Provincie Antwerpen
Gemeente HERSELT

Zitting van 23 april 2018 - Gemeenteraad
Aanwezig:

Wendy Tubbax - Voorzitter
Luc Peetermans - Burgemeester
Ronan Korthout, Martina Peeters, Gerda Battel, Christiane Van Thielen Schepenen
Erik Valgaeren - Schepen met raadgevende stem
Frans Luyten, Louis Van Hove, Karel Verstappen, Hilde Van Reet, Jos Van
Herck, Mark Van den Wouwer, Mireille Colson, Rita Aerts, Guy Hermans,
Ivo Van den Bulck, Evelien Van Bedts, Hans Celen, Jo Berens - Raadsleden
Tina Vervloessem - Algemeen Directeur

Verontschuldigd:

Kathleen Helsen - Schepen
Maurice Van der Veken, Peter Keymeulen - Raadsleden

Afwezig:

Hansy Buts - Raadslid

De Voorzitter opent de vergadering om 20:30 uur.

Raadslid Mireille Colson verontschuldigt raadslid Peter Keymeulen wegens Gecoro. Het raadslid kaart
aan dat de N-VA-fractie ten zeerste betreurt dat ondanks het feit dat ze dit reeds aankaartten in het
verleden de Gecoro (waarin een zeer belangrijke bespreking van de bezwaarschriften van het RUP
Woonkernen op de agenda staat) opnieuw samenvalt met een Gemeenteraad. Ze vraagt opnieuw
hier in de toekomst rekening mee te houden.
In openbare zitting
FINANCIËN
1.

Presentatie Financieel Profiel 2018 (studie Belfius) (2.073.56)

Situering
Belfius werkt naar jaarlijkse gewoonte een financieel profiel uit voor de gemeenten. Dit financieel
profiel bevat een vergelijking met gelijkaardige gemeenten (zogenaamde cluster). De gemeente kan
zich vergelijken met het gemiddelde van de cluster, met het gemiddelde van de provincie
(Antwerpen) en met het Vlaamse gemiddelde.
Het jongste financieel profiel werd, als bijlage bij de agenda, integraal bezorgd aan de raadsleden.
Pascale Schepers (relatiebeheerder Public & Social Banking Belfius) zal het financieel profiel van de
gemeente Herselt ter zitting verder toelichten.
KENNISNAME
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Tussenkomst
Pascale Schepers van Belfius geeft toelichting bij het financieel profiel van de gemeente. Raadsleden
Mark Van den Wouwer, Mireille Colson en Rita Aerts vragen verduidelijking bij een aantal gegevens.
De financiële draagkracht wordt in vraag gesteld, evenals de investeringen die wel gepland zijn, maar
niet gebeuren. Schepen Ronny Korthout geeft toelichting.
Raadslid Mark Van den Wouwer stelt vast dat de gemeente Herselt de enige gemeente is die de
belastingen verhoogde. Met 7,7% zit de gemeente op het allerhoogste percentage van de provincie.
De gemeente heeft minder uitgaven, de reden hiervoor is dat investeringen niet gebeuren. Het
raadslid plaatst toch vraagtekens hierbij.
Raadslid Rita Aerts vraagt hoeveel geld er wordt "opgepot" door de gemeente. De Financieel
Directeur antwoordt dat er 10 miljoen euro op de gemeentelijke rekeningen staat. In het
meerjarenplan zitten heel wat investeringen die wachten op uitvoering en waar dat geld voor nodig
is.
Schepen Ronny Korthout geeft toelichting bij de fiscale druk in de gemeente, die duidelijk lager ligt
dan in andere gemeenten, en wat de gevolgen van de tax shift zijn. De gemeente heeft geen
mogelijkheden om belastingen te verschuiven, in tegenstelling tot de federale overheid. De
aanslagvoet van de APB werd aangepast, terwijl de inkomsten van de gemeente lager liggen. Er kan
minder worden geïnvesteerd of meer worden geleend om de autofinancieringsmarge te
beïnvloeden.
Raadslid Mireille Colson komt terug op de fiscale druk, in de profielschets worden cijfers van 2016
getoond, voor de belastingverhoging. Pas volgend jaar kan er een conclusie worden getrokken over
de fiscale druk. De daling in de fiscale druk zal er dan volgens het raadslid enkel nog in de andere
gemeenten zijn, en niet in Herselt.
De Burgemeester stelt dat er bewust werd gekozen om de feiten weer te geven zoals ze zijn, door
een objectieve partij, met name Belfius, en de raad te informeren. De Burgemeester vervolgt met te
stellen dat het gaat om aanpassing van de percentages van de APB, niet om een belastingverhoging
zoals de N-VA-fractie stelt.
De Burgemeester vraagt de administratie om de ganse studie van Belfius transparant op de website
van de gemeente te publiceren. Hij licht verder toe dat de feiten duidelijk maken dat de gemeente op
een gezonde manier werkt.
Raadslid Mark Van den Wouwer vraagt mevrouw Schepers van Belfius wat haar mening is bij de
financiële gezondheid van de gemeente.
Ze antwoordt dat er vergeleken met andere besturen die ze kent een gezonde situatie qua AFM
gecreëerd wordt met minder ontvangsten, terwijl de investeringen op een behoorlijk niveau zitten.
Voor Raadslid Mark Van den Wouwer valt dit moeilijk te rijmen met een AFM die kleiner is dan de
andere gemeenten. Schepen Ronny Korthout antwoordt dat er naar de verhouding tussen AFM en de
gecorrigeerde ontvangsten moet worden gekeken.
De Financieel Directeur licht toe dat Herselt inderdaad het tarief aanpaste, maar de totale
ontvangsten zijn begroot dat ze lager zullen uitvallen. In omliggende gemeenten werd in datzelfde
jaar misschien geen tarief aangepast, maar wel in de jaren voorheen, waarbij een aantal gemeenten
de onroerende voorheffing verhoogden.
Schepen Ronny Korthout voegt nog toe dat er bewust op lange termijn werd gekeken naar de
financiële draagkracht, er werd verder dan 2020 vooruitgekeken in Herselt.
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De Voorzitter sluit de toelichting af en bedankt mevrouw Schepers voor haar toelichting.

SECRETARIAAT
2.

Goedkeuring ontwerpnotulen van 26 maart 2018 (2.075.1.077)

Situering
De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de Gemeenteraad van 26 maart 2018.
Tussenkomst
De N-VA-fractie vraagt om toe te voegen:
"Er ontbreekt notulering voor de opmerking van Schepen Korthout dat hij opnames heeft van
vergadering kerkfabriek en deze zou laten beluisteren ten gepaste tijde."
Schepen Ronny Korthout weerlegt dat hij dit heeft gezegd, hij heeft wel gesteld dat er eenvoudig
opnames gemaakt kunnen worden.
De N-VA-fractie vraagt de opnames te bezorgen, en na te gaan of dit werd gezegd.
Stemmen voor:
Luc Peetermans, Ronan Korthout, Martina Peeters, Gerda Battel, Christiane Van Thielen, Frans
Luyten, Louis Van Hove, Hilde Van Reet, Jos Van Herck, Guy Hermans, Evelien Van Bedts en Wendy
Tubbax
Onthouden zich:
Karel Verstappen, Mark Van den Wouwer, Mireille Colson, Rita Aerts, Ivo Van den Bulck, Hans Celen
en Jo Berens
BESLUIT
Art. 1: De voorgelegde ontwerpnotulen van de Gemeenteraad van 26 maart 2018 goed te keuren.

AGB
3.

Levering drank voor de verschillende locaties gemeente-OCMW-AGB: goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze (1.712)

Situering
Herneming na uitstel door de Gemeenteraad op 26 februari 2018.
De Raad van Bestuur van AGB Herselt besliste in zitting van 28 maart 2018 het lastenboek en de
gunningswijze goed te keuren.
Wettelijke gronden
- Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen.
- Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen.
- Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
- Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
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- Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het
welzijn op het werk.
- Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal
verblijvende onderdanen van derde landen.
AGB Herselt treedt voor de gemeente op als Opdrachtencentrale in de zin van artikel 2, 4° van de wet
van 15 juni 2006 op overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten. Een aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoop- of opdrachtencentrale
als bedoeld in artikel 2, 4° van bovenvermelde wet is vrijgesteld van de verplichting om zelf een
gunningsprocedure te organiseren, conform artikel 15 van bovenvermelde wet.
Toelichting en advies
In het kader van deze samenaankoop werd de opdracht 'levering van drank en bijhorende
benodigdheden voor de gemeentelijke accommodaties' met referentie AGB-2018-001 opgesteld.
De opdracht dient gevoerd te worden volgens de openbare procedure.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de meerjarenplannen van het gemeentebestuur Herselt,
OCMW Herselt en AGB Herselt.
Financiële weerslag
Voor gebruik in gemeentelijke lokalen door derden:
Kosten
60.000,00 euro per jaar
Actie
2018/17/0005
Budgetcode 2018-60000000/0705
Uit kredietcontrole door de financiële dienst op 13 februari 2018 blijkt dat er voldoende krediet is
voorzien in het budget van 2018. Voor de volgende jaren werd er voldoende budget ingeschreven in
het meerjarenplan.
Voor gebruik in gemeentelijke lokalen door eigen personeel:
Kosten
7.500,00 euro per jaar
Actie
2018/14/0300
Budgetcode 2018/61602100/0190
Uit kredietcontrole door de financiële dienst op 13 februari 2018 blijkt dat er voldoende krediet is
voorzien in het budget van 2018. Voor de volgende jaren werd er voldoende budget ingeschreven in
het meerjarenplan.
Tussenkomst
Raadslid Ivo Van den Bulck vraagt toelichting bij de voorziene leveringslocaties, en de redenering om
toe te voegen dat de lijst locaties niet limitatief is. De Burgemeester antwoordt dat het altijd een
goede optie is om de mogelijkheid open te houden. Bij een evenement dat onlangs plaatsvond bleek
dat de prijzen nu zeer aantrekkelijk waren.
Raadsleden Mireille Colson en Ivo Van den Bulck vragen of er keuzevrijheid is wanneer er
bijvoorbeeld het jeugdhuis in de Mixx zou terechtkomen, evenals evenementen. De Burgemeester
antwoordt dat er volgens hem nog geen beslissingen in zijn genomen.
Raadslid Mireille Colson vraagt duidelijkheid te scheppen.
Raadslid Jos Van Herck bevraagt de afspraken die gemaakt zijn met de cafetaria en of hier geen
wrevel kan ontstaan. De Burgemeester antwoordt dat de uitbater vrijheid heeft wat betreft
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bestellingen. Er werd verder zeer bewust gekozen om de tarieven voor de verenigingen in alle
deeldorpen bij een vergadering gelijk te stellen en aan democratische prijzen drank aan te bieden.
De Voorzitter vraagt over te gaan tot de stemming.
Stemmen voor:
Luc Peetermans, Ronan Korthout, Martina Peeters, Gerda Battel, Christiane Van Thielen, Frans
Luyten, Louis Van Hove, Hilde Van Reet, Guy Hermans, Evelien Van Bedts en Wendy Tubbax
Onthouden zich:
Karel Verstappen, Jos Van Herck, Mark Van den Wouwer, Mireille Colson, Rita Aerts, Ivo Van den
Bulck, Hans Celen en Jo Berens
BESLUIT
Art. 1: De gemeente Herselt neemt deel aan de samenaankoop 'levering van drank en bijhorende
benodigdheden voor de gemeentelijke accommodaties' waarbij AGB Herselt als
Opdrachtencentrale zal optreden voor de gemeente Herselt.
Art. 2: Het bestek met de daarin vermelde voorwaarden en gunningswijze wordt goedgekeurd.
Art. 3: Delegatie wordt gegeven aan de Raad van Bestuur van AGB Herselt om in naam van het
gemeentebestuur Herselt en voor rekening van de gemeente een samenaankoop te
organiseren voor de aankoop van 'drank en bijhorende benodigdheden voor de
gemeentelijke accommodaties'.
Art. 4: Delegatie wordt gegeven aan het directiecomité van AGB Herselt, na beoordeling door de
Raad van Bestuur van AGB Herselt, om in naam van het gemeentebestuur Herselt en voor
rekening van de gemeente de aankoop van 'drank en bijhorende benodigdheden voor de
gemeentelijke accommodaties' te gunnen.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN
4.

Vorming Eerstelijnszones - indiening dossier (1.842(4))

Situering
De Vlaamse overheid wil de eerstelijnszorg hervormen. Momenteel zijn er diverse netwerkstructuren
actief op de eerste lijn. De zesde staatshervorming creëert het momentum voor de overdracht van
de ondersteuning van de gezondheidsberoepen van de eerste lijn en de reorganisatie van de
eerstelijnszorg. Participatie is het kernwoord in het veranderingstraject, zowel voor burger als
professional.
Toelichting en advies
Eind 2017 zijn de intenties van het lokaal bestuur Herselt gedefinieerd, na verschillende
overlegvergaderingen met de omliggende besturen en de artsen. Met dit dossier wordt bevestigd dat
betreffende Herselt een eerstelijnszone gaat ingediend worden voor volgende regio:
Geel - Laakdal - Meerhout - Westerlo - Hulshout en Herselt.
De logica voor deze zone wordt ingegeven vanuit de verschillende samenwerkingsverbanden die nu
al tussen deze 6 gemeenten bestaan, en tevens het lidmaatschap van deze 6 besturen bij
Welzijnszorg Kempen. Deze zone is complementair qua gezondheid en welzijn, denk maar aan de
recent opgestarte Wijk-Werken.
Op 27 maart 2018 werd een officieel startmoment gepland met de verschillende partners (verplichte
en optionele) in de eerstelijnszone. De deadline voor indienen van het dossier is april 2018.
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Argumentatie van de Gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit
De Gemeenteraad sluit zich aan bij het advies vanuit de administratie en het college.
Financiële weerslag
Voorlopig geen.
Tussenkomst
Mevrouw de Secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Karine
Moykens, geeft toelichting bij de vorming van de eerstelijnszones, het afgelegde traject, de stand van
zaken en de volgende stappen die gepland zijn.
De zone Geel, Laakdal, Meerhout, Hulshout, Westerlo en Herselt is klaar om een aanvraag tot
erkenning in te dienen.
Mevrouw de Secretaris-generaal geeft de raadsleden twee vragen tot nadenken en inspiratie mee
- wil het lokaal bestuur participeren aan het veranderteam of niet.
- welke thema's vindt de raad belangrijk om op tafel te leggen in het veranderteam?
• Welke rol wil het lokaal bestuur opnemen om de behoeftenbepaling bij de Herseltse
bevolking te doen?
• Welke rol wil het lokale bestuur in het G-care project spelen? In dit project staat het
samenspel tussen gezondheid en welzijn centraal, de gegevensdeling tussen partners en het
gebundeld aanpakken van gezondheids- en welzijnsproblemen.
• Samenwerking met ziekenhuis Geel om een poliklinische activiteiten in de buurt kunnen
worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door een locatie ter beschikking te stellen.
Raadslid Mireille Colson vraagt dit dossier op de action item list te plaatsen zodat dit belangrijke
dossier kan worden opgevolgd.
Met eenparigheid
BESLUIT
Art. 1: De Gemeenteraad gaat akkoord met de indiening voor Lokaal Bestuur Herselt en zodoende
de vorming van volgende eerstelijnszone Geel - Laakdal - Meerhout - Hulshout - Herselt Westerlo.

5.

IVERLEK - algemene vergadering en tevens jaarvergadering op 15 juni 2018 (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 16 maart 2018 opgeroepen om deel te nemen aan
de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek die op 15 juni 2018 plaats heeft in
Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140, 1702 Dilbeek.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de Raad van Bestuur in zitting van 12 maart
2018 werd aan de gemeente overgemaakt.
VERZOEK TOT VERSCHUIVEN EINDDATUM VAN 9 NOVEMBER 2019 NAAR 1 APRIL 2019
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De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder Iverlek (met uitzondering van
PBE) vermelden de datum van 9 november 2019 als einddatum.
Artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de
opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden aangewezen als
distributienetbeheerder om in de loop van het jaar 2018 via hun algemene vergadering een verzoek
te richten aan de Vlaamse regering om in te stemmen dat de einddatum van de statutaire duur
verschoven (vervroegd) wordt naar 1 april 2019. De beslissing van de algemene vergadering dient
verantwoord te worden in een omstandig verslag dat de noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse
regering kan bij gemotiveerd besluit instemmen met het aan haar gerichte verzoek.
Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte tijdsspanne
twee verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden. Vandaar wordt voorgesteld
om de aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk bij de inwerking-treding van de
verlengde distributienetbeheerder te plaatsen. Deze aanpassing ondersteunt niet alleen de
uniformiteit en continuïteit van de bestuurlijke werking, maar draagt door een identieke behandeling
in alle distributienetbeheerders bij tot de uniformiteit van de verlengde duurtijd.

VOORSTEL TOT VERLENGING VAN DE TIJDSDUUR VAN 1 APRIL 2019 TOT EN MET 29 MAART 2037
Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt overeenkomstig
artikel 603 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017 voorgesteld om de duurtijd
van de opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te verlengen vanaf 1 april 2019 tot en met 29
maart 2037. Deze nieuwe einddatum geldt voor alle opdrachthoudende verenigingen – distributienet
beheerders binnen de toekomstige Fluvius-groep en is gebaseerd op deze van PBE, vermits de
verlenging van PBE reeds ingang vindt vanaf 29 maart 2019.
Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking (artikel
423 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017) kan op verzoek van de gewone
meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt
door een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, de algemene vergadering
tot de verlenging beslissen met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen.
De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van de
algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op basis
van een vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel aandienen.
Uiterlijk 90 dagen vόόr de algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de agenda door
de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden.
De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel
uit te maken van de opdrachthoudende vereniging. Vooraf leggen ze hun beslissing daartoe voor, die
wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering. Deelnemers die nalaten over de
verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht verder deel uit te maken van
de opdrachthoudende vereniging.
Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing van de
gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt is, is het aangewezen
dat de Raad van Bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig artikel 70 van het Decreet houdende
de Intergemeentelijke Samenwerking een evaluatierapport opstelt over de werking van de
opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en eveneens een ondernemingsplan voor de
volgende zes jaar. Deze documenten bevatten samen de motiveringselementen in functie van het
onderzoek van het verlengingsvoorstel.
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STATUTENWIJZIGINGEN
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:
- aanpassingen n.a.v. de fusie van de werkmaatschappijen Eandis System Operator cvba en Infrax
cvba en in het kader van de ‘multi-utility’ activiteiten met inwerkingtreding op 1 juli 2018 :
•
naamwijziging van Eandis System Operator cvba in Fluvius System Operator;
•
doelwijziging met toevoeging van de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;
•
introductie van aandelen Ar en Ak m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;
•
regeling inzake toewijzing van kosten en opbrengsten vόόr en na 1 juli 2018 over de
verschillende distributienetbeheerders en andere betrokken entiteiten;
•
winstverdeling m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;
•
vastleggen van verdeelsleutel voor de GIS-activiteit;
•
actualisering van de exploitatie-overeenkomst (bijlage 3);
- aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 met principiële
inwerkingtreding op 1 januari 2019 :
•
aantal leden van de raad van bestuur;
•
genderbepaling;
•
mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders;
•
inlassing opstelling code goed bestuur;
•
mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde activiteit van gemeentelijk
belang toe te vertrouwen aan één opdrachthoudende vereniging;

Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
dient de Gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering en
onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde verschuiving van de einddatum, de verlenging
van de tijdsduur van de opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen. De
Gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.

Opmerking: Op de Gemeenteraad van 25 april 2016 werd Louis Van Hove aangeduid als
vertegenwoordiger van de gemeente (Hilde Van Reet als plaatsvervangend vertegenwoordiger) om
deel te nemen aan alle algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets
tot en met 31 december 2018.
Op de Gemeenteraad van 2 september 2013 werd Louis Van Hove aangeduid als vertegenwoordiger
van de gemeente (Hilde Van Reet als plaatsvervangend vertegenwoordiger) om deel te nemen aan
alle algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek tot en met 31 december
2018.
Louis Van Hove kan aanwezig zijn op de algemene vergadering van Iverlek op 15 juni 2018.
Stemmen voor:
Luc Peetermans, Ronan Korthout, Martina Peeters, Gerda Battel, Christiane Van Thielen, Frans
Luyten, Louis Van Hove, Hilde Van Reet, Jos Van Herck, Guy Hermans, Evelien Van Bedts en Wendy
Tubbax
Onthouden zich:
Karel Verstappen, Mark Van den Wouwer, Mireille Colson, Rita Aerts, Ivo Van den Bulck, Hans Celen
en Jo Berens
BESLUIT
Art. 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 15 juni 2018:
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1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van
Iverlek, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het
decreet over lokaal bestuur
2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Iverlek van 1 april 2019
tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de
werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het
ondernemingsplan 2019-2024
3. Statutenwijzigingen:
3.1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris
met staat van activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van artikel 413
wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel
3.2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
4. Inkanteling van deel Finilek – Vaststelling van de vervulling van de opschortende
voorwaarden
5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met
4 bij authentieke akte vast te stellen
6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System
Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie van Iverlek in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
7. Kennisneming verslagen Iverlek van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2017
8. Goedkeuring van de jaarrekening Iverlek afgesloten op 31 december 2017 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
9. Kennisneming verslagen Finilek van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2017
10. Goedkeuring van de jaarrekening Finilek afgesloten op 31 december 2017 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2017
12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Finilek met
betrekking tot het boekjaar 2017
13. Statutaire benoemingen
14. Benoeming van een commissaris
15. Statutaire mededelingen.
Art. 2:

• Een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire
einddatum van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 9 november 2019 naar 1 april
2019 (*).
• Een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende
vereniging Iverlek van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en haar deelneming in de
opdrachthoudende vereniging Iverlek te verlengen voor deze duurtijd na onderzoek van
onder meer de documenten die bij de oproeping inzake agendapunt 2 zijn gevoegd (*).
• Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek.
(*) onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603 van het
decreet over het lokaal bestuur

Art. 3:

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering
van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 15 juni 2018 (of iedere andere datum
waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te
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stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde
artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing;
Art. 4:

Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het emailadres intercommunales@eandis.be.

(ZIE BIJLAGEN)

6.

IOK Afvalbeheer - algemene vergadering 15 mei 2018 (2.075.7)

Situering
IOK Afvalbeheer - algemene vergadering op 15 mei 2018 om 11.45 uur in Den Eyck, Houtum 39,
Kasterlee.
Wettelijke gronden:
Het Nieuwe Gemeentedecreet.
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De statuten van IOK Afvalbeheer.
De omzendbrief van 11 januari 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 15 mei 2018 bevat volgende agendapunten:
1) Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017
2) Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2017
3) Resultaatsbestemming 2017
4) Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 207, afgesloten per 31 december 2017
5) Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de uitoefening
van hun mandaat in 2017
6) Varia
De Gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging met toelichtende nota (als bijlage) van 23 maart
2018 ter voorbereiding van de algemene vergadering IOK Afvalbeheer van 15 mei 2018.
De Gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2017.
De Gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening over het boekjaar 2017, houdende de balans,
de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de ter zake vereiste
wettelijke toelichtingen.
De Gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de Commissaris-Revisor.
Goedkeuring kan worden gegeven aan het jaarverslag, de jaarrekening met inbegrip van de
resultaatsbestemming die het voorwerp uitmaken van de klassieke jaarvergadering.
Om die reden kan kwijting worden gegeven afzonderlijk aan de bestuurders en de CommissarisRevisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2017.
Opmerking: Op 26 oktober 2015 werd Evelien Van Bedts aangeduid als volmachtdrager in de
algemene vergaderingen van IOK Afvalbeheer.
Stemmen voor:
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Luc Peetermans, Ronan Korthout, Martina Peeters, Gerda Battel, Christiane Van Thielen, Frans
Luyten, Louis Van Hove, Hilde Van Reet, Jos Van Herck, Guy Hermans, Evelien Van Bedts en Wendy
Tubbax
Onthouden zich:
Karel Verstappen, Mark Van den Wouwer, Mireille Colson, Rita Aerts, Ivo Van den Bulck, Hans Celen
en Jo Berens
BESLUIT
Art. 1: Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2017.
Art. 2: Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening over het boekjaar 2017, afgesloten per 31
december 2017, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van
bestemming van het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen.
Art. 3: Goedkeuring te verlenen aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de
Commissaris-Revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2017.
Art. 4: Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de
algemene vergadering.
(ZIE BIJLAGEN)

7.

IOK - algemene vergadering op 15 mei 2018 (2.075.7)

Situering
IOK - Algemene vergadering op 15 mei 2018 om 11 uur in Den Eyck, Houtum 39, Kasterlee
Wettelijke gronden
Het Nieuwe Gemeentedecreet.
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De statuten van IOK. De omzendbrief van 11 januari 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 15 mei 2018 bevat volgende agendapunten:
1) Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017
2) Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2017
3) Resultaatsbestemming 2017
4) Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2017, afgesloten per 31 december 2017
5) Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de uitoefening
van hun mandaat in 2017
6) Varia
De Gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging met toelichtende nota (als bijlage) van 23 maart
2018 ter voorbereiding van de algemene vergadering van IOK van 15 mei 2018.
De Gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2017.
De Gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening over het boekjaar 2017, houdende de balans,
de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de ter zake vereiste
wettelijke toelichtingen.
De Gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de Commissaris-Revisor.
Goedkeuring kan worden gegeven aan het jaarverslag, de jaarrekening met inbegrip van de
resultaatsbestemming die het voorwerp uitmaken van de klassieke jaarvergadering.

Gemeenteraad - 23 april 2018

11

Om die reden kan kwijting worden gegeven afzonderlijk aan de bestuurders en de CommissarisRevisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2017.
Opmerking: Op 25 november 2013 werd Hilde Van Reet aangeduid als volmachtdrager in de
algemene vergaderingen van IOK.
Stemmen voor:
Luc Peetermans, Ronan Korthout, Martina Peeters, Gerda Battel, Christiane Van Thielen, Frans
Luyten, Louis Van Hove, Hilde Van Reet, Jos Van Herck, Guy Hermans, Evelien Van Bedts en Wendy
Tubbax
Onthouden zich:
Karel Verstappen, Mark Van den Wouwer, Mireille Colson, Rita Aerts, Ivo Van den Bulck, Hans Celen
en Jo Berens
BESLUIT
Art. 1: Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2017.
Art. 2: Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening over het boekjaar 2017, afgesloten per 31
december 2017, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van
bestemming van het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen.
Art. 3: Goedkeuring te verlenen aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de
Commissaris-Revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2017.
Art. 4: Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de
algemene vergadering.
(ZIE BIJLAGEN)

POLITIE
8.

Afrekening GAS voor werkingsjaar 2017 - goedkeuring (1.745.073.564(1))

Situering
Het Beheerscomité GAS is in vergadering van 30 maart 2018 overgegaan tot vastlegging van de
rekening over het werkingsjaar 2017.
Het resultaat, zijnde het saldo van de gerealiseerde inkomsten en de aangerekende kosten van de
GAS-dienst, wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten rekening houdend met hun
bevolkingscijfer. Er is in 2017 gewerkt met een voorschotfactuur. Er is reeds een factuur gestuurd
naar alle gemeenten voor 85% van de gebudgetteerde bijdrage 2017. De factuur van saldo 2017 zal
samen met het voorschot van 2018 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 : 5,79 %
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Hulshout : 4,08 %
Westerlo :9,96 %
Balen : 8,77 %
Dessel : 3,80 %
Mol : 14,19 %
In het budget werd een tussenkomst van alle gemeenten voorzien van 101.197,000 euro
Bij de afrekening was dit 84.682,46 euro
Initieel
budget 2017
Bijdrage Geel:
15 873,49
Bijdrage Grobbendonk: 4 534,01
Bijdrage Herentals :
11 220,91
Bijdrage Herenthout: 3 563,59
Bijdrage Laakdal:
6 414,55
Bijdrage Meerhout:
4 112,34
Bijdrage Olen:
4 954,07
Bijdrage Vorselaar:
3 147,18
Bijdrage Balen
8 970,90
Bijdrage Dessel
3 812,07
Bijdrage Mol
14 582,16
Bijdrage Herselt
5 864,19
Bijdrage Hulshout
4 149,97
Bijdrage Westerlo
9 997,57

eind
budget 2017
15 401,84
4 399,29
10 887,50
3 457,71
6 223,95
3 990,15
4 806,87
3 053,67
8 704,34
3 698,80
14 148,88
5 689,94
4 026,66
9 700,51

afrekening 2017
13 283,06
3 794,10
9 389,75
2 982,04
5 367,75
3 441,24
4 145,60
2 633,59
7 506,92
3 189,97
12 202,47
4 907,20
3 472,73
8 366,05

De gemeenten dragen minder bij dan voorzien in het budget 2017:
•

•

•
•

Sterke stijging kosten bemiddelaar: De stad Turnhout is voor de contractuelen
overgeschakeld naar het systeem van de statutairen maar dat betekent dan dat je een
éénmalige uitbetaling moet doen van het enkelvoudig vakantiegeld
Sterke stijging oninvorderbare dossiers: De GDW heeft een inhaalbeweging gemaakt en uit
onderzoek is gebleken dat er toch een aantal dossiers zijn waar er geen mogelijkheden zijn
tot invordering
De uiteindelijke bijdrage van elke gemeente is kleiner dan het gebudgetteerde bedrag
De inkomsten zijn gestegen t.a.v. 2016 (45.689,94 euro). Nu zijn de inkomsten: 58.250,00
euro ondanks de daling van het aantal dossiers. Dit is gedeeltelijk te verklaren door de
inhaalbeweging van de gerechtsdeurwaardersdossiers.

Het initiële budget voorzag een bijdrage van de gemeente Herselt ten belope van 5.864,19 euro. De
uiteindelijke afrekening bedraagt 4.907,20 euro.
Gelet op artikel 3 van de statuten van de interlokale vereniging ‘Bureau GAS’ dat 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.”;
Advies van de administratie
Overwegende dat het beheerscomité in vergadering van 30 maart 2018 is overgegaan tot de
goedkeuring van de rekening over het werkingsjaar 2017;
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Gelet onder meer op de omstandige motivering en onderbouwing van deze goedkeuring, is er geen
reden om deze afrekening niet goed te keuren.
Argumentatie van de Gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit
De Gemeenteraad sluit zich aan bij het advies vanuit de administratie.
Stemmen voor:
Luc Peetermans, Ronan Korthout, Martina Peeters, Gerda Battel, Christiane Van Thielen, Frans
Luyten, Louis Van Hove, Hilde Van Reet, Guy Hermans, Evelien Van Bedts en Wendy Tubbax
Onthouden zich:
Karel Verstappen, Jos Van Herck, Mark Van den Wouwer, Mireille Colson, Rita Aerts, Ivo Van den
Bulck, Hans Celen en Jo Berens
BESLUIT
Art. 1: De afrekening GAS voor het werkingsjaar 2017 goed te keuren.

KERMISSEN
9.

Aanvullend politiereglement: Kermissen Herselt - herneming (2.077.6)

Situering
N.a.v. het ongunstig advies van het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken ontvangen
via mail op 26 februari 2018 werd het reglement m.b.t. de kermissen in Herselt aangepast rekening
houdend met de ontvangen opmerkingen.
Wettelijke gronden
De Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart
1968.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 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 3 april 2009.
De gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2001 m.b.t. kermis Ramsel 1 en 2.
De gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2001 m.b.t. kermis Blauberg.
De gemeenteraadsbeslissing van 21 oktober 2013 m.b.t. kermis Herselt-Centrum 1 en 2.
De gemeenteraadsbeslissing van 31 maart 2014 m.b.t. kermis Bergom.
Reglement op de organisatie van kermisactiviteiten (Gemeenteraad 24 september 2007).
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 3 november 2017 om de
aanvullende politiereglementen m.b.t. kermissen Herselt aan te passen.
De gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2017 het aanvullend poliereglement ‘Kermissen
Herselt versie 1’ goed te keuren.
De beslissing van de Gemeenteraad van 26 maart 2018 dit agendapunt te verdagen.
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Toelichting en advies
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeente- en gewestwegen betreffen.
Overwegende dat het stationeer- en parkeerverbod niet geldt voor het plaatsen van kermiskramen,
die over de nodige vergunningen beschikken.
Een afschrift van dit besluit wordt, na goedkeuring 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
Gunstig advies van de behandelende diensten.
Argumentatie van de Gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit
De Gemeenteraad sluit zich aan bij het advies van het College van Burgemeester en Schepenen zoals
dit verder vorm werd gegeven vanuit de administratie.
Met eenparigheid
BESLUIT
Art. 1: Onderstaande beslissingen m.b.t. kermissen Herselt komen te vervallen:
De gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2001 m.b.t. kermis Ramsel 1 en 2.
De gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2001 m.b.t. kermis Blauberg.
De gemeenteraadsbeslissing van 21 oktober 2013 m.b.t. kermis Herselt-Centrum 1 en 2.
De gemeenteraadsbeslissing van 31 maart 2014 m.b.t. kermis Bergom.
De gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2017 m.b.t. kermissen Herselt – versie 1.
Art. 2: Onderstaande verkeersmaatregelen worden genomen:
2.1 Kermis Ramsel 1 en 2:
Vanaf woensdag om 12 uur voor tot en met de vrijdag om 12 uur na de zondag voor
O.H.Hemelvaart en de woensdag om 12 uur voor tot en met de woensdag om 12 uur na de
tweede zondag van september:
- zal het verkeer voor iedere bestuurder verboden zijn op het plein in de Stationsstraat naast
het oude gemeentehuis.
Deze regeling zal met verbodsborden C3 gesignaleerd worden.
- is al het verkeer verboden, uitgezonderd plaatselijk verkeer in de Wasserijstraat, in het
gedeelte tussen Achter Kennes en het plein.
Deze regeling zal met verbodsborden C3 met onderborden gesignaleerd worden.
- wordt een stationeer- en parkeerverbod ingevoerd op het plein achter de kerk.
Deze regeling zal met de borden E3 met onderborden gesignaleerd worden.
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2.2 Kermis Blauberg:
Vanaf woensdag om 12 uur voor tot en met de woensdag om 12 uur na de eerste
zondag van juli:
- zal het verkeer voor iedere bestuurder verboden zijn op de rijbaan en het plein achter de
kerk van Blauberg.
Deze regeling zal met verbodsborden C3 gesignaleerd worden.
- is al het verkeer verboden, uitgezonderd plaatselijk verkeer in de Groenstraat, in het
gedeelte tussen Blauberg en de Sparstraat en in Wezelseheide, in het gedeelte tussen
Blauberg en Sparstraat.
Deze regeling zal met verbodsborden C3 met onderborden en F45 gesignaleerd worden.
- wordt een stationeer- en parkeerverbod ingevoerd op het plein achter de kerk.
Deze regeling zal met de borden E3 met onderborden gesignaleerd worden.
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2.3 Kermis Herselt-Centrum:
2.3.1. Kermis 1
• In het Dorp - N19, het gedeelte gelegen tussen het kruispunt met de Blaubergsesteenweg en
het kruispunt met de Wolfsdonksesteenweg en in de Kerkstraat, het gedeelte gelegen tussen
Dorp en de weg aan de voorzijde van het gemeentehuis en op het gemeenteplein voor zover
deze bezet is door attracties of dienen vrijgehouden te worden voor de openbare veiligheid,
wordt volgende regeling ingevoerd:
◦ Parkeer- en stationeerverbod
▪ Vanaf een uur voorafgaand aan de plaatsingsperiode, met name vanaf 17.00 uur op
donderdag vóór Pinksteren tot 13.30 uur op woensdag na Pinksteren.
▪ Deze regeling zal met de borden E3 met onderborden gesignaleerd worden.
◦ Enkel plaatselijk verkeer toegelaten
▪ Gedurende de periode van de plaatsing van de kermis, met name vanaf 18.00 uur op
donderdag vóór Pinksteren tot 16.00 uur op zaterdag vóór Pinksteren.
▪ Gedurende de periode van de afbraak van de kermis, met name vanaf 24.00 uur op
dinsdag na Pinksteren tot 13.30 uur op woensdag na Pinksteren.
▪ Deze regeling zal met verbodsborden C3 met onderborden gesignaleerd worden.
◦ Enkel hulpdiensten toegelaten
▪ Gedurende de periode van opening van de kermis, met name vanaf 16.00 uur op
zaterdag vóór Pinksteren tot 24.00 uur op dinsdag na Pinksteren.
▪ Deze regeling zal met verbodsborden C3 met onderborden gesignaleerd worden.
• Vanaf 18.00 uur op donderdag vóór Pinksteren tot 13.30 uur op woensdag na Pinksteren
wordt volgende omleiding, met parkeerverbod op het omleidingstraject, ingevoerd:
◦ Verbod opgelegd aan voertuigen waarvan de massa in beladen toestand meer bedraagt
dan 5 ton, uitgezonderd plaatselijk, en die door de Blaubergsesteenweg (gewestweg
N212) in de richting van Blauberg rijden, om rechtsaf te slaan naar de Molenbergstraat.
◦ voor het verkeer komende uit de richting Aarschot, een omleiding gesignaleerd via de
Wolfsdonksesteenweg, Molenbergstraat en Blaubergsesteenweg.
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◦
◦

◦

voor het verkeer van auto’s, komende uit de richting Westerlo, een omleiding
gesignaleerd via Limberg, Dieperstraat en Halfmaanstraat.
voor het verkeer van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand meer bedraagt
dan 5 ton en die uit de richting Westerlo en Herentals komen, een omleiding
gesignaleerd via Westmeerbeek, Ramsel en Begijnendijk.
Deze regeling zal met de borden E3 met onderborden gesignaleerd worden.

2.3.2. Kermis 2
In het Dorp - N19, het gedeelte gelegen tussen het kruispunt met de Blaubergsesteenweg en
het kruispunt met de Wolfsdonksesteenweg en in de Kerkstraat, het gedeelte gelegen tussen
Dorp en de weg aan de voorzijde van het gemeentehuis en op het gemeenteplein voor zover
deze bezet is door attracties of dienen vrijgehouden te worden voor de openbare veiligheid,
wordt volgende regeling ingevoerd:
◦ Parkeer- en stationeerverbod
▪ Vanaf een uur voorafgaand aan de plaatsingsperiode, met name vanaf 17.00 uur op
donderdag vóór de derde zondag van september tot 13.30 uur op woensdag na de
derde zondag van september.
▪ Deze regeling zal met de borden E3 met onderborden gesignaleerd worden.
◦ Enkel plaatselijk verkeer toegelaten
▪ Gedurende de periode van de plaatsing van de kermis, met name vanaf 18.00 uur op
donderdag vóór de derde zondag van september tot 16.00 uur op zaterdag vóór de
derde zondag van september.
▪ Gedurende de periode van de afbraak van de kermis, met name vanaf 24.00 uur op
dinsdag na de derde zondag van september tot 13.30 uur op woensdag na de derde
zondag van september.
▪ Deze regeling zal met verbodsborden C3 met onderborden gesignaleerd worden.
◦ Enkel hulpdiensten toegelaten
▪ Gedurende de periode van opening van de kermis, met name vanaf 16.00 uur op
zaterdag vóór de derde zondag van september tot 24.00 uur op dinsdag na de derde
zondag van september.
▪ Deze regeling zal met verbodsborden C3 met onderborden gesignaleerd worden.
• Vanaf 18.00 uur op donderdag vóór de derde zondag van september tot 13.30 uur op
woensdag na de derde zondag van september wordt volgende omleiding, met
parkeerverbod op het omleidingstraject, ingevoerd:
◦ Verbod opgelegd aan voertuigen waarvan de massa in beladen toestand meer bedraagt
dan 5 ton, uitgezonderd plaatselijk, en die door de Blaubergsesteenweg (gewestweg
N212) in de richting van Blauberg rijden, om rechtsaf te slaan naar de Molenbergstraat.
◦ voor het verkeer komende uit de richting Aarschot, een omleiding gesignaleerd via de
Wolfsdonksesteenweg, Molenbergstraat en Blaubergsesteenweg.
◦ voor het verkeer van auto’s, komende uit de richting Westerlo, een omleiding
gesignaleerd via Limberg, Dieperstraat en Halfmaanstraat.
◦ voor het verkeer van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand meer bedraagt
dan 5 ton en die uit de richting Westerlo en Herentals komen, een omleiding
gesignaleerd via Westmeerbeek, Ramsel en Begijnendijk.
◦ Deze regeling zal met de borden E3 met onderborden gesignaleerd worden.
•
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•
-

•
•

2.4 Kermis Bergom:
Vanaf woensdag 12 uur voor Pasen tot en met woensdag 12 uur na Pasen wordt:
Enkel plaatselijk verkeer toegelaten:
in de Kaaistraat vanaf het kruispunt met de Berglaan tot 50 m voor het kruispunt met de
Diestsebaan.
in de Oude Baan vanaf het kruispunt met de Berglaan tot 20 m voor het kruispunt met de
Kaaistraat.
op de Diestsebaan vanaf het kruispunt met de Berglaan tot net na de verbindingsweg tussen
Oude Baan en Diestsebaan, ook Oude Baan genoemd.
Deze regeling zal met verbodsborden C3 met onderborden gesignaleerd worden.
Alle verkeer verboden, uitgezonderd hulpdiensten:
in de Kaaistraat vanaf 50 m voor het kruispunt met de Diestsebaan tot aan de Diestsebaan.
in de Oude Baan vanaf 20 m voor het kruispunt met de Kaaistraat tot aan de Kaaistraat.
in de Diestsebaan tussen de verbindingsweg tussen Oude Baan en Diestsebaan, ook Oude
Baan genoemd en de Kaaistraat.
in de Hoge Dreef vanaf 100 m voor het kruispunt met de Diestsebaan tot aan de Diestsebaan.
Deze regeling zal met verbodsborden C3 met onderborden gesignaleerd worden.
Stationeer- en parkeerverbod ingevoerd op de parking t.h.v. de kerk.
Deze regeling zal met de borden E3 met onderborden gesignaleerd worden.

Vanaf woensdag 12 uur voor Pasen tot en met zaterdag 23 uur voor Pasen wordt:
• Enkel plaatselijk verkeer toegelaten:
- in de Diestsebaan vanaf het kruispunt met de Westerlosesteenweg tot 25 m voor het
kruispunt met de Kaaistraat.
Deze regeling zal met verbodsborden C31 met onderborden gesignaleerd worden.
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• Alle verkeer verboden, uitgezonderd hulpdiensten:
- in de Diestsebaan vanaf 25 m voor het kruispunt met de Kaaistraat tot aan kruispunt
Kaaistraat/Diestsebaan.
Deze regeling zal met verbodsborden C3 met onderborden gesignaleerd worden.

•
-

•
-

Vanaf zaterdag 23 uur voor Pasen tot en met woensdag 12 uur na Pasen wordt:
Enkel plaatselijk verkeer toegelaten:
in de Diestsebaan vanaf het kruispunt met de Westerlosesteenweg tot 50 m voor het
kruispunt met Kaaistraat.
Deze regeling zal met verbodsborden C31 met onderborden gesignaleerd worden.
Alle verkeer verboden, uitgezonderd hulpdiensten:
in de Diestsebaan vanaf 50 m voor het kruispunt met de Kaaistraat tot aan kruispunt
Kaaistraat/Diestsebaan.
Deze regeling zal met verbodsborden C3 met onderborden gesignaleerd worden.
Voor het verkeer wordt een omleiding gesignaleerd via de Berglaan.
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Art. 3:
Art. 4:

De foorkramers mogen oprijden van zodra de politie hiertoe toestemming verleent en ten
vroegste op het uur van afsluiting van de rijweg.
Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de
Verkeersveiligheid.

OPENBARE WERKEN
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10. Aanstellen van een ontwerper voor de afbraak van de bestaande kapel Varenwinkel en
nieuwbouw van een gemeenschapszaal, annex kapel - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze (1.857.073.541)
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 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 de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de
goed te keuren uitgave excl. BTW bereikt niet de drempel van 144.000,00 euro);
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanstellen van een ontwerper voor de afbraak van
de bestaande kapel Varenwinkel en nieuwbouw van een gemeenschapszaal, annex kapel” een bestek
met nr. 2018-017 werd opgesteld;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 61.157,03 euro (excl. BTW) of
74.000,01 euro (incl. BTW);
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het meerjarenplan 2014-2019 onder
actie 2018140303 (Realisatie van gemeenschapslokalen in Varenwinkel) en onder budgetraming
218140865;
Momenteel is er een budget van 300.000,00 euro voorzien voor de erelonen van de ontwerper én de
realisatie van de gebouwen. Indien uit de ingediende ontwerpen blijkt dat dit ontoereikend is, zal er
aan de Gemeenteraad een budgetwijziging dienen voorgelegd te worden.
Tussenkomst
Raadslid Jos Van Herck stelt een probleem te hebben dat er 6 maanden voor de verkiezingen nog
200.000 euro meer wordt uitgegeven dan initieel voorzien om de kapel te kunnen afbreken. Hij is
voorstander van een feestzaal voor de mensen in Varenwinkel, maar het dossier sleept al zolang aan,
nu nog ineens snel snel er door duwen hoeft ook niet meer. Het Raadslid pleit ervoor om dit dossier
te verschuiven tot na de verkiezingen, wie dan ook aan het roer staat. Het raadslid vraagt vervolgens
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hoe lang de mensen in Varenwinkel zonder Kapel zouden zitten bij afbraak, en ten derde wat de
inbreng van het kerkfabriek is in dit dossier.
Raadslid Mireille Colson treedt raadslid Jos Van Herck bij in zijn opmerking dat het dossier nu niet
meer kan beslist worden voor de verkiezingen. Ze voegt toe dat de ramingen enkel maar de kost voor
de ontwerper (74.000 euro) bevat en de kostprijs van het gebouw er nog bij moet komen.
Het agendapunt en de beslissing zijn prematuur: er is nog steeds geen vergelijking tussen de beide
pistes: nieuwbouw versus verbouwingen. Ze noemt dit een pure verkiezingsstunt, dit dossier staat
van 2012 op de agenda. Er is geen zicht op de kostprijs van een nieuwbouw.
Schepen Ronny Korthout antwoordt dat duidelijk is dat dit dossier al dateert van vorige jaren, de
budgetten waren reeds voorzien. Tijdens de ontwerpen bleek dat het budget ontoereikend zou zijn,
daarom is ook beslist om de beslissing bij te sturen en te opteren voor een nieuwbouw die duidelijk
goedkoper en efficiënter is op lange termijn, met een langere levensduur niet enkel te denken aan
energie-efficiëntie. Er werd nagekeken dat dit project inderdaad nog kan beslist worden dit jaar,
gezien het dossier al langer loopt en de budgetten voorzien zijn. De kerkfabriek wordt betrokken in
de besprekingen en in het dossier.
Raadslid Jos Van Herck stelt niet te begrijpen dat het dossier zolang aansleept, alle informatie die de
schepen aanhaalt was in 2012 toch ook al beschikbaar. Raadslid Jos Van Herck stelt dat het dossier
met haken en ogen aan elkaar hangt. Plannen worden opgemaakt, besproken met de verschillende
instanties, en dan opeens vlak voor de verkiezingen blijkt een verbouwing te duur te zijn. Had er in
het begin al meteen een offerte gemaakt geweest, had dat jaren geleden al besproken kunnen zijn.
Schepen Ronny Korthout weerlegt: de huidige piste was jaren geleden absoluut nog niet
bespreekbaar. Toen was een afbraak ondenkbaar voor de kerkfabriek. Schepen Ronny Korthout legt
de parallel met de toekomst van de parochiekerken nu. Op dit moment kan nog geen uitspraak
gedaan worden over hun toekomstige bestemming.
Raadslid Mireille Colson stelt voor om het voorliggende agendapunt aan te passen en de beslissing
voor te leggen om een vergelijkende studie te laten opmaken tussen nieuwbouw en verbouwing. Nu
zomaar een afbraak opdringen aan de raad noemt het raadslid onkies.
Schepen Ronny Korthout schetst hoe de visie gewijzigd is om uiteindelijk voor een nieuwbouw te
opteren en schetst hoe er tot het geraamde bedrag van een nieuwbouw gekomen wordt. Bovendien
lag het lastenboek ter inzage van de raad.
Raadslid Jos Van Herck herhaalt niet akkoord te kunnen gaan met de werkwijze en de timing.
Raadslid Karel Verstappen sluit zich daar bij aan.
Raadslid Mireille Colson vraagt of dit werd overlegd met de kerkfabriek. Schepen Ronny Korthout
stelt dat de kerfabriek duidelijk is: ze willen betrokken worden bij de concrete plannen om na te gaan
of de afspraken met de liturgische ruimte worden gevolgd.
De voorzitter vraagt om over te gaan tot de stemming.
Stemmen voor:
Luc Peetermans, Ronan Korthout, Martina Peeters, Gerda Battel, Christiane Van Thielen, Frans
Luyten, Louis Van Hove, Hilde Van Reet, Guy Hermans, Evelien Van Bedts en Wendy Tubbax
Stemt tegen:
Jos Van Herck
Onthouden zich:
Karel Verstappen, Mark Van den Wouwer, Mireille Colson, Rita Aerts, Ivo Van den Bulck, Hans Celen
en Jo Berens
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Motivatie stem tegen Jos Van Herck: De fractie is voor een kapel en feestzaal, en voor vernieuwing,
maar het Raadslid stemt tegen het principe zoals het nu gebeurt, daar kan niet mee akkoord gegaan
worden. Het Raadslid vraagt van de meerderheid fatsoen en respect te tonen.
Motivatie onthouding Karel Verstappen: De fractie is voor een renovatie of nieuwbouw van de kapel,
maar deze moet duidelijk onderbouwd zijn, en dat is nu niet het geval. Daarom kan met dit dossier in
de huidige vorm niet akkoord gegaan worden. De fractie wordt hier in een richting gedwongen en tot
een beslissing gedwongen die een half jaar voor de verkiezingen niet kan genomen worden.
Motivatie onthouding Mark Van den Wouwer: De fractie is voor een renovatie of nieuwbouw van de
kapel, maar deze moet duidelijk onderbouwd zijn, en dat is nu niet het geval. Daarom kan met dit
dossier niet akkoord gegaan worden. De fractie wordt hier in een richting gedwongen en tot een
beslissing die een half jaar voor de verkiezingen niet kan genomen worden.
Motivatie onthouding Mireille Colson: De fractie is voor een renovatie of nieuwbouw van de kapel,
maar deze moet duidelijk onderbouwd zijn, en dat is nu niet het geval. Daarom kan met dit dossier in
de huidige vorm niet akkoord gegaan worden. De fractie wordt hier in een richting gedwongen en tot
een beslissing gedwongen die een half jaar voor de verkiezingen niet kan genomen worden.
Motivatie onthouding Rita Aerts: De fractie is voor een renovatie of nieuwbouw van de kapel, maar
deze moet duidelijk onderbouwd zijn, en dat is nu niet het geval. Daarom kan met dit dossier in de
huidige vorm niet akkoord gegaan worden. De fractie wordt hier in een richting gedwongen en tot
een beslissing gedwongen die een half jaar voor de verkiezingen niet kan genomen worden.
Motivatie onthouding Ivo Van den Bulck: De fractie is voor een renovatie of nieuwbouw van de kapel,
maar deze moet duidelijk onderbouwd zijn, en dat is nu niet het geval. Daarom kan met dit dossier in
de huidige vorm niet akkoord gegaan worden. De fractie wordt hier in een richting gedwongen en tot
een beslissing gedwongen die een half jaar voor de verkiezingen niet kan genomen worden.
Motivatie onthouding Hans Celen: De fractie is voor een renovatie of nieuwbouw van de kapel, maar
deze moet duidelijk onderbouwd zijn, en dat is nu niet het geval. Daarom kan met dit dossier in de
huidige vorm niet akkoord gegaan worden. De fractie wordt hier in een richting gedwongen en tot
een beslissing gedwongen die een half jaar voor de verkiezingen niet kan genomen worden.
Motivatie onthouding Jo Berens: De fractie is voor een renovatie of nieuwbouw van de kapel, maar
deze moet duidelijk onderbouwd zijn, en dat is nu niet het geval. Daarom kan met dit dossier in de
huidige vorm niet akkoord gegaan worden. De fractie wordt hier in een richting gedwongen en tot
een beslissing gedwongen die een half jaar voor de verkiezingen niet kan genomen worden.
BESLUIT
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-017 en de raming voor de
opdracht “Aanstellen van een ontwerper voor de afbraak van de bestaande kapel
Varenwinkel en nieuwbouw van een gemeenschapszaal, annex kapel”. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 61.157,03 euro (excl.
BTW) of 74.000,01 euro (incl. BTW).
Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Art. 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het meerjarenplan 2014-2019 onder raming
2018140865.
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Art. 4:

Indien uit de ingediende ontwerpen blijkt dat het vooropgestelde budget ontoereikend is,
zal er aan de Gemeenteraad een budgetwijziging dienen voorgelegd te worden.

SECRETARIAAT
11. Action item list (2.075.1.077)
ID

Type

Statu
s

Datum

Beschrijving van
het te
onderzoeken item

Wie
rappo
r-teert

Graad
van
belang

1

beleidspun
t
beleidspun
t
stand van
zaken

Open

25/03/201
3
25/03/201
3
01/09/201
4

Colleg
e
Colleg
e
Colleg
e

Normaa
l
Normaa
l
Normaa
l

7

stand van
zaken

Open

01/09/201
4

Colleg
e

8

stand van
zaken

Open

25/03/201
3

Feestzaal
Varenwinkel
Stand van zaken
kerkhoven
Oplevering
Westerlosesteenw
eg
Hagen
Blaubergsestwg. Averbodesestwg.
Weekendverblijven
-problematiek

9

stand van
zaken

Open

21/10/201
3

10

stand van
zaken
stand van
zaken

Open

29/06/201
5
21/03/201
6

12

stand van
zaken

Open

24/10/201
6

13

stand van
zaken
stand van
zaken

Open

06/03/201
7
23/04/201
8

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

3
6

11

14

Open
Open

Open

Open

Eerstelijnszones

Datu
m
rappo
rtage
nvt

Vrage
nde
partij

nvt

N-VA

nvt

N-VA

Normaa
l

nvt

N-VA

Colleg
e

Normaa
l

nvt

Colleg
e

Normaa
l

nvt

Hansy
Buts/
N-VA
Hansy
Buts

Colleg
e
Colleg
e

Normaa
l
Normaa
l

nvt

N-VA

nvt

N-VA

Colleg
e

Normaa
l

nvt

N-VA

Colleg
e
Colleg
e

Normaa
l
Normaa
l

nvt

N-VA

nvt

N-VA

sp.a

Tussenkomst
Het agendapunt van de eerstelijnszones wordt toegevoegd aan de action item list.

12. Varia
Raadslid Rita Aerts vraagt of het logo van de gemeente zomaar mag worden gebruikt zonder
toelating. Ze bevraagt hoe dit kan. De Burgemeester antwoordt dat er strikt genomen een toelating
nodig is. Het voorval waarnaar het Raadslid verwijst gebeurde zonder medeweten van de gemeente/
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het College. Hier werd geen toelating voor gegeven. Raadslid Rita Aerts vraagt of de gemeente hier
stappen in zal ondernemen.
Raadslid Ivo Van den Bulck vraagt hoe het zit met de toelating voor het trekken van een kabel van
Proximus onder de weg voor het OCMW-gebouw. HIer zijn al mensen gevallen omdat deze boven de
weg ligt.
Raadslid Mark Van den Wouwer vraagt de stand van zaken met betrekking tot de Strokapel. Het
College zou een bijkomende stabiliteitsstudie geweigerd hebben. Schepen Christiane Van Thielen
antwoordt dat er een meerkost aan lijkt te komen, en dat hierover vrijdag overleg gepland is. De
gemeente weigerde niet om een bijkomende stabiliteitsstudie uit te voeren. Raadslid Mark Van den
Wouwer drukt zijn vrees voor verder verval uit.
Raadslid Mireille Colson vraagt de Voorzitter toelichting over haar interview op RTV rond het project
Kruisveld. Nochtans was het de Voorzitter zelf die in het verleden het dossier toevoegde aan de
agenda van de raad in 2016 om dit er nog snel door te duwen vooraleer er 's nachts nog snel een
beslissing door het College kon goedgekeurd worden. In hoeverre verschilt het huidige dossier van
het vorige. De Voorzitter antwoordt dat het op de raad enkel gaat over het wegtracé. Gezien de
vragen die er leefden - reeds voorheen - en de bijkomende opmerkingen vanuit de Gecoro werd
geoordeeld dat het beter was om het dossier reeds voor agendering op de raad terug te sturen naar
de ontwerptafel. De bekommernis van de fractie over de impact van het project voor Ramsel was van
in het begin groot. Raadslid Mireille Colson vraagt of het dus niets te maken heeft met het grote
aantal ingediende bezwaarschriften.
Raadslid Mark Van den Wouwer zegt tevreden te zijn met het voortschrijdend inzicht, maar hekelt al
het werk dat hij zelf heeft gestopt in het dossier. De Voorzitter van de raad antwoordt het niet te
moeten aanvaarden dat wordt gezegd dat de meerderheid geen werk in dossiers steekt en niet hard
zou werken.
De Voorzitter sluit de openbare zitting om 23.20 uur.

De Voorzitter sluit de vergadering om 23:35 uur.

Aldus gedaan in bovenstaande zitting.
Namens de Gemeenteraad:
De Algemeen Directeur

Tina Vervloessem
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