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Gemeente HERSELT

Provincie ANTWERPEN

Arrondissement TURNHOUT

NOTULEN UIT DE GEMEENTERAAD
ZITTING van 4 september 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., Van Reet H., Van Herck J., Colson M.,
Aerts R., Hermans G., Keymeulen P., Van Bedts E., Celen H. - raadsleden
en Vervloessem T. – secretaris

De voorzitter opent de raad om 20.30 uur.
Raadslid Peter Keymeulen verontschuldigt raadsleden Tinne Saliën, Mark Van den Wouwer en Karel
Verstappen en deelt mee dat raadslid Ivo Van den Bulck de zitting later zal vervoegen.

Openbare zitting

SECRETARIAAT
001

Goedkeuring ontwerpnotulen van 26-06-2017 (2.075.1.077)

Situering
De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 26-06-2017.
BESLUIT eenparig:
De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 26-06-2017 goed te keuren.

SOCIAAL HUIS
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Kennisname van de jaarrekening en budgetwijziging 2016 van het OCMW
(1.842.073.521.8)

Situering
Op 19-06-2017 werd de jaarrekening van 2016 van het OCMW vastgesteld door de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn.
De raad kan overeenkomstig art. 174 van het OCMW-decreet eventueel opmerkingen desbetreffend
overmaken aan de provinciegouverneur.
Dit jaar is de jaarrekening 2016 samen opgemaakt met een budgetwijziging voor 2016. Het betreft hier
een louter technische wijziging o.b.v. een opmerking van het toezicht (ABB) zonder invloed op het
resultaat.
Wettelijke gronden
Het decreet van 19-12-2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn (OCMW-decreet), meer bepaald de artikelen 174 en 270, hieronder weergegeven:
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Art 174 1 § 1. De raad voor maatschappelijk welzijn spreekt zich in de loop van het eerste semester van
het financiële boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft uit
over de vaststelling van de jaarrekening.
Als de raad voor maatschappelijk welzijn bezwaren heeft tegen bepaalde verrichtingen, formuleert hij
een advies over de aansprakelijkheid van de bij die verrichtingen betrokken actoren. Dat advies wordt
als bijlage bij de jaarrekening gevoegd, en wordt bezorgd aan de actoren die aansprakelijk worden
gesteld.
Een afschrift van de overeenkomstig dit artikel vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen
bezorgd aan de provinciegouverneur.
§ 2. Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt bezorgd aan de gemeenteraad, die binnen
vijftig dagen na overzending, zijn opmerkingen ter kennis kan brengen van de provinciegouverneur.
§ 3. De provinciegouverneur keurt de jaarrekening goed als ze juist en volledig is en een waar en
getrouw beeld geeft van de financiële toestand van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Als de provinciegouverneur geen besluit verzonden heeft binnen een termijn van honderdvijftig dagen
die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van de opmerkingen van de gemeenteraad over
de jaarrekening of, als de gemeenteraad geen opmerkingen heeft verzonden, op de derde dag die volgt
op de dag van het verstrijken van de termijn, vermeld in paragraaf 2, wordt hij geacht de jaarrekening
goed te keuren.
§ 4. De raad voor maatschappelijk welzijn kan bij de Vlaamse Regering gemotiveerd beroep instellen
tegen het besluit van de provinciegouverneur tot niet-goedkeuring van de jaarrekening.
Het beroep moet worden ingediend binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de derde dag
die volgt op de verzending van het betwiste besluit. De Vlaamse Regering spreekt zich uit over het
ingestelde beroep binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de
verzending van het beroep. Als de Vlaamse Regering binnen die termijn geen beslissing heeft verzonden,
wordt ze geacht in te stemmen met het besluit van de provinciegouverneur.] 1
---------(1)<DVR 2012-06-29/15, art. 50, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
Art. 270 OCMW-decreet, meer bepaald § 1
Over de volgende aangelegenheden kan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn alleen
beslissen als ze vooraf voor advies zijn voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen:
1° het meerjarenplan, de aanpassingen aan het meerjarenplan en de budgetten van het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn, alsook het budget van de ziekenhuizen die afhangen van het
centrum
2° het vaststellen of wijzigen van de personeelsformatie
3° het vaststellen of wijzigen van de rechtspositieregeling van het personeel, voor zover die vaststelling
of wijziging een financiële weerslag kan hebben of erdoor van de rechtspositieregeling van het
gemeentelijk personeel wordt afgeweken
4° de indienstneming van extra personeel, behalve in gevallen van hoogdringendheid of als het gaat
om het personeel van het ziekenhuis, vermeld in artikel 218
5° het oprichten van nieuwe diensten of instellingen en het uitbreiden of het in belangrijke mate
inkrimpen of stopzetten van de bestaande diensten of instellingen
6° het oprichten van, het toetreden tot, het uittreden uit of het ontbinden van de verenigingen of
vennootschappen overeenkomstig titel VIII
7° de budgetwijzigingen zodra die de geconsolideerde gemeentelijke bijdrage verhogen of verminderen
of het gevolg zijn van het oprichten of afschaffen van een dienstverlening, alsook de beslissingen met
betrekking tot de ziekenhuizen waardoor hun tekort toeneemt
8° de wijzigingen van investeringsprojecten zodra de totale financiering van de lopende of op te starten
projecten verhoogt qua bedrag of wijzigt qua aard, behalve als die wijzigingen enkel inhouden dat de
externe financiering tijdelijk of definitief wordt vervangen door financiering met een deel van het
werkkapitaal
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Het college van burgemeester en schepenen brengt het advies, vermeld in het eerste lid, uit binnen een
termijn van dertig dagen na de ontvangst van de ontwerpbeslissing. Bij gebrek aan kennisgeving van
het advies aan het openbaar centrum binnen de voorgeschreven termijn kan aan het adviesvereiste
worden voorbijgegaan.
§ 2. Het advies van het college van burgemeester en schepenen wordt bij de beslissing gevoegd als die
naar de toezichthoudende overheid wordt gestuurd. Als ingevolge § 1, tweede lid, aan het adviesvereiste
is voorbijgegaan, wordt dat in het overwegend gedeelte van de beslissing vermeld.
KENNISNAME
van de jaarrekening (en budgetwijziging) 2016 van het OCMW van Herselt.

SPORT
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Fietseling Hageland-Zuiderkempen - uitstap ILV (1.855)

Situering
Na overleg tussen de sportdienst, de schepen van sport en de secretaris werd voorgesteld aan het
schepencollege om in september 2017 uit de interlokale vereniging “Fietseling HagelandZuiderkempen” te stappen. Het schepencollege ging hiermee akkoord tijdens de zitting van 10-07-2017
en wil dit ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad.
Wettelijke gronden
Tijdens de gemeenteraad van 25-03-2013 werd op de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst
“Oprichting van de interlokale vereniging “Fietseling Hageland-Zuiderkempen” goedgekeurd.
Deze samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten tussen de gemeenten Aarschot, Begijnendijk, Diest,
Herselt, Scherpenheuvel–Zichem en Tessenderlo. Tessenderlo is ondertussen al uit de ILV gestapt.
Art. 1:

Art. 2:

Art. 3
Art. 4:

In uitvoering van het decreet van 06-07-2001 houdende de ‘Intergemeentelijke
Samenwerking’ gaan de gemeenten Aarschot, Begijnendijk, Diest, Herselt, Scherpenheuvel–
Zichem en Tessenderlo over tot het creëren van een samenwerkingsverband voor de jaarlijkse
organisatie van de Fietseling Hageland–Zuiderkempen.
Zij hebben ervoor geopteerd dit samenwerkingsverband concreet gestalte te geven via de
“interlokale vereniging”. Kortom er werd geopteerd om een koepel op te richten zonder
rechtspersoonlijkheid teneinde de desbetreffende interlokale samenwerking te laten kaderen
binnen het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking.
De samenwerkingsovereenkomst geldt voor onbepaalde duur en vangt aan op 01-01-2007.
Een gemeente die niet meer wenst te participeren in de interlokale vereniging, kan zijn opzeg
schriftelijk overmaken aan alle participanten mét eensluidend afschrift aan de algemene
coördinator(en). De opzeg gebeurt verplicht tijdens de periode september-oktober na de
volledige afhandeling van de laatste editie van “Fietseling Hageland–Zuiderkempen”. Alle
verplichtingen corresponderend met de afgelopen periode dienen strikt nageleefd te worden.

Toelichting en advies
De samenwerking tussen de verschillende gemeenten verloopt al geruime tijd stroef. Niet alle gemeenten
vervullen hun taken naar behoren en volgens afspraak maar hiertegen wordt geen actie ondernomen.
De sportdienst is van mening dat het beter is in 2018 een eigen fietsactiviteit op te zetten waarbij nog
meer kan ingespeeld worden op de behoeften van enerzijds de Herseltse inwoners en anderzijds de
‘toeristen’. Een nieuwe versie zou perfect mee kunnen opgenomen worden in het ‘Herselt beweegt’programma dat steeds gesitueerd is rond de 2de zondag van de maand augustus.
Na 25 succesvolle edities in Herselt is het misschien tijd voor een nieuwe wind. Een samenwerking met
andere gemeenten behoort nog steeds tot de mogelijkheden maar is niet prioritair.
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Op vraag van het schepencollege werd het alternatief van ‘de Schakel’ onderzocht maar dit is geen
waardig alternatief: zowel qua timing, qua geografische ligging t.o.v. de andere deelnemers als qua
inhoud is deze organisatie niet geschikt voor Herselt.
Argumentatie van het college leidende tot het uiteindelijke besluit
Schepen Ronny Korthout geeft toelichting bij de vragen vanuit de N-VA-fractie, waarbij ook het
alternatief van De Schakel aan bod komt. De N-VA-fractie en s.pa-fractie uiten wel hun bezorgdheid bij
de werklast voor de diensten als de gemeente Herselt dit initiatief alleen zal dragen. De schepen
antwoordt dat nieuwe samenwerkingsverbanden niet worden uitgesloten. Raadslid Jos Van Herck vreest
dat Ramsel uit de boot zal vallen, en vraagt uitdrukkelijk dat gans Groot Herselt aan bod zal komen in
de nieuwe formule. Deze bekommernis wordt ook bijgetreden antwoordt de schepen. De formule moet
nog verder uitgewerkt worden.
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. Van der Veken,
M. Peeters, G. Battel, H. Van Reet, M. Colson, R. Aerts, G. Hermans, P. Keymeulen, E. Van Bedts, H.
Celen, W. Tubbax
Onthoudt zich omdat het alternatief nog niet is uitgewerkt:
J. Van Herck
BESLUIT:
Art. 1:
Art. 2:

De gemeenteraad gaat akkoord met de uitstap uit de interlokale vereniging “Fietseling
Hageland-Zuiderkempen”.
Alle betrokken partijen zullen, conform de Samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting
van de interlokale vereniging “Fietseling Hageland-Zuiderkempen”, op de hoogte gebracht
worden van de uitstap.

CULTUUR
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Goedkeuring namen trage wegen (1.854)

Situering
Aan de erfgoedcel werd gevraagd een naam te geven aan een aantal trage wegen. De erfgoedcel koos
ervoor in eerste instantie paden te benoemen die momenteel volledig toegankelijk zijn. Bij het
voorstellen van de namen is steeds uitgegaan van de naamgeving in de Atlas der Buurtwegen (1843) en
van de toponiemencollectie van Karel Eyckmans.
(cfr/ Karel Eyckmans: Bijdrage tot de toponymie van Herselt en Ramsel, Leuven, KUL 1975) aangevuld
met gegevens uit later onderzoek. De cijfercodes voor de voorgestelde naam verwijzen naar de situering
op de kaart van de trage wegen te Herselt.
Toelichting en advies
Het adviesorgaan voor cultuur gaf een positief advies aan de voorgestelde namen. Het adviesorgaan stelt
voor om voor alle trage wegen het woord “pad” te gebruiken. Een pad verwijst naar een onverharde weg
waarop gewandeld kan worden. Door alle trage wegen als een “pad” te benoemen wordt de
herkenbaarheid vergroot.
Naamgeving
190: Siggedijkpad (van Herentalsesteenweg tot Westerlosesteenweg). In de Atlas der Buurtwegen (AW)
draagt deze weg de naam Siggedijkstraat. De naam is een van de oudste wegnamen van Herselt en is
afgeleid van de naam “Zegersdijk” uit 1469. Later (in 1644) werd de naam vervormd tot
“sekerdeckstraete” om na 1800 te evolueren tot “Siggedijkstraat.” De naam verwijst zo naar een
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verhoogde weg (= dijk; cfr. Offa’s Dyke in Wales of Begijnendijk) aangelegd door of in opdracht van
iemand die Zeger heette.
220: Rodebeemdpad (verbinding Provinciebaan met Westerlosesteenweg). In AW heet deze weg “Rode
Beemdstraat” naar de naam van de omgeving. De plaatsnaam wordt al in 1623 vermeld als
“roedebeempden” of “roode bempden.” ‘Beemd’ betekent vochtige weiden. Het element ‘rode’ komt
ofwel van het werkwoord ‘rooien’ (= ontbossen) ofwel van de kleur rood. De naam betekent dan ofwel
‘beemd waarvan de aarde rood kleurt’ of ‘gerooide, ontboste beemd.’
280: Lange Dreefpad (achter park de Merode van de Varendonksesteenweg naar de Grote Nete) Komt
met die naam al voor sinds 1730 in de documenten van de abdij van Tongerlo en de familie de Merode.
460: Klerkepad (verbinding van Limberg naar Siggedijkpad). Komt in AW al voor als “Klerke straet”.
500 en 3670: Wilsterbroekpad Wordt in AW “Wilsterbroeck straet” genoemd en loopt van de Limberg
naar het Wilsterbroek, een gedeelte van het Asbroek. De benaming ‘Wilsterbroek’ is al gekend sinds
1592.
600 en 3680: Kretspad: Wordt in AW “Krets straet” genoemd en loopt van de Limberg naar de ‘Krets’,
het gebied tegen de Steentjesloop grenzend aan het Wilsterbroek en Asbroek.
820: Broeiwijkpad: Wordt in AW “Breywijck straet” genoemd en is een bosweg tussen de Diestsebaan
en het Testelsbaantje. De naam is afgeleid van die van de omgeving, nl. Broeiwijk. Dit is een naam die
is geëvolueerd van de oorspronkelijke benaming “broije eijck” die al voorkomt in 1657. Deze naam
betekende “verbrande eik” en wijst erop dat een verbrande eik toen als herkenningspunt werd gebruikt.
760 en 920: Muggenbergpad: Wordt in AW “Muggeberg straet” genoemd en loopt van de Diestsebaan
naar de weg naar Veerle. De naam is ontleend aan het toponiem “muggenbedrg” dat al sinds 1673 wordt
gebruikt om het heuveltje aan te duiden aan de Diestsebaan bij de Vispoel.
1500 en 3630: Weeftdijkpad: Wordt zo vermeld in AW en ontleent zijn naam aan de ‘dijk’, d.w.z. hoger
gelegen weg, die van de Neerstraat naar de Weeften, een weidegebied, liep. De naam ‘Weeften’ wordt
nu nog door landbouwers gebruikt voor dit gebied.
1990 en 2300: Goorpad: Wordt in AW vermeld als “Goor straet” voor het pad dat naar de Langdonken
loopt.
2110: Wezelsbroekpad: Wordt in AW “Wezels broeck straetje” genoemd en wordt al vermeld in 1729.
2320: Peerdsgatpad: Wordt in AW “Peerdsgat straet” genoemd en loopt van Varenwinkel richting
Langdonken, naar de Vrankmortels. De naam heeft niets te maken met het gat van een paard maar is de
samentrekking van twee middeleeuwese begrippen, nl. ‘perche’ en ‘gate’, waarvan het eerste een ligging
in een hoek aangeeft en het tweede de betekenis heeft van ‘toegangsweg’ (cfr. Engelse ‘gate’). Eventueel
kan gekozen worden voor Vrankmortelweg.
1740 den 1800 en 1780 en 1790: Voortjeseindepad: Komt in AW voor als “Voortjeseinde straet”.
Noot:
300: draagt nu straatnaam “Kaaibeek”
2660 en 1910 en 1930 en 1920: Draagt nu straatnaam “IJlebeemdstraat”
Discussie ter zitting
Raadslid Jos Van Herck vraagt of de gemeente Herselt zal deelnemen aan de dag van de Trage Weg in
oktober en hoe de organisatie er zal uitzien. De tijd begint te dringen, het is ondertussen september en
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de dag zal reeds in oktober plaatsvinden. Het raadslid stelt dat er te weinig tijd wordt gestopt in het
onderwerp van Trage Wegen in de gemeente Herselt.
Schepen Kathleen Helsen schetst de stand van zaken: de besprekingen met betrekking tot de weg in het
Asbroek zijn zeer ver gevorderd, en er kan tot overeenkomsten worden gekomen. De notariële akte is
in voorbereiding en de landmeter is bezig met de opmetingen. Er zal dit jaar opnieuw worden
deelgenomen aan de Dag van de Trage Weg, en er wordt gedacht aan een wandeling gekoppeld aan de
Binnenveldstraat. Het verslag van de recente vergadering kan bij de diensten worden opgevraagd, aldus
de schepen. Raadslid Jos Van Herck drukt zijn spijt uit dat er na 11 maanden in dit dossier zo weinig
vooruitgang is geboekt. Dit dossier wordt niet ter harte genomen, aldus het raadslid. Raadslid Peter
Keymeulen treedt raadslid Jos Van Herck bij, maar stelt wat betreft de naamgeving geen opmerkingen
te hebben.
Wat betreft de naamgeving van de trage wegen zijn er vanuit de fracties geen opmerkingen, de
gemeenteraad sluit zich aan bij het voorstel van de erfgoedcel en het adviesorgaan.
BESLUIT eenparig:
De namen van de trage wegen, zoals hierboven vermeld, goed te keuren.

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., Van Reet H., Van Herck J., Colson M.,
Aerts R., Hermans G., Van den Bulck I., Keymeulen P., Van Bedts E., Celen H. raadsleden
en Vervloessem T. – secretaris

BOUWDIENST
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Project plattelandsinfrastructuur PDPO - hergebruik agrarische infrastructuur goedkeuring samenwerkingsovereenkomst (1.823.1)

Situering
In zitting van het college van 19-06-2017 ging het college akkoord om in te stappen in het PDPO-project
“agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuur”.
De bedoeling van het project is te bekijken op welke manier de landbouwsector kan ondersteund worden.
Concreet wordt – wanneer de gemeente instapt – een financieel engagement van 5.000,00 EUR
gevraagd. De return voor de gemeente is dat er een analyse zal gebeuren van de beschikbare gronden en
wat er nodig is aan instrumenten om de landbouw te beschermen en ondersteunen. Tevens wordt er een
toekomstvisie uitgewerkt, rekening houdend met de wettelijke context. Dit betekent dat er in een latere
fase op dit vlak minder planningsinitiatieven nodig zijn door hergebruik van de beschikbare informatie,
hetgeen een meerwaarde voor de gemeente kan zijn.
Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst is nu aan de orde.
Toelichting en advies
De deelnemende gemeenten aan het PDPO-project agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuur
zijn Brecht, Essen, Herselt, Kalmthout, Kasterlee en Wuustwezel. De ambitie vanuit het project is om
de eigenheid en gewenste inhoudelijke accenten vanuit de verschillende gemeenten maximaal op te
nemen, zowel in de projectuitvoering als in de bestekken die uitgeschreven worden. Het doel hiervan is
om voor de gemeenten bruikbare én inzetbare resultaten te bekomen.
Binnen de gemeente Herselt worden volgende 4 inhoudelijke aspecten aangehaald:
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-

-

-

De toekomst van de landbouw in Herselt wordt vanuit een economisch standpunt bekeken,
de vraag wordt gesteld welke transitie nodig is om de landbouw een toekomst te geven.
Er wordt onderzocht welke locaties over het volledige grondgebied geschikt zijn voor
landbouw op basis van de aanwezige fysische structuur, rekening houdende met de
randvoorwaarden vanuit de natuurdoelstellingen.
Het onderzoeksproject moet de gemeente voldoende informatie geven om een duidelijke
visie en plan van uitvoering op te maken met betrekking tot de gebieden die buiten de
woonkernen gelegen zijn. Welke elementen kunnen opgenomen worden in
stedenbouwkundige voorschriften van een RUP die een gewenste ruimtelijke ontwikkeling
ondersteunen.
Vanuit de gemeente Herselt wordt gevraagd naar het voeren van een open en participatief
proces met een maximale betrokkenheid vanuit de landbouwsector, zowel bij de opmaak
van de inventaris als bij de visievorming. Naast de betrokkenheid van de landbouwers is
het van belang om tevens draagvlak te creëren bij de totale bevolking.

De bedoeling is om het project tevens inhoudelijk te ondersteunen vanuit het strategisch project de
Merode en hier op zoek te gaan naar linken.
Financiële weerslag
Kosten:
5.000,00 EUR.
Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het besluit:
Schepen Kathleen Helsen geeft toelichting bij het voorliggende dossier.
Raadslid Peter Keymeulen stelt dat er al een heleboel informatie voorhanden is met betrekking tot de
landbouw, en vraagt of de motivering niet wat summier is om een kost van 5.000,00 EUR te
verantwoorden enkel om een onderzoek te starten. Verschillende instanties (Unizo, Boerenbond, project
Leader) brengen informatie en toekomstvisies in kaart met betrekking tot dit onderwerp. Schepen
Kathleen Helsen antwoordt dat zowel bij de landbouwers, als bij Boerenbond, instanties die allen
aanwezig waren bij de bespreking van dit voorliggende project, nog heel veel vragen leven. De
informatie die hierop een antwoord kan bieden, is nu nog niet voorhanden, ook niet via Leader. In het
kader van de opmaak van een RUP is deze informatie bovendien zeer belangrijk om mee te nemen en
het RUP desgevallend bij te sturen. Een onderzoek zoals hier voorgesteld is zeer nuttig, en een kost van
5.000,00 EUR is zeer beperkt bovendien voor wat betreft een vooronderzoek voor een ruimtelijk
uitvoeringsplan.
Raadslid Peter Keymeulen herhaalt de vraag wat de toegevoegde waarde is van deze 5.000,00 EUR, en
wat de gemeente hieruit zal leren. Op vragen 1 en 2 hieronder weergegeven zou toch zo een antwoord
gegeven moeten kunnen worden.
Schepen Kathleen Helsen antwoordt dat het toch nodig is om te weten wat de mogelijkheden zijn en wat
de impact hiervan ruimtelijk zal zijn. Dit ook om te bekijken wat er nog kan in agrarische gebieden.
Schepen Martine Peeters maakt nog de link met de PAS-doelstellingen: landbouwers worden voor heel
wat beperkingen geplaatst. Hierdoor leven een heel aantal vragen bij landbouwers. Dit hangt samen met
dit onderzoek. Landbouwers hebben op dit moment geen zekerheid over hun toekomst-mogelijkheden
(uitbreiden – blijven..).
Raadslid Peter Keymeulen stelt dat er heel wat contexten (o.a. milieu – economisch) zijn die op hoger
niveau worden bepaald en waar rekening mee moet worden gehouden. Hij herhaalt dat er toch heel wat
instanties zijn die zaken in kaart brengen, en vindt het noodzakelijk dat er gekeken wordt naar de
toegevoegde waarde van deze investering.
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, J. Van Herck, M. Colson, R. Aerts, I. Van den Bulck, P. Keymeulen, H. Celen
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BESLUIT:
Art. 1:
Art. 2:

Goedkeuring te hechten aan de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het PDPOproject en de inhoudelijke accenten voor de gemeente Herselt.
De voorzitter van de raad en de secretaris te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst
te ondertekenen namens de gemeente.

BIJLAGE:

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
TER UITVOERING VAN HET PROJECT
‘AGRARISCH HERGEBRUIK VAN LANDBOUWINFRASTRUCTUUR’
Tussen de ondergetekenden:
APB PSES (Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen) van de provincie Antwerpen
gevestigd te Koningin Elisabethlaan 22 2018 Antwerpen
vertegenwoordigd door Maarten Puls, directeur APB PSES en Peter Bellens, voorzitter APB PSES
hierna "de promotor” van het project genoemd,
en
De Gemeente Herselt
gevestigd te Kerkstraat 1 - 2230 Herselt
vertegenwoordigd door Wendy Tubbax, voorzitter van de gemeenteraad en Tina Vervloessem, gemeentesecretaris.

Artikel 1: situering en voorwerp van overeenkomst
Deze samenwerkingsovereenkomst betreft de deelname van gemeente Herselt als inhoudelijk en financieel partner
aan het project ‘Agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuur’.
APB PSES heeft op 27/04/2017 een projectvoorstel ingediend bij PDPO-III, voor het bekomen van subsidies voor
het project ‘Agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuur’, dat loopt van 01/09/2017 tot 31/12/2019. Dit
werd goedgekeurd op 20/06/2017 door het PMC.(bijlage 1 )
De projectfiche (bijlage 2) en projectbegroting (bijlage 3) van het hiervoor vermelde project is voor alle partijen
genoegzaam bekend. De gemeente Herselt wordt als financieel en inhoudelijk partner betrokken in dit project.

Artikel 2: betaling
APB PSES en de gemeente Herselt sluiten hierbij een overeenkomst waarin de gemeente Herselt een financiële
bijdrage levert binnen het hierboven vermelde project.
De niet terugvorderbare bijdrage bedraagt 5.000 euro.
De betaling ervan dient te gebeuren op de rekening van APB PSES, IBAN BE19 0910 1250 1612 met
vermelding : Project Agrarisch hergebruik – Code 210600810505000
en dit voor de afgesproken betaaldatum, zijnde 30/11/2017.

Artikel 3: uitvoering project
De gemeente Herselt verklaart zich akkoord dat deze bijdrage door de promotor en copromotoren zal aangewend
worden voor de uitvoering van het hierboven vermelde project en zoals beschreven in de projectfiche. De
inhoudelijke accenten vanuit elke deelnemende gemeente worden beschreven in een inhoudelijke bijlage die
integraal deel uitmaakt van deze samenwerkingsovereenkomst (bijlage 4).
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De promotor, de copromotoren en de financiële partners verbinden zich ertoe het project uit te voeren zoals in de
projectfiche werd beschreven. Bijkomend wordt rekening gehouden met de eigen inhoudelijke accenten vanuit de
gemeente zoals deze beschreven staan in de inhoudelijke bijlage bij deze samenwerkingsovereenkomst (bijlage 4).
De promotor en de copromotoren verbinden zich ertoe op regelmatige basis te rapporteren over de inhoudelijke en
financiële uitvoering van het project aan de financiële partners.

Artikel 4: communicatie
Naast de communicatieverplichtingen van PDPO III 2014-2020, wordt in alle communicatie, zowel intern als
extern, duidelijk en op een evenwaardige manier melding gemaakt dat dit project een samenwerking is tussen de
copromotoren en de financiële partners, dit zowel tekstueel als dmv het gebruik van de respectievelijke logo’s.

Aldus opgemaakt te Antwerpen op 31/08/2017 in 2 exemplaren, waarvan elke partij verklaart een exemplaar te
hebben ontvangen.
Voor APB PSES
Maarten Puls
Directeur

Voor gemeente Herselt,
Wendy Tubbax
Voorzitter van de raad

Tina Vervloessem
gemeentesecretaris

BIJLAGE 2:
PDPO PROJECT AGRARISCH HERGEBRUIK VAN LANDBOUWINFRASTRUCTUUR
INHOUDELIJKE ACCENTEN VANUIT DE GEMEENTE HERSELT

De deelnemende gemeenten aan het PDPO-project agrarisch hergebruik van
landbouwinfrastructuur zijn Brecht, Essen, Herselt, Kalmthout, Kasterlee en Wuustwezel. De
ambitie vanuit het project is om de eigenheid en gewenste inhoudelijke accenten vanuit de
verschillende gemeenten maximaal op te nemen, zowel in de projectuitvoering als in de bestekken
die uitgeschreven worden. Het doel hiervan is om voor de gemeenten bruikbare én inzetbare
resultaten te bekomen.
Binnen de gemeente Herselt worden volgende 4 inhoudelijke aspecten aangehaald:
Punt 1:Welke toekomst heeft landbouw in de gemeente Herselt? En welke transitie is nodig om
deze toekomst mogelijk te maken?
Het bestuur bekijkt deze vraag vanuit een economisch standpunt. Welke (economische) kansen
heeft landbouw in de gemeente? Welke landbouwmodellen? In welke mate kan de landbouw een
rol spelen in de lokale voedselvoorziening? Wat zijn hierbij de mogelijkheden en de beperkingen?
Welke verwevenheid kan er zijn met toeristische activiteiten? Welke tewerkstellingskansen kan
de toekomstige landbouwsector in de gemeente creëren?
Welke transitie is nodig om de landbouw een toekomst te geven in de gemeente? Wat is de impact
op andere ruimtelijke functies als wonen, bos en natuur en infrastructuur?
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Punt 2. Welke locaties zijn geschikt voor landbouw op basis van de aanwezige fysische structuur?
De intentie is om op deze vraag een antwoord te zoeken los van de bestaande
gewestplanbestemmingen. Welke gebieden zijn, het volledige grondgebied in acht genomen,
fysisch geschikt (bodem, waterhuishouding, … ) voor landbouw? Onder welke voorwaarden kan
landbouw zich in de verschillende gebieden ontwikkelen? En welke transities zijn hiervoor
noodzakelijk? Een volledige scan van het grondgebied is hierbij interessant. Een samenwerking
met de Vlaamse bouwmeester kan hierbij interessant zijn.
Bij het beantwoorden van deze vraag moet wel rekening gehouden worden met de
randvoorwaarden vanuit de natuurdoelstellingen (PAS).
Punt 3. Welke aspecten moeten opgenomen worden bij uitvoering van de visie?
Het onderzoeksproject moet de gemeente voldoende informatie geven om een duidelijke visie en
plan van uitvoering op te maken met betrekking tot de gebieden die buiten de woonkernen gelegen
zijn. Welke elementen kunnen opgenomen worden in stedenbouwkundige voorschriften van een
RUP die een gewenste ruimtelijke ontwikkeling ondersteunen?
Punt 4. Vanuit de gemeente Herselt wordt gevraagd naar het voeren van een open en participatief
proces
Hierbij is een maximale betrokkenheid vanuit de landbouwsector gewenst, zowel bij de opmaak
van de inventaris als bij de visievorming. Naast de betrokkenheid van de landbouwers is het van
belang om tevens draagvlak te creëren bij de totale bevolking. Een integraal participatietraject is
hiervoor noodzakelijk. Participatie moet hierbij begrepen worden als echte inspraak en een vorm
van co-creatie in plaats van een informatieproces.
Er wordt een gunningscriterium toegevoegd met betrekking tot het uitvoeren van een participatief
proces.
Punt 5. Inhoudelijke opvolging vanuit het strategisch project de Merode
In het aanvraagformulier van het strategisch project de Merode is een van de vier speerpunten een
duurzaam open ruimte gebruik waarbij ingezet wordt op het verweven van landbouw, natuur en
erfgoedfuncties. Met de ontwikkeling van toolkits zullen concrete methodieken en handvaten uitgewerkt
worden die ook door andere gebiedsgerichte projecten gebruikt kunnen worden. De toolkits vormen dan
ook de basis van het concrete actieprogramma dat opgesteld wordt binnen het strategisch project Een
van de thema’s waarvoor een toolkit zal opgesteld worden is ‘het revitaliseren van leegstaande
landbouwbedrijven’. Op deze manier past het PDPO-project naadloos in een van de concrete
doelstellingen van het strategisch project.
Vanuit het strategisch project is het van belang waar en hoe de landbouw kan ingeschakeld worden in
het landschappelijk en toeristisch-recreatieve verhaal: welke locaties zijn geschikt voor (niet)grondgebonden veeteelt, welke voor agronatuurbeheer, welke voor landbouwverbreding
(hoevetoerisme), paardenhoudenrijen, hobbylandbouw,…
Vanuit het strategische project wordt de inhoudelijke en procesmatige uitvoering van het PDPO
agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuur in de gemeente Herselt opgevolgd. In een volgende
fase is vanuit het strategisch project potentieel aanwezig om instrumenten in te zetten die kunnen
bijdragen aan het realiseren van de ruimtelijke visie.

OPENBARE WERKEN
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Aankoop boeken voor de bibliotheek 2018-2019 - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze (1.852.11.5)

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 17-06-2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet
van 135.000,00 EUR excl. btw niet bereikt);
Gelet op de wet van 17-06-2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18-04-2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14-01-2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop boeken voor de bibliotheek 2018-2019” een
bestek met nr. 1.852.11 werd opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 70.000,00 EUR (incl. 21 % BTW);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het meerjarenplan 2014–2019;
Discussie ter zitting
Raadslid Jos Van Herck stelt vragen bij wat er juist wordt aangekocht en of dit werkelijk een dergelijk
bedrag vertegenwoordigt.
Schepen Kathleen Helsen stelt dat er een overzicht kan worden bezorgd en antwoordt nog dat de
afgeschreven boeken worden verkocht en dat deze inkomsten terug naar de kas vloeien.
BESLUIT eenparig:
Art. 1:

Art. 2:
Art. 3:

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 1.852.11 en de raming voor de opdracht
“Aankoop boeken voor de bibliotheek 2018-2019”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 70.000,00 EUR (incl. 21 % BTW).
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan 2014–2019.

OPENBARE WERKEN
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007

Wijk: “Stap - Molenvelden” (VMSW): goedkeuren bestek ‘Aanleg publieke ruimte’,
raming en wijze van gunnen (1.777.816)

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 17-06-2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
Gelet op de wet van 17-06-2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18-04-2017 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 latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Wijk: 'Stap - Molenvelden' - Aanleg publieke ruimte”
een bestek met nr. 1.777.81 werd opgesteld door de gemeentelijke administratieve technische dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 899.247,80 EUR (incl. BTW):
701.063,65 EUR (incl. BTW) ten laste van Vlaams gewest, 198.184,15 EUR (incl. BTW) ten laste van
de Bouwmaatschapij. Er zijn geen kosten ten laste van de gemeente,
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
Tijdens de zitting van 27-06-2016 werd door het college beslist om Zonnige Kempen er schriftelijk op
te wijzen dat ze de gemeente toelating moeten vragen voor het leggen van de gezamenlijke
warmwaterleidingen alvorens de werken mogen / kunnen starten. En om een goede beoordeling van het
dossier te kunnen maken in elk geval minstens plannen te bezorgen waarop de leidingen ingetekend
staan.
Het betreft hier leidingen die deel uitmaken van de infrastructuur van de gebouwen. Deze leidingen
zullen het warme water voor gebruik en verwarming vervoeren tussen de vier gebouwen waarin de 23
woongelegenheden zijn ondergebracht. Deze leidingen zullen op verschillende plaatsen onder het
toekomstige openbaar domein komen te liggen.
Alle leidingen die in de grond van de gemeente, onder het openbaar domein liggen, worden eigendom
van de gemeente.
Voor nutsmaatschappijen zijn er uitzonderingen in de wetgeving voorzien, waardoor zij het recht
hebben, NA toelating van de gemeente, nutsleidingen onder (of boven) openbaar domein te leggen. In
die wetgeving is echter ook voorzien dat zij eigenaar blijven van deze leidingen, waardoor de
aansprakelijkheid van de gemeente niet in het gedrang komt, maar hun aansprakelijkheid.
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ALS een sociale huisvestingsmaatschappij beschouwd kan worden als een “concessiehouders van
openbare diensten of van diensten van openbaar nut” , hebben zij dus het recht om leidingen onder
openbaar domein te leggen NA toelating van de gemeente. Dan geldt nog steeds de afwijking op de
natrekking, waardoor de leidingen eigendom en verantwoordelijkheid blijven van de SHM.
VVSG bevestigt dat een sociale huisvestingsmaatschappij NIET valt onder deze uitzondering.
In dit geval speelt de natrekking en worden de leidingen eigendom van de gemeente. Het is dus
noodzakelijk om verdere afspraken te maken met Zonnige Kempen omtrent erfdienstbaarheden en
aansprakelijkheid.
Er werd herhaaldelijk contact opgenomen met Zonnige Kempen om hierover samen te zitten. Er werd
echter niet ingegaan op deze vraag en er werden tot op heden nog geen afspraken op papier gezet.
Het is niet aangewezen om de grond rond de gebouwen over te nemen en toe te voegen aan het
openbaar domein zolang de nodige afspraken in verband met de eigendom van en
verantwoordelijkheid voor de gezamenlijke warmwaterleidingen niet zijn gemaakt.
Discussie ter zitting
Schepen Christiane Van Thielen geeft toelichting bij de vragen van raadslid Jos Van Herck. Het raadslid
ziet niet in hoe hij een dergelijk dossier kan goedkeuren als de gemeente nog niet eens tot een
overeenkomst met Zonnige Kempen kan komen… Het dossier moet pas aan de raad worden voorgelegd
als het voorbereid is. Raadslid Peter Keymeulen treedt raadslid Jos Van Herck bij en vraagt hoe het kan
dat de gemeente niet met Zonnige Kempen aan tafel geraakt, terwijl de gemeente een vertegenwoordiger
heeft in het directiecomité. Raadslid Frans Luyten geeft toelichting bij de complexiteit rond het
beschouwen van warmtenetten als nutsvoorzieningen of niet. Raadslid Peter Keymeulen stelt dat zijn
fractie twee vragen heeft:
- Hoe kan het dat de gemeente niet tot een akkoord kan komen met de Zonnige Kempen?
- Hoe kan het dat de vraag tot overdracht openbaar domein pas komt nadat het project gerealiseerd
wordt? Hij vreest voor een precedent.
De N-VA- en s.pa-fractie vragen dan ook dat er met spoed overlegd wordt.
De s.pa-fractie vraagt om dit punt van de agenda te halen en eerst verder te overleggen alvorens dit
opnieuw aan de raad voor te leggen. Raadslid Frans Luyten zegt toe om na te vragen hoe het juist zit,
maar de discussie gaat over of warmtenetten al dan niet nutsvoorzieningen zijn. Schepen Kathleen
Helsen licht nog toe dat het hier eigenlijk gaat over een vraag rond verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheden.
De voorzitter van de raad vraagt over te gaan tot stemming.
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 (de N-VA onthoudt dat er binnen de week overlegd wordt en dat een verkaveling
kan gerealiseerd worden zonder de invulling van de publieke ruimte):
M. Van der Veken, M. Colson, R. Aerts, I. Van den Bulck, P. Keymeulen, H. Celen
Onthoudt zich:
J. Van Herck
BESLUIT:
Art. 1:

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 1.777.81 en de raming voor de opdracht
“Wijk: 'Stap - Molenvelden' - Aanleg publieke ruimte”. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels
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Art. 2:
Art. 3:
Art. 4:

van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 899.247,80 EUR (incl. BTW) (701.063,65
EUR incl. BTW ten laste van Vlaams gewest, 198.184,15 EUR incl. BTW ten laste van de
bouwmaatschapij. Er zijn geen kosten ten laste van de gemeente).
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
De grond rond de woningen niet over te nemen en toe te voegen aan het openbaar domein
zolang de nodige afspraken in verband met de eigendom van en verantwoordelijkheid voor de
gezamenlijke warmwaterleidingen niet zijn gemaakt met de bouwmaatschappij ‘Zonnige
Kempen’.

PERSONEELSDIENST
008

Wijzigingen rechtspositieregeling (RPR) (2.081.71)

Situering
Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel.
Wettelijke gronden
Raadsbesluit van 28-06-2010 houdende vaststelling en goedkeuring van de R(echts)P(ositie)-R(egeling)
van de gemeente Herselt.
Raadsbesluiten van 20-12-2010, 24-06-2013, 28-04-2014, 25-01-2016 en 06-03-2017.
Toelichting en advies
Voorgesteld wordt om enkele wijzigingen aan te brengen aan de laatste versie van onze
RPR/rechtspositieregeling (06-03-2017), o.a. om de modaliteiten voor het Vlaams Zorgkrediet vast te
leggen, evenals de modaliteiten rond het onbetaald verlof als recht en als gunst. Ook wordt het
omstandigheidsverlof verduidelijkt en afgebakend, en wordt er een update aan bijlage 3 “Overzicht van
de verloven en afwezigheden, de administratieve toestand en de geldelijke en administratieve gevolgen”
voorgesteld.
Deze voorstellen werden reeds door het managementteam en het college van burgemeester en schepenen
besproken en gunstig geadviseerd. Deze voorstellen tot wijziging werden besproken op het
onderhandelingscomité van 12-04-2017.
De voorstellen zoals ze door het onderhandelingscomité werden aanvaard, worden nu voorgelegd aan
de gemeenteraad.
Voorgestelde wijzigingen:
Verlof voor deeltijdse prestaties
Art. 280. In het verlof van deeltijdse prestaties kan vanaf 1-2-2017 niet langer worden ingestapt,
lopende stelsels blijven behouden.
Het personeelslid kan een verlof voor deeltijdse prestaties krijgen. Dit verlof is geen recht, maar wordt
toegestaan als een gunstmaatregel, voor zover de goede werking van de dienst daardoor niet in het
gedrang komt.
Voor een contractueel personeelslid wordt een verlof voor deeltijdse prestaties beschouwd als een
deeltijdse schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en niet als een wijziging van de
lopende arbeidsovereenkomst.
Art. 281. Het ziekteverlof maakt geen einde aan een toegekend stelsel van verlof voor deeltijdse
prestaties.
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Als een feestdag op een dag verlof voor deeltijdse prestaties valt, loopt dat verlof door.
Verlof voor deeltijdse prestaties wordt niet bezoldigd.
Het verlof voor deeltijdse prestaties wordt voor zijn volledige duur gelijkgesteld met een periode van
dienstactiviteit.
Tijdens een periode van verlof voor deeltijdse prestaties behoudt het personeelslid zijn aanspraken op
bevordering.
Het personeelslid kan het toegestane verlof voor deeltijdse prestaties te allen tijde opzeggen, mits
eerbiediging van een termijn van minimum 30 dagen, tenzij het bestuur een kortere termijn aanvaardt.
….
Art. 284bis
§1 Het omstandigheidsverlof wordt vooraf, of als dit niet mogelijk is zo snel mogelijk, gemeld bij de
personeelsdienst, met vermelding van de gebeurtenis die recht geeft op het omstandigheidsverlof en
de dag(en) waarop het personeelslid het verlof wenst op te nemen.
De omstandigheidsverloven vermeld in 1°, 3°, 4°, 5° en 6° moeten genomen worden tijdens de week
waarin de gebeurtenis zich voordoet of tijdens de daarop volgende week.
Het omstandigheidsverlof wordt toegekend op basis van het aantal uren waarop het personeelslid op
de dag van de opname moet werken.
§2 Wanneer het omstandigheidsverlof uit meerdere dagen bestaat kan het op verzoek van het
personeelslid worden gesplitst in meerdere periodes.
Het onbetaald verlof
Art. 285 Het onbetaald verlof als gunst
§1 De gemeentesecretaris kan aan een personeelslid onbetaald verlof toestaan om de prestaties volledig
of gedeeltelijk te onderbreken, als de goede werking van de dienst dat toelaat.
Het verlof, vermeld in het eerste lid, kan worden toegestaan voor:
1° 20 dagen per kalenderjaar, te nemen in volledige of halve dagen en in al dan niet
aaneensluitende perioden;
2° 2 jaar gedurende de loopbaan, te nemen in al dan niet aaneensluitende perioden van minimaal
1 maand.
Bij deeltijdse tewerkstelling wordt het onbetaald verlof van §1,1° (Y) pro rata berekend volgens
onderstaande formule:
Y = 20 x gemiddelde tewerkstellingsbreuk. Dit wordt omgerekend naar uren.
Het onbetaalde gunstverlof is niet gelijkgesteld met dienstactiviteit, tenzij het minder dan een maand
bedraagt of deeltijds verlof betreft. Dit gunstverlof telt niet mee voor de berekening van de
vakantiedagen (cfr. art. 259).
Verlof wegens arbeidsongeschiktheid, met uitzondering van de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van
een arbeidsongeval of een beroepsziekte, maakt geen einde aan het toegekende onbetaalde gunstverlof.
Als een feestdag op een dag onbetaald gunstverlof valt, wordt die feestdag niet vervangen.
Het personeelslid hoeft geen reden op te geven voor de aanvraag van onbetaald verlof. In de gevallen
dat het verlof eventueel kan worden geweigerd mag dit niet gebeuren omwille van het uit eigen
beweging uitdrukkelijk meegedeelde of het door het bestuur vermoede doel van het verlof.
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Tijdens het opnemen van onbetaald verlof blijven de deontologische regels die op het personeelslid van
toepassing zijn onverkort van kracht, ook op het gebied van onverenigbaarheden.
§2. Het verlof in §1, 1° dient ten minste tien werkdagen voor de aanvang van het onbetaalde verlof
aangevraagd te worden bij de secretaris of zijn aangestelde. De secretaris of zijn aangestelde deelt zijn
beslissing zo spoedig mogelijk, en ten laatste een werkdag voor de aanvang van het gevraagde verlof,
mee. Indien de aanvraag slechts gedeeltelijk of niet ingewilligd wordt, vermeldt de beslissing een
motivering.
Het onbetaalde gunstverlof kan uitgesteld of geweigerd worden of kan worden toegestaan onder
voorwaarden, om de goede werking van de dienst(en) te verzekeren.
Het verlof in §1, 2° dient ten minste een maand voor de aanvang van het onbetaalde verlof aangevraagd
te worden bij de secretaris of zijn aangestelde. Deze deelt zijn beslissing zo spoedig mogelijk, en ten
laatste vijf werkdagen voor de aanvang van het gevraagde verlof, mee. Indien de aanvraag slechts
gedeeltelijk of niet ingewilligd wordt, vermeldt de beslissing een motivering.
De aanvraag vermeldt de aanvangsdatum en de duurtijd van het aangevraagde verlof. Verlengingen van
het aangevraagde verlof dienen aangevraagd te worden ten laatste nadat 3/4e van de lopende termijn is
verstreken. In onderling overleg met de secretaris of zijn aangestelde kan van deze termijn worden
afgeweken.
Het personeelslid kan het verlof opzeggen voor de toegestane verlofperiode verstreken is. De opzeg
moet ten minste 3 maanden op voorhand gebeuren. De secretaris of zijn aangestelde kan akkoord gaan
met een kortere opzegtermijn.
§ 3 In afwijking van deze bepalingen in §2 dient het onbetaalde gunstverlof in §1 1° door de secretaris
of de financieel beheerder ten minste tien werkdagen voor de aanvang van het onbetaalde verlof
aangevraagd te worden bij het college van burgemeester en schepenen. Het college deelt de beslissing
zo spoedig mogelijk, en ten laatste een werkdag voor de aanvang van het gevraagde verlof, mee. Indien
de aanvraag slechts gedeeltelijk of niet ingewilligd wordt, vermeldt de beslissing een motivering.
In afwijking van deze bepalingen in §2 dient het verlof in §1, 2° ten minste een maand voor de aanvang
van het onbetaalde verlof aangevraagd te worden door de secretaris of de financieel beheerder bij het
college van burgemeester en schepenen. Deze delen hun beslissing zo spoedig mogelijk, en ten laatste
vijf werkdagen voor de aanvang van het gevraagde verlof, mee. Indien de aanvraag slechts gedeeltelijk
of niet ingewilligd wordt, vermeldt de beslissing een motivering.
De aanvraag vermeldt de aanvangsdatum en de duurtijd van het aangevraagde verlof.
Verlengingen van het aangevraagde verlof dienen aangevraagd te worden ten laatste nadat 3/4e van de
lopende termijn is verstreken. In onderling overleg met het college van burgemeester en schepenen kan
van deze termijn worden afgeweken.
Het onbetaalde gunstverlof kan uitgesteld of geweigerd worden of kan worden toegestaan onder
voorwaarden, om de goede werking van de dienst(en) te verzekeren.
§4. Het personeelslid dat vòòr 1 februari 2017 een verlof voor deeltijdse prestaties of een onbetaald
verlof genoot, behoudt dit verlof aan dezelfde voorwaarden en gedurende de periode dat het verlof werd
toegestaan. Deze periodes worden niet toegerekend op het contingent onbetaald verlof.
Art. 286 Het onbetaald verlof als recht
§1 Het personeelslid heeft het recht om tijdens de loopbaan 12 maanden voltijds de loopbaan te
onderbreken in periodes van minimaal een maand.
Zodra het personeelslid 55 jaar is, verwerft het een bijkomend recht om 12 maanden voltijds de loopbaan
te onderbreken, te nemen in periodes van minimaal een maand.
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Het personeelslid heeft het recht om tijdens de loopbaan gedurende 60 maanden de prestaties te
verminderen tot 80% of tot 50% van een voltijdse betrekking. Dat deeltijdse onbetaalde verlof kan alleen
genomen worden in periodes van minimaal 3 maanden.
Zodra het personeelslid 55 jaar is, heeft het altijd het recht om de prestaties te verminderen tot 80% of
tot 50% van een voltijdse betrekking.
Aan het personeelslid kan als gunst worden toegestaan om de prestaties tijdens de loopbaan te
verminderen voor een langere periode dan voorzien in het eerste lid en/of voor een ander percentage dan
voorzien in het tweede en derde lid.
Het verlof dat wordt toegekend als gunst kan uitgesteld of geweigerd worden of kan worden toegestaan
onder voorwaarden, om de goede werking van de dienst(en) te verzekeren.
§2 Als een vast aangesteld statutair personeelslid binnen de diensten van het bestuur een contractuele
betrekking, een mandaat, een tijdelijke aanstelling of een andere functie waaraan een proeftijd
verbonden is, opneemt, wordt ambtshalve onbetaald verlof toegestaan voor maximaal de duur van het
mandaat, de tijdelijk aanstelling of de proeftijd.
§3 Het verlof wordt toegekend door de secretaris of zijn aangestelde.
§4 Het verlof, is gelijkgesteld met dienstactiviteit. Dit verlof telt niet mee voor de berekening van de
vakantiedagen (cfr. art. 259)
Verlof wegens arbeidsongeschiktheid, met uitzondering van de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van
een arbeidsongeval of een beroepsziekte, maakt geen einde aan het toegekende onbetaalde verlof.
Als een feestdag op een dag onbetaald verlof valt, wordt die feestdag niet vervangen.
§5 Het verlof moet 1 maand op voorhand schriftelijk aangevraagd worden bij de secretaris of zijn
aangestelde. Deze kan akkoord gaan met een kortere aanvraagtermijn.
Rekening houdend met de goede werking van de dienst kan de ingangsdatum van het verlof als recht
met maximaal 6 maanden worden uitgesteld of gedurende deze periode van 6 maanden beperkt worden
tot een kleiner percentage dan aangevraagd, in het belang van de dienst.
§6 Voor de gemeentesecretaris, de financieel beheerder, de personeelsleden van niveau A en B, de
statutaire personeelsleden op proef en personen met minder dan 1 jaar graadanciënniteit, is het onbetaald
verlof voorzien in artikel 286 §1 geen recht maar een gunst.
Het verlof dat wordt toegekend als gunst kan uitgesteld of geweigerd worden of kan worden toegestaan
onder voorwaarden, om de goede werking van de dienst(en) te verzekeren.
Het gunstverlof voorzien in het eerste lid moet 1 maand op voorhand schriftelijk aangevraagd worden
bij de secretaris of zijn aangestelde. Deze kan akkoord gaan met een kortere aanvraagtermijn. Het verlof
wordt toegekend door de secretaris of zijn aangestelde.
In afwijking van het derde lid, moet het gunstverlof voorzien in het eerste lid door de gemeentesecretaris
of financieel beheerder 1 maand op voorhand schriftelijk aangevraagd worden aan het college van
burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen kan akkoord gaan met een
kortere aanvraagtermijn. Het verlof wordt toegekend door het college van burgemeester en schepenen.
§7 Het personeelslid kan het verlof opzeggen voor de toegestane verlofperiode verstreken is. De opzeg
moet ten minste 3 maanden op voorhand gebeuren. De secretaris of zijn aangestelde kan akkoord gaan
met een kortere opzegtermijn.
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Indien de gemeentesecretaris of financieel beheerder het aan hem toegestane verlof wil opzeggen voor
de verlofperiode verstreken is, geldt eveneens een opzegperiode van 3 maanden. Het college van
burgemeester en schepenen kan akkoord gaan met een kortere opzegtermijn.
Het personeelslid dat vòòr 1 februari 2017 een verlof voor deeltijdse prestaties of een onbetaald verlof
genoot, behoudt dit verlof aan dezelfde voorwaarden en gedurende de periode dat het verlof werd
toegestaan. Deze periodes worden niet toegerekend op het contingent onbetaald verlof.
Vlaams zorgkrediet
Art. 290.
§1 Dit verlof wordt geregeld in hoofdstuk IV, afdeling 5, artikel 99 en volgende van de Herstelwet van
22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, in het Koninklijk Besluit van 2 januari 1991 betreffende
de toekenning van onderbrekingsuitkeringen en in het Ministerieel Besluit van 17 december 1991 tot
uitvoering van de artikelen 13,15,20 en 27 van het Koninklijk Besluit van 2 januari 1991.
§2 De werknemer heeft recht op volledige loopbaanonderbreking.
§3 Deze afdeling is niet van toepassing op de decretale graden en de werknemers op proef.
§4 Deze afwezigheden worden gelijkgesteld met dienstactiviteit behalve voor de berekening van het
contingent ziekteverlof en jaarlijkse vakantie
Art. 291.
§1 Dit verlof wordt geregeld in hoofdstuk IV, afdeling 5, artikel 99 en volgende van de Herstelwet van
22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, in het Koninklijk Besluit van 2 januari 1991 betreffende
de toekenning van onderbrekingsuitkeringen en in het Ministerieel Besluit van 17 december 1991 tot
uitvoering van de artikelen 13,15,20 en 27 van het Koninklijk Besluit van 2 januari 1991.
§2 De werknemer heeft recht op gedeeltelijke loopbaanonderbreking.
§3 Deze afdeling is niet van toepassing op de decretale graden en de werknemers op proef.
§4 Deze afwezigheden worden gelijkgesteld met dienstactiviteit behalve voor de berekening van het
contingent ziekteverlof en jaarlijkse vakantie.
Art. 291bis
Dit deel betreft het Vlaams zorgkrediet zoals voorzien in het Besluit van de Vlaamse regering van 26
juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet. Het contingent bedraagt
maximaal 18 maanden voltijdse onderbreking, of 36 maanden halftijdse onderbreking of 90 maanden
vermindering met 1/5. Deze afwezigheden worden gelijkgesteld met dienstactiviteit behalve voor de
berekening van het contingent ziekteverlof en jaarlijkse vakantie. Alle personeelsleden hebben recht op
het Vlaams zorgkrediet volgens onderstaande modaliteiten.
§1 Het Vlaams zorgkrediet moet schriftelijk aangevraagd worden bij de secretaris of zijn aangestelde,
vergezeld van de nodige bewijsstukken.
Het verlof voor opleiding, zorg voor een kind tot en met 12 jaar en zorg voor een kind met een handicap
moet 3 maanden op voorhand aangevraagd worden aan de gemeentesecretaris.
Het verlof voor de zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad moet één maand
op voorhand aangevraagd worden.
Het verlof voor palliatieve zorgen moet zeven dagen op voorhand aangevraagd worden.
De secretaris of zijn aangestelde kan akkoord gaan met een kortere aanvraagtermijn.
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Het verlof wordt toegekend door de secretaris of zijn aangestelde.
Deze kan:
1° het verlof weigeren als de aanvraag niet voldoet aan alle voorwaarden die opgelegd worden in het
Besluit van de Vlaamse regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor
zorgkrediet, aangevuld met de voorwaarden in het eerste lid van dit artikel;
2° de ingangsdatum van het verlof met maximum 3 maanden uitstellen om redenen die inherent zijn aan
de goede werking van de dienst, behalve in geval van verlof voor palliatieve zorgen of voor de zorg van
een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad;
3° de omvang van het verlof met maximaal 3 maanden beperken tot een kleiner percentage dan
aangevraagd, om redenen die inherent zijn aan de goede werking van de dienst, behalve in geval van
verlof voor palliatieve zorgen of voor de zorg van een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede
graad;
4° om redenen die inherent zijn aan de goede werking van de dienst een minimumduur opleggen, binnen
de algemene grens van artikel 8 en 9 van het Besluit van de Vlaamse regering van 26 juli 2016 tot
toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, behalve in geval van verlof voor palliatieve
zorgen of voor de zorg van een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad.
§2 De gemeentesecretaris en de financieel beheerder kunnen het verlof schriftelijk aanvragen als gunst
aan het college van burgemeester en schepenen. Het verlof wordt toegekend door het college van
burgemeester en schepenen.
De aanvraagtermijnen zoals bepaald in §1, leden 2, 3 en 4 zijn van toepassing.
Het college van burgemeester en schepenen kan akkoord gaan met een kortere aanvraagtermijn.
Het college van burgemeester en schepenen kan:
1° het verlof toestaan;
2° het verlof weigeren als de aanvraag niet voldoet aan alle voorwaarden die opgelegd worden in het
Besluit van de Vlaamse regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor
zorgkrediet, aangevuld met de voorwaarden in het eerste lid van dit artikel;
3° de ingangsdatum van het verlof met maximum 3 maanden uitstellen om redenen die inherent zijn aan
de goede werking van de dienst, behalve in geval van verlof voor palliatieve zorgen of voor de zorg van
een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad;
4° de omvang van het verlof met maximaal 6 maanden beperken tot een kleiner percentage dan
aangevraagd, om redenen die inherent zijn aan de goede werking van de dienst, behalve in geval van
verlof voor palliatieve zorgen of voor de zorg van een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede
graad;
5° om redenen die inherent zijn aan de goede werking van de dienst een minimumduur opleggen, binnen
de algemene grens van artikel 8 en 9 van het Besluit van de Vlaamse regering van 26 juli 2016 tot
toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, behalve in geval van verlof voor palliatieve
zorgen of voor de zorg van een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad.
§3 Het verlof of de afwezigheid wegens een andere reden dan de afwezigheid wegens Vlaams
zorgkrediet maakt geen einde aan het Vlaams zorgkrediet. Evenmin wordt het Vlaams zorgkrediet
geschorst.
Onder voorbehoud van andersluidende wettelijke bepalingen is de cumulatie van het Vlaams zorgkrediet
met andere afwezigheden niet mogelijk en primeert het toegekende Vlaams zorgkrediet.
§4 Het personeelslid kan het verlof opzeggen voor de toegestane verlofperiode verstreken is.
De opzeg van het verlof voor opleiding, zorg voor een kind tot en met 12 jaar en zorg voor een kind met
een handicap moet ten minste 3 maanden op voorhand gebeuren.
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De opzeg van het verlof voor de zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad moet
ten minste één maand op voorhand gebeuren.
De opzeg van het verlof voor palliatieve zorgen moet ten minste zeven dagen op voorhand gebeuren.
De secretaris of zijn aangestelde kan akkoord gaan met een kortere opzegtermijn.
Indien de gemeentesecretaris of financieel beheerder het aan hem toegestane verlof wil opzeggen voor
de verlofperiode verstreken is, gelden dezelfde opzegperiodes als voorzien in leden 2, 3 en 4. Het college
van burgemeester en schepenen kan akkoord gaan met een kortere opzegtermijn.
Wijzigingen aan bijlage 3 t.g.v. nieuw ingevoerde of gewijzigde verloven:
Bijlage III Overzicht van de verloven en afwezigheden, de administratieve toestand en de geldelijke en
administratieve gevolgen
Benaming van
het verlof of de
afwezigheid

Administratieve
toestand

Recht op salaris

Recht
op
anciënniteit

ja

Aanspraak op
periodieke
salarisverhoging
ja

Jaarlijkse
vakantiedagen
Feestdagen
Bevallingsverlof
- Vaderschapsverlof
Opvangverlof
Ziekteverlof bij
statutairen
Disponibiliteit
wegens ziekte of
invaliditeit

dienstactiviteit

ja

ja

dienstactiviteit
dienstactiviteit

ja
ja

ja
ja

ja
ja

ja
ja

dienstactiviteit

ja

ja

ja

ja

dienstactiviteit
dienstactiviteit

ja
ja

ja
ja

ja
ja

ja
ja

disponibiliteit

Nee, vervangen
door wachtgeld

ja

ja

Disponibiliteit
wegens
ambtsopheffing

disponibiliteit

Nee, vervangen
door wachtgeld

ja

Verlof
deeltijdse
prestaties

Dienst-activiteit

nee

Ja

Toepassing
van
art.112: voor maximaal
1 jaar onbezoldigde
afwezigheid gedurende
de carrière.
Toepassing
van
art.112: voor maximaal
1 jaar onbezoldigde
afwezigheid gedurende
de carrière.
ja

Omstandigheidsverlof
Onbetaald verlof

dienstactiviteit

ja

ja

ja

ja

Dienstactiviteit/
Non-activiteit
volgens
de
bepalingen van
art. 285 en 286

nee

Ja/neen
(zie
art. 285 - 286)

ja

Dienstvrijstellingen

dienstactiviteit

ja

ja

Toepassing
van
Art.112:
voor
maximaal
1
jaar
onbezoldigde
afwezigheid gedurende
de carrière.
ja

voor

schaal-

Recht op de
loopbaan

ja

ja

ja
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Benaming van
het verlof of de
afwezigheid

Administratieve
toestand

Recht op salaris

Recht
op
anciënniteit

nee

Aanspraak op
periodieke
salarisverhoging
nee

Afwezigheid
zonder
toestemmnig
vooraf
of
kennisgeving
Idem als supra
met overmacht
Georganiseerde
werkOnderbreking
Andere verloven
Loopbaanonderbreking
(federale
thematische
verloven)

non-activiteit

Vlaams
Zorgkrediet
Halftijdse
vervroegde
uittreding
+
vrijwillige
vierdagenweek
Politiek verlof

schaal-

Recht op de
loopbaan

nee

ja

dienstactiviteit

ja

ja

ja

ja

dienstactiviteit

Niet voor de duur
van
de
werkonderbreking

ja

ja

ja

Dienstactiviteit
(zie art. 290 en
291)

nee

ja

ja

Dienstactiviteit
(zie art. 291 bis)
dienstactiviteit

nee

ja

max. 1 jaar bij
volledige
loopbaanonderbreking
Indien
deeltijdse
loopbaanonderbreking:
ja
Ja

nee

ja

Ja

ja

Zoals decretaal
bepaald:
in
sommige
gevallen nonactiviteit,
in
andere gevallen
dienstactiviteit

nee

ja

Indien voltijds dan
max. 1 jaar;
Indien deeltijds, dan
loopt
schaalanciënniteit door
op basis van de
deeltijdse afwezigheid.

Niet
uitdrukkelijk
bepaald →
afhankelijk
van
gelijkstelling
met dienstactiviteit

ja

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, J. Van Herck, M. Colson, R. Aerts, I. Van den Bulck, P. Keymeulen, H. Celen
BESLUIT:
De hierboven weergegeven wijzigingen door te voeren in de rechtspositieregeling van de gemeente.
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ID Type

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

1 beleidspunt Open 25/03/2013

Beschrijving van het te Wie
Graad
onderzoeken item
rapportee van
rt
belang
Feestzaal Varenwinkel College Normaal

Datum
rapportage
nvt

Vrage
nde
partij
sp.a
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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

Stand
van
zaken College
kerkhoven
Voortgang
project College
kleiputten Ramsel
Stand
van
zaken College
Greenergy

Normaal

nvt

N-VA

Normaal

nvt

N-VA

Normaal

nvt

N-VA

Oplevering
College
Westerlosesteenweg
Hagen
College
Blaubergsesteenweg Averbodesesteenweg
Weekendverblijvenprobl College
ematiek

Normaal

nvt

N-VA

Normaal

nvt

N-VA

Normaal

nvt

Trage Wegen – atlas- en College
buurtwegen
Masterplan
College
kinderopvang
Oude bibliotheek – College
Westerlosesteenweg
verkeersveiligheid
Grote
sociale College
woonprojecten
(bv.
Kruisveld)
Klachtenregistratie
College

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

BKO Ramsel
De OCMW-voorzitter geeft toelichting bij de stand van zaken.
Kapel Varenwinkel
Schepen Ronny Korthout licht toe dat de aanstelling voor de architect op korte termijn kan gebeuren.
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Mondelinge vragen

-

Raadslid Jos Van Herck zegt dat de minister hem liet weten dat AWV wachtende is op een
antwoord vanuit de gemeente Herselt i.v.m. overdracht van de volledige N212 aan de gemeente
om de verbindingsweg aan te leggen. Anders moeten een aantal kruispunten worden
heraangelegd, volgens de minister. De burgemeester antwoordt dat het interessante informatie
is, want dat er geen onderhandelingen lopen, de gemeente vraagt dat AWV de in het verleden
aangegane engagementen, met name de aanleg van deze laatste fase van de doortocht, nakomt.
Er lopen geen onderhandelingen dat de gemeente de ganse gewestweg zou overnemen. De
burgemeester voegt toe dat een deel van de afspraak is dat er een deeltje van de N212 van de
verkeerslichten tot aan de nieuwe verbinding zal worden overgenomen, maar zeker niet de ganse
N212. Als de nieuwe doortocht opnieuw zou moeten opgebroken worden omdat het Vlaams
Gewest eigen engagementen niet zou nakomen dan is dit hallucinant, aldus de burgemeester.
Hij vraagt raadslid Jos Van Herck de informatie, die hij van de minister ontving, dan ook te
bezorgen.

-

Raadslid Jos Van Herck drukt zijn bekommernis uit bij het feit dat er nog geen oplossing wordt
gegeven aan het ontbreken van het toezicht in de Stationsstraat ‘s avonds en op
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woensdagmiddag. Hij had gehoopt dat er tegen begin september – al was het in tussentijd
vooraleer het besproken is op het scholenoverleg – toch toezicht zou worden voorzien door het
college voor dit veiligheidsprobleem. Schepen Christiane Van Thielen stelt de vraag niet te
begrijpen, alle kinderen komen onder begeleiding van de leerkracht tot aan de opvang, na de
schooluren.
Als de kinderen uit de Schoolstraat komen en uit de Wasserijstraat, is er geen toezicht. Het gaat
om kinderen. Om 16.00 uur heerst er chaos in de Stationsstraat. Nu met de omleiding is dit
probleem nog verergerd. Het raadslid vraagt waarom er dan toezicht wordt voorzien ‘s ochtends.
De vraag blijft waarom dit dan ‘s avonds niet kan. Het blijft een veiligheids-probleem volgens
het raadslid.
De burgemeester antwoordt dat dit uitvoerig werd besproken op het college. Het college handelt
over het ganse grondgebied en wil overal op dezelfde manier werken. Er is op alle plaatsen /
scholen ‘s ochtends toezicht voorzien, dit is overal hetzelfde.
-

Raadslid Peter Keymeulen stelt dat zijn fractie de afgelopen weken een aantal keren werd
aangesproken over de Varendonksesteenweg. De asverschuivingen zouden nu als racebaan
worden gebruikt. De voorrangsregelingen werden weggehaald omdat ook fietsers hieraan
onderhevig waren, maar dit heeft als neveneffect dat wagens al 200 meter voor een
asverschuiving van rijvak veranderen en de snelheid verhogen, waardoor ze op een frontale
positie t.a.v. fietsers uit de andere richting komen. Bovendien liggen de fietsknooppunten over
deze route, waardoor heel wat fietsers gebruik maken van de route. Er vond reeds een ongeval
plaats, aldus het raadslid. De N-VA-fractie wil deze onveilige situatie aankaarten en vraagt met
onmiddellijke ingang de fysieke obstakels, die ongetwijfeld met goede bedoelingen zijn
geplaatst, weg te nemen aangezien ze het omgekeerde effect ressorteren. Daarnaast vraagt de
fractie gerichte controles, en ook een structurele oplossing te voorzien. De burgemeester
antwoordt dat inderdaad ook zijn fractie werd gecontacteerd met soortgelijke bedenkingen
(voornamelijk snelheid en sluipverkeer dat steeds toeneemt). Tot nog toe waren er voornamelijk
positieve reacties op asverschuivingen (o.a. Hooilaar – Mie Maan – Witputstraat – ook deze aan
de Hoge Dreef). Omwille van deze ervaringen en het feit dat drempels nadelige effecten hebben
voor hulpdiensten en omwonenden, werd gedacht dat bijkomende asverschuivingen
sluipverkeer en overdreven snelheid zouden ontraden en de veiligheid zouden verhogen.
Daarnaast was er een incident met een fietser die voorrang moest verlenen aan een wagen,
waardoor werd geopteerd met spoed de voorrangsregeling weg te halen om de veiligheid te
verbeteren. Vanuit de verkeerscommissie werd gesteld de situatie te evalueren met de
verschillende bewoners en hiervoor een vergadering te organiseren. De bedoeling zou zijn kort
op de bal te spelen, en de burgemeester hoopt tegen volgende gemeenteraad te kunnen
terugkoppelen wat de resultaten van de evaluatie zijn. Raadslid Peter Keymeulen vraagt om dit
toch met spoed te evalueren, nu gaat het aan deze asverschuivingen “om ter eerst”. De huidige
situatie, zeker met de donkere dagen die eraan komen, kan niet blijven. De burgemeester stelt
dat de ganse raad naar de beste (en meest veilige) oplossing wil. Het is enkel niet zo eenvoudig
te bepalen wat deze oplossing omhelst. Schepen Ronny Korthout voegt toe dat je nooit continu
controles kan doen, een systeem moet tijd krijgen alvorens het geëvalueerd kan worden. Er moet
ook een onderscheid gemaakt worden tussen 1 fietser of een groep. Varendonksesteenweg –
Groenheuvelstraat worden vaak gebruikt als sluipweg om de ring in Westerlo te vermijden.
Door de asverschuivingen weg te nemen gaat de snelheid niet verlagen. Mogelijkheden moeten
worden onderzocht, in overleg met de buurt. Alles wegdoen zal betekenen dat alles terug naar
af gaat. Ook verkeerskussens en fietsstraten werden al gesuggereerd, maar ook dat zijn geen
ideale oplossingen. Er moet een structurele oplossing worden gezocht, aldus de schepen.
Raadslid Peter Keymeulen stelt dat zijn fractie een structurele oplossing vraagt, maar dat er op
korte termijn iets moet worden gedaan aan een onveilige situatie, zeker aangezien de dagen
korten en de schoolgaande jeugd weer op gang komt. Raadslid Rita Aerts vraagt hoe lang al
geweten is dat het om een gevaarlijke situatie gaat in de Varendonksesteenweg. 5 jaar geleden
werd de snelheid in de Varendonksesteenweg al aangekaart. De structurele oplossing had er al
lang kunnen zijn. De burgemeester herhaalt dat er transparant in overleg met de bewoners een
oplossing moet worden gezocht. Schepen Ronny Korthout haalt nog even aan dat alle
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maatregelen die tot nu toe werden genomen steeds in overleg met de verkeersdeskundige
werden genomen. Raadslid Rita Aerts stelt te horen dat er niets wordt gedaan tot de volgende
gemeenteraad. Ze vraagt de burgemeester als hoofd van de politie dan bijkomende controles te
doen op de snelheid zodat de kinderen ten minste deze maand veiligheid krijgen.
-

Raadslid Peter Keymeulen vraagt toelichting van schepen Gerda Battel bij de twee
doorgestuurde documenten over ADRA. Raadslid Jos Van Herck vraagt deze informatie ook
aan zijn fractie te bezorgen. Ook de CD&V-fractie vraagt deze informatie. Raadslid Peter
Keymeulen vraagt de informatie te bezorgen aan alle raadsleden, en vraagt bijkomend
informatie bij wat er in de documenten staat: hier is geen informatie over een overschrijving
van de gemeente aan een instantie, maar enkel vanuit een kasboek van ADRA met daarbij een
handgeschreven notitie en een overschrijving naar een titularis naar een adres in Haïti. Dit maakt
het nog moeilijker. Raadslid Jos Van Herck stelt dat al zo vaak gevraagd is om alle fracties
dezelfde informatie te bezorgen. Schepen Gerda Battel antwoordt de informatie te zullen
bezorgen, evenals de antwoorden op de gestelde vragen.

-

Raadslid Peter Keymeulen vraagt informatie over een incident dat op de Gitannekesfoor zou
hebben plaatsgevonden. De burgemeester antwoordt dat er nog een evaluatie zal plaatsvinden
met de organisator en de politie zelf, maar dat door een aantal aanwezigen de controle op
drugsbezit als storend werd ervaren. Dit was een evenement dat vanuit het parket werd
gesuggereerd als een evenement waarbij deze controle zou aangewezen zijn. Raadslid Rita Aerts
stelt dat de controle choquerend was, ook ouders, kinderen, jongeren die waren aangedaan door
de brutale controles.

-

Raadslid Mireille Colson vraagt duiding bij de inzet van manuren bij evenementen en waarom
bijvoorbeeld Herselt Koerse geen beroep kan doen op deze ondersteuning. Schepen Kathleen
Helsen antwoordt dat dit gaat om de toepassing van de bestaande reglementen. In het kader van
het cultuurbeleidsplan is er een ondersteuning voorzien in de vorm van een aantal manuren voor
evenementen die aan bepaalde criteria voldoen, hetgeen in een reglement is vastgelegd, zoals
goedgekeurd in de gemeenteraad. Voor de sectoren sport en jeugd is er andere ondersteuning
voorzien.
Schepen Ronny Korthout antwoordt dat het college inderdaad gebonden is aan de
reglementering, want dat er inderdaad een aantal cultuur georiënteerde criteria zijn vastgelegd.
Er gingen reeds stemmen op om de reglementeringen eens samen te leggen om te bekijken welke
ondersteuning er bestaat in verschillende sectoren om deze eventueel meer met elkaar in
overeenstemming te brengen.

-

Raadslid Jos Van Herck roept de raad op om in de Harmoniestraat te gaan kijken, de paaltjes
zijn niet meer zichtbaar tussen het lange gras. Er wordt gewoon geen moeite genomen om dit te
maaien. Dit gebeurt overal waar er met de jumbo wordt gereden. In Hulshout wordt dit beter
gedaan.

-

Schepen Christiane Van Thielen stelt dat er op 17 oktober gestart wordt met de restauratiewerken van de Strokapel.

De voorzitter sluit de raad om 22.28 uur.

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

De voorzitter van de
gemeenteraad,
Wendy TUBBAX.
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