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Gemeente HERSELT

Provincie ANTWERPEN

Arrondissement TURNHOUT

NOTULEN UIT DE GEMEENTERAAD
ZITTING van 24 april 2017
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., Colson M., Aerts R., Saliën T., Hermans G., Van den Bulck I.,
Keymeulen P., Van Bedts E., Celen H. - raadsleden
en Vervloessem T. – secretaris

De voorzitter opent de raad om 20.32 uur.
Fractievoorzitter Peter Keymeulen verontschuldigt raadslid Mark Van den Wouwer.

Openbare zitting

SECRETARIAAT
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Goedkeuring ontwerpnotulen van 27-03-2017 (2.075.1.077)

Situering
De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 27-03-2017.
De N-VA fractie vraagt de vetgedrukte tekst toe te voegen aan de toelichting bij de mondelinge vragen
van de vorige raad.
“Raadslid Rita Aerts zegt dat er 20 miljoen mensen dreigen om te komen van honger. Ze vraagt
schepen voor ontwikkelingssamenwerking Gerda Battel of er werd overwogen om een gift te doen
voor 1212? Schepen Gerda Battel stelt dat de wereldraad nog niet is samengekomen, maar dat op 20
april een samenkomst gepland is. De schepen zal contact opnemen met de leden om te trachten
vroeger een bijeenkomst in te plannen. Raadslid Rita Aerts stelt dat het inderdaad nu nodig is en doet
een oproep aan alle gemeenteraadsleden om een storting te doen.”
BESLUIT eenparig:
De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 27-03-2017 goed te keuren, mits toevoeging
van de vetgedrukte tekst:
“Raadslid Rita Aerts zegt dat er 20 miljoen mensen dreigen om te komen van honger. Ze vraagt
schepen voor ontwikkelingssamenwerking Gerda Battel of er werd overwogen om een gift te doen
voor 1212? Schepen Gerda Battel stelt dat de wereldraad nog niet is samengekomen, maar dat op 20
april een samenkomst gepland is. De schepen zal contact opnemen met de leden om te trachten
vroeger een bijeenkomst in te plannen. Raadslid Rita Aerts stelt dat het inderdaad nu nodig is en doet
een oproep aan alle gemeenteraadsleden om een storting te doen.”

FINANCIELE DIENST
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Retributiereglement op de verkoop van compost, potgrond, rattenvergif, strooizout,
compostvaten en compostbakken (1.713.552(5))

2
Overwegende dat de raad wenst over te gaan tot de invoering van onderhavig retributiereglement;
Overwegende dat er veel vraag is naar GFT-compost (los en in zakken), rattenvergif, strooizout,
compostvaten en compostbakken;
Overwegende dat het GFT-compost, het rattenvergif, het strooizout en compostvaten verkocht zullen
worden tegen kostprijs;
Overwegende dat het gratis ter beschikking stellen van het compost aan de particulier niet in
overeenstemming is met het VLACO-label en bijgevolg niet toegelaten is;
Gelet op de recente prijsaanpassingen van compost door IOK Afvalbeheer;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
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. Colson, R. Aerts, T. Saliën, I. Van den Bulck, P. Keymeulen,
H. Celen
BESLUIT:
Art. 1:

Art. 2:

Met ingang van 25-04-2017 en voor een termijn eindigend op 31-12-2018 wordt een
retributie ingevoerd op de verkoop van GFT-compost, rattenvergif, strooizout, compostvaten
en compostbakken.
De retributie bedraagt:
- voor compost en potgrond:
compost per zak van 50 liter
2,00 EUR
compost fijn (topdressing) per zak van 50 liter
4,00 EUR
compost los per kg (afgehaald op containerpark)
0,01 EUR
potgrond per zak van 60 liter
4,00 EUR
- voor rattenvergif:
per blokje van 100 gr
per zakje van 50 gr

1,40 EUR
0,30 EUR

- voor strooizout:
per zak van 25 kg

4,00 EUR

- voor compostvat

Art. 3:

Art. 4:

15,00 EUR

- voor compostbak (incl. levering aan huis)
45,00 EUR
De retributie GFT-compost, potgrond, rattenvergif, strooizout, compostvat en compostbak
dient betaald te worden aan de financieel beheerder of diens aangestelde, door de afhaler op
het ogenblik van afhaling van de goederen. De retributie voor compostbak dient voor de
levering ervan door de aanvrager betaald te worden aan de financieel beheerder of diens
aangestelde.
Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN, E.A.
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IOK - algemene vergadering van 16-05-2017 (2.075.7)

Situering
IOK –Algemene vergadering op 16-05-2017 om 11.00 uur in ‘Den Eyck’, Houtum 39, Kasterlee.
Wettelijke gronden
Het Nieuwe Gemeentedecreet.
Het decreet van 06-07-2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De statuten van IOK.
De omzendbrief van 11-01-2002 betreffende de toepassing van het decreet intergemeentelijke
samenwerking.
Artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking dat de samenstelling en samenroeping
van de algemene vergadering reglementeert.
Toelichting en advies
De agenda van de algemene vergadering van 16-05-2017 bevat volgende agendapunten:
1.
Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016
2.
Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2016
3.
Resultaatsbestemming 2016
4.
Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2016, afgesloten per 31 december 2016
5.
Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de uitoefening
van hun mandaat in 2016
6.
Varia
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de uitnodiging met toelichtende nota (als bijlage)
van 30-03-2017 ter voorbereiding van de algemene vergadering van IOK van 16-05-2017;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur over het
boekjaar 2016;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de jaarrekening over het boekjaar 2016,
houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de
ter zake vereiste wettelijke toelichtingen;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het verslag van de commissaris-revisor;
Overwegende dat goedkeuring kan worden gegeven aan het jaarverslag, de jaarrekening met inbegrip
van de resultaatsbestemming die het voorwerp uitmaken van de klassieke agenda van de gewone
algemene vergadering;
Overwegende dat om die reden kwijting kan worden gegeven afzonderlijk aan de bestuurders en de
commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2016;
Opmerking: Op de raad van 25-11-2013 werd Hilde Van Reet benoemd als volmachtdrager van de
gemeente om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van IOK.
Op de raad van 26-10-2015 werd Evelien Van Bedts benoemd als plaatsvervangend volmachtdrager
van de gemeente in de algemene vergaderingen van IOK.
BESLUIT eenparig:
Art. 1:
Art. 2:

Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016.
Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening over het boekjaar 2016, afgesloten per
31-12- 2016, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van
het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen.
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Art. 3:
Art. 4:

Goedkeuring te verlenen aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de commissarisrevisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2016.
Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de algemene
vergadering.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN, E.A.
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IOK Afvalbeheer - algemene vergadering van 16-05-2017 (2.075.7)

Situering
IOK Afvalbeheer –Algemene vergadering op 16-05-2017 om 11.45 uur in ‘Den Eyck’, Houtum 39,
Kasterlee.
Wettelijke gronden
Het Nieuwe Gemeentedecreet.
Het decreet van 06-07-2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De statuten van IOK Afvalbeheer.
De omzendbrief van 11-01-2002 betreffende de toepassing van het decreet intergemeentelijke
samenwerking.
Artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking dat de samenstelling en samenroeping
van de algemene vergadering reglementeert.
Toelichting en advies
De agenda van de algemene vergadering van 16-05-2017 bevat volgende agendapunten:
7. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016
8. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2016
9. Resultaatsbestemming 2016
10. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2016, afgesloten per 31 december 2016
11. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de uitoefening
van hun mandaat in 2016
12. Varia
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de uitnodiging met toelichtende nota (als bijlage)
van 30-03-2017 ter voorbereiding van de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer van
16-05-2017;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur over het
boekjaar 2016;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de jaarrekening over het boekjaar 2016,
houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de
ter zake vereiste wettelijke toelichtingen;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het verslag van de commissaris-revisor;
Overwegende dat goedkeuring kan worden gegeven aan het jaarverslag, de jaarrekening met inbegrip
van de resultaatsbestemming die het voorwerp uitmaken van de klassieke agenda van de gewone
algemene vergadering;
Overwegende dat om die reden kwijting kan worden gegeven afzonderlijk aan de bestuurders en de
commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2016;
Opmerking: Op de raad van 25-11-2013 werd Evelien Van Bedts benoemd als volmachtdrager van de
gemeente om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van IOK Afvalbeheer.
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Op de raad van 26-10-2015 werd Hilde Van Reeth benoemd als plaatsvervangend volmachtdrager
van de gemeente in de algemene vergaderingen van IOK Afvalbeheer.
BESLUIT eenparig:
Art. 1:
Art. 2:

Art. 3:
Art. 4:

Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016.
Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening over het boekjaar 2016, afgesloten per
31-12-2016, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van
het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen.
Goedkeuring te verlenen aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de commissarisrevisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2016.
Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de algemene
vergadering.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN, E.A.
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Iverlek - jaarvergadering op 16-06-2017 - goedkeuring agenda (2.075.7)

Situering en toelichting
De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek.
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 17-03-2017 opgeroepen om deel te nemen aan de
algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek die op
16-06-2017 zal plaatshebben in De Waerboom, Jozef Mertensstraat 140, 1702 Groot-Bijgaarden.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 13-03-2017
werd aan de gemeente overgemaakt.
STATUTENWIJZIGINGEN
Het eerste agendapunt omvat de voorgestelde statutenwijzigingen die hun oorsprong vinden in
meerdere domeinen:
een verduidelijking van het doel van de vereniging om rekening te houden met de injectieactiviteit (bi-directionaliteit) en een preciezere omschrijving omtrent de aankoop en levering van
energie in het kader van de openbaredienstverplichtingen en de activiteit warmtenetten.
vermelding van de bijkomende activiteit ‘warmte’ in het kader van de gesolidariseerde
uitbouw van de activiteit warmte in alle Vlaamse gemeenten waarbij een ‘effectieve’ herroepbare
beheersoverdracht wordt gerealiseerd, met specifieke aandelen en een aangepaste winstverdeling
alsook met een mogelijk specifiek terugnamerecht door de gemeente.
de statutaire mogelijkheid om deelnemende publiekrechtelijke rechtspersonen/-verenigingen te
laten toetreden in het kader van het vernieuwde artikel 10 §1. van het decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking.
de nieuwe benaming van de werkmaatschappij Eandis System Operator in de plaats van
Eandis.
vermelding van een aantal nieuwe definities, onder meer inzake warmte, de activiteiten
‘regulatoir’ en ‘niet-regulatoir’ en de kapitaalkostenvergoeding.
de creatie van aandelen AW en winstbewijzen CW in het kader van de activiteit warmte.
het principe dat de gemeenten over ten minste 80 % van het kapitaal dienen te beschikken en
de modaliteiten inzake kapitaalverhogingen.
de mogelijkheid van schriftelijke en elektronische besluitvorming in de raad van bestuur.
het principe dat de gemeenten steeds over ten minste 80% + één stem van de stemrechten in de
algemene vergadering beschikken.
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de winstverdeling inzake netbeheer evenredig met de tegenwaarde binnen het eigen vermogen
van de aandelen A en van de winstbewijzen C in hun bezit.
de winstverdeling inzake de nevenactiviteit tussen de groep van de gemeenten en de
deelnemende publiekrechtelijke rechtspersoon/-vereniging op basis van de tegenwaarde van de
aandelen binnen het totale eigen vermogen.
de winstverdeling inzake warmte tussen de individuele gemeenten evenredig met het aantal
herleide equivalente EAN’s voor aardgas en warmte op het grondgebied van elke gemeente.
het principe dat bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking ingevolge het
vernieuwde decreet de overname van installaties niet noodzakelijk dient te gebeuren tegen
boekwaarde.
inlassing van het principe dat uittredingen van de gemeenten kunnen gerealiseerd worden in
het kader van een gebiedsuitwisseling, mits de betrokken gemeenten en opdrachthoudende
verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten tot uitvoering ervan.
de toekenning van de opdracht en goedkeuringsbevoegdheid inzake overheidsopdrachten aan
de werkmaatschappij.
(EVENTUELE) UITBREIDING VAN DE AANSLUITING TOT DE ACTIVITEIT WARMTE
Het tweede agendapunt handelt over het voorstel waarbij de deelnemers verzocht worden om een
eventuele beslissing te nemen over de uitbreiding van hun aansluiting tot de activiteit warmte.
In de huidige statuten wordt in de doelsomschrijving expliciet vermeld dat het distributienetbeheer ook
de ontwikkeling, het aanleggen en de exploitatie van warmtenetten en de levering van al dan niet zelf
geproduceerde warmte inhoudt.
De distributienetbeheerder Iverlek doet voor de uitvoering van haar activiteiten en de daarmee verband
houdende openbaredienstverplichtingen een beroep op de werkmaatschappij Eandis System Operator
cvba.
Eandis System Operator cvba heeft samen met Infrax specifiek voor de (niet-gereguleerde) activiteiten
inzake warmte een filiaal opgericht, zijnde Warmte@Vlaanderen, waar de warmte-expertise en assets
zullen gebundeld worden om, onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing
van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen, naar de
toekomst toe warmte-activiteiten te ontwikkelen.
De gemeente/stad neemt in het kader van de klimaatdoelstellingen reeds een sterk engagement op voor
minder CO2-uitstoot. De gemeente/stad wenst op zijn grondgebied maximaal in te zetten op groene
energie. Warmtenetten vormen hierbij een belangrijke netinfrastructuur om de beoogde
klimaatdoelstellingen te bereiken. Warmtenetten laten toe om duurzame warmtebronnen te koppelen
aan de aanwezige warmtevraag. Vanuit ecologisch oogpunt biedt de aanleg van een warmtenet
(gevoed door een duurzame bron) tal van voordelen, wat binnen de huidige regelgeving (EPB,
belastingvoordeel) ook gehonoreerd wordt.
Deze energiedoelstellingen kaderen binnen het algemeen belang. De beslissing van de gemeente/stad
om, in uitvoering van haar beleid en binnen haar autonome bevoegdheid, te beslissen tot de aanleg van
warmtenetten op haar grondgebied is een taak van gemeentelijk belang.
Aan de gemeenten wordt de keuze gelaten om hetzij de volledige activiteit warmte toe te vertrouwen
aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, dan wel om enkel de ontwikkeling, de aanleg en de
exploitatie toe te vertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek. Deze keuzemogelijkheid is
ingegeven door het feit dat een aantal gemeenten heeft laten weten dat ze recht heeft op Vlaamse en/of
Europese subsidies, onder meer in het kader van stadsvernieuwingsprojecten. Het eigenaarschap van
de warmtenetten is één van de vereisten voor het ontvangen van de subsidie.
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KEUZE 1: de volledige activiteit warmte toevertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging
Iverlek:
Om dit warmtenet te ontwikkelen, uit te bouwen en te exploiteren wenst de gemeente/stad een beroep
te doen op de opdrachthoudende vereniging Iverlek die door middel van haar exploitatiemaatschappij
Eandis System Operator cvba en op termijn via diens filiaal Warmte@Vlaanderen onder opschortende
voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake
aanmelding van Warmte@Vlaanderen, zal instaan voor de aanleg van het warmtenet en de distributie
van de warmte tot bij de verbruikers. Dit houdt concreet in dat aan Iverlek, als distributienetbeheerder,
en Eandis System Operator cvba, als exploitatiemaatschappij, en diens filiaal Warmte@Vlaanderen
dat, onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische
Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen, zal instaan voor de exploitatietaken inzake de activiteit warmte over heel Vlaanderen, de opdracht wordt gegeven voor:
het coördineren van een warmtestudie
het ontwerp en de aanleg van een warmtenet
het aansluiten van een warmtebron op het warmtenet
het monitoren en sturen van het warmtenet
het preventief en correctief onderhouden van het warmtenet
het aansluiten van de warmteklant op het warmtenet
het toewijzen van energievolumes op het net
Door op termijn een beroep te doen op het filiaal Warmte@Vlaanderen, onder opschortende
voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake
aanmelding van Warmte@Vlaanderen, zal de expertise omtrent de activiteit warmte gegroepeerd
worden op het gehele Vlaamse grondgebied. Eandis System Operator cvba en Infrax organiseren op
paritaire basis het aandeelhoudersschap en de werking en zijn bijgevolg elk voor 50 % aandeelhouder
binnen Warmte@Vlaanderen. Door de bundeling van de krachten rond warmte wordt voor deze
activiteit, die een toegevoegde waarde levert aan een duurzaam energiebeleid, de kans geboden dat
alle gemeenten via hun distributienetbeheerder bijdragen tot de realisatie van warmteprojecten.
Dergelijke regeling kadert volledig in het engagement richting het behalen van de klimaatdoelstellingen.
De opdrachthoudende vereniging Iverlek is van oordeel dat de kostprijs voor de aanleg van het
warmtenet niet hoger mag zijn dan de kostprijs voor de aanleg van een aardgasdistributienet in
combinatie met een gelijkwaardige energieprestatie van de op het aardgasnet aan te sluiten woningen.
Indien aan dit criterium niet kan voldaan worden, zal er geen warmtenet worden aangelegd en kan
desgevallend voorzien worden in de aanleg van een gasdistributienet. Het financieel risico voor de
deelnemende gemeente wordt voor de projecten die in dit kader gerealiseerd worden, daardoor
vermeden.
KEUZE 2: de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie van de warmtenetten toevertrouwen aan de
opdrachthoudende vereniging Iverlek
De gemeente kan opteren, onder meer met het oog op mogelijke subsidies, om aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek enkel de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie toe te vertrouwen. Dit
biedt als voordeel dat de gemeente de eigendom van de warmtenetten behoudt en zo aanspraak kan
maken op eventuele subsidies. Wanneer de gemeente op een later tijdstip opteert om de warmtenetten
te verkopen geldt een voorkooprecht in hoofde van de opdrachthoudende vereniging Iverlek om deze
warmtenetten aan te kopen tegen boekwaarde.
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06-07-2001, zoals gewijzigd op 18-01-2013, dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de
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agendapunten van de algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde
statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te
stellen.
Opmerking: Op de raad van 25-04-2016 werd Louis Van Hove aangeduid als vertegenwoordiger
(Hilde Van Reet – plaatsvervangend vertegenwoordiger) van de gemeente om deel te nemen aan alle
algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets tot en met 31-12-2018.
Op de raad van 02-09-2013 werd Louis Van Hove aangeduid als vertegenwoordiger (Hilde Van Reet
– plaatsvervangend vertegenwoordiger) van de gemeente om deel te nemen aan alle algemene
vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek tot en met 31-12-2018.
Discussie ter zitting
Raadslid Ivo Van den Bulck uit zijn bekommernis of het wel interessant is voor de gemeente om
gebruik te maken van de warmtenetten. Herselt is niet vergelijkbaar met Dessel. Het raadslid stelt dat
een derde optie: met name niet aansluiten, interessanter is. Fractievoorzitter Peter Keymeulen voegt
toe: het is duidelijk dat er een aantal parameters zijn die maken dat Herselt niet interessant is
(financieel) voor de aanleg van warmtenetten: zoals oudere woningen, lintbebouwing, het ontbreken
van de nabijheid van woningen bij industrie, het ontbreken van de mogelijkheid tot gebruiken van
geothermie. Financieel zal het niet interessant zijn om aan te sluiten voor de particulieren: daarom
gaan er geen gebruikers zijn om aan te sluiten bij de warmtenetten. Fractievoorzitter Peter Keymeulen
vraagt om de derde keuze toch aan te kaarten bij Iverlek, met name de mogelijkheid om niet deel te
nemen. Een aantal parameters zijn nu reeds gekend. Dan een studie betalen om uiteindelijk te
concluderen dat het niet aangewezen is, is een kost die beter vermeden had kunnen worden. Raadslid
Frans Luyten geeft toelichting bij de evolutie en de vraag. Hij vervolgt dat de gemeente geen kosten
moet dragen, maar dat het hier gaat om een toelating te geven, een opdracht, om als er een dergelijke
aanleg moet gebeuren, deze toe te vertrouwen aan de eigen intercommunale. Raadslid Ivo Van den
Bulck vraagt waarom dit niet door een private partij kan gebeuren? Raadslid Frans Luyten antwoordt
dat de aanleg dan op privédomein moet gebeuren. Enkel Eandis/ Iverlek kunnen leidingen aanleggen
op openbaar domein. Raadslid Ivo Van den Bulck stelt voor om dit principe in vraag te stellen.
Waarom zou de kost niet door een private ontwikkelaar kunnen gebeuren? Raadslid Frans Luyten
antwoordt dat er altijd een last bij de gemeente zal worden gelegd, van zodra er op openbaar domein
wordt gewerkt.
Fractievoorzitter Peter Keymeulen herhaalt zijn bekommernis om de opmerkingen mee te nemen.
De burgemeester antwoordt dat de bekommernissen en vragen vanuit een terechte bezorgdheid zijn
meegegeven, en dat deze vragen kunnen gesteld worden aan Iverlek.
De voorzitter van de raad stelt voor het onderhavig agendapunt uit te stellen om bijkomende
toelichting te vragen, en het punt – met de bijkomende informatie – volgende raad te hernemen.
BESLUIT eenparig:
Dit agendapunt te verdagen naar de volgende zitting.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN, E.A.
006

Finilek - jaarvergadering op 16-06-2017 - goedkeuring agenda (2.075.7)

Gelet op het Gemeentedecreet, en in het bijzonder op art. 42;
Gelet op het decreet van 06-07-2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Finilek;
Gelet op de statuten van Finilek;
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Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief van 21-03-2017 om vertegenwoordigd te zijn op de
jaarvergadering van Finilek op 16-06-2017;
Overwegende dat de jaarvergadering van Finilek volgende agenda heeft:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2016
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2016 (balans, resultatenrekeing, winstverdeling en
toelichting)
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
5. Statutaire benoemingen
6. Statutaire mededelingen
Overwegende de inhoud van de documentatie die met de uitnodiging werd meegestuurd;
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren;
Opmerking: Op de raad van 25-04-2016 werd Wendy Tubbax aangeduid als volmachtdrager (Ronny
Korthout – plaatsvervangend volmachtdrager) van de gemeente om deel te nemen aan alle
(buitengewone) algemene vergaderingen van Finilek tot en met 31-12-2018.
BESLUIT eenparig:
Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de jaarvergadering van 16-06-2017 van de
dienstverlenende vereniging Finilek.

POLITIE
007

Afrekening GAS voor het werkingsjaar 2016 - goedkeuring (1.745.073.564(1))

Situering
Het Beheerscomité GAS is in vergadering van 24-03-2017 overgegaan tot vastlegging van de rekening
over het werkingsjaar 2016.
Het resultaat, zijnde het saldo van de gerealiseerde inkomsten en de aangerekende kosten van de GASdienst, wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten rekening houdend met hun bevolkingscijfer.
Er is in 2016 gewerkt met een voorschotfactuur. Er is reeds een factuur gestuurd naar alle gemeenten
voor 85 % van de gebudgetteerde bijdrage 2016. De factuur van saldo 2016 zal samen met het
voorschot van 2017 worden gefactureerd.
Concreet betekent dit volgende verdeelsleutel conform de overeenkomst Interlokale Vereniging
Bureau GAS :
Geel : 15,30 %
Laakdal : 6,41 %
Meerhout : 4,07 %
Grobbendonk : 4,60 %
Herentals : 11,16%
Herenthout : 3,63 %
Olen : 4,91%
Vorselaar : 3,14%
Herselt : 5,99 %
Hulshout : 4,08 %
Westerlo :9,96 %
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Balen : 8,77 %
Dessel : 3,80 %
Mol : 14,19 %
In het budget werd een tussenkomst van alle gemeenten voorzien van 87.166,38 EUR.
De afrekening resulteert in een bedrag van 80.629,22 EUR.
BUDGET

AFREKENING

Bijdrage Geel:
Bijdrage
Grobbendonk:

13.338,81

12.338,45

4.005,64

3.705,24

Bijdrage Herentals :
Bijdrage
Herenthout:

9.729,10

8.999,46

3.160,81

2.923,76

Bijdrage Laakdal:

5.585,31

5.166,43

Bijdrage Meerhout:

3.547,49

3.281,44

Bijdrage Olen:

4.276,76

3.956,02

Bijdrage Vorselaar:

2.740,43

2.534,91

Bijdrage Balen

7.645,73

7.072,32

Bijdrage Dessel

3.308,22

3.060,12

Bijdrage Mol

12.370,65

11.442,89

Bijdrage Herselt

5.224,93

4.833,08

Bijdrage Hulshout

3.553,41
8.679,08

3.286,92
8.028,18

Bijdrage Westerlo

De gemeente Herselt draagt dus, zoals alle gemeenten van de interlokale vereniging, minder bij dan
voorzien in het budget 2016:
o
o
o
o

Minder reiskosten omdat de sanctionerend ambtenaar nu meestal maar max 1x per
maand ½ dag zitdag houdt in de andere politiezones
Minder prestaties van derden dan geschat: pas op einde 2016 is gestart met dossiers
naar de gerechtsdeurwaarder te sturen voor gedwongen uitvoering
Minder bijdrage in de werkingskosten van de bemiddelaar: er is afgesproken om te
werken met een voorschotfactuur. De factuur van saldo 2016 zal samen met het
voorschot van 2017 worden gefactureerd.
Minder inkomsten dan geschat: veel dossiers over vandalisme waar hogere boetes
voor worden opgelegd, maar vaak zijn dit dossiers waar er onvoldoende bewijs is

Het initiële budget voorzag een bijdrage van de gemeente Herselt ten belope van 5.224,93 EUR. De
uiteindelijke afrekening bedraagt 4.833,08 EUR.
Wettelijke grond
Artikel 3 van de statuten van de interlokale vereniging ‘Bureau GAS’ luidt als volgt:
“Het beheerscomité stelt jaarlijks en uiterlijk op 31 maart de rekeningen van het voorgaande
werkingsjaar vast en legt ze binnen een termijn van 50 dagen na de vaststelling ervan ter goedkeuring
voor aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Na het verstrijken van een termijn van 50
dagen vanaf de verzending ervan aan de voornoemde raden worden zij, zonder tegenbericht, geacht te
zijn goedgekeurd.”;

11
Advies administratie
Het beheerscomité keurde op 24-03-2017 de rekening over het werkingsjaar 2016 goed.
Gelet onder meer op de omstandige motivering en onderbouwing van deze goedkeuring, is er geen
reden om deze afrekening niet goed te keuren.
Discussie ter zitting
Raadslid Guy Hermans vraagt de burgemeester of er een zicht is op het aantal GAS-PV’s en de
procentuele verdeling van de redenen waarvoor een GAS-PV wordt opgemaakt. Hij vervolgt met de
vraag of er een zicht is op de geografische verspreiding van de GAS-categorieën. (Doet sluikstort zich
bijvoorbeeld bovenmatig voor in bepaalde regio’s?)
De burgemeester geeft toelichting bij de aantallen per categorie en de evolutie hierin, en het
onderscheid dat moet worden gemaakt tussen een GAS-PV en GAS-boete die wordt opgelegd. GAS
wordt voornamelijk gebruikt als stok achter de deur, aldus de burgemeester.
Raadslid Jos Van Herck vraagt of het mogelijk is om in Herselt Leeft! iets te voorzien rond de
voorzieningen die eigenaars moeten nemen om te zorgen dat honden op het eigen domein worden
gehouden. De politiecodex is hier duidelijk in, maar misschien kan een artikel in Herselt Leeft! hier
nuttig zijn, zeker met de zomer voor de deur, aldus het raadslid.
BESLUIT eenparig:
De afrekening GAS voor het werkingsjaar 2016 goed te keuren.

POLITIE
008

Aanvullend politiereglement: Parking OCMW - voorbehouden cliënteel rechtzetting (2.077.6)

KENNISNAME:
Kennisname van de rechtzetting dat het reglement tijdens de openingsuren wil zeggen dat het
onderbord moet bevatten: OCMW-cliënteel ma-vrij 8.30 - 12.00 uur i.p.v. OCMW 8.30 – 16.00 uur.

POLITIE
009

Aanvullend politiereglement: Asverschuiving Varendonksesteenweg - omwisselen
voorrangsregeling (2.077.6)

Situering
Er werd vastgesteld dat de voorrangsregeling van de asverschuiving t.h.v. Varendonksesteenweg 5
dient omgewisseld te worden om de veiligheid van het verkeer op de openbare weg te verzekeren.
Wettelijke gronden
De Nieuwe Gemeentewet van 24-06-1988.
Het Gemeentedecreet van 15-07-2005.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van
16-03-1968.
Het decreet van 16-05-2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het Koninklijk Besluit van 01-12-1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11-10-1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
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Het besluit van de Vlaamse Regering van 23-01-2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het standaardbestek 250.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 03-04-2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 29-04-2013 m.b.t. de asverschuivingen in de Diestsebaan/
Varendonksesteenweg.
De beslissing van het college van 20-03-2017 om de voorrangsregeling in de Varendonksesteenweg
om te wisselen.
Toelichting en advies
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen een gemeenteweg betreft.
Een afschrift van dit besluit wordt, na kennisname door de Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale
Economie en Gelijke kansen overgemaakt aan:
De heer griffier van de Rechtbank van 1° aanleg te Turnhout
De heer griffier van de de politierechtbank van Turnhout
De brandweercommandant, de politie Zuiderkempen
De afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, cel verkeer en signalisatie, Lange Kievitstraat 111-113,
bus 41, 2018 Antwerpen.
Gunstig advies.
Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit
De raad sluit zich aan bij het advies van het college zoals dit verder vorm werd gegeven vanuit de
administratie.
BESLUIT eenparig:
Art. 1:
Art. 2:

Art. 3:
Art. 4:
Art. 5:

Art. 2 van de gemeenteraadsbeslissing van 29-04-2013 komt te vervallen.
In de Varendonksesteenweg t.h.v. de 2 bestaande asverschuivingen gelegen aan huisnr. 5 en
huisnr. 15a hebben weggebruikers komende van de Diestsebaan voorrang.
Deze voorrangsregeling zal met de verkeersborden B19 en B21 gesignaleerd worden.
De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze
verkeersmaatregelen in kennis gesteld.
De gewijzigde situatie wordt tijdelijk aangegeven met bijkomende borden ‘opgelet
gewijzigde situatie’.
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de
Verkeersveiligheid.
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ONDERWIJS
010

Ondersteuning scholen voor Octopusplan (1.842.8)

Situering
Het Octopusplan is een project opgericht vanuit de Voetgangersbeweging VZW dat ernaar streeft dat
zoveel mogelijk kinderen op een actieve wijze naar school komen. Hierin staat de Octopus symbool
voor een veilige en kindvriendelijke woon-school omgeving. Het Octopusplan helpt scholen en
gemeenten om integraal te werken aan verkeersveiligheid en mobiliteit. Zowel ouders, leerkrachten,
directie, politie als het gemeentebestuur spelen hierin een cruciale rol.
Toelichting en advies
Op het scholenoverleg van 16-01-2017 gaf de meerderheid van de scholen aan graag deel te nemen
aan het Octopusplan.
Het Octopusplan doet een oproep aan alle gemeenten om de scholen die inschrijven te ondersteunen
door het lidmaatschap te financieren. De school dient zich wel zelf in te schrijven.
Als de gemeente de ondersteuning toezegt, ontvangt de gemeente (in september) de factuur en niet de
school. Na afsluiting van de inschrijvingen ontvangt de gemeente de Octopusscholen-lijst.
Bij deelname aan het Octopusplan ontvangt de school een materialenpakket voor de strapdag, flits en
voor de nieuwe bewegingscampagne Parkour.
Financiële weerslag
Een lidmaatschap als Octopusschool wordt bepaald volgens het leerlingenaantal. Een inschrijving
geldt per vestiging.
Op basis van het leerlingenaantal van januari 2017 bedraagt de totale kost van het financieren van het
lidmaatschap van het Octopusplan voor de scholen van Herselt 375,00 EUR (exl. BTW):
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3 vestigingen met 0-150 leerlingen aan 60,00 EUR (excl. BTW)
3 vestigingen met 151 tot 400 leerlingen aan 65,00 EUR (excl. BTW)

Kosten
Actie
Budgetcode

375,00 EUR (excl. BTW)
2017140143 Financieel en logistiek ondersteunen van de scholen
2017/64940000/03/0889

Uit kredietcontrole door de financiële dienst op 29-03-2017 blijkt dat er voldoende krediet is voorzien
in het budget 2017.
Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit
De raad sluit zich aan bij het advies/voorstel vanuit de administratie.
BESLUIT eenparig:
Art. 1:
Art. 2:

Akkoord te gaan de scholen te ondersteunen door het lidmaatschap van Octopusplan te
financieren volgens bovenstaande modaliteiten.
De ondersteuning op te nemen in het flankerend onderwijsbeleid.

PERSONEELSDIENST
011

Aanstelling waarnemend secretaris en financieel beheerder - wijziging art. 81
Gemeentedecreet - delegatie (2.085)

Situering
Artikel 81 van het gemeentedecreet hetgeen de vervanging van de gemeentesecretaris en de financieel
beheerder regelt, werd gewijzigd.
Om flexibel te kunnen werken vraagt de secretaris om de huidige vervangingsregeling te bestendigen
en de vervanging in geval van gewettigde afwezigheid of spoedeisendheid zoals deze nu is voorzien te
bekrachtigen.
Wettelijke gronden
Gemeentedecreet, art. 81.
Toelichting en advies
Het voorgaande artikel 81 luidde als volgt:
“ art. 81 (tot juli 2016)
§ 1 Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 91 regelt de gemeenteraad de vervanging van de
gemeentesecretaris, de adjunct-gemeentesecretaris en de financieel beheerder.
§ 2 lid 1. De gemeenteraad kan een waarnemend gemeentesecretaris, een waarnemend adjunctgemeentesecretaris of een waarnemend financieel beheerder aanstellen om de gemeentesecretaris, de adjunctgemeentesecretaris of de financieel beheerder bij zijn afwezigheid of verhindering te vervangen.
lid 2. In spoedeisende gevallen kan een waarnemend gemeentesecretaris of een waarnemend financieel
beheerder door het college van burgemeester en schepenen worden aangesteld. De aanstelling vervalt als de
gemeenteraad ze in de eerstvolgende vergadering niet bekrachtigt.
lid 3. In geval van gewettigde afwezigheid kunnen de gemeentesecretaris en de financieel beheerder, binnen
drie dagen voorzien in hun vervanging en daartoe, voor een periode van maximaal zestig dagen, een door de
gemeenteraad erkende waarnemer aanstellen. Die maatregel kan voor eenzelfde afwezigheid eenmaal worden
verlengd.
lid 4. In de gevallen, vermeld in het tweede en het derde lid, hoeft de eed niet in openbare vergadering te
worden afgelegd.
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§ 3 De gemeenteraad stelt in ieder geval, een waarnemend gemeentesecretaris of waarnemend financieel
beheerder aan, als de afwezigheid of de verhindering van de gemeentesecretaris of de financieel beheerder
langer dan honderdtwintig dagen duurt, of bij vacature van het ambt.”

Het huidige artikel 81 stelt:
“Artikel 81.Met behoud van de toepassing van artikel 91 regelt de gemeenteraad de vervanging van de
gemeentesecretaris en de financieel beheerder bij hun afwezigheid of verhindering.
Er wordt in elk geval in een waarneming van het ambt van gemeentesecretaris of financieel beheerder voorzien
als de afwezigheid of verhindering van de gemeentesecretaris of financieel beheerder langer dan honderdtwintig
dagen duurt of bij vacature van het ambt.
De waarnemend gemeentesecretaris en de waarnemend financieel beheerder oefenen alle bevoegdheden uit die
aan het ambt verbonden zijn.
De gemeenteraad kan de effectieve aanstelling van een waarnemend gemeentesecretaris of financieel
beheerder toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen en aan de functiehouder van het
ambt.”

Om flexibel te kunnen werken in geval van gewettigde afwezigheden (bv. verlof of ziekte) wordt
gevraagd om de aanstelling van een door de gemeenteraad erkende waarnemer te delegeren aan de
functiehouder (secretaris – respectievelijk financieel beheerder). De waarnemend secretaris –
respectievelijk financieel beheerder – dient nog steeds erkend te worden door de gemeenteraad.
-

Delegatie van de aanstelling van een waarnemer aan de functiehouder in geval van gewettigde
afwezigheid: de gemeentesecretaris en de financieel beheerder kunnen, binnen drie dagen
voorzien in hun vervanging en daartoe, voor een periode van maximaal zestig dagen, een door
de gemeenteraad erkende waarnemer aanstellen. Die maatregel kan voor eenzelfde
afwezigheid eenmaal worden verlengd.

Daarnaast wordt gevraagd om in spoedeisende gevallen de aanstelling van een waarnemend secretaris
of financieel beheerder te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen. Dit om te
vermijden dat in spoedeisende gevallen er geen waarnemer is omdat er niet tijdig een bijeenkomst van
de gemeenteraad heeft plaatsgevonden of de functiehouder zelf geen waarnemer heeft kunnen
aanduiden:
-

Delegatie van de aanstelling van de aanstelling van een waarnemend gemeentesecretaris of
een waarnemend financieel beheerder aan het college van burgemeester en schepenen in
spoedeisende gevallen. De aanstelling vervalt als de gemeenteraad ze in de eerstvolgende
vergadering niet bekrachtigt.

Verder wordt voorgesteld om het besluit tot erkenning van de reeds door de functiehouders
aangewezen waarnemers, in het licht van de nieuwe wetgeving, opnieuw te bekrachtigen.
In de zitting van 21-3-2016 besloot de gemeenteraad het volgende:
Evy Van Genechten te erkennen als waarnemend secretaris telkens gemeentesecretaris Tina
Vervloessem besluit haar als waarnemend secretaris aan te stellen binnen de grenzen van art. 81 van
het Gemeentedecreet (en de daaruit voortvloeiende machtiging om de eerste handtekening op de
betalingsopdrachten aan de financiële instelling te zetten).
De financieel beheerder stelt voor Karine Luyten te erkennen als waarnemend financieel beheerder
telkens de titularis, Bart Verelst, haar als waarnemend financieel beheerder wenst aan te stellen
binnen de grenzen van art. 81 van het Gemeentedecreet (en de daaruit voortvloeiende machtiging om
de tweede handtekening op de betalingsopdrachten aan de financiële instelling te zetten).
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BESLUIT eenparig:
Art. 1:

Art. 2:

Art. 3:

Art. 4:

De aanstelling van een waarnemer wordt gedelegeerd aan de functiehouder in geval van
gewettigde afwezigheid: de gemeentesecretaris en de financieel beheerder kunnen, binnen
drie dagen voorzien in hun vervanging en daartoe, voor een periode van maximaal zestig
dagen, een door de gemeenteraad erkende waarnemer aanstellen. Die maatregel kan voor
eenzelfde afwezigheid eenmaal worden verlengd.
De aanstelling van een waarnemend gemeentesecretaris of een waarnemend financieel
beheerder wordt gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen in
spoedeisende gevallen. In spoedeisende gevallen kan een waarnemend gemeentesecretaris of
een waarnemend financieel beheerder door het college van burgemeester en schepenen
worden aangesteld. In dit geval worden de raadsleden geïnformeerd over het voorval, alsook
de redenen/motieven van de aanstelling. De aanstelling vervalt als de gemeenteraad ze in de
eerstvolgende vergadering niet bekrachtigt.
Evy Van Genechten te erkennen als waarnemend secretaris telkens gemeentesecretaris Tina
Vervloessem besluit haar als waarnemend secretaris aan te stellen binnen de grenzen van art.
81 van het Gemeentedecreet (en de daaruit voortvloeiende machtiging om de eerste
handtekening op de betalingsopdrachten aan de financiële instelling te zetten).
Karine Luyten te erkennen als waarnemend financieel beheerder telkens financieel beheerder
Bart Verelst besluit haar als waarnemend financieel beheerder aan te stellen binnen de
grenzen van art. 81 van het Gemeentedecreet (en de daaruit voortvloeiende machtiging om
de tweede handtekening op de betalingsopdrachten aan de financiële instelling te zetten).

BOUWDIENST
012

Dienstverlening IOK voor de intergemeentelijke vaststelling van verwaarlozing van
gebouwen en woningen (1.777.811)

Situering
Als gevolg van het decreet houdende diverse fiscale bepalingen van 23-12-2016 inventariseert
Vlaanderen niet langer verwaarloosde panden en is deze bevoegdheid op 01-01-2017 overgedragen
aan de lokale overheid. Gemeenten kunnen er met andere woorden voor opteren om zelf een register
van verwaarloosde gebouwen en woningen bij te houden en hier een heffing aan te koppelen.
Het is nuttig voor een gemeente om een geïntegreerd beleid te voeren ter bestrijding van leegstaande
en verwaarloosde gebouwen en woningen. Het register van verwaarloosde gebouwen en woningen is
een nuttig monitoringsinstrument ten einde de verwaarlozing van gebouwen en woningen in kaart te
brengen.
Wettelijke gronden
Het Gemeentedecreet van 15-07-2005, zoals gewijzigd.
Het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid (DGPB) van 27-03-2009, zoals gewijzigd.
Het decreet van 22-12-1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996
(‘Heffingsdecreet’), zoals gewijzigd, inzonderheid artikel 24 en 25.
Het decreet van 23-12-2016 houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de
invordering van niet-fiscale schuldvorderingen, inzonderheid artikel 12.
Toelichting en advies
De mogelijkheid wordt door de wetgever geboden om de opmaak, de opbouw, het beheer en de
actualisering van het gemeentelijk register van verwaarloosde gebouwen en woningen toe te

17
vertrouwen aan een intergemeentelijke administratieve eenheid met rechtspersoonlijkheid, op grond
van het gewijzigde artikel 25 van het Heffingsdecreet.
De raad van bestuur van IOK besliste op 21-03-2017 om voor die gemeenten die reeds aangesloten
zijn bij de intergemeentelijke dienstverlening leegstand voor het volgende werkgingsjaar ook een
dienstverlening aan te bieden inzake het inventariseren van verwaarloosde panden. Dit als een
inhoudelijke uitbreiding van het takenpakket van het huidige team leegstand binnen IOK (dus binnen
het huidige werkvolume), aan de huidige voorwaarden en zonder bijkomende kosten.
Op basis van de opgedane ervaringen tijdens het volgende werkingsjaar kan de werking geëvalueerd
worden en indien nodig een aangepast voorstel overgemaakt worden door IOK.
In een mail van 31-03-2017 heeft IOK deze dienstverlening, inzake verwaarlozing voor de gemeenten
die aangesloten zijn bij de intergemeentelijke dienstverlening leegstand, aangeboden.
De gemeenteraad van Herselt heeft op 25-06-2012 beslist om te participeren aan de intergemeentelijke
dienstverlening leegstand.
Vanuit Kempens Woonplatform en de juridische dienst worden modelreglementen voor de
inventarisatie en de heffing uitgewerkt en wordt de nodige ondersteuning geboden aan de gemeenten
bij de implementatie van deze gewijzigde regelgeving.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 10-04-2017 beslist om in te gaan op
dit aanbod.
Financiële weerslag
Er worden geen bijkomende kosten aangerekend, aangezien IOK deze dienstverlening beschouwt als
een inhoudelijke uitbreiding van het takenpakket van het huidige team leegstand binnen IOK (dus
binnen het huidige werkvolume) en aan de huidige voorwaarden.
Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit
De raad sluit zich aan bij de beslissing van het college.
BESLUIT eenparig:
De gemeenteraad beslist om in te gaan op dit aanbod van IOK om een intergemeentelijke
dienstverlening rond verwaarlozing op te nemen in de bestaande intergemeentelijke dienstverlening
inzake leegstand en dit zonder bijkomende kosten tijdens het 1ste werkingsjaar.
De opmaak, de opbouw, het beheer en de actualisering van het gemeentelijk register van
verwaarloosde gebouwen en woningen worden toevertrouwd aan IOK overeenkomstig art. 25 van het
decreet van 22-12-1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996.

MILIEUDIENST
013

Samenwerkingsovereenkomst gemeente - IOK Afvalbeheer - kringloopcentrum
(1.777)

Situering
IOK Afvalbeheer vraagt de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente – IOK Afvalbeheer en
het kringloopcentrum (i.c. De Kingwinkel Zuiderkempen VZW) te ondertekenen. De samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd door de raad van bestuur van IOK Afvalbeheer van 20-12-2016.
Wettelijke gronden
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Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van 16-06-2016.
Vlarema.
Gemeenteraadsbesluit van 28-12-2000.
Toelichting en advies
In zitting van 28-12-2000 keurde de gemeenteraad een overeenkomst goed met de Kringloopwinkel
van Heist-op-den-Berg in het kader van hergebruik van textiel.
De gemeente besloot in zitting van 24-11-2003 tot bevoegdheidsoverdracht aan IOK Afvalbeheer
inzake: (art. 4.1 van de statuten van IOK Afvalbeheer):
Elke aangesloten gemeente vermeent via individuele gemeenteraadsbeslissing beheersoverdracht voor
volgende activiteiten inzake afvalbeheer.
1. De sensibilisatie inzake de voorkoming, hergebruik, recyclage en nuttige toepassing van
afvalstoffen;
2. Het inzamelen, het transporteren, de overslag, het voorbehandelen, het verwerken, valoriseren
en/of vernietigen van alle fracties van het selectief ingezamelde afval;
3. Het transporteren, de overslag, het voorbehandelen, het verwerken, valoriseren en/of
vernietigen van andere dan de in punt 2 vermelde afvalstromen.
Hergebruik is een onderdeel van deze bevoegdheidsafstand. Omwille van het ondertussen
goedgekeurde nieuwe afvalstoffenplan met plan Horizont 2022, werd door de raad van bestuur van
IOK Afvalbeheer de voorliggende overeenkomst voor hergebruik eveneens goedgekeurd met als
einddatum 31-12-2022. De gemeente dient een overeenkomst af te sluiten met een door OVAM
erkend kringloopcentrum. De partijen in de overeenkomst hebben als doelstelling om 7 kg effectief
hergebruik per inwoner in Herselt te realiseren, en dit tegen 2022. De doelstelling wordt inde
voorliggende overeenkomst gekoppeld aan de realisatie van een hergebruikspercentage op het niveau
van het kringloopcentrum van minimum 50 % (verzameld/verkocht).
Deze samenwerkingsovereenkomst vervangt tevens de samenwerkingsovereenkomst tussen
kringloopcentrum de Kringwinkel en IOK Afvalbeheer in het kader van de inzameling van
herbruikbaar textiel die liep van 2011-2015.
Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit
De gemeenteraad sluit zich aan bij het advies/voorstel vanuit de administratie.
BESLUIT eenparig:
Art. 1:
Art. 2:

De voorliggende samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, de afvalintercommunale
IOK Afvalbeheer en het kringloopcentrum de Kringwinkel Zuiderkempen goed te keuren.
Deze samenwerkingsovereenkomst vervangt de samenwerkingsovereenkomst met de
Kringwinkel goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28-12-2000.

BIJLAGE:
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OPENBARE WERKEN
014

Wegen- en rioleringswerken in de Aarschotsesteenweg (N19) (project K-15-051) goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Pidpa (riolering)
(1.811.111.71)

Situering
Er wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de gemeente Herselt en rioolbeheerder
Pidpa. Deze overeenkomst zal worden afgesloten aangezien de gemeente fietspaden wenst aan te
leggen langs de N19 Aarschotsesteenweg en omdat Pidpa tegelijk de aanleg van een volledig
gescheiden 2DWA-rioleringsstelsel wil aanleggen (2 DWA: 1 leiding aan elke zijde van de weg) en de
optimale afkoppeling van het hemelwater wil realiseren door over het volledige tracé de bestaande
grachten te verleggen (opschuiven over een beperkte afstand).
Wettelijke gronden
Gemeentedecreet.
Toelichting en advies
De gemeente en Pidpa beslissen de werken in het algemeen belang, samen te voegen en Pidpa aan te
duiden om in gezamenlijke naam, bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als opdrachtgevend
bestuur op te treden.
Het is daarom aangewezen de voorwaarden die zijn opgenomen in deze overeenkomst goed te keuren.
De overeenkomst maakt integraal deel uit van deze beslissing
De overeenkomst zal ondertekend worden door de secretaris en de voorzitter van de gemeenteraad.
Financiële weerslag
Alle partijen staan financieel in voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste is en zullen
hiervoor tijdig alle nodige financiële middelen vrijmaken teneinde alle verplichtingen en
engagementen genomen in het kader van deze overeenkomst te kunnen honoreren.
Partijen zullen in dat opzicht nooit solidair moeten optreden.
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 Jos Van Herck vraagt duiding bij de interpretatie van het opschuiven van de grachten, en de
eventuele nood aan bijkomende onteigeningen. Wat is de impact op de reeds geplande onteigeningen,
vraagt het raadslid.
De burgemeester 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, G. Hermans, E. Van Bedts, W. Tubbax
Onthouden zich:
M. Van der Veken, K. Verstappen, J. Van Herck, M. Colson, R. Aerts, T. Saliën, I. Van den Bulck, P.
Keymeulen, H. Celen
BESLUIT:
Art. 1:
Art. 2:

De samenwerkingovereenkomst K-15-051 tussen de gemeente en rioolbeheerder Pidpa in
verband met de Wegen- en rioleringswerken Aarschotsesteenweg wordt goedgekeurd.
De samenwerkingsovereenkomst maakt integraal deel uit van deze beslissing.
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OPENBARE WERKEN
015

Aanstellen ontwerper: wegenis- en rioleringswerken in de Aarschotsesteenweg (N19)
- combinatieproject koepelmodule 13: fietspaden langs gewestwegen - goedkeuren
bestek, ontwerp en indicatieve raming en bepalen van de wijze van gunnen
(1.811.111.71)

Gelet op het Gemeentedecreet van 15-07-2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29-07-1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26-03-2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15-07-2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15-06-2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 25;
Gelet op de wet van 17-06-2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 15-07-2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op 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, inzonderheid
artikel 5, § 2;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 25-01-2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en
latere wijzigingen;
Gelet op de koepelmodule 13013/1/A 13 met module 13 langs de gewestweg N19 – Aarschotsesteenweg met een subsidie van 100 % goedgekeurd door de gemeenteraad tijdens de zitting van
27-05-2013;
Gelet op de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Pidpa (riolering)
i.v.m. het project ‘Wegen- en rioleringswerken in de Aarschotsesteenweg (N19) (project K-15-051)’;
Overwegende dat het doel van het project de aanleg is van een volledig gescheiden 2DWArioleringsstelsel in de Aarschotsesteenweg gelijktijdig met de uitvoering van wegeniswerken en de
aanleg van fietspaden in de gewestweg N19 in Herselt.
Overwegende dat op 26-08-2015 door Pidpa-riolering een projectfiche werd ingediend bij VMM voor
subsidiëring van de rioleringswerken in Herselt: Wegenis- en rioleringswerken in de
Aarschotsesteenweg (N19). Op 24-01-2017 heeft de Vlaamse minister van leefmilieu Joke
Schauvliege dit project opgenomen op het kwartaalprogramma 2017/2. Dit houdt in dat het
voorontwerpdossier van huidig project voor 27-10-2017 dient ingediend te worden bij de Vlaamse
Milieumaatschappij.
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Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanstellen studiebureau opmaak ontwerp,
veiligheidscoördingatie ontwerp en verwezenlijking, afkoppelingsdeskundige en opvolging van
uitvoering” een bestek met nr. 1.811.111.71 werd opgesteld door rioolbeheerder Pidpa;
Overwegende dat dit bestek, wijze van gunnen en de raming op 03-04-2017 werd goedgekeurd door
de uitgavenbeheergroep van Pidpa;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 189.791,25 EUR (excl. BTW)
waarvan 29.307,92 EUR ten laste van Pidpa, 149.233,33 EUR ten laste van de gemeente en AWV en
11.250,00 EUR voor de afkoppelingen (ten laste van Pidpa);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open offerteaanvraag;
Discussie ter zitting
Raadslid Jos Van Herck bevraagt de subsidies voor de fietspaden en verlichting.
Schepen Christiane Van Thielen antwoordt dat de fietspaden voor 100 % gesubsidieerd zijn. De
burgemeester vervolgt dat de visie met betrekking tot de verlichting niet is gewijzigd.
Schepen Christiane Van Thielen antwoordt op de vraag van raadslid Jos Van Herck dat bestaande
verlichting wordt behouden, en het de bedoeling is om op sommige plaatsen bijkomende verlichting te
voorzien. Er is nog geen raming van de kostprijs, het dossier moet nog verder besproken worden,
aldus de schepen.
Raadslid Jos Van Herck vraagt hen op de hoogte te houden.
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. Colson, R. Aerts, T. Saliën, I. Van den Bulck, P.
Keymeulen, H. Celen
BESLUIT:
Art. 1:

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

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek opgemaakt door Pidpa i.v.m. project K-15-051
opdracht “Aanstellen studiebureau opmaak ontwerp, veiligheidscoördingatie ontwerp en
verwezenlijking, afkoppelingsdeskundige en opvolging van uitvoering” – mits aanpassing
van het criterium “lijst van de reeds uitgevoerde riolerings-, wegenis-, of verkavelingsprojecten en/of modelleringen in de betreffende gemeente of nabije omgeving, gedurende de
laatste vijf jaar (tot max. 20 punten)”. Dit is een kwalitatief selectiecriterium i.p.v. een
gunningscriterium. Goedkeuring wordt verleend aan de raming. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 189.791,25 EUR (excl.
BTW) waarvan 29.307,92 EUR ten laste van Pidpa, 149.233,33 EUR ten laste van de
gemeente en AWV (volgens module 13) en 11.250,00 EUR voor de afkoppelingen (ten laste
van Pidpa).
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag.
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de begroting.

OPENBARE WERKEN
016

Omgevingswerken kleiput - voetbalcomplex Schoolstraat en Stationsstraat te
Ramsel - goedkeuren bestek, ontwerp en indicatieve raming en bepalen van de wijze
van gunnen (1.855.3.073.54)
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Het dossier en de opdracht “Omgevingswerken kleiput - voetbalcomplex Schoolstraat en Stationsstraat
te Ramsel” werd in zitting van de raad van 27-03-2017 aangepast in die zin dat de aanleg van de
verkeersremmende maatregelen op de locaties zoals aangeduid op het plan – zoals geamendeerd ter
zitting – werd toegevoegd.
Het bestek met nr. C2011-11 en de raming voor de opdracht, opgesteld door Carlier BVBA,
Langstraat 65, Westerlo, moeten hieraan worden aangepast.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15-07-2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29-07-1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26-03-2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15-07-2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15-06-2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24;
Gelet op de wet van 17-06-2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 15-07-2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op 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, inzonderheid
artikel 5, § 2;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Omgevingswerken kleiput - voetbalcomplex
Schoolstraat en Stationsstraat te Ramsel” een bestek met nr. C2011-11 werd opgesteld door Carlier
BVBA, Langstraat 65, Westerlo;
Overwegende dat het bestek, de plannen en de raming werd aangepast aan het voorstel van de
verkeerscommissie in verband met de aanleg van de verkeersremmende maatregelen zoals besproken
en goedgekeurd tijdens de zitting van de gemeenteraad van 27-03-2017;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 338.861,50 EUR (excl. BTW) of
410.022,42 EUR (incl. 21 % BTW);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in de begroting 2017;
BESLUIT eenparig:
Art. 1:

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. C2011-11(incl. verkeersremmende
maatregelen) en de raming voor de opdracht “Omgevingswerken kleiput - voetbalcomplex
Schoolstraat en Stationsstraat te Ramsel”, opgesteld door Carlier BVBA, Langstraat 65,
Westerlo. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming
bedraagt 338.861,50 EUR (excl. BTW) of 410.022,42 EUR (incl. 21 % BTW).
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Art. 2:
Art. 3:
Art. 4:

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de begroting 2017.

SECRETARIAAT
017
ID Type

Action item list (2.075.1.077(1))
STA Datum
TUS

1 beleidspunt Open 25/03/2013
3 beleidspunt Open 25/03/2013
4 stand
zaken
5 stand
zaken

van Open 25/02/2013

6 stand
zaken
7 stand
zaken

van Open 01/09/2014

8 stand
zaken

van Open 25/03/2013

9 stand
zaken
10 stand
zaken
11 stand
zaken

van Open 21/10/2013

12 stand
zaken

van Open 24/10/2016

13 stand
zaken

van Open 06/03/2017

van Open 25/02/2013

van Open 01/09/2014

van Open 29/06/2015
van Open 21/03/2016

Beschrijving van het te Wie
Graad
onderzoeken item
rapportee van
rt
belang
Feestzaal Varenwinkel College Normaal
Stand
van
zaken College Normaal
kerkhoven
Voortgang
project College Normaal
kleiputten Ramsel
Stand
van
zaken College Normaal
Greenergy

Datum
Vrage
rapportage nde
partij
nvt
sp.a
nvt
N-VA

Oplevering
College
Westerlosesteenweg
Hagen
College
Blaubergsesteenweg Averbodesesteenweg
Weekendverblijvenprobl College
ematiek
Trage Wegen – atlas- en College
buurtwegen
Masterplan
College
kinderopvang
Oude bibliotheek – College
Westerlosesteenweg
verkeersveiligheid
Grote
sociale College
woonprojecten
(bv.
Kruisveld)
Klachtenregistratie
College

nvt

N-VA

nvt

N-VA

Normaal

nvt

N-VA

Normaal

nvt

N-VA

Normaal

nvt

Normaal

nvt

Normaal

nvt

Hansy
Buts/N
-VA
Hansy
Buts
N-VA

Normaal

nvt

N-VA

Normaal

nvt

N-VA

Normaal

27/10/2017

N-VA

Feestzaal Varenwinkel
Schepen Ronny Korthout licht toe dat het college besliste om een ontwerper aan te stellen. Deze
procedure zal worden opgestart. De schepen geeft verdere toelichting bij de elementen die zullen
voorzien worden in het dossier.
Hagen Blaubergsesteenweg – Averbodesesteenweg
De voorzitter vraagt of het nodig is om dit punt te behouden op de action item list aangezien het
groenonderhoud nu in eigen beheer van de gemeente gebeurt. Raadslid Rita Aerts stelt dat de hagen op
sommige plaatsen toch nog niet in orde zijn. Ze vraagt het punt te behouden op de action item list
totdat het helemaal in orde is.
Kerkhoven
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Raadslid Rita Aerts vraagt of het niet aangewezen is om bijkomende toelichting te voorzien rond de
genomen beslissing om graven te verwijderen. Mensen weten niet wat juist de bedoeling is, ze stellen
zich vragen. Enige verduidelijking is toch aangewezen. De burgemeester meldt in de marge dat het
college besliste om graven van oudstrijders die gegroepeerd begraven zijn, sowieso mogen behouden
blijven. Ook graven van kinderen blijven behouden zolang nog minstens 1 van de ouders leeft. De
oudstrijders die ervoor gekozen hebben om niet bij de andere oudstrijders begraven te worden, worden
nog in kaart gebracht. Raadslid Rita Aerts vraagt wat er gebeurt met plaatjes en gedenktekens/
versiering die geplaatst werden en die de mensen willen houden. De burgemeester antwoordt dat deze
kunnen meegenomen worden door de nabestaanden. De gemeente zal enkel verwijderen wat er nog
overblijft.
Raadslid Rita Aerts vraagt of het niet mogelijk is om bij de ontruiming de zaken die verwijderd
worden opzij te laten staan zodat de nabestaanden deze kunnen komen ophalen. De burgemeester
antwoordt dat dit misschien wel mogelijk is. Raadslid Rita Aerts vraagt of het mogelijk is om dit dan
te communiceren qua timing. Raadslid Rita Aerts wijst er vervolgens op dat er reeds een precedent
werd geschept in Blauberg met de ontgravingen vorige keer: nabestaanden kregen toen ook de
toestemming om een graf te laten liggen. De voorzitter stelt voor te bekijken hoe er beter kan
gecommuniceerd worden.

SECRETARIAAT
017/A

Mondelinge vragen

Raadslid Jos Van Herck vraagt of er vooruitzichten zijn, wat er zal gebeuren met betrekking tot het
braakliggende stuk aan het kruispunt van de Wolfsdonksesteenweg. Schepen Kathleen Helsen
antwoordt dat er nog geen concrete plannen zijn.

De voorzitter sluit de openbare zitting om 21.46 uur.
Geheime zitting
…..
De voorzitter sluit de raad om 22.13 uur.

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

De voorzitter van de
gemeenteraad,
Wendy TUBBAX.

