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Gemeente HERSELT

Provincie ANTWERPEN

Arrondissement TURNHOUT

NOTULEN UIT DE GEMEENTERAAD
ZITTING van 14 december 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., Van den Wouwer M., Colson M., Aerts R., Saliën T., Buts H., Vangeel
M., Hermans G., Van den Bulck I., Keymeulen P., Van Bedts E. - raadsleden
en Vervloessem T. – secretaris wnd.

De voorzitter opent de raad om 20.30 uur.

Openbare zitting

De voorzitter vraagt de raad om op het einde van de agenda een agendapunt toe te voegen bij
hoogdringendheid, met name de goedkeuring van de engagementsverklaringen tussen gemeente en
Kempens woonplatform – gemeente en Kamp C en gemeente en de Kringwinkel in het kader van het
LEADER-project energiearmoede waarvoor de informatie vrijdag werd bezorgd.
Raadslid Hansy Buts onthoudt zich, maar stelt het vreemd te vinden dat dit punt opeens bij
hoogdringendheid moet behandeld worden.
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, M. Van den Wouwer, M. Colson, R.
Aerts, T. Saliën, M. Vangeel, I. Van den Bulck, G. Hermans, P. Keymeulen, E. Van Bedts, W. Tubbax
Onthoudt zich:
H. Buts
BESLUIT:
De goedkeuring van de engagementsverklaringen tussen gemeente en Kempens woonplatform –
gemeente en Kamp C en gemeente en de Kringwinkel in het kader van het LEADER project
energiearmoede op de agenda te plaatsen.

SECRETARIAAT
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Goedkeuring ontwerpnotulen van 30-11-2015 (2.075.1.077)

Situering
De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 30-11-2015.
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, M. Van den Wouwer, M. Colson, R.
Aerts, T. Saliën, M. Vangeel, I. Van den Bulck, G. Hermans, P. Keymeulen, E. Van Bedts, W. Tubbax
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Onthoudt zich:
H. Buts
BESLUIT:
De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 30-11-2015 goed te keuren.

AGB
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Budgetwijziging 2015, budget 2016 en actualisatie meerjarenplan 2014-2019 AGB
Herselt (2.075.5(1))

In aanwezigheid van de financieel beheerder
Situering
Teneinde het resultaat van de jaarrekening 2014 in te brengen dient er een budgetwijziging 2015
vastgesteld te worden.
In aansluiting bij het meerjarenplan 2014-2019, dient de raad van bestuur jaarlijks het budget 2016
vast te stellen. In functie van de democratische controle op de extern verzelfstandigde agentschappen
(EVA) dient het budget 2015 formeel goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.
Het budget 2016 dient uiteraard aan te sluiten bij (of te passen in) het meerjarenplan 2014-2019.
De raad van bestuur van AGB Herselt stelde de budgetwijziging 2015 en het budget 2016 vast in
zitting van 02-12-2015.
Wettelijke gronden
Gemeentedecreet.
Besluit Vlaamse Regering 25-06-2010 m.b.t. het invoeren van de BBC (Beleids- en Beheerscyclus) en
latere wijzigingen.
Omzendbrief BB 2013 en BB 2015/2 (onderrichtingen meerjarenplan en budget).
Toelichting en advies
De budgetwijziging 2015 is in weze enkel noodzakelijk om het resultaat van de jaarrekening 2014
correct in te brengen in de financiële plannen. De inbreng van het resultaat 2014 verslechtert het
resultaat op kasbasis, maar de overdracht van de ongebruikte investeringskredieten verbetert het
resultaat op kasbasis.
Het resultaat van de budgetwijziging is dat het geraamde resultaat op kasbasis (per 31-12-2015) stijgt
van 3.192,00 EUR naar 119.480,00 EUR. De autofinancieringsmarge blijft ongewijzigd op –
90.988,00 EUR.
Deze cijfers vormen de basis voor de opmaak van het budget 2016 en het resterende meerjarenplan.
Het budget 2016 bestaat uit:
- een beleidsnota
- een financiële nota
- toelichting
De beleidsnota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen die het komende budgetjaar aan
bod zullen komen met hun financiële vertaling. De nota concretiseert de doelstellingen uit het
meerjarenplan in actieplannen en concrete acties.
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De beleidsnota bestaat uit:
- een doelstellingennota
- het doelstellingenbudget (schema B1)
- de financiële toestand (vergelijking evenwichtsvereisten budget met deze voorzien in het
actuele meerjarenplan).
- lijst met opdrachten (werken, leveringen en diensten) die in het budget worden opgenomen
- lijst met daden van beschikking
- lijst met nominatief toegekende subsidies
De financiële nota bestaat uit:
- een exploitatiebudget (schema B2)
- een investeringsbudget (schema B3 en B4)
- een liquiditeitenbudget (schema B5)
Het budget 2016 geeft volgende resultaten:
resultaat op kasbasis

290.192

autofinancieringsmarge

-29.288

De toelichting omvat volgende onderdelen:
- het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)
- de evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)
- transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)
- de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)
- de evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)
- raming ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van prioritaire
investeringen. Er worden niet onmiddellijk belangrijke exploitatieuitgaven en/of –ontvangsten
voorzien die het gevolg zijn van de prioritaire investeringen
Binnen het exploitatiebudget zijn de wijzigingen beperkt. Enkele exploitatiebudgetten werden wat
verhoogd (stijgende elektriciteitsprijzen, erelonen en extra budget voor Herselt gemixxt (5 jaar de
Mixx)). Dit laatste moet wel resulteren in extra ontvangsten.
Vanaf 2016 werd de gemeentelijke toelage die in het meerjarenplan voorzien was, behouden, maar
deze wordt voortaan wel opgesplitst in een werkingstoelage en een investeringstoelage.
Binnen het investeringen budget zijn er geen nieuwe zaken opgenomen. In totaliteit werd in het
resterende meerjarenplan wel 85.000,00 EUR extra investeringskredieten ingeschreven, hoofdzakelijk
voor ‘onderhoud’ gebouw en voor de aankoop van materialen. Hiervoor worden geen extra toelagen
aan de gemeente gevraagd.
Het budget 2016 sluit met een positief resultaat op kasbasis (290.192,00 EUR). Een positief resultaat
op kasbasis is voor een AGB-budget de enige evenwichtsvereiste.
Het meerjarenplan 2014-2019 werd ingevolge deze wijzigingen ook geactualiseerd, maar dit dient niet
gewijzigd te worden.
Overzicht evenwichten:
2016

2017

2018

2019

resultaat op kasbasis (huidig meerjarenplan)

324.907

324.074

322.384

327.159

resultaat op kasbasis (budget 2016)

290.192

284.220

259.453

273.991

autofinancieringsmarge (huidig meerjarenplan)

60.671

58.919

47.172

38.077

autofinancieringsmarge (budget 2016)

-29.288

-5.972

-24.767

14.538
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Het resultaat op kasbasis 2019 ligt 53.168,00 EUR lager dan in het actuele meerjarenplan. Dit is
hoofdzakelijk te wijten aan de extra investeringsbudgetten (85.000,00 EUR) die werden ingeschreven.
De autofinancieringsmarge daalt in 2019 naar 14.538,00 EUR en ook de jaren daarvoor is er een forse
daling merkbaar. Dit is uitsluitend het gevolg van het verminderen van de werkingstoelage ( die effect
heeft op de autofinancieringsmarge) ten voordele van een investeringstoelage (die geen effect heeft op de
autofinancieringsmarge). De marge in 2019 is positief, maar strikt genomen is dit voor een AGB geen
noodzakelijke evenwichtsvereiste.
Gelet op de voorliggende documenten m.b.t. het budget 2015 van AGB Herselt (als bijlage bij agenda
verzonden).
Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit
Schepen Ronny Korthout gaat van start met een bedankje voor de financiële dienst en financieel
beheerder voor de voorbereiding van deze documenten en de omstandige toelichting bij het budget.
De schepen vervolgt dat er een aantal aanpassingen zijn doorgevoerd (o.a. prijsverhoging elektriciteit),
maar stelt vast dat het budget binnen het meerjarenplan blijft. Hij stelt vast dat de toelage vanuit de
gemeente nu ook deels in een investeringstoelage wordt ondergebracht en vervolgt zijn toelichting met
de motieven vanuit de raad van bestuur van het AGB om het budget goed te keuren, om vervolgens de
belangrijke investeringen te overlopen, evenals de plannen met betrekking tot de verkoop van wat
patrimonium. Hij besluit met een cijfermatige samenvatting van uitgaven en ontvangsten en de
vaststelling dat het budget en de budgetwijziging volledig conform zijn en de vraag om dit dan ook te
willen goedkeuren.
Raadslid Mark Van den Wouwer merkt op dat de budgetwijziging inderdaad op de raad van bestuur
van het AGB is voorgekomen, maar dat deze werd goedgekeurd door de meerderheid, terwijl de
aanwezige oppositie (N-VA en s.pa) formeel hebben tegengestemd. De belangrijkste reden voor de
tegenstem van zijn fractie is dat het resultaat op kasbasis wordt opgemaakt op basis van geraamde
ontvangsten en uitgaven. Deze ramingen zijn allerminst correct, aldus het raadslid, aangezien een
aantal ingrepen (bv. verkopen van grond, of bepaalde investeringen) waarschijnlijk niet in 2016 zullen
worden verwezenlijkt. Eigenlijk wordt er nu gevraagd een budget goed te keuren waarvan op
voorhand geweten is dat het praktisch niet zal worden gerealiseerd in 2016. Dat is de voornaamste
reden van de tegenstem. Hij stelt ook voor om voorzieningen aan te leggen voor eventuele
tegenvallers. Het raadslid vraagt dan ook voorzichtig om te springen met investeringen. Meer bepaald
is de fractie gekant tegen investering in extra parking en een derde ingang die gepland werd en terwijl
de bijkomende parking volgens maandenlang onderzoek van de N-VA-fractie onnodig is. Daarnaast
worden een aantal verkopen (huis Westerlosesteenweg, gronden aan Stap) reeds jaar na jaar
ingeschreven, maar werden deze tot nu toe nog niet verkocht. De vraag stelt zich dan ook of dit in
2016 wel zal gebeuren. De N-VA-fractie zal op basis van deze motivering dan ook tegenstemmen voor
het budget 2016.
Schepen Ronny Korthout antwoordt dat de verkoop van de betreffende gronden moet worden
opgenomen, aangezien de beleidskeuze gemaakt werd om deze ten gelde te maken. Wat betreft timing,
is in de raad van bestuur gesteld dat de verkoop van de gronden op Stap prioritair zijn. Al het
patrimonium zal niet allemaal op 1 jaar ten gelde worden gemaakt, maar gespreid. Verder staan er nog
een aantal zaken in het budget die misschien niet allemaal zullen kunnen gerealiseerd worden. Het
blijft een raming, een begroting, aldus de schepen, dit zijn beleidsdoelstellingen die onder de vorm van
cijfers moeten worden vertaald. De schepen denkt dat de boekhouding van het AGB vrij goed en
natuurgetrouw is. Schepen Ronny Korthout besluit met de modaliteiten van de gebeurde onderzoeken
en tellingen door de N-VA-fractie in vraag te stellen. Het parkeerprobleem werd proefondervindelijk
vastgesteld door de meerderheid, aldus de schepen.
Raadslid Mark Van den Wouwer stelt dat hij al meermaals heeft gevraagd de resultaten van de
proefondervindelijke onderzoeken waarnaar de schepen verwijst te zien, maar dat deze vaststellingen
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hem nog steeds niet bezorgd werden. Daarnaast heeft zijn fractie de moeite genomen om gedurende
een aantal maanden meermaals per dag tellingen te doen, waaruit duidelijk bleek dat de parking
gemiddeld genomen niet meer dan 50 % benut werd. Het raadslid vindt het jammer dat er door zijn
fractie moeite wordt genomen om zaken vast te stellen en dat dit gewoon genegeerd wordt. Hij stelt
dat de voorliggende budgetwijziging 2015 niet correct kan zijn, aangezien er nog zaken zijn
ingeschreven voor 2015, waarvan men nu al weet dat deze niet meer kunnen gerealiseerd worden. Hij
besluit met de vaststelling dat de autofinancieringsmarge jaar na jaar negatief blijft. Vandaar dat zijn
fractie reeds meermaals heeft geduid op de slechte financiële situatie van het AGB, en de Herseltse
financiën in het algemeen.
Schepen Ronny Korthout gaat nog in op de aanleg van de parking, waarover hijzelf positieve reacties
heeft ontvangen, en antwoordt vervolgens dat niet opgebruikte kredieten / saldi worden overgedragen
naar het volgende jaar. Hiervoor is geen budgetwijziging nodig, noch is het budget verloren.
Raadslid Ivo Van den Bulck vraagt of de dansschool een deel van de Mixx zal aankopen en vraagt
hierbij toelichting. Schepen Ronny Korthout antwoordt dat op de RvB van het AGB eenparig werd
beslist om de mogelijkheid te onderzoeken om een uitbreiding van de Mixx te realiseren waarin onder
andere de dansschool zou kunnen terechtkomen. Dit zou eventueel kunnen gekoppeld worden aan een
reorganisatie van de uitleendienst, eventueel kan er via een concessie worden gewerkt. Hij benadrukt
het voorwaardelijke karakter hiervan. Raadslid Ivo Van den Bulck vraagt om zicht te krijgen op de
criteria die bepalen welke organisaties in aanmerking zouden komen, tegen volgende raad. Schepen
Ronny Korthout antwoordt dat hij aan de bezorgdheid kan tegemoetkomen, mocht deze piste
overwogen worden, wordt dit uiteraard publiek gemaakt en kunnen ook andere kandidaten inschrijven.
Stemmen voor:
F. Luyten, L. Peetermans, K. Helsen, R. Korthout, C. Van Thielen, L. Van Hove, M. Peeters, G.
Battel, H. Van Reet, H. Buts, G. Hermans, E. Van Bedts, W. Tubbax
Stemmen tegen:
M. Van der Veken, K. Verstappen, J. Van Herck, M. Van den Wouwer, M. Colson, R. Aerts, T.
Saliën, M. Vangeel, I. Van den Bulck, P. Keymeulen
BESLUIT:
Art. 1:
Art. 2:
Art. 3:

De budgetwijziging 2015 (t.e.m. journaalnummer 2015000787) van AGB Herselt wordt
goedgekeurd.
Het budget 2016 (t.e.m. journaalnummer 2016000600) van AGB Herselt wordt
goedgekeurd.
De budgetwijziging 2015 en het budget 2016, conform de vigerende wetgeving, voor te
leggen aan de toezichthoudende overheid.

FINANCIELE DIENST
003

Verplichte toelagen (gewone en buitengewone) aan politiezone Zuiderkempen dienstjaar 2016 (1.745.072.3(2))

Situering
De politieraad keurde op 28-10-2015 het politiebudget 2016 goed.
In dit budget werden volgende toelagen vanwege de gemeente Herselt opgenomen:
- werkingstoelage
1.106.433,00 EUR
(+13,48 % t.o.v. 2015)
- investeringstoelage
62.326,00 EUR
Wettelijke gronden
KB 07-04-2005 en latere wijzigingen.
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Advies
Deze bedragen moeten, mits goedkeuring door de gemeenteraad, opgenomen worden in het
gemeentelijk budget voor 2016.
Financiële weerslag
De nodige kredieten op te nemen in het gemeentelijk budget 2016.
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, M. Van den Wouwer, M. Colson, R.
Aerts, T. Saliën, M. Vangeel, I. Van den Bulck, G. Hermans, P. Keymeulen, E. Van Bedts, W. Tubbax
Onthoudt zich:
H. Buts
BESLUIT:
Art. 1:
Art. 2:
Art. 3:

De verplichte werkingstoelage van de gemeente Herselt aan de politiezone Zuiderkempen
dienstjaar 2016 ten bedrage van 1.106.433,00 EUR goed te keuren.
De investeringstoelage van de gemeente Herselt aan de politiezone Zuiderkempen dienstjaar
2016 ten bedrage van 62.326,00 EUR goed te keuren.
Dit besluit vervolgens over te maken aan de bevoegde hogere overheid (overheden) conform
de vigerende regelgeving ter zake.

FINANCIELE DIENST
004

Budget 2016 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen Blauberg
(1.857.073.521.1)

Situering
Op 02-10-2015 werden de budgetten 2016 van de kerkfabrieken Sint-Servaas Herselt, Sint-Hubertus
Ramsel, Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen Bergom en Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt
Ontvangen Blauberg ingediend ter kennisname door de gemeenteraad.
Tijdens de gemeenteraad van 26-10-2015 werd het budget van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Onbevlekt Ontvangen Blauberg niet goedgekeurd, wegens niet passend binnen het goedgekeurde
meerjarenplan.
Kerkfabriek Blauberg diende op 30-11-2015 een aangepast budget 2016 in bij de gemeente.
Overzicht saldogegevens:
Expl. Ontv.
Expl. Uitg.
Invest. Ontv.
Invest. Uitg.

Blauberg
16.725,00
28.365,00
6.000,00
6.000,00

Overzicht gevraagde toelagen:
Blauberg
Exploitatietoelage 0,00
Investeringstoel.
6.000,00
De exploitatietoelage gevraagd door de kerkfabriek Blauberg voor 2016 past binnen het kader van de
meerjarenplanningen (incl. wijzigingen) 2014-2019 van de kerkfabrieken die werden goedgekeurd
door de gemeenteraad.
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Bij het initieel ingediende budget 2016 vroeg kerkfabriek Blauberg een investeringstoelage van
18.000,00 EUR. In het goedgekeurde meerjarenplan werd er echter een maximum van 6.000,00 EUR
bepaald en goedgekeurd.
Wettelijke gronden
Decreet van 07-05-2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
Advies
Kerkfabriek Blauberg heeft zijn budget 2016 aangepast en binnen de krijtlijnen van het meerjarenplan
gebracht. Voorliggend budget 2016 kan dan ook gunstig geadviseerd worden.
Hier dient echter wel bij opgemerkt te worden dat kerkfabriek Blauberg in 2016 nog werk zal maken
van een meerjarenplanwijziging en een budgetwijziging. De kerkfabriek heeft echter meer tijd nodig
om, in samenspraak met de architect, de exacte kosten nauwkeuriger in te schatten. Kerkfabriek
Blauberg en zijn architect hebben initieel het BTW-tarief op de aanpassingswerken aan de pastorij
foutief ingeschat, wat zou leiden tot een totale meerkost van ca. 12.000,00 EUR. De kerkfabriek wil
nu samen met de architect bekijken of er manieren zijn om de bouwkosten in te perken zodanig dat er
een zo klein mogelijke stijging van de budgetten en toelagen nodig is.
In het ontwerp van gemeentelijk budget 2016 is uitgegaan van een investeringstoelage van 18.000,00
EUR in 2016. Deze zal echter niet aangesproken kunnen worden zolang er geen aangepast en
goedgekeurd meerjarenplan is vanwege kerkfabriek Blauberg.
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, M. Van den Wouwer, M. Colson, R. Aerts, T.
Saliën, H. Buts, M. Vangeel, I. Van den Bulck, G. Hermans, P. Keymeulen, E. Van Bedts, W. Tubbax
Onthoudt zich:
J. Van Herck
BESLUIT:
Goedkeuring van het budget 2016 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen Blauberg
en met de er in opgenomen gemeentelijke investeringstoelage van 6.000,00 EUR.

FINANCIELE DIENST
005

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaar 2016
(1.713.15(1))

Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle rendabele
belastingen;
Gelet op de artikelen 465 tot en met 470bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15-07-2005, zoals gewijzigd;
Stemmen voor:
F. Luyten, L. Peetermans, K. Helsen, R. Korthout, C. Van Thielen, L. Van Hove, M. Peeters, G.
Battel, H. Van Reet, G. Hermans, E. Van Bedts, W. Tubbax
Onthouden zich:
M. Van der Veken, K. Verstappen, J. Van Herck, M. Van den Wouwer, M. Colson, R. Aerts, T.
Saliën, H. Buts, M. Vangeel, I. Van den Bulck, P. Keymeulen
BESLUIT:
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Art. 1:
Art. 2:

Art. 3:

Art. 4:

Voor het aanslagjaar 2016 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de
rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.
De belasting wordt vastgesteld op 7,5 % van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze
belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft
verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.
De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het
bestuur der directe belastingen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen.
Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden.

FINANCIELE DIENST
006

Gemeenteopcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 2016 (1.713.11)

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op artikel 3, 5° van de bijzondere wet van 16-01-1989 betreffende de financiering van de
gemeenschappen en gewesten;
Gelet op de artikelen 464-1° van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en op het decreet van
09-06-1998 houdende bepalingen tot wijziging van het wetboek van de inkomstenbelastingen voor wat
de onroerende voorheffing betreft;
Gelet op gemeentelijke begrotingsnoodwendigheden;
Stemmen voor:
F. Luyten, L. Peetermans, K. Helsen, R. Korthout, C. Van Thielen, L. Van Hove, M. Peeters, G.
Battel, H. Van Reet, G. Hermans, E. Van Bedts, W. Tubbax
Onthouden zich:
M. Van der Veken, K. Verstappen, J. Van Herck, M. Van den Wouwer, M. Colson, R. Aerts, T.
Saliën, H. Buts, M. Vangeel, I. Van den Bulck, P. Keymeulen
BESLUIT:
Art. 1:
Art. 2:
Art. 3:

Voor het aanslagjaar 2016 worden de gemeenteopcentiemen op de onroerende voorheffing
vastgesteld op 1.350 opcentiemen.
Deze gemeenteopcentiemen worden ingevorderd door het Vlaams gewest, overeenkomstig
de regels bepaald voor de heffing van de gewestbelasting waar zij bijkomen.
Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden.

FINANCIELE DIENST
007

Opcentiemen op de door OVAM geheven milieuheffing - aanslagjaar 2016
(1.713.026)

Gelet op het decreet van 02-07-1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, meer
bepaald artikel 47, § 7, gewijzigd bij het decreet van 21-12-1990;
Gelet op het besluit van 16-10-1991 van de Vlaamse Regering betreffende de medewerking van de
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse gewest aan de inning van gemeentelijke
opcentiemen op sommige milieuheffingen;
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Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;
Stemmen voor:
F. Luyten, L. Peetermans, K. Helsen, R. Korthout, C. Van Thielen, L. Van Hove, M. Peeters, G.
Battel, H. Van Reet, G. Hermans, E. Van Bedts, W. Tubbax
Onthouden zich:
M. Van der Veken, K. Verstappen, J. Van Herck, M. Van den Wouwer, M. Colson, R. Aerts, T.
Saliën, H. Buts, M. Vangeel, I. Van den Bulck, P. Keymeulen
BESLUIT:
Art. 1:

Art. 2:
Art. 3:

Voor het aanslagjaar 2016 worden er 20 opcentiemen geheven op de milieuheffingen
ingesteld door artikel 47 § 7 van het decreet van 02-07-1981 betreffende de voorkoming en
het beheer van afvalstoffen, laatst gewijzigd bij decreet van 01-06-2012.
De gemeente doet een beroep op de medewerking van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse gewest met het oog op de invordering van deze opcentiemen.
Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden.

FINANCIELE DIENST
008

Retributiereglement op verkoop van materialen vanuit de jeugddienst (o.a.
polsbandjes, buttons, oordopjes...) (1.842.8)

In aanwezigheid van de financieel beheerder
Situering
a) Polsbandjes
Op basis van de wet van 10-12-2009 tot wijziging van de wet van 24-01-1977 betreffende de
bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere
producten, heeft de jeugddienst een retributiereglement opgesteld voor het gebruik van polsbandjes die
vooral zouden moeten leiden tot verantwoord en wettelijk (in functie van de leeftijd van de jongeren)
gebruik van alcoholische dranken op fuiven.
Deze bandjes worden, op basis van de leeftijd, verdeeld door de organisatoren van fuiven en
evenementen onder de feestvierders.
b) Buttons
De gemeentelijke jeugddienst beschikt over machines voor het maken van buttons.
Erkende verenigingen en scholen uit Herselt kunnen deze machines ontlenen indien ze het nodige
materiaal (buttons) bij de jeugddienst aankopen.
c) Oordopjes
Ter bescherming van het gehoor tijdens muzikale activiteiten biedt de jeugddienst oordopjes aan
aan de organiserende verenigingen.
Wettelijke gronden
a) Wet van 10-12-2009 tot wijziging van de wet van 24-01-1977.
Toelichting en advies
a) Rekening houdend met de inspanningen die de gemeente levert op het vlak van veilig en
verantwoord fuiven, is het billijk dat de gebruiker een bijdrage levert in de kosten voor de polsbandjes.
b) De buttonmachine kan enkel gebruikt worden met buttons van de jeugddienst, voor deze buttons zal
een retributie gevraagd worden. De buttons worden in een veelvoud van 10 stuks verkocht.
c) Het lijkt billijk dat de gebruiker een bijdrage levert in de kosten voor de oordopjes.
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Discussie ter zitting
Raadslid Ivo Van den Bulck stelt het belangrijk te vinden - aangezien de gehoorschade in het nieuws
komt – om deze oordopjes gratis ter beschikking te stellen vanuit de gemeente.
Schepen Martine Peeters stelt dat dit eventueel ook via de CM kan. Ze vervolgt dat het mogelijk is om
dit vanuit de gemeente te realiseren, maar dat de vraag bij de jeugddienst werd ontvangen om een
zelfde principe toe te passen als bij de polsbandjes. Raadslid Ivo Van den Bulck stelt dit niet
vergelijkbaar te vinden, het gaat hier om de bescherming van het gehoor van de kinderen.
Schepen Martine Peeters antwoordt het voorstel toch een stap in de goede richting te vinden, niets
belet hier in de toekomst op verder te bouwen. Nu wilde men hier zo snel mogelijk mee verder
werken.
Raadslid Rita Aerts stelt dat de gemeenteraad toch kan beslissen om de oordopjes gratis aan de jeugd
ter beschikking te stellen.
Schepen Martine Peeters zegt dat hier toch eerst een kader voor moet zijn.
Raadsleden Ivo Van den Bulck en Rita Aerts stellen het een geweldig initiatief te vinden mocht de
gemeente deze gratis ter beschikking stellen.
De schepen stelt dat de oordopjes nu al vanaf 100 dB gratis ter beschikking moeten worden gesteld. Ze
vervolgt dat ze dit altijd verder wil bekijken.
Raadslid Rita Aerts herhaalt dat er i.p.v. 0,16 EUR in te schrijven, de oordopjes gratis kunnen zijn.
Schepen Martine Peeters stelt dat de discussie al werd gevoerd op het college om eventueel aan
verenigingen die voldoen aan de normen en voorwaarden gratis oordopjes ter beschikking te stellen,
maar dat dit verder moet bekeken worden.
Raadslid Hansy Buts stelt vast dat in het verleden alles kon wat betreft geluidsnormen, als oordopjes
gratis worden gegeven, dan zal dat verspilling in de hand werken.
Schepen Martine Peeters antwoordt dat dit exact de reden is waarom ze pleit voor een kader.
Raadslid Mark Van den Wouwer stelt dat het de administratie (boekingen, facturen, kasboekingen …)
meer zal kosten om dit uit te werken dan de 0,16 EUR die binnenkomt per paar oordopjes.
Raadslid Ivo Van den Bulck besluit dat als er maar 1 jongere kan gered worden van gehoorschade, dit
wel opweegt tegen mogelijke verspillingen.
Schepen Martine Peeters besluit dat het voorstel een stap in de goede richting is, maar er moet een
kader voor zijn.
De burgemeester licht toe dat er vanuit de administratie reeds een kader betreffende geluidsnormen
werd voorbereid, ook de regelgeving is veranderd, maar het is een complex gegeven. De
reglementering en het controlemechanisme zijn in opbouw. Er moet altijd iemand betalen, een remgeld
kan geen kwaad. De argumenten zijn eerbaar, maar het is belangrijk om te weten dat er gewerkt wordt
aan reglementering om de geluidsoverlast in de hand te houden, zowel naar bescherming van de
aanwezigen als omwonenden toe, aldus de burgemeester.
Stemmen voor:
F. Luyten, L. Peetermans, K. Helsen, R. Korthout, C. Van Thielen, L. Van Hove, M. Peeters, G.
Battel, H. Van Reet, J. Van Herck, H. Buts, G. Hermans, E. Van Bedts, W. Tubbax
Stemmen tegen:
M. Van der Veken, K. Verstappen, M. Van den Wouwer, M. Colson, R. Aerts, T. Saliën, M. Vangeel,
I. Van den Bulck, P. Keymeulen
BESLUIT:
Art. 1:

In het kader van de wet van 10-12-2009 tot wijziging van de wet van 24-01-1977
betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de
voedingsmiddelen en andere producten, stelt de jeugddienst polsbandjes ter beschikking.
Deze bandjes worden, op basis van leeftijd, verdeeld door organisatoren van fuiven en
evenementen onder de feestvierders.
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Art. 2:

Art. 3:

Art. 4:

Art. 5:
Art. 6:
Art. 7:
Art. 8:

Rekening houdend met de inspanningen die de gemeente levert op het vlak van veilig en
verantwoord fuiven, is het billijk dat de gebruiker een bijdrage levert in de kosten voor de
polsbandjes en oordopjes.
De organisatoren van de hieronder weergegeven soorten fuiven of evenementen dienen de
polsbandjes te gebruiken binnen de gemeente Herselt:

jeugdfuiven door verenigingen

optredens georganiseerd door het jeugdhuis met inkom

fuiven georganiseerd door privé-organisaties of personen

evenementen waar muziek wordt gespeeld (hoofddoel), alcohol wordt geschonken en
een inkom wordt gevraagd.
Naast de vanzelfsprekende mogelijkheid tot het consumeren van frisdrank, zijn er in het
kader van de consumptie van alcoholische dranken twee soorten polsbandjes beschikbaar.
- oranje voor 16 tot 18-jarigen: deze groep mag enkel gegiste drank nuttigen (bier en wijn).
- groen voor +18-jarigen: deze groep mag gedistilleerde en gegiste dranken nuttigen.
Alcoholhoudende dranken van meer dan 22 % worden, ongeacht de productiewijze, als
sterke (gedistilleerde) dranken beschouwd.
Organisatoren kunnen de polsbandjes verkrijgen bij de jeugddienst: aan de hand van het
aantal verwachte bezoekers worden een bepaald aantal polsbandjes ter beschikking gesteld.
Met ingang van 01-01-2016 en voor een termijn eindigend op 31-12-2018, wordt een
retributie gevestigd ten laste van diegene die zich de artikelen van de jeugddienst aanschaft.
De retributie van één polsbandje is vastgesteld op 0,05 EUR, de retributie voor een pakket
van 10 buttons bedraagt 2,00 EUR en de retributie voor oordopjes is 0,16 EUR per paar.
De retributie is verschuldigd door de organisator/ontlener en wordt bij afhaling van de
goederen aan de jeugddienst betaald. Na inlevering van de overgebleven (bruikbare)
artikelen worden deze terugbetaald aan de organisator/ontlener.

FINANCIELE DIENST
009

Budget 2016 gemeente Herselt (2.073.521.1)

In aanwezigheid van de financieel beheerder
Situering
In aansluiting bij het meerjarenplan 2014-2019, wordt het budget 2016 opgesteld. Dit dient ter
goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.
Er werd een ontwerp van budget 2016 uitgewerkt op basis van de budgetbesprekingen die het
schepencollege afgelopen weken organiseerde.
Dit budget 2016 dient uiteraard aan te sluiten bij (of te passen in) het meerjarenplan 2014-2019.
Wettelijke gronden
Gemeentedecreet.
Besluit Vlaamse Regering 25-06-2010 m.b.t. het invoeren van de BBC (Beleids- en Beheerscyclus) en
latere wijzigingen.
Omzendbrief BB 2013 en BB 2015/2 (onderrichtingen meerjarenplan en budget).
Toelichting en advies
Het voorliggende budget bestaat uit:
- een beleidsnota
- een financiële nota
- toelichting
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De beleidsnota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen die het komende budgetjaar aan
bod zullen komen met hun financiële vertaling. De nota concretiseert de doelstellingen uit het
meerjarenplan in actieplannen en concrete acties.
De beleidsnota bestaat uit:
- een doelstellingennota
- het doelstellingenbudget (schema B1)
- de financiële toestand (vergelijking evenwichtsvereisten budget 2016 met deze voorzien in het
actuele meerjarenplan). Voor 2016 'past' het budget binnen de evenwichten gesteld in het
meerjarenplan.
- lijst met opdrachten (werken, leveringen en diensten)
- lijst met daden van beschikking
- lijst met nominatief toegekende subsidies. Niet-nominatief opgenomen subsidies kunnen enkel
en alleen uitgekeerd worden op basis van een goedgekeurd subsidiereglement!
De financiële nota bestaat uit:
- een exploitatiebudget (schema B2)
- een investeringsbudget (schema B3 en B4)
- een liquiditeitenbudget (schema B5)
2016
resultaat op kasbasis
973.157
autofinancieringsmarge 379.621

Deze resultaten komen ook terug in schema M2 (staat van het financiële evenwicht) van het
meerjarenplan en schema B1 (doelstellingenbudget) en schema B5 (liquiditeitenbudget) van
voorliggend budget. Dit geeft aan dat er aansluiting is tussen het meerjarenplan en het budget.
Overzicht evenwichten:
2016

2017

2018

2019

resultaat op kasbasis (huidig meerjarenplan)

366.467

509.040

734.341

639.135

resultaat op kasbasis (budget 2016)

973.157

886.227

552.532

502.159

autofinancieringsmarge (huidig meerjarenplan)

48.299

183.471

103.771

66.331

autofinancieringsmarge (budget 2016)

379.621

432.856

287.002

120.466

Het budget 2016 'past' binnen het meerjarenplan als er aan volgende voorwaarden voldaan is (art. 27
BVR betreffende de BBC):
- de doelstellingnota bevat alle in het meerjarenplan opgenomen beleidsdoelstellingen en
actieplannen
- het resultaat op kasbasis van het budgetjaar is positief
- de autofinancieringsmarge van het budgetjaar in kwestie is groter dan of gelijk aan de waarde
van de autofinancieringsmarge in het meerjarenplan (van hetzelfde boekjaar)
Aan deze drie cumulatieve voorwaarden is voldaan.
De toelichting omvat volgende onderdelen:
- het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)
- evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)
- transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)
- evolutie van de transactiekredieten investeringen (schema TB4)
- evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)
- raming ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van prioritaire
investeringen
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Gelet op het advies van het managementteam (MAT) van 02-12-2015.
Gelet op voorliggende documenten m.b.t. het budget 2016 die 14 dagen voorafgaand aan de
gemeenteraad werden bezorgd.
Bespreking ter zitting
Schepen van financiën, Ronny Korthout, geeft toelichting: maatregelen van federaal en Vlaams niveau
zullen een aanzienlijke impact hebben op het gemeentelijk budget, o.a. de patronale bijdragen die voor
de gemeenten niet verlaagd worden naar 25 %. Ook de eenmaking van de brandweer heeft een
significante invloed op het budget, er is een niet te onderschatten meerkost voor de gemeente, die naar
2019 toe een stijging van bijna 50 % inhoudt. Hier bovenop komen nog investeringstoelagen voor de
zone (momenteel provisoir geraamd op 30.000,00 EUR). Ten slotte zal de tax-shift een aanzienlijke
impact hebben. Naar 2021 toe dient er rekening gehouden met 600.000,00 EUR minderinkomsten
door deze maatregel, VVSG raamde een minderontvangst van 400.000,00 EUR. De schepen vervolgt
dat het aanhouden van het percentage aanvullende personenbelasting erop neerkomt dat er elk jaar een
belastingskorting wordt toegekend aan de inwoners.
De sectorale subsidies vallen volledig weg, en worden nu bij het gemeentefonds gevoegd, maar ook
hierop heeft men beknibbeld. Dit wordt niet doorgerekend aan de verenigingen. Schepen Ronny
Korthout merkt op dat in andere gemeentes aanzienlijk minder geïnvesteerd wordt om om te gaan met
deze uitdagingen, hetgeen geen goede zaak is, maar wordt opgedrongen van hogerhand. Hij vervolgt
met de belangrijkste tegenvallers en meevallers voor het gemeentelijk budget te overlopen. De
schepen besluit met een aantal opmerkelijke cijfers: afval kost per saldo ongeveer 430.000,00 EUR, de
overname van het containerpark door IOK blijkt 45.000,00 EUR voordeliger uit te vallen dan in eigen
beheer. De investeringen in de bovenzaal Bergom zullen volgend jaar doorgaan, de gesprekken rond
de Torenkelder staan on hold. Er zal werk gemaakt worden van een kerkenplan. Nieuw is ook de
invoering van een zwemsubsidie en de opstart van een STEM-academie.
Raadslid Peter Keymeulen merkt op dat er heel veel werd gezegd over de tax-shift en allerhande
regionale en federale maatregelen die een negatieve impact hebben op de gemeentefinanciën, en
noemt dit pijnlijk. Deze maatregelen werden samen met de partij van de schepen genomen, het
raadslid noemt het jammer dat het schaamteloos zo kort door de bocht wordt geformuleerd. Schepen
Ronny Korthout stelt dat hij verantwoordelijk is voor de financiën van deze gemeente. Zijns inziens
moet je durven toegeven dat de maatregelen een negatieve impact hebben op de lokale financiën.
Raadslid Peter Keymeulen antwoordt dat het ook anders kan geformuleerd worden: De maatregelen
die op ons afkomen zijn noodzakelijk, en hebben misschien een impact op de lokale financiën, maar
zoals de schepen het nu formuleert is het negatief, de hefbomen die terugkomen naar de gemeente
worden hier niet genoemd, aldus raadslid Peter Keymeulen.
Raadslid Peter Keymeulen vraagt te notuleren dat de schepen van financiën de federale en regionale
regering afvallig is in de maatregelen die genomen worden.
Schepen Ronny Korthout antwoordt dat hij dat niet gezegd heeft, hij is niemand afvallig, maar wil
duiden dat deze acties een negatieve impact hebben op de lokale financiën. Hij noemt het opvallend
dat de regering nu prat gaat op een tekort van 2-2,5 %, terwijl de lokale besturen al jaren een begroting
in evenwicht moeten hebben.
Raadslid Rita Aerts vraagt schepen Gerda Battel toelichting bij het voorziene budget en de plannen
met betrekking tot de toegankelijkheid van de kerkhoven. Schepen Gerda Battel stelt dat er 220.000,00
EUR voorzien is voor de verschillende kerkhoven samen. Raadslid Rita Aerts stelt vast dat de
prioritaire actie, waarvoor een budget van 400.000,00 EUR was voorzien, wordt geschrapt.
Schepen Ronny Korthout duidt dat deze actie concreet doelde op de uitbreiding van het kerkhof
Herselt-Centrum. Dat deze uitbreiding niet nodig is, betekent niet dat er geen prioriteit is voor de
kerkhoven. Alles in het budget is prioritair, maar boekhoudkundig staan er een aantal zaken apart.
Raadslid Rita Aerts stelt dat de 400.000,00 EUR al jaren voorzien waren voor de kerkhoven, voor de
uitbreiding van het kerkhof, waarom wordt deze 400.000,00 EUR nu dan niet gebruikt voor de
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herinrichting van de kerkhoven, nu de uitbreiding niet nodig is. De meerderheid vindt de kerkhoven
gewoon niet belangrijk, dat is wat het raadslid wil duidelijk maken.
Het raadslid vraagt de rekensom te maken hoeveel de 220.000,00 EUR per kerkhof en per jaar nog
maakt.
Schepen Ronny Korthout stelt dat zijns inziens met 220.000,00 EUR toch heel wat kan worden
gerealiseerd, en dat dit toch een aanzienlijk bedrag is.
Raadslid Rita Aerts stelt vast dat de prioriteit voor de kerkhoven 0 is. Ze vervolgt dat er nu een kans
was om het budget te gebruiken om de kerkhoven fatsoenlijk aan te pakken en voor de mensen
aangenaam te maken.
Schepen Ronny Korthout stelt dat er toch 220.000,00 EUR is voorzien, dit bedrag wordt ingeschreven
in het budget van volgende jaren.
De burgemeester stelt het pijnlijk te vinden wat op de raad wordt gezegd, er is veel geld voorzien voor
de kerkhoven. Iedereen rond tafel bekommert zich om de kerkhoven en de burgers.
Raadslid Rita Aerts vraagt twee foto’s op te nemen in de notulen om de uitspraak van de burgemeester
dat de Herseltse kerkhoven een voorbeeld voor de Kempen zijn, tegen te spreken.
Raadslid Mireille Colson vraagt toelichting bij het in het budget voorziene diensthoofd grondgebiedszaken. Schepen Kathleen Helsen geeft toelichting.
Raadslid Mark Van den Wouwer stelt dat de tax-shift een positieve maatregel is i.p.v. een negatieve
zoals in het budget vermeld: het betekent dat de mensen minder belastingen moeten betalen, de laagste
inkomens profiteren hier het meest van. De financieel beheerder licht toe dat de impact 400.000,00
EUR à 600.000,00 EUR per jaar bedraagt vanaf +- 2021 als alle maatregelen hun volledige uitwerking
hebben. De financieel beheerder licht de berekening toe. De bedoeling van de federale overheid is dat
elke belastingplichtige gemiddeld 100,00 EUR netto per maand meer overhoudt, dit zal voor de
gemeente een 7,00 à 8,00 EUR/ maand per inwoner effect hebben.
Raadslid Mark Van den Wouwer stelt dat het overheidsbeslag dan moet worden verminderd, zijn
fractie had al voorgesteld om het met een schepen minder te doen. Daarnaast moeten overbodige
investeringen zoals een bijkomende parking of ingang aan de Mixx, geschrapt worden.
De financieel beheerder geeft toelichting op de vraag van raadslid Mireille Colson hoe inkomsten
terugvloeien naar de gemeente wanneer er een uitbreiding van de Mixx wordt gerealiseerd. Raadslid
Mark Van den Wouwer vraagt dat dit dus netto aan de gemeente zal kosten. De financieel beheerder
bevestigt dat wijzigingen ten voordele van de gemeente/AGB een kost hebben.
Raadslid Mark Van den Wouwer vraagt welke grondaankopen er voorzien worden in het budget 2016.
Schepen Ronny Korthout licht toe. Raadslid Mark Van den Wouwer stelt het vreemd te vinden dat dit
het eerste is dat hij van deze plannen hoort, en hoopt dat deze dossiers toch op de raad zullen worden
besproken. Schepen Ronny Korthout bevestigt.
Raadslid Mark Van den Wouwer stelt vragen bij het gehanteerde rentetarief van 4,7 %. De financieel
beheerder stelt dat vroeger in de omzendbrief vanwege de Vlaamse Overheid steeds een tarief van 5 %
werd vooropgesteld. Hij drukt zijn hoop uit dat in de toekomst normaalgezien en hopelijk wel aan
lagere tarieven kan worden geleend, maar voorzichtigheidshalve wordt er een hoger tarief
ingeschreven.
Raadslid Mark Van den Wouwer stelt dat hij het budget voor lokale economie belachelijk laag vindt.
Schepen Ronny Korthout antwoordt de lokale ondernemer niet te willen betuttelen, de meerderheid
wil inzetten op kernversterking. Daarnaast is er budget ingeschreven om de ondernemers te
ondersteunen om een traject te laten doorlopen via Agentschap Ondernemen, WES research and
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strategy en Unizo. De schepen geeft toelichting bij het traject en het budget. Raadslid Mark Van den
Wouwer stelt vast dat de voorziene 4.000,00 EUR hiervoor in het niet verzinkt bij de
vakbondspremies van 5.000,00 EUR die ook in het budget staan.
Raadslid Mark Van den Wouwer vraagt toelichting bij de verkoop van de pastorie Herselt-Centrum in
2016 en de voorziene opbrengsten. De financieel beheerder antwoordt dat de opbrengst van
500.000,00 EUR reeds in 2015 was voorzien, en dat deze automatisch naar 2016 gaat. Raadslid Mark
Van den Wouwer stelt dat een bedrag van 500.000,00 EUR voor een gebouw met zoveel kosten aan
nogal onrealistisch is. De financieel beheerder stelt dat het bedrag op basis van een officieel
schattingsverslag werd ingeschreven. Raadslid Mark Van den Wouwer vraagt de voorwaarden die in
het overleg met de kerkfabriek werden gesteld. De burgemeester antwoordt dat door kerkfabriek
Herselt steeds het drieluik Calvarieberg – pastorie – kapel Varenwinkel aan elkaar wordt gekoppeld.
Hij stelt dat er geen nieuwe ontwikkelingen zijn in dit dossier, en gaat dieper in op de voorwaarden.
Aangezien het niet dringend is (financieel) om te verkopen, is dit nog niet gebeurd.
Raadslid Mark Van den Wouwer vraagt toelichting wat het betekent dat de prioritaire actie rond
kerkhof Herselt wordt opgeheven. De financieel beheerder antwoordt dat de prioritaire actie de
uitbreiding van het kerkhof Herselt inhield, en deze gaat niet door. Vandaar wordt de actie opgeheven.
Schepen Kathleen Helsen geeft toelichting bij de voorziene budgetten voor een RUP bedrijventerreinen. Rond het RUP zelf is nog niets gebeurd, enkel voorstudies. De 5,25 ha waarvan sprake is op
basis van onderzoeken uit vorige legislatuur becijferd, stelt de schepen in antwoord op een vraag van
raadslid Mireille Colson. Het raadslid vraagt wat de actuele nood is, de cijfers zijn toch niet meer up to
date. Schepen Kathleen Helsen antwoordt dat er een nieuwe concrete becijfering zal gebeuren. Dat
onderzoek zal aan de opmaak van een RUP voorafgaan.
Raadslid Mireille Colson vraagt waar het voordeel van de overname van het containerpark duidelijk is.
De financieel beheerder verwijst naar p. 96 van het budget waar de kosten van ophaling restafval en
gft worden weergegeven. Hier zit inderdaad een stijging in, maar 30.000,00 EUR van dit bedrag is te
wijten aan afval van de veegwagen. Hij voegt toe dat de kosten nu grossomodo gelijk blijven, maar dat
dit te maken heeft met het veegvuil.
Raadslid Mireille Colson vraagt waar in de budgetten duidelijk is dat het groenonderhoud in eigen
beheer zal gebeuren. De financieel beheerder overloopt de cijfers.
Raadslid Mireille Colson stelt de bedragen bij onroerend erfgoed laag te vinden. De financieel
beheerder antwoordt dat de saldi van vorige jaren ook nog beschikbaar zullen zijn, zodat het totale
beschikbare budget in realiteit hoger zal liggen.
Raadslid Mireille Colson vraagt wat er moet worden verstaan onder het “aansturen en vergoeden van
gemachtigde opzichters”, waarvoor 9.000,00 EUR is voorzien, hetgeen wordt toegelicht.
Raadslid Mireille Colson besluit met de vraag of er ook onteigeningen vervat zijn in de genoemde
bedragen bij de realisatie van de fietspaden Dieperstraat. De financieel beheerder stelt dat hierin vooral
studiekosten zitten vervat, en eventueel kleine onteigeningen. De ingeschreven kosten zijn netto
kosten voor de gemeente; de werkelijke uitgave zal hoger zijn, maar hier staan subsidies tegenover. De
burgemeester vult aan dat verschillende instanties toezeggingen deden m.b.t. subsidies.
Raadslid Mark Van den Wouwer stelt vast dat de autofinancieringsmarge in 2019 120.466,00 EUR
bedraagt en vraagt wat dit inhoudt. De financieel beheerder antwoordt dat dit de capaciteit is die de
gemeente heeft om leningen af te betalen. Gemakkelijkheidshalve te rekenen komt dit neer op een
marge van 1.200.000,00 EUR te lenen. Schepen Ronny Korthout voegt toe dat er ook nog rekening zal
moeten worden gehouden met de rekeningen die jaar na jaar worden ingebracht. Raadslid Mark Van
den Wouwer stelt dat er dan voorzichtig zal moeten worden omgesprongen met de investeringen.
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Raadslid Jos Van Herck betreurt dat een aantal zaken (bv. veiligheid zwakke weggebruikers) worden
vooruitgeschoven jaar na jaar. Er is zo geijverd voor fietspaden, en nu opeens stelt men de fietspaden
Aarschotsesteenweg 2 jaar op te schuiven, Dieperstraat is nog onduidelijk hoe ver dit wordt
opgeschoven, ook de ringweg is een aantal jaren opgeschoven. Het raadslid vervolgt dat hij weet dat
de gemeente niet aan de basis hiervan ligt, maar vraagt toch een signaal te geven dat de gemeente hier
niet mee akkoord kan gaan, aangezien het over de zwakke weggebruikers gaat.
De burgemeester antwoordt dat de budgetten niet zijn opgeschoven, het gaat om een heel traject dat
moet worden doorlopen. Voor de Aarschotsesteenweg is een studiebureau aangesteld, een startnota
opgemaakt, de burgemeester hoopt kortelings met AWV een akkoord te kunnen bereiken over de
definitieve rooilijn. Het ontwerp moet dan opnieuw langs de provinciale begeleidingscommissie,
daarna moet er een onteigeningsplan worden opgemaakt, er moeten grondverwervingen gebeuren,…
Het is een langlopend traject. Hetzelfde doet zich voor in de Dieperstraat.
Raadslid Jos Van Herck uit zijn bezorgdheid dat door deze verschuiving – terwijl Aarschot volgend
jaar zal starten met de werken – de weggebruikers tweemaal met omleidingen zullen worden
geconfronteerd. Nu zullen de bewoners niet 1, maar 2 of 3 jaar met werken, omleidingen en zwaar
vervoer worden geconfronteerd. Het raadslid herhaalt zijn vraag of er geen afstemming met Aarschot
kan gebeuren wat betreft planning van de werken.
Raadslid Jos Van Herck vraagt wat de bedoeling is van de opmaak van een RUP recreatie. Schepen
Kathleen Helsen geeft toelichting.
Stemmen voor:
F. Luyten, L. Peetermans, K. Helsen, R. Korthout, C. Van Thielen, L. Van Hove, M. Peeters, G.
Battel, H. Van Reet, H. Buts, G. Hermans, E. Van Bedts, W. Tubbax
Stemmen tegen:
M. Van der Veken, K. Verstappen, M. Van den Wouwer, M. Colson, R. Aerts, T. Saliën, M. Vangeel,
I. Van den Bulck, P. Keymeulen
Onthoudt zich:
J. Van Herck
BESLUIT:
Art. 1:

Art. 2:

Het budget 2016 (t.e.m. budgettair journaalnummer 2016003841), passend binnen het
meerjarenplan 2014-2019 en bestaande uit de beleidsnota, de financiële nota en de
toelichting, goed te keuren.
Het budget 2016, conform de vigerende wetgeving, voor te leggen aan de toezichthoudende
overheid.

BIJLAGE
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POLITIE
010

GAS - hernieuwing samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Turnhout en de
gemeenten die deel uitmaken van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout, de
politiezone Neteland, de politiezone Zuiderkempen en de politiezone Balen-DesselMol (1.745.073.564(1))

In aanwezigheid van de financieel beheerder.
Situering
De federale overheid stelt aan Stad Turnhout voor de periode 01-10-2015 t/m 30-09-2016 opnieuw een
subsidie van 53.600,00 EUR ter beschikking voor het begeleiden van de bemiddelingsprocedure. In
het verlengde hiervan dienen eveneens de samenwerkingsovereenkomsten tussen Stad Turnhout en de
partnergemeenten te worden hernieuwd.
De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de hernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Turnhout en de gemeenten die zijn toegetreden tot het “Bureau
Gemeentelijke Administratieve Sancties” (Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout,
Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Vorselaar, Westerlo). Deze overeenkomst, die de
modaliteiten van de samenwerking voor wat betreft de GAS-bemiddeling bepaalt, neemt een aanvang
op 01-01-2016 en eindigt op 31-12-2016.
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Wat betreft voorgeschiedenis: Op 28-04-2006 besliste de federale ministerraad om 33 bemiddelaars
aan te stellen voor de begeleiding van de bemiddelingsprocedure zoals voorzien in de wetgeving
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Bij brief van 29-09-2006 werd dit aanbod herhaald.
Bij brief van 30-11-2006 werden de verschillende steden en gemeenten gevraagd om hun engagement
terzake voor 15-12-2006 te bevestigen. Daarbij werd voorgesteld een voltijdse bemiddelaar ter
beschikking te stellen aan elk gerechtelijk arrondissement. Bij deze brief werd een ontwerpovereenkomst gevoegd tussen de federale staat en de betrokken arrondissementshoofdstad. Bij
beslissing van 11-12-2006 ging het college van burgemeester en schepenen van de stad Turnhout
principieel akkoord met het sluiten van deze overeenkomst. Deze werd goedgekeurd bij
gemeenteraadsbesluit van 22-01-2007.
Bij besluit van 09-03-2007 kende de Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie,
Grootstedenbeleid en Gelijke Kansenbeleid voor de eerste maal aan Stad Turnhout een toelage toe
voor de aanstelling van een voltijds bemiddelaar en dit voor de periode van één jaar.
Sinds 01-10-2007 is Marco Netten in dienst van Stad Turnhout als voltijds bemiddelingsambtenaar.
De wet tot invoering van de gemeentelijke administratieve sancties van 13-05-1999 werd ingrijpend
gewijzigd in 2004. Door de invoeging van art. 119ter in de Nieuwe Gemeentewet werd de
bemiddeling een onderdeel van de GAS-procedure. Bij de wetswijziging van 24-06-2013 werd het
bemiddelingsinstrument versterkt.
De federale overheid stelt bij ministerieel besluit van 10-08-2015 opnieuw een subsidie aan Stad
Turnhout ter beschikking voor het begeleiden van de GAS-bemiddelingsprocedure. Art. 4 van
deze subsidieovereenkomst bepaalt dat Stad Turnhout partnerships dient aan te gaan met de
steden en gemeenten uit het gebied dat tot 01-04-2014 werd omschreven als het gerechtelijk
arrondissement Turnhout.
Wettelijke gronden
 Wet van 24-06-2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
 KB van 28-01-2014 houdende de minimumvoorwaarden en de modaliteiten voor de
bemiddeling in het kader van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
 MB van 10-08-2015 houdende de toekenning van een toelage aan bepaalde steden en
gemeenten in het kader van het grootstedenbeleid
Financiële weerslag:
Art. 11 van voorliggende overeenkomst bepaalt dat de (eventuele) meerkost (bovenop de subsidie van
53.600,00 EUR) wordt verdeeld onder alle deelnemende gemeenten en dit op basis van het
bevolkingsaantal (gegevens N.I.S. per 01-01-2016).
Argumentatie van de gemeenteraad
Voor een goede dienstverlening en efficiënte inzet van de bemiddelingsambtenaar bij de afhandeling
van GAS-dossiers in het arrondissement is een overeenkomst met de verschillende deelnemende
gemeenten aangewezen. Ten aanzien van minderjarigen is de bemiddelingsprocedure verplicht. Het
nut van de bemiddeling bij de aanpak van lokale overlastfenomenen is inmiddels gebleken; de
meerwaarde ervan voor de betrokken partijen eveneens.
Discussie ter zitting
Raadslid Marlies Vangeel vraagt of de eventuele meerkost die verdeeld wordt over de gemeentes is
voorzien in het budget. De financieel beheerder stelt dat er voor volgend jaar 5.320,00 EUR werd
gebudgetteerd.
Stemmen voor:
F. Luyten, L. Peetermans, K. Helsen, R. Korthout, C. Van Thielen, L. Van Hove, M. Peeters, G.
Battel, H. Van Reet, J. Van Herck, G. Hermans, E. Van Bedts, W. Tubbax
Onthouden zich:
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M. Van der Veken, K. Verstappen, M. Van den Wouwer, M. Colson, R. Aerts, T. Saliën, H. Buts, M.
Vangeel, I. Van den Bulck, P. Keymeulen
BESLUIT:
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de hernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst
tussen de Stad Turnhout en de gemeenten die zijn toegetreden tot het “Bureau Gemeentelijke
Administratieve Sancties” met de stad Geel als beherende gemeente.
BIJLAGE: overeenkomst
Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad TURNHOUT en de gemeenten die deel uitmaken van de Politiezone
GEEL –LAAKDAL –MEERHOUT, de Politiezone NETELAND, de politiezone ZUIDERKEMPEN en de
politiezone BALEN-DESSEL-MOL, in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering
m.b.t. de jeugdcriminaliteit
Tussen:
Stad Turnhout, vertegenwoordigd door dhr. Eric VOS, burgemeester en dhr. Filip Buijs stadssecretaris,
handelend in uitvoering van de zitting van de gemeenteraad d.d. ……
en
De gemeenten die deel uitmaken van de Politiezone GEEL- LAAKDAL – MEERHOUT, de Politiezone
NETELAND, de Poltiezone Zuiderkempen en de de politiezone Balen-Dessel-Mol vertegenwoordigd door
dhr./mevr. ……, voorzitter van het Beheerscomité van de interlokale vereniging “Bureau Gemeentelijke
Administratieve Sancties” handelend in uitvoering van de zitting van het dagelijks bestuur van het
Beheerscomité van …… na goedkeuring op de zitting van de gemeenteraden van BALEN, DESSEL, GEEL,
GROBBENDONK, HERENTALS, HERENTHOUT, HERSELT, HERENTHOUT, LAAKDAL, MEERHOUT,
MOL, OLEN, VORSELAAR en WESTERLO (zitting resp. d.d. …………).
wordt het volgende overeengekomen en aanvaard:
I.

Vooraf:

De wet van 13 mei 1999 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet gaf de steden en gemeenten de mogelijkheid
om onder bepaalde voorwaarden administratieve sancties te voorzien tegen inbreuken op hun reglementen en
verordeningen.
Bovendien werd bij de wet van 17 juni 2004 het bemiddelingsinstrument in de nieuwe gemeentewet ingevoegd.
De raad kan dus een bemiddelingsprocedure voorzien in het kader van de administratieve sancties. Dit is
bovendien verplicht wanneer het minderjarigen betreft.
Op 28 april 2006 besliste de federale regering om de mogelijkheden tot oplegging van administratieve sancties
uit te breiden voor een betere bestrijding van verschillende soorten overlast. De regering stelt derhalve een
voltijdse bemiddelaar ter beschikking van de steden en gemeenten van het gerechtelijk arrondissement
TURNHOUT, voor een vlottere implementering van de bemiddelingsprocedure in het kader van de gemeentelijke
administratieve sancties.
Het doel van deze overeenkomst is de bepaling van de praktische modaliteiten van deze terbeschikkingstelling.
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II.

Algemene bepalingen m.b.t. de uitvoering van de overeenkomst:

Artikel 1:
Stad TURNHOUT enerzijds, de steden GEEL en HERENTALS, de gemeenten BALEN, DESSEL
GROBBENDONK, HERENTHOUT, HERSELT, HULSHOUT, LAAKDAL, MEERHOUT, MOL, OLEN,
VORSELAAR en WESTERLO anderzijds verbinden zich ertoe om samen te werken voor het inzetten van de door
de federale regering gefinancierde bemiddelaar voor de implementering en toepassing, op het grondgebied van
deze gemeenten, van de bemiddelingsprocedure, zoals voorzien in het kader van de gemeentelijke
administratieve sancties.
De prioriteit gaat daarbij uit naar de organisatie van de bemiddelingsprocedure ten aanzien van minderjarigen
vanaf de leeftijd zoals voorzien in de politieverordening.

Artikel 2:
Stad TURNHOUT heeft een bemiddelaar aangeworven, die voldoet aan de diplomavereisten en inmiddels de
basisopleiding tot bemiddelaar heeft gevolgd. Bij een eventuele vervanging van deze bemiddelaar zal Stad
TURNHOUT opnieuw instaan voor de nieuwe aanwerving.

Artikel 3:
Stad TURNHOUT is de wettelijke werkgever van de nieuw aangeworven bemiddelaar.
Deze heeft een arbeidsovereenkomst opgesteld tussen de aangeworven bemiddelaar en de stad, waarin de
specifieke opdracht van de bemiddelaar wordt beschreven m.b.t. deze overeenkomst, alsook de taken die aan
deze functie verbonden zijn, zoals gedefinieerd in artikel 4.
Stad TURNHOUT staat bovendien in voor het administratieve en financiële beheer van de arbeidsovereenkomst
opgemaakt met de bemiddelaar.

Artikel 4:
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de bemiddelingsprocedure in het kader van de
gemeentelijke administratieve sancties, legt de stad TURNHOUT het takenpakket van de bemiddelaar als volgt
vast:
Voorbeelden van taken:


Implementering en uitvoering van de bemiddelingsprocedure in de steden en gemeenten hierboven
vernoemd;



Instaan voor alle correspondentie aangaande de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke
administratieve sancties;



De partijen horen en een regeling trachten te treffen tussen dader en slachtoffer;



Verslagen opmaken m.b.t. de regelingen die in het kader van de bemiddeling werden overeengekomen;



De bemiddelingsresultaten overmaken aan de sanctionerende ambtenaar van de betrokken gemeente;
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Deelnemen aan (organiseren van) vergaderingen voor overleg tussen de verschillende actoren op
gemeentelijk niveau die betrokken zijn bij de gemeentelijke administratieve sancties;



Deelnemen aan de meetings voor de uitwisseling van ervaringen, georganiseerd door de federale staat



Opmaken van een jaarverslag met evaluatierapport m.b.t. de toepassing van de bemiddelingsprocedure
in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (volgens de richtlijnen van
Grootstedenbeleid) na bundeling van alle relevante informatie van de partnersteden en –gemeenten, dat
zal worden overgemaakt aan de dienst Grootstedenbeleid

Artikel 5:
Bovengenoemde steden en gemeenten beslissen om de hoofdactiviteiten van de bemiddelaar te situeren in de stad
TURNHOUT als hoofdplaats van het gerechtelijk arrondissement. Deze zal de nodige administratieve
ondersteuning verlenen en een aangepast lokaal met de nodige infrastructuur ter beschikking stellen aan de
bemiddelaar, opdat zijn bemiddelingssessies in optimale omstandigheden kunnen verlopen.
Voor feiten die zich hebben voorgedaan op het grondgebied van de gemeenten die deel uitmaken van de
politiezones GEEL – LAAKDAL – MEERHOUT, NETELAND, ZUIDERKEMPEN en BALEN-DESSEL-MOL
stellen deze gemeenten evenwel een aangepast lokaal met de nodige infrastructuur ter beschikking aan de
bemiddelaar.
De tijdsbesteding voor de deelnemende gemeenten en bijgevolg het gebruik van beide lokalen is afhankelijk van
de evoluerende werklast.

Artikel 6:
Bij aanvang van deze overeenkomst zullen de gemeenten die deel uitmaken van de Politiezones GEELLAAKDAL- MEERHOUT, NETELAND, ZUIDERKEMPEN en BALEN-DESSEL-MOL aan de bemiddelaar hun
reglementen en administratieve politieverordeningen overmaken, in voorkomend geval vergezeld van de
bijbehorende administratieve sancties. Dit geldt tevens voor alle latere wijzigingen aan deze reglementen.
De in art. 6 lid 1 bedoelde gemeenten verbinden zich ertoe hun sanctionerende ambtenaar, de korpschef van hun
politiezone, en in voorkomend geval de agenten die door de gemeenteraad werden aangesteld voor vaststelling
of aangifte van overtredingen op de gemeentereglementen, op de hoogte te brengen van deze overeenkomst en
van de precieze details van de persoon die wordt aangesteld in de functie van bemiddelaar.
Bedoelde steden en gemeenten zullen eveneens hun procureur des Konings inlichten.
Artikel 7:
Wat de vervulling van zijn opdrachten betreft, zal de bemiddelaar autonomie genieten bij de dagelijkse
uitoefening van zijn functie.
Hij zal de bemiddelingsresultaten zo snel mogelijk aan de sanctionerende ambtenaar van de betrokken steden en
gemeenten meedelen.
Artikel 8:
De steden GEEL en HERENTALS, de gemeenten BALEN, DESSEL, GROBBENDONK, HERENTHOUT,
HERSELT, HULSHOUT, LAAKDAL, MEERHOUT,MOL, OLEN, VORSELAAR en WESTERLO nemen nota van
de methodologische ondersteuning die de federale regering voorziet voor de implementering van de
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bemiddelingsprocedure en die op verzoek door de Dienst Grootstedenbeleid van de POD Maatschappelijke
Integratie wordt geboden. Ze laten de bemiddelaar vrij, rekening houdend met de interne reglementering inzake
vorming, om er al dan niet gebruik van te maken, volgens zijn behoeften.
Het beheerscomité van de interlokale vereniging “Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties” en het
politiecollege van de POLITIE REGIO TURNHOUT ontvangen een officieel afschrift van de overeenkomst die
werd ondertekend tussen de STAD TURNHOUT en de minister van Grootstedenbeleid, in het kader van het
veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit.
De steden en gemeenten vermeld in art. 8 lid 1 geven de bemiddelaar de toestemming om deel te nemen aan de
vergaderingen voor de uitwisseling van ervaringen die door de Dienst Grootstedenbeleid van de POD
Maatschappelijke Integratie worden georganiseerd en die bedoeld zijn voor de bemiddelaars die werkzaam zijn
in de verschillende steden en gemeenten van het land, in het kader van de huidige maatregel.

III. Financiële bepalingen:
Afdeling 1 : Financiering ten laste van de federale staat
Artikel 9:
De stad TURNHOUT zal een forfaitaire toelage ontvangen van de federale staat voor de tenlasteneming van de
kosten voor bezoldiging van de medewerker, alsook een deel van de werkings- en investeringskosten nodig voor
de correcte uitoefening van zijn functie.
De STAD TURNHOUT wordt belast met het administratieve en financiële beheer van deze toelage voor rekening
van de steden GEEL en HERENTALS , de gemeenten BALEN, DESSEL, GROBBENDONK, HERENTHOUT,
HERSELT, HULSHOUT, LAAKDAL, MEERHOUT, MOL, OLEN, VORSELAAR en WESTERLO.

Artikel 10:
De voornoemde steden en gemeenten bevestigen dat ze kennis hebben genomen van het feit dat, in het kader van
de federale toelage,


enkel rekening zal worden gehouden met:


de personeelskosten (bemiddelaar), de werkings- en investeringskosten die effectief verband
houden met de uitvoering van deze overeenkomst;




de uitgaven waarvoor facturen of onkostennota’s kunnen worden voorgelegd.

worden dus niet in aanmerking genomen:
 de afschrijvingskosten voor het gebruik van bestaande infrastructuren (gebouwen, materieel,
inrichtingen, meubilair, …);
 "interne facturatie": bijvoorbeeld de facturatie van huurgeld voor de terbeschikkingstelling van
gebouwen en infrastructuren die eigendom zijn van een plaatselijke overheid of vereniging, …;
 de kosten verbonden aan de structurele werking van de stad of een andere partner betrokken bij de
implementering van deze overeenkomst;
 kosten waarvoor reeds een andere bron van financiering werd gevonden.

23

Afdeling 2 : Betalingsprocedure eventuele meerkost
Artikel 11:
De vernoemde steden en gemeenten verbinden zich ertoe samen de (eventuele) meerkost (bovenop de subsidie)
voor hun rekening te nemen. Deze meerkost wordt proportioneel verdeeld tussen de gemeenten van de
deelnemende politiezones op basis van hun officiële bevolkingscijfer op 1 januari van ieder jaar en dit volgens
de gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek. Het aandeel wordt dus berekend op basis van het
officiële bevolkingscijfer per gemeente.
Stad TURNHOUT verbindt zich ertoe ten laatste tegen 31 maart volgend op elk begrotingsjaar, aan de
partnergemeenten een afrekening en de bewijsstukken te bezorgen en dit volgens de verdeelsleutel zoals in art.
11 lid 1 werd voorzien.

Artikel 12:
De steden GEEL en HERENTALS, de gemeenten BALEN, DESSEL, GROBBENDONK, HERENTHOUT,
HERSELT, HULSHOUT, LAAKDAL, MEERHOUT, MOL, OLEN, VORSELAAR en WESTERLO verbinden zich
ertoe om op basis van deze afrekening de aangerekende en goedgekeurde bedragen te storten op de
bankrekening met het nummer 091-0001164-29, op naam van “stad TURNHOUT”, met de vermelding
“bemiddeling in het kader van de GAS-procedure”.
IV. Communicatie
Artikel 13:
De partijen verbinden zich ertoe te gelegener tijd alle relevante informatie uit te wisselen die betrekking heeft op
de goede uitvoering van de overeenkomst.
Bovendien verbinden zij zich ertoe om in hun communicatie de oorsprong van de aangewende fondsen en deze
overeenkomst bij het publiek bekend te maken, met name via de vermelding « met de steun van het federale
Grootstedenbeleid », alsook het aanbrengen van het logo van de federale staat en van Grootstedenbeleid.
V. Duur van de overeenkomst
Art. 14:
Deze overeenkomst gaat in op 1 januari 2016 en eindigt op 31 december 2016.
Opgemaakt te TURNHOUT

, …………

Voor Stad TURNHOUT,
De burgemeester,
Eric VOS

de stadssecretaris,
Filip BUIJS

Voor de gemeenten van de Politiezones GEEL- LAAKDAL – MEERHOUT, NETELAND, ZUIDERKEMPEN en
BALEN-DESSEL-MOL,
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De voorzitter van het Beheerscomité van de interlokale vereniging “Bureau Gemeentelijke Administratieve
Sancties”,

BOUWDIENST
011

Verkavelingsdossier nr. 2015/017 - Hameca - verkaveling vier loten open bebouwing
- Provinciebaan/Siggedijk - wijziging wegtracé - goedkeuring (1.777.816)

Situering
Hameca, Goorakker 23, 2260 Westerlo, heeft een verkavelingsontwerp ingediend voor het verkavelen
van gronden en het wijzigen van het wegtracé, gelegen te Herselt, Provinciebaan 49/Siggedijk 11 –
sectie A 106 l2 - 4 kavels, voor open bebouwing in woongebied landelijk karakter.
Gedurende de periode van 23-10-2015 tot 21-11-2015 werd een openbaar onderzoek gehouden en
tijdens deze periode werd één bezwaar ingediend.
Samenvatting van het bezwaarschrift
De bezwaarindiener wijst op het feit dat hij al verschillende malen schade heeft geleden omdat alle
waterwegen van de omliggende huizen bij hem samenkomen in de gracht.
Evaluatie van het bezwaarschrift
Het bezwaarschrift is gegrond maar de aanvragers van de verkaveling hebben verschillende
oplossingen geboden om wateroverlast te beperken: per perceel wordt een wadi voorzien van 100 m².
Op het perceel langs Siggedijk is nog steeds een vijver aanwezig, net zoals het lot 5 waarop de woning
Provinciebaan 49 staat. Op lot 1 wordt voldoende afstand gereserveerd voor een strook waar eventueel
een open gracht kan komen.
Het bezwaar wordt niet weerhouden.
Sluiting van het openbaar onderzoek: 24-11-2015.
Het dient in deze context benadrukt dat een verkaveling een toegewezen bevoegdheid is van het
college van burgemeester en schepenen.
De “zaak der wegen” in de context van dit ontwerp is anderzijds een bevoegdheid van de
gemeenteraad.
Deze bevoegdheid is overigens logisch, gelet op het zeer belangrijke art. 135 §2 van de Nieuwe
Gemeentewet dat een grote verantwoordelijkheid legt in de schoot van gemeentebesturen wat het
wegennet op hun grondgebied betreft (autosnelwegen buiten beschouwing gelaten).
Kortom: de raad moet enkel de wijziging van het wegtracé goedkeuren.
Wettelijke gronden
Art. 4.2.16 §1 en §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Art. 4.2.17 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Art. 42 van het Gemeentedecreet.
Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit
De gemeenteraad sluit zich aan bij het advies/voorstel vanuit de administratie.
Stemmen voor:
F. Luyten, L. Peetermans, K. Helsen, R. Korthout, C. Van Thielen, L. Van Hove, M. Peeters, G.
Battel, H. Van Reet, J. Van Herck, G. Hermans, E. Van Bedts, W. Tubbax
Onthouden zich:
M. Van der Veken, K. Verstappen, M. Van den Wouwer, M. Colson, R. Aerts, T. Saliën, H. Buts, M.
Vangeel, I. Van den Bulck, P. Keymeulen
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BESLUIT:
Art. 1:

Art. 2:

De wijziging van het wegtracé, zoals aangegeven op onderhavig verkavelingsontwerp, sectie
A 106 l2 - 4 kavels, voor open bebouwing in woongebied landelijk karakter, wordt
goedgekeurd.
De wijziging van het wegtracé dient te worden gerealiseerd overeenkomstig het voorgestelde
verkavelingsontwerp.

PERSONEELSDIENST
012

Aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden: verhoging tweede
pensioenpijler (2.087.43)

Situering
De gemeenteraad voerde een aanvullend pensioenstelsel in voor zijn contractuele personeelsleden
vanaf 01-01-2010. De pensioentoelage werd toen bepaald op 2 % van het pensioengevend jaarloon.
Middels schrijven van 23-06-2015 laat GSD-V weten dat de restmiddelen VIA4-koopkracht verdeeld
zullen worden in uitvoering van het addendum bij het VIA-akkoord. De gemeente moet deze
aanwenden voor een verhoging van de koopkracht van individuele personeelsleden.
Wettelijke gronden
 Art. 42 en 43 van het Gemeentedecreet
 De Wet van 28-04-2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die
pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid
 Het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen,
afgesloten in het Vlaams onderhandelingscomité C1 van 19-11-2008
 De toewijzing van 29-07-2010 van de opdracht door RSZPPO aan een samenwerking tss.
Dexia Verzekeringen en Ethias in de vorm van een tijdelijke handelsvennootschap
 Het kaderreglement 2de pensioenpijler contractanten en het model van raadsbesluit die werden
goedgekeurd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 09-12-2009
 Gelet op het sectoraal akkoord over het addendum nr. 1 aan het kaderreglement tweede
pensioenpijler contractanten, zoals aangevuld met de aanvullende nota bij het kaderreglement
tweede pensioenpijler contractanten van 26-05-2011, goedgekeurd in het Vlaamse
onderhandelingscomité C1 van 16-10-2013
 Het raadsbesluit van 27-09-2010 tot invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor de
contractuele personeelsleden en goedkeuring van het bestek opgemaakt door de RSZPPO
 Het protocol van akkoord afgesloten met de representatieve vakorganisaties in het comité van
25-11-2015
Toelichting en advies
De restmiddelen VIA 4 zullen voor de gemeente ongeveer 4.200,00 EUR bedragen. Ook het OCMW
kan aanspraak maken op restmiddelen VIA 4 voor ongeveer 5.000,00 EUR. Om hier aanspraak op te
maken moet het bestuur deze middelen besteden aan een verhoging van de koopkracht van de
individuele personeelsleden (bv. verhoging maaltijdcheques, verhoging tweede pensioenpijler voor
contractuele personeelsleden). De middelen moeten aangewend worden voor een bijkomend voordeel
voor het personeel, en kunnen niet gebruikt worden voor kosten die het bestuur maakt op basis van het
rechtspositiebesluit of andere regelgeving, noch voor werkingskosten. De gemeente moet bovendien
tot een akkoord komen met de vakorganisaties over de besteding van de middelen.
Het college stelt voor deze middelen te besteden aan een verhoging van de bijdragevoet tweede
pensioenpijler van 2 naar 2,5 % vanaf 01-01-2016 en dit voor gemeente, OCMW en AGB. In het
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budget 2016 werden hiervoor reeds de nodige middelen voorzien. In het overleg- en onderhandelingscomité van 25-11-2015 werd over deze besteding een akkoord met de vakorganisaties bereikt.
Financiële weerslag
Kosten:
11.000,00 EUR
Opbrengst:
4.200,00 EUR
De kredieten voor de verhoging invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele
personeelsleden worden voorzien in het budget 2016.
Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit
De gemeenteraad sluit zich aan bij het advies van het college.
BESLUIT eenparig:
Art. 1:
Art. 2:
Art. 3:

De pensioentoelage voor contractuele personeelsleden bedraagt met ingang van 01-01-2016
2,5 % van het pensioengevend jaarloon.
De restmiddelen VIA 4 worden voor deze verhoging aangewend.
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan DIBISS, Jozef II-straat 47, 1000
Brussel.
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Action item list (2.075.1.077(1))

Situering:
ID Type

STA Datum
TUS

Beschrijving van
onderzoeken item

het

te Wie
rapporteert

Graad
van
belang
Normaal
Normaal

Datum
rapportage

College

Normaal

25-01-2016

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

Normaal

nvt

Normaal

nvt

Oplevering
College
Westerlosesteenweg
Hagen Blaubergsesteenweg - College
Averbodesesteenweg
Herlocalisatiedossier
College

Normaal

nvt

Normaal

25-01-2016

Normaal

nvt

Trage Wegen – atlas- en College
buurtwegen
Masterplan kinderopvang
College

Normaal

nvt

Normaal

25-01-2016

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
10 stand
zaken

van Open 01/09/2014

van Open 25/02/2013

van Open 01/09/2014
van Open 25/03/2013
van Open 21/10/2013
van Open 29/06/2015

nvt
nvt

27
Stand van zaken ontvoogding:
Schepen Kathleen Helsen stelt dat op 03-12-2015 het besluit in het Staatsblad is verschenen. Twee
maanden later zal de gemeente ontvoogd zijn.
Raadslid Hansy Buts stelt vast dat de meeste punten reeds sinds 2013 op de action item list staan. Hij
vraagt de benaming in “item list” te veranderen, aangezien het zijns inziens ontbreekt aan actie.
Hij vraagt termijnen te zetten op deze items. Het is niet normaal dat zaken al 2,5 jaar op deze lijst
staan.
De voorzitter stelt dat er inderdaad een aantal dossiers lopende zijn, die eventueel van de lijst kunnen.
Raadslid Jos Van Herck vraagt de punten er toch te laten opstaan totdat deze zijn verwezenlijkt.

SECRETARIAAT
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TOEGEVOEGD AGENDAPUNT VANWEGE PETER KEYMEULEN NAMENS
N-VA
FRACTIE:
Aanvullend politiereglement - éénrichtingsverkeer - Schoolstraat (2.077.6)

Situering
Op Gemeenteraad van 30/11/2015 werd door CD&V meerderheid een aanvullend politiereglement
aangaande parkeerverbod Schoolstraat te Ramsel – Herselt goedgekeurd.
De N-VA fractie en SP.A fractie onthielden zich bij stemming omwille vanwege gebrek van overleg
met de buurtbewoners en voetbalvereniging en omwille van het feit dat er geen alternatieven werden
uitgewerkt.
Na rondvraag in de buurt en bij voetbalvereniging en nadat situatie ter plaatse werd geëvalueerd wenst
N-VA fractie voorstel in te dienen tot intrekking van gemeenteraadsbeslissing van 30/11/2015 en
verbeterd voorstel ter stemming voor te leggen.
Volgens goedgekeurd agendapunt op Gemeenteraad van 30/11/2015 zouden de voertuigen dienen te
parkeren langszij de betonnen wand van het voetbalterrein, hetgeen tot gevolg heeft dat deze
voertuigen grotendeels op de straat staan (i.p.v. in de berm aan de overkant) en dat de bewoners aan de
overkant veel ongemak hebben om in- of uit hun woonst te rijden.
Omwille van de verkeersveiligheid op deze openbare weg en omwille de overlast voor de buurt tot
minimum te beperken wordt voorstel ingediend om tijdens voetbalmatchen gespeeld op het terrein
gelegen aan de schoolstraat, aan deze straat éénrichtingsverkeer uit te vaardigen tussen het gedeelte
vertrekkende van de G. Van den Heuvelstraat tot huisnummer 27 (= einde van het voetbalveld).
Voorstel van beslissing
Vraagt onze fractie de gemeenteraad te willen goedkeuring :
Een aanvullend politiereglement op te maken voor invoering éénrichtingsverkeer schoolstraat tijdens
de voetbalmachten aldaar gespeeld.
Contact op te nemen met voetbalclub KFC Ramsel teneinde voetbalkalender op te vragen om de
tijdstippen te bepalen wanneer dit éénrichtingsverkeer dient ingevoerd te worden.

Discussie ter zitting
Raadslid Mark Van den Wouwer licht het toegevoegde agendapunt toe en de motivering van de
onthouding van de N-VA-fractie op de vorige raad o.w.v. het gebrek aan overleg met voetbal en buurt.
Na rondvraag zou het raadslid een nieuw en verbeterd voorstel willen voorleggen.
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Raadslid Mark Van den Wouwer vervolgt dat parkeren naast de platen aan het voetbalveld moeilijk is
en hinder zal veroorzaken op de openbare weg, en bovendien zorgt dit ervoor dat een aantal
buurtbewoners moeilijk uit hun oprit geraken. Vandaar is het voorstel van de fractie om tijdelijk en
voor een gedeelte van de straat eenrichtingsverkeer in te voeren wanneer er voetbalwedstrijden
plaatsvinden.
Raadslid Mark Van den Wouwer licht toe dat de motivatie die vorige raad werd gegeven niet helemaal
correct zou zijn, met name dat een ambulance niet ter plaatse kon geraken.
De burgemeester stelt dat 1 van de redenen voor het voorstel vorige raad is dat er reglementair voor de
veiligheid 3 m vrij moet blijven. Hij betwijfelt dat als er aan weerszijden wordt geparkeerd, dat er dan
3 m vrij blijft. Dus als er effectief zo wordt geparkeerd, staan de wagens in overtreding. Als het om
openbare veiligheid gaat, kan het voorstel zoals het voorligt niet zomaar worden toegestaan. Daarnaast
vraagt hij wat de bedoeling is van het nu voorliggende voorstel: moet dit bij thuiswedstrijden worden
ingevoerd, of ook bij tornooien, daarnaast bij mosselfeesten, wanneer en hoe nog?
Raadslid Mark Van den Wouwer stelt al jaren daar te voetballen, en zijns inziens is er nog nooit een
probleem met de openbare veiligheid opgetreden. En nu opeens, out of the blue, kwam er vorige raad
een voorstel op tafel. Hij stelt voor om een half uur voor de match, tot een half uur na voetbalwedstrijden dit parkeerreglement in te voeren, en bij andere evenementen. De burgemeester stelt in
vraag wie en hoe de praktische kant zal uitvoeren (borden zetten en weghalen, de bewoners die moeten
weten op elk moment of er enkelrichting geldt of niet). De burgemeester vraagt de praktische kant niet
te onderschatten. Wellicht is het interessanter – in acht genomen deze praktische kant en in acht
genomen het feit dat wagens steeds reglementair moeten staan – om het voorstel zoals vorige raad
voorlag uit te voeren. De burgemeester stelt voor dat het raadslid alle praktische modaliteiten van het
nu voorliggende voorstel bezorgt, en wil het dan graag opnieuw bespreken.
Raadslid Jos Van Herck stelt dat het inderdaad geen makkelijk probleem is, en veiligheid en regels
zijn wat ze zijn, maar hij stelt voor om bij belangrijke matchen eens iemand de telling te laten maken
van hoeveel wagens er staan, en dan de alternatieven eens na te laten gaan (parking school, richting
fietspad,..). Een deel van het probleem kan volgens het raadslid wel opgelost worden. Op basis van
deze telling moet men toch een zicht hebben op de concrete nood aan bijkomende parkeerplaatsen.
Een oplossing is niet klaar en duidelijk, maar alternatieven moeten in de omgeving worden gezocht.
Het raadslid vraagt hier ook zeker in het nieuwe project aan de kleiput rekening mee te houden.
Schepen Ronny Korthout stelt zich gedeeltelijk aan te sluiten bij raadslid Jos Van Herck. Hij stelt dat
mensen wel op zoek gaan naar alternatieven wanneer nodig. Bij de routeloop wordt er meer parking
weggenomen dan nu, maar toch lukt het dan voor iedereen om parking te vinden, en dan moeten er
1.100 wagens een plaats vinden. Ook de zwakke weggebruikers die met matchen over straat lopen
moeten veilig ter plaatse geraken. Hij stelt zich vragen bij de veiligheid van het invoeren van een
eenrichtingsverkeer.
De burgemeester stelt voor om het verhaal waarmee het begonnen is na te gaan en ondertussen de
beslissing van vorige maand on hold te zetten en hier volgende maand op terug te komen. Hij vervolgt
dat hij ervan overtuigt is dat iedereen begaan is met de bewoners, voetbal, maar het voorstel moet
praktisch en realistisch zijn, en juridisch correct.
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Raadslid Peter Keymeulen vraagt wat de aanvaardbare wandelafstand is om tot de sportinfrastructuur
te geraken. Het raadslid concludeert dat op deze vraag geen antwoord kan worden gegeven door de
meerderheid en dat dus alle beslissingen die genomen worden bovendien subjectief zijn.
Raadslid Hansy Buts stelt vast dat er een tegenstrijdigheid schijnt te zitten tussen de aanvaardbare
afstand bij een bijkomende parking aan de Mixx en de aanvaardbare afstand tot het voetbalveld in
Ramsel.
Raadslid Jos Van Herck vraagt om tegen januari duidelijk overleg met de mensen van de voetbal te
hebben en wil hiervan een verslag zien tegen januari, bijvoorbeeld via een werkgroep waarin ook alle
juridische kanten worden toegelicht.
De burgemeester stelt wel dat je binnen de juridische basis moet werken.
De voorzitter stelt voor het punt volgende raad te hernemen met een aangepast voorstel, waarbij het
incident en de juridische context worden gesitueerd.
Raadslid Hansy Buts stelt voor een evaluatieperiode in te bouwen na een maatregel.
N-VA is akkoord om hun toegevoegd agendapunt niet ter stemming voor te leggen. Kortom, er wordt
niet gestemd.
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TOEGEVOEGD AGENDAPUNT BIJ HOOGDRINGENDHEID DOOR DE
VOORZITTER:
Engagementsverklaring tussen gemeente en Kempens woonplatform - gemeente en
Kamp C en gemeente en de Kringwinkel (1.777.811)

Situering en toelichting
In uitvoering van agendapunt 021 van de gemeenteraad van 26-10-2015, Subsidieaanvraag Leader
provincie Antwerpen: proactieve aanpak van energiearmoede in Herselt in samenwerking met
OCMW, Samenlevingsopbouw en andere partners, wordt bijkomend door de LEADER-coördinator
van Rurant VZW gevraagd om zo snel mogelijk een engagementsverklaring met alle deelnemende of
betrokken partners af te sluiten. Bij de subsidieaanvraag werden de samenwerkingsverbanden met de
twee belangrijkste partners reeds geformaliseerd (OCMW en Samenlevingsopbouw).
Volledigheidshalve en in uitvoering van het goedgekeurde LEADER-project dienen nog met volgende
partners engagementsverklaringen te worden afgesloten:
- Kempens Woonplatform (IOK)
- De Kringwinkel VZW
- Kamp C
Doel van deze engagementsverklaringen is het engagement van deze drie partners om bij te dragen in
het project te formaliseren. Alle drie de partners lieten reeds weten bereid te zijn deze te ondertekenen.
Discussie ter zitting
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
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Luyten F., Van Hove L., Van der Veken M., Verstappen K., Van Reet H., Van den
Wouwer M., Colson M., Aerts R., Saliën T., Buts H., Vangeel M., Hermans G.,
Van den Bulck I., Keymeulen P., Van Bedts E. - raadsleden
en Vervloessem T. – secretaris wnd.
Schepen Kathleen Helsen geeft toelichting bij het agendapunt en vraagt de raad om ook de
engagementsverklaringen met de andere partners goed te keuren.
Stemmen voor:
F. Luyten, L. Peetermans, K. Helsen, R. Korthout, C. Van Thielen, L. Van Hove, M. Peeters, G.
Battel, H. Van Reet, G. Hermans, E. Van Bedts, W. Tubbax
Onthouden zich:
M. Van der Veken, K. Verstappen, M. Van den Wouwer, M. Colson, R. Aerts, T. Saliën, H. Buts, M.
Vangeel, I. Van den Bulck, P. Keymeulen
BESLUIT:
Art. 1:
Art. 2:

Onderstaande engagementsverklaringen goed te keuren, dit in uitvoering van het LEADERproject.
De voorzitter van de raad en de secretaris te mandateren om deze engagementsverklaringen
namens de gemeente te ondertekenen.

BIJLAGEN:
ENGAGEMENTSVERKLARING
2015. .
Tussen de ondergetekenden:
Gemeente Herselt,
vertegenwoordigd door
Wendy Tubbax
voorzitter van de gemeenteraad
Handtekening

en

Milo Anthonis
gemeentesecretaris

hierna "de projectverantwoordelijke" genoemd,
EN,
Kempens Woonplatform,
vertegenwoordigd door
Els Maes
Coördinator Kempens Woonplatform
Handtekening

hierna "de projectpartner" genoemd,
De projectpartner engageert zich om mee te werken aan de realisatie van het project
‘Een proactieve aanpak van energiearmoede in Herselt’
zoals dat door de projectverantwoordelijke is voorgedragen voor financiering vanuit de leaderwerking
‘Leader Kempen Zuid’.
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ENGAGEMENTSVERKLARING
2015. .
Tussen de ondergetekenden:
Gemeente Herselt,
vertegenwoordigd door
Wendy Tubbax
voorzitter van de gemeenteraad
Handtekening
hierna "de projectverantwoordelijke" genoemd,
EN,
De Kringwinkel Zuiderkempen vzw,
vertegenwoordigd door
Kris Ooms
Algemeen Directeur
Handtekening
hierna "de projectpartner" genoemd,

en

Milo Anthonis
gemeentesecretaris

De projectpartner engageert zich om mee te werken aan de realisatie van het project
‘Een proactieve aanpak van energiearmoede in Herselt’
zoals dat door de projectverantwoordelijke is voorgedragen voor financiering vanuit de leaderwerking
‘Leader Kempen Zuid’.

ENGAGEMENTSVERKLARING
2015. .
Tussen de ondergetekenden:
Gemeente Herselt,
vertegenwoordigd door
Wendy Tubbax
en
Milo Anthonis
voorzitter van de gemeenteraad
gemeentesecretaris
Handtekening
hierna "de projectverantwoordelijke" genoemd,
EN,
Kamp C,
vertegenwoordigd door
Peter-Paul Van den Berg
Directeur
Handtekening
hierna "de projectpartner" genoemd,
De projectpartner engageert zich om mee te werken aan de realisatie van het project
‘Een proactieve aanpak van energiearmoede in Herselt’
zoals dat door de projectverantwoordelijke is voorgedragen voor financiering vanuit de leaderwerking
‘Leader Kempen Zuid’.

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., Van den Wouwer M., Colson M., Aerts R., Saliën T., Buts H., Vangeel
M., Hermans G., Van den Bulck I., Keymeulen P., Van Bedts E. - raadsleden
en Vervloessem T. – secretaris wnd.
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Mondelinge vragen

- Raadslid Ivo Van den Bulck vraagt toelichting bij het lastenboek van de Ramselsesteenweg. Schepen
Christiane Van Thielen heeft hier nog geen informatie over. Raadslid Ivo Van den Bulck vindt het
jammer dat er geen antwoord op zijn vraag wordt gegeven. Raadslid Ivo Van den Bulck verwijst naar
standaardbestek 250. Raadslid Ivo Van den Bulck leest voor uit het standaardbestek over de meting
met de lijn van 3 m.
- Raadslid Maurice Van der Veken vraagt de burgemeester wie verantwoordelijk is wanneer er iemand
op een natte baan tegen 70 km/u een ongeval voorheeft ter hoogte van de twee “bulten” in de
Ramselsesteenweg. De burgemeester stelt in het verleden reeds vragen te hebben gesteld aan AWV
i.v.m. een verhoging op de Westerlosesteenweg. AWV heeft gesteld dat aansluitingen van zijwegen op
een hoofdweg niet via de meting met een lijn van 3 m kunnen worden gemeten. Ook werd dit
standpunt bevestigd door de veiligheidsspecialist van AWV. Het zou beter zijn dat door AWV wordt
gereglementeerd hoe dergelijke aansluitingen moeten gebeuren. De burgemeester stelt er ook een
slecht gevoel bij te hebben, en te willen bekijken welke maatregelen er kunnen worden genomen m.b.t.
signalisatie. Raadslid Mark Van den Wouwer stelt dat de weg gevaarlijk is, en dat iemand zijn
verantwoordelijkheid moet nemen.
- Raadslid Mark Van den Wouwer vraagt wat er met de verlichtingspaal op de Ramselsesteenweg is
gebeurd. Schepen Christiane Van Thielen zegt hier geen informatie over te hebben, behalve dat er
vluchtmisdrijf is gepleegd. Raadslid Peter Keymeulen uit zijn bezorgdheid bij het overnemen van de
juridische verantwoordelijkheid wanneer er ongevallen gebeuren.

- Raadslid Peter Keymeulen stelt vast dat er nog 90.000 vuilniszakken zijn, waarvan niet geweten is
hoeveel er conform het bestek zijn en waarvan ten tweede vanuit de leverancier geen enkel concreet
engagement komt om deze terug te nemen en om te ruilen. Hij vraagt hoe de schepen de concrete
organisatie nu ziet. Schepen Martine Peeters antwoordt dat de fabrikant een test zal komen doen ter
plaatse van alle zakken om na te kijken of er sprake is van productiefouten. De bedoeling is daarnaast
dat inwoners hun zakken kunnen komen inwisselen wanneer er problemen zijn met de kwaliteit.
Daarnaast heeft de schepen zich geïnformeerd bij andere gemeentes, die wel tevreden zijn over de
kwaliteit van de zakken. Als het gaat over een fabricagefout wordt alles teruggenomen. Raadslid Peter
Keymeulen vraagt de fracties goed op de hoogte te houden. Schepen Martine Peeters zegt toe.
Raadslid Rita Aerts voegt toe dat ze opmerkt dat de mensen zakken buiten zetten, met een grijze zak
in. De vogels prikken de zakken gewoon stuk. Ze noemt het echt zielig om te zien. Raadslid Peter
Keymeulen vraagt nog of er een communicatie naar de inwoners zal gebeuren of ze zakken mogen
komen inwisselen als ze kwalitatief slechte zakken hebben. Raadslid Jos Van Herck stelt dat de
gemeente inderdaad vastzit aan een contract. Op het moment dat het contract afloopt zal een grondige
overweging moeten worden gemaakt of men nog verder in zee gaat met de firma. Raadslid Peter
Keymeulen sluit zich inhoudelijk aan bij het afwachten van de test maar stelt dat dit geen week kan
wachten.

- Raadslid Hansy Buts bevraagt de stand van zaken van de uitwisseling met Roemenië. Schepen
Kathleen Helsen geeft toelichting: de uitwisseling met Berbesti is nog steeds lopende. Er worden
verschillende initiatieven in dit kader genomen: voornamelijk rond jongerenwerking, ouderenzorg,
momenteel loopt een vraag naar tips over de organisatie van kinderopvang. Zowel voor onze jongeren
als de mensen daar wordt dit ervaren als een verrijking. De schepen geeft toelichting bij de subsidies
via JINT en ADR. Vooral Roemenië zelf maakt gebruik van subsidies.
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- Raadslid Hansy Buts stelt dat er verschillende gemeentes zijn die een internationale samenwerking
aangaan met bepaalde landen, waarvoor ze aanspraak kunnen maken op subsidies (50.000,00 EUR).
Bijvoorbeeld Suriname is een land dat hiervoor in aanmerking kan komen, daarnaast spreekt men daar
Nederlands. Raadslid Hansy Buts vraagt of het gemeentebestuur van Herselt wil bekijken of een
samenwerking met Suriname kan worden opgezet. Schepen Kathleen Helsen stelt dat steeds werd
gezegd dat het openstond waar er samenwerkingsverbanden vanuit een Herselts Uitwisselingsteam
kunnen worden gerealiseerd. Schepen Gerda Battel kan dit bekijken vanuit het oogpunt van
ontwikkelingssamenwerking.

- Raadslid Marlies Vangeel kondigt aan dat het haar laatste raad zal zijn en geeft toelichting bij haar
beslissing. De voorzitter wenst het raadslid namens de voltallige raad veel succes. Raadslid Peter
Keymeulen bedankt Marlies Vangeel en wenst haar veel succes.
Fractieleider Peter Keymeulen wenst de ganse raad een prettig eindejaar, fractieleider Hilde Van Reet
doet dit eveneens, waarna er wensen worden uitgewisseld.
De voorzitter sluit de raad om 23.50 uur.

Aldus gedaan te Herselt in bovenstaande zitting.
Namens de gemeenteraad:
In opdracht:
De secretaris,
Emile ANTHONIS.

De voorzitter van de
gemeenteraad,
Wendy TUBBAX.

