestelde locaties. Afhankelijk van
het antwoord van het Agentschap Wegen en Verkeer kan dan later beslist worden welk traject
weerhouden zal worden.
1) Op de Westerlosesteenweg in het gedeelte tussen de Provinciebaan (N15) (kmp. 31,2) en de
bebouwde kom van Herselt (kmp. 33,5).
Overzicht van de verkeersongevallen op dit gedeelte tussen 2006 en 2014:
Jaartal

Ongevallen

Lichtgewonden

Zwaar gewonden

Doden ter plaatse

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Eindtotaal

8
9
15
10
6
5
5
1
5
64

2
5
2
4
3
0
3
0
3
22

0
1
0
0
0
1
0
1
1
4

0
0
2
0
0
0
0
0
0
2

2) Op de Aarschotsesteenweg in het gedeelte tussen de bebouwde kom (kmp. 34,5) en de grens
met Aarschot (kmp. 39,5).
Overzicht van de verkeersongevallen op dit gedeelte tussen 2006 en 2014:
Jaartal

Ongevallen

Lichtgewonden

2006
2007
2008
2009
2010
2011

17
31
22
31
19
31

5
13
13
13
9
13

Zwaar
gewonden
4
3
1
0
0
1

Doden
plaatse
0
0
0
1
0
0

ter

27
2012
2013
2014
Eindtotaal

19
16
16
202

6
8
8
88

0
2
1
12

0
0
1
2

Indien het Agentschap Wegen en Verkeer deze trajectcontroles als noodzakelijk / nuttig beschouwen
kan een aanvraag tot cofinanciering bij deze dienst aangevraagd worden.
Op voorwaarde dat het Agentschap Wegen en Verkeer akkoord gaat met de cofinanciering van de
trajectcontrole wordt het gedeelte dat de lokale politie Zuiderkempen zelf dient te financieren geraamd
op 100.000,00 EUR.
De politiezone vraagt een principieel akkoord van de gemeenteraad voor de invoering van de
trajectcontrole.
Het meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente voorzag reeds het plaatsen van trajectcontrole/
camerabewaking met nummerplaatherkenning. Een budget van 50.000,00 EUR is hiervoor voorzien in
2015, 2016 en 2017.
Financiële gevolgen
In geval van cofinanciering wordt het gedeelte van de trajectcontrole dat de lokale politie
Zuiderkempen zelf dient te financieren geraamd op 100.000,00 EUR.
De nodige budgetten werden voorzien in de politiebegroting van dienstjaar 2015.
Discussie ter zitting
De burgemeester situeert: het betreft concreet een trajectcontrole met 4 camera’s, twee op de
Westerlosesteenweg en 2 op de Aarschotsesteenweg + de hiermee corresponderende software.
Raadslid Mark Van den Wouwer hekelt het feit dat deze info reeds in de krant te vinden was voor dat
dit punt op de raad wordt behandeld en stelt tegelijk dat zijn fractie dit initiatief wel onderschrijft.
De burgemeester stelt zijnerzijds dat de info aan de raad bezorgd, tegelijk ook aan de pers wordt
bezorgd.
Bovendien stond dit item ook op de agenda van de politieraad.
Met eenparigheid wordt dit punt onderschreven.
BESLUIT eenparig:
Principieel akkoord te gaan met de plaatsing door de politiezone van een ANPR-controlesysteem op
de Westerlosesteenweg en Aarschotsesteenweg.

BIJLAGE: artikel VVSG met betrekking tot automatische nummerplaatherkenning
ANPR: automatische nummerplaatherkenning
Infosheet en stappenplan invoering – TDS – 3 juli 2012
Steeds meer lokale politiezones maken gebruik van de zogenaamde ANPR-camera. ANPR is de
afkorting van de term ‘Automatic Number Plate Recognition’. Letterlijk vertaald verwijst dit naar
camerasystemen die instaan voor de automatische herkenning van kentekengegevens van voertuigen.
Het invoering van de ANPR-camera (hetzij in vaste vorm, hetzij in verplaatsbare vorm) kende de
voorbije jaren een grote vlucht in Vlaanderen. Het systeem wordt meestal gebruikt voor de opsporing
van niet-verzekerde voertuigen, voertuigen die geseind staan als gestolen, de sturing van
verkeersstromen of het voeren van snelheidscontroles via zogenaamde trajectmeting. In 2011
beschikten 59 Vlaamse gemeenten reeds over één of meerdere toepassingen van de ANPR-camera.
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Nummerplaatherkenning valt onder de camerawet
Volgens de minister van Binnenlandse Zaken valt een camerasysteem met nummerplaatherkenners
(ANPR-camera) onder de Camerawet van 21 maart 2007 en niet onder de Wet op het Politieambt van
5 augustus 19921.
1 Schriftelijke Vraag nr.0112 van H. Bogaert aan de minister van Binnenlandse Zaken van 28/07/2009
(Kamer).
Advies korpschef en gemeenteraad voor vaste ANPR
Concreet betekent dit dat zowel de korpschef van lokale politie als de gemeenteraad een advies moeten
formuleren over het gebruik van een vaste ANPR-camera op de openbare weg of het openbaar domein
(niet-besloten plaats). Het volstaat dat een pictogram aangebracht wordt in de directe omgeving van
deze camera om aan de informatieplicht te voldoen.
Mobiele ANPR enkel tijdens grote volkstoelopen
Het gebruik van de mobiele (niet vaste, noch verplaatsbare) ANPR-camera op openbare weg of het
openbaar domein (niet-besloten plaats) zouden enkel nog mogelijk zijn in het kader van de
zogenaamde ‘grote volkstoelopen’ die ‘in uitvoeringstijd beperkt’ zijn. Omdat deze mobiele camera’s
meestal geïnstalleerd zijn in of op een politievoertuig kan men stellen dat de gefilmde bestuurders
daardoor automatisch kennis hebben van het feit dat zij gefilmd worden. De minister voegde in aan
haar antwoord op een parlementaire vraag nog toe dat ‘Indien dit nodig zou blijken, kan het gebruik
van dit soort camera het voorwerp uitmaken van een striktere reglementering dan wat al is voorzien in
de Camerawet’. Hiermee verwijst de minister naar een uitvoeringsbesluit dat in het licht van artikel 11
van de Camerawet van 21 maart 2007 opgesteld kan worden. Een dergelijk besluit is tot op heden nog
niet gepubliceerd.
Wat met de koppeling aan databanken?
Verderop in het antwoord van de minister lazen we nog dat ‘Wanneer men de gegevens verkregen van
de ANPR-camera zou koppelen aan de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG), dan zijn artikel
44/1 en volgende van de Wet op het Politieambt en de Privacywet van 8 december 1992 bovendien van
toepassing’. Ook de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer heeft zich
aangesloten bij deze visie van de minister.
Stappenplan automatische nummerplaatherkenning
In het onderstaande voorbeeld bespreken we een stappenplan voor de plaatsing en het gebruik van
vaste ANPR-camera’s. De wetgever legde hiervoor geen vast model op.
Onderstaand voorbeeld kan u een beeld geven van de verschillende stappen die het cameraproject in
deze zone heeft doorlopen. Dit is echter geen geschreven wetmatigheid. De procedurele fasen kunnen
per project verschillen en dienen telkens binnen de context van elk afzonderlijk cameraproject gezien
te worden.
1. Behoefte tot installatie netwerk nummerplaatlezers (waarom is dit nodig?)
2. Goedkeuring ontwerpplan door het college burgemeester en schepenen / politiecollege
3. Overleg ontwerpplan in de zonale veiligheidsraad
4. Advies inzake veiligheid door de korpschef van de lokale politie (verplichting camerawet)
5. Advies gemeenteraad / gemeenteraden politiezone (verplichting camerawet)
6. Goedkeuring lastenboek door de gemeenteraad / politieraad (overheidsopdracht)
7. Afspraken en toestemming wegbeheerder(s) maken
8. Testen van toestellen en gunnen van de opdracht (overheidsopdracht)
9. Registratie nummerplaatsysteem in register Privacycommissie (verplichting camerawet)
10. Plaatsing pictogram bij toegang tot de locatie(s) onder toezicht (verplichting camerawet)
11. Protocol met de wegbeheerder, de gemeenten, het parket en de lokale politie
Een geïntegreerd kader met een richtlijnen voor een typecontract kunt u terugvinden in de
‘Synthesenota vast ANPR-netwerk’ via deze link. Nog meer info in ons losbladig handboek.
Lokale praktijken
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VVSG, Lokaal, nr.12, 1 juli 2012.
‘Synthesenota vast ANPR-netwerk’.
VVSG, Lokaal, nr.12, 16 mei 2012.
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TOEGEVOEGD AGENDAPUNT VANWEGE RAADSLID HANSY BUTS:
1. Stuiting van de verjaringstermijn van alle atlas- en buurtwegen (1.811.121)

VOORSTEL VAN BESLISSING dat ter stemming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd:
Stuiting van de verjaringstermijn van alle atlas- en buurtwegen.
TOELICHTING van het voorstel:
Om elke discussie omtrent de verjaring over atlas- en buurtwegen te ontwarren, is het
noodzakelijk om alle verjaringstermijnen bij gemeenteraadsbeslissing te stuiten.
INFORMATIE over het voorstel:
Provinciaal reglement, art. 34
De besturende overheid zal alle hindernis aan de vrije doortocht op de buurtwegen ambtshalve
doen opruimen of wegnemen.
Het is uitdrukkelijk verboden:
1. Grote herstellings- of verbeteringswerken uit te voeren aan gebouwen of constructies staande
langsheen de buurtwegen en uitsprong vormende op de rooi- of bouwlijnen door algemene richtingsof afpalingsplannen vastgesteld.
2. Graszoden uit te steken, aarde of materialen weg te nemen ‘t zij van de wegen, ‘t zij van hun
hellingen, ‘t zij van de grachten die ze omzomen.
3. Verandering of verhindering toe te brengen aan het afwateren der wegen de waters naar de wegen
zelf af te leiden tenzij het gemeentebestuur voor een afloop heeft gezorgd bij middel van duiker of
brug.
4. Op de wegen te laten aflopen: waters voortkomende van werkplaatsen, fabrieken, veestallen,
paardenstallen en neerhoven; op de buurtwegen goten te openen, bestemd voor de afvoer der
huishoudelijke waters, zonder de voorafgaande toelating van het gemeentebestuur; de reeds bestaande
zullen kunnen vernietigd of veranderd worden volgens de voorschriften van de overheid,
onverminderd de verworven rechten en behoudens in alle geval beroep bij de Deputatie vanwege de
belanghebbenden.
5. Het vee te laten grazen in de grachten langsheen de wegen.
6. Over de wegen te rijden met een ploeg waarvan de kouter niet omhoog gezet is.
7. Op welke wijze ook een buurtweg of zijn aanhorigheden te beschadigen of minder bruikbaar te
maken.
8. De vrije doortocht der wegen te hinderen door het opstellen van barelen, piketten, palen, of door het
maken van kuilen of andere hindernissen.
9. Mesthopen, materialen, bomen of andere voorwerpen op de wegen te leggen; alleen in geval van
bouwing zal het college van burgemeester en schepenen mogen toelaten dat er tijdelijk, en dit slechts
voor de duur van het werk, materialen op de openbare weg worden geplaatst, onder voorwaarde dat zij
nooit meer dan één derde van de breedte van de weg innemen, zonder, wel te verstaan, de doortocht te
belemmeren.
http://www.tragewegen.be/component/rsticketspro/bekijk-artikel/50-kan-een-gemeentegedwongenworden-om-buurtwegen-te-heropenen
Hansy Buts

30
Onafhankelijk gemeenteraadslid

Discussie ter zitting
Raadslid Hansy Buts peilt naar de visie van het college met betrekking tot zijn geagendeerd punt:
“Waar staan we nu?”
Hij vreest een stormloop op de rechtbanken en uit zijn grote bezorgdheid omtrent het openhouden van
deze openbare wegen.
Hij bepleit de rechtsfiguur van de stuiting teneinde duidelijkheid en rechtszekerheid te verkrijgen in
deze materie.
Hij hekelt het feit dat er mensen zijn, die zelfs ostentatief durven een bordje “privéweg” op te hangen,
terwijl ze goed weten dat ze een buurtweg moeten openlaten.
Hij vindt dat de gemeente “zijn tanden moet laten zien”.
Schepen Kathleen Helsen stelt dat zij informatie ingewonnen heeft bij zowel Trage Wegen als het
Provinciebestuur.
Noch de gemeente, noch de provincie heeft de bevoegdheid om de verjaring te stuiten, aldus de
schepen, enkel de vrederechter.
In het logisch verlengde van dit ingewonnen advies, stelt zij dan ook voor het voorstel van raadslid
Hansy Buts niet goed te keuren.
Een en ander resulteert in volgend besluit:
Stemt voor:
H. Buts
Stemmen tegen:
F. Luyten, L. Peetermans, K. Helsen, R. Korthout, C. Van Thielen, L. Van Hove, M. Peeters, G.
Battel, H. Van Reet, K. Bloemmen, G. Hermans, W. Tubbax
Onthouden zich:
M. Van der Veken, K. Verstappen, J. Van Herck, M. Van den Wouwer, M. Colson, T. Saliën, M.
Vangeel, I. Van den Bulck, P. Keymeulen, H. Celen
De onthouding van N-VA wordt gemotiveerd als volgt: de frustratie van raadslid Hansy Buts is te
begrijpen, het dossier “Trage Wegen” loopt te traag, er is geen visie, er zijn geen termijnen
vastgelegd.
BESLUIT:
Art. 1:
Art. 2:

Het voorstel van beslissing van raadslid Hansy Buts in verband met de stuiting van de
verjaringstermijn van alle atlas- en buurtwegen wordt niet goedgekeurd.
Dit punt wordt ook geagendeerd onder de rubriek “action item list” voor september.

SECRETARIAAT
016

TOEGEVOEGD AGENDAPUNT VANWEGE RAADSLID HANSY BUTS:
2. De besturende overheid zal alle hindernissen aan de vrije doortocht op de atlasen buurtwegen ambtshalve doen opruimen en/of wegnemen binnen deze legislatuur
(1.811.121)

VOORSTEL VAN BESLISSING dat ter stemming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd:
De besturende overheid zal alle hindernissen aan de vrije doortocht op de atlas- en
buurtwegen ambtshalve doen opruimen en/of wegnemen binnen deze legislatuur.
TOELICHTING van het voorstel:
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Gezien de besturende overheid van de gemeente Herselt al decennia lang zijn opgelegde taken op de
naleving van het provinciaal reglement rond het beheer van atlas- en buurtwegen niet zo nou neemt,
heb ik op de recente inventarisatiekaart vastgesteld dat de situatie nog schrijnender is dan gedacht.
Zeker wanneer men vaststelt dat er een buurtweg onder code 570 door VTC 'De Mixx' loopt tart elke
verbeelding.
Men kan zich terecht vragen stellen bij de vergunning(en) en het hoeft zelfs verder geen betoog dat
zoiets meer dan spijtig is.
Verder moet men goed beseffen dat deze problematiek begin deze legislatuur aangekaart is en we
vandaag bijna halverwege legislatuur zijn, met als enig resultaat een trage rode kaart en wat gekibbel
van mooie praatjes.
Indien de besturende overheid vandaag met dit voorstel kan besluiten en niet berusten, dat zij alles in
het werk zullen stellen om heel deze problematiek binnen deze legislatuur af te ronden, dan zal dit de
ergernis iets kunnen temperen. In Aarschot (en meerdere gemeentes) heeft men deze ruimte niet meer
en maar goed ook.
Bouwovertredingen en vergunningen moeten ernstig blijven en dat verdient een sterk signaal.
INFORMATIE over het voorstel:
Verantwoordelijkheid bestuurlijke overheid:
http://www.tragewegen.be/component/rsticketspro/bekijk-artikel/50-kan-eengemeentegedwongen-worden-om-buurtwegen-te-heropenen
Inventarisatiekaart: https://www.dropbox.com/s/bmgj9ggkocr0lal/Ontwerp%20trage
%20wegen%20Herselt.pdf?dl=0
Vonnis tegen de gemeente Aarschot:
https://www.dropbox.com/s/xw43rgmp7xlby6i/Burg_Rb_Leuven_10_9_2014_Aarschot_
NEW.pdf?dl=0
Hansy Buts
Onafhankelijk gemeenteraadslid
2 van 2
Hansy Buts
Onafhankelijk gemeenteraadslid
Discussie ter zitting
Met betrekking tot dit punt stelt raadslid Hansy Buts dat er zelfs een weg loopt door de Mixx.
De gemeente moet optreden, het gaat zelfs over bouwovertredingen, aldus het raadslid.
Schepen Kathleen Helsen stelt dat weg per weg moet bekeken worden
Zij schetst de procedure en stelt dat langs deze weg probleemsituaties zullen zichtbaar worden.
“Trage Wegen” zal vervolgens aangeven hoe hier aan kan geremedieerd worden.
Een eerste voorstel zal al in september worden gedaan.
Schepen Ronny Korthout stelt bang te zijn voor een heksenjacht indien gekozen zou worden voor de
aanpak van raadslid Hansy Buts.
Een en ander resulteert in volgend besluit.
Stemt voor:
H. Buts
Stemmen tegen:
F. Luyten, L. Peetermans, K. Helsen, R. Korthout, C. Van Thielen, L. Van Hove, M. Peeters, G.
Battel, H. Van Reet, K. Bloemmen, G. Hermans, W. Tubbax
Onthouden zich:
M. Van der Veken, K. Verstappen, J. Van Herck, M. Van den Wouwer, M. Colson, T. Saliën, M.
Vangeel, I. Van den Bulck, P. Keymeulen, H. Celen
De onthouding van N-VA wordt gemotiveerd als volgt: de frustratie van raadslid Hansy Buts is te
begrijpen, het dossier “Trage Wegen” loopt te traag, er is geen visie, er zijn geen termijnen
vastgelegd.
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BESLUIT:
Art. 1:

Art. 2:

Het voorstel van beslissing van raadslid Hansy Buts “De besturende overheid zal alle
hindernissen aan de vrije doortocht op de atlas- en buurtwegen ambtshalve doen opruimen
en/of wegnemen binnen deze legislatuur” wordt niet goedgekeurd.
Dit punt wordt ook geagendeerd onder de rubriek “action item list” voor september.

SECRETARIAAT
017

Mondelinge vragen vanwege N-VA fractie bij monde van fractieleider Peter
Keymeulen

1.
Proefproject wilde bloemen ter hoogte van de Vest: raadslid Peter Keymeulen vraagt of de
begeleidende brieven (ter kennisgeving) reeds zijn verzonden. Schepen Gerda Battel meent
aanvankelijk van wel. Twijfel rijst echter. Raadslid Peter Keymeulen meent dat op basis van de door
hem verkregen info, nog geen bezorging is gebeurd. Schepen Gerda Battel stelt de brieven wel
degelijk te hebben gezien, de secretaris denkt dat de brieven niet verzonden zijn.
2.
Werken ter hoogte van de beschadigde riolering Westerlosesteenweg: raadslid Peter
Keymeulen gewaagt van heel wat bedrijvigheid ter hoogte van het punt waar de problematiek van de
riolering zich manifesteert (manifesteerde). Schepen Christiane Van Thielen stelt dat een “kous”
getrokken werd in dit gedeelte van de riolering. Raadslid Peter Keymeulen signaleert ook de
problematiek van geurhinder: een penetrante geur blijft. Hij vraagt of er gevolgen zijn voor de
oplevering van de weg en of er nog initiatieven lopen in samenwerking met PIDPA. De schepen van
openbare werken stelt het antwoord op beide vragen schuldig te moeten blijven. De burgemeester stelt
wel weet te hebben van overleg tussen:
- de aannemer
- AWV
- Hidrorio
- Vaco
om uit de gerezen impasse te geraken. Raadslid Peter Keymeulen dringt aan op verdere opvolging.

SECRETARIAAT
018

Mondelinge vragen vanwege raadslid Jos Van Herck - sp.a


“Huis Segers” in Bergom. Raadslid Jos Van Herck betoogt dat het de taak is van
gemeente/OCMW om er voor te zorgen dat mensen die verblijven in dit doorgangshuis zo snel
mogelijk gesetteld geraken in een andere woning. Hoe zit het daarmee? Is dat nog een
doorgangswoning in Bergom? Wordt hier huur betaald? Schepen Erik Valgaeren, OCMW-voorzitter
verduidelijkt: we spreken hier steeds van een contract van één jaar dat uitzonderlijk kan worden
verlengd. De woning is altijd bezet. Bewoning is bovendien altijd gekoppeld aan de verplichting tot
inschrijving bij “Zonnige Kempen”. Conclusie: de woning is niet permanent bewoond.

OCMW - samenwerkingsverband - trajectbegeleiding. Herselt telt 413 werklozen (zuiver
werklozen) en ongeveer 34 leefloners blijkt na interpellatie (antwoord Erik Valgaeren). Raadslid Jos
Van Herck vraagt wat het OCMW meer kan doen dan de VDAB? De OCMW-voorzitter stelt dat de
meerwaarde groot is van deze aanpak van trajectbegeleiding. Bedoeling is vooral om de leefloners te
begeleiden op zoek naar werk. De werklozen daarentegen zijn/blijven uiteraard de “core business” van
VDAB. Trajectbegeleiding slaat dus op “art. 60-ers”.
Geheime zitting
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…….
Aldus gedaan te Herselt in bovenstaande zitting.
Namens de gemeenteraad:
In opdracht:
De secretaris,
Emile ANTHONIS.

De voorzitter van de
gemeenteraad,
Wendy TUBBAX.

