Provincie Antwerpen
Gemeente HERSELT

Zitting van 28 mei 2018 - Gemeenteraad
Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Rita Aerts, Jo Berens - Raadsleden

Afwezig:

Hansy Buts - Raadslid

De Voorzitter opent de vergadering om 20:30 uur.

De Voorzitter verontschuldigt Raadslid Rita Aerts.
Fractieleider Peter Keymeulen verontschuldigt Raadslid Jo Berens.
De Voorzitter meldt dat ze van de Raadsleden Rita Aerts en Karel Verstappen de melding ontving dat
ze vanaf heden als onafhankelijk raadslid willen zetelen.
Raadslid Rita Aerts vroeg ook de motivering om als onafhankelijk Raadslid te zetelen op te nemen:
“Mijn motivatie hiervoor is dat Milo Anthonis, mijn echtgenoot, een burgerbeweging op gang heeft
gebracht in Herselt en hiermee op 14 oktober naar de verkiezingen trekt. Deontologisch kan ik het
voor mezelf niet verantwoorden om binnen N-VA te zetelen en me in te zetten voor de partij Mensen
Met Mensen. Deze beslissing nam ik in overleg met de fractieleider van N-VA.”
In openbare zitting
SECRETARIAAT
1.

Goedkeuring ontwerpnotulen van 23 april 2018

Situering
De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de Gemeenteraad van 23 april 2018.
Tussenkomst
Raadslid Peter Keymeulen stelt dat de lange versie van de ontwerpnotulen ter goedkeuring voorligt
zoals bevestigd werd door de Algemeen Directeur.
Raadslid Peter Keymeulen komt terug op de discussie uit de zitting van maart 2018, en vraagt om de
uitspraak van Schepen Ronny Korthout toe te voegen:
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"ik zal de opnamen nog even bijhouden en ten gepaste tijde laten horen." De geluidsopnames waren
zeer duidelijk.
Schepen Ronny Korthout antwoordt dat ook zijn fractie de geluidsopnames beluisterd heeft. Het
doet zich voor dat een Raadslid ter zitting van de Gemeenteraad aan de Algemeen Directeur vraagt
om een bepaalde zinsnede toe te voegen aan de notulen, en dan gebeurt dit ook. Ook is het mogelijk
om achteraf in de zitting nog een frase toe te voegen. De CD&V-fractie heeft bekeken of het
opportuun is om deze toevoeging te doen en of het met name een essentie van de zaak, van het
inhoudelijke van dit agendapunt betreft. Voor de CD&V-fractie is het niet opportuun en geen
meerwaarde om deze uitspraak letterlijk toe te voegen, te meer daar dit een zin is die uit de context
wordt getrokken uit de hele discussie.
Raadslid Peter Keymeulen stelt dat dit juist over de kern van de zaak gaat voor de N-VA-fractie, met
name wat er juist gezegd is op de zitting van de kerkraad. Voor de N-VA-fractie maakt dat de kern
van de zaak van wat er besproken werd. Voor de kerkfabriek is dit net wat gevoelig ligt.
Schepen Ronny Korthout stelt dat hij al twee keer heeft toegelicht wat er gezegd is geweest op de
kerkraad. Twee weken na de bewuste zitting werd er een nieuwe zitting gehouden waar de weergave
veel genuanceerder was in de notulen dan van de eerste vergadering. Hij heeft bewijzen die zijn
uitspraken staven. De Schepen voegt toe dat het toegelaten is geluidsopnames te maken ook zonder
dat de anderen hiervan op de hoogte werden gesteld. Maar, je mag de geluidsopnames niet in het
openbaar brengen. De Schepen vindt dat een woord een woord is, en hij houdt zich daar aan. De
gemeente en de kerkfabriek hebben een goede relatie en de Schepen wil deze niet in diskrediet
brengen, door het gebruik van geluidsopnames.
Raadslid Jos Van Herck sluit zich aan bij het relaas van Raadslid Peter Keymeulen, het is niet correct
verlopen.
Raadslid Mark Van den Wouwer vraagt: Schepen Ronny Korthout heeft gezegd de opnames zijn
duidelijk, wat is nu het probleem om deze frase op te nemen. De vraag was vorige Raad is dat gezegd
of niet, en de geluidsopnames zijn duidelijk: het is gezegd door de Schepen. Voor de N-VA-fractie is
het wel belangrijk om dit toe te voegen.
De Burgemeester komt tussen dat het opnemen van een zinnetje uit de context niet relevant is, dan
moet een discussie van 20 minuten helemaal worden meegenomen. Waar zijn we dan mee bezig, dat
is niet haalbaar, aldus de Burgemeester. De essentie is dat de kerkfabriek akkoord is, en dat
ondertussen ook bevestigd heeft. De berichten zijn bovendien duidelijk. Luister dan naar de hele
geluidsopname, en luister naar wat er valselijk naar het hoofd van Schepen Ronny Korthout werd
geslingerd.
De Burgemeester stelt voor de brief van de kerkfabriek aan de Raadsleden door te mailen.
Raadslid Mireille Colson stelt dat net doordat het nog door de Schepen ontkracht werd dat die
uitspraak werd gedaan, dat het des te relevanter is om deze zin toe te voegen. Bovendien blijft de
discussie relevant, want het blijft geldig dat de CD&V-fractie een beslissing heeft gecommuniceerd
alvorens dat deze was genomen.
De Voorzitter legt de ontwerpnotulen van 23 april ter goedkeuring voor:
De voorliggende notulen zonder aanpassing houden een goedkeuring in, het voorstel van de N-VAfractie legt een aanpassing van de notulen van 23 april voor:
Stemmen voor:
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Luc Peetermans, Kathleen Helsen, 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
Stemmen tegen:
Maurice Van der Veken, Karel Verstappen, Jos Van Herck, Mark Van den Wouwer, Mireille Colson,
Ivo Van den Bulck, Peter Keymeulen en Hans Celen
Motivatie stem tegen N-VA-fractie: De fractie vraagt toevoeging van de uitspraak van Schepen
Ronny Korthout.
BESLUIT
Art. 1: De voorgelegde ontwerpnotulen van de Gemeenteraad van 23 april 2018 goed te keuren,
zonder toevoeging van de uitspraak van Schepen Ronny Korthout.

FINANCIËN
2.

Retributiereglement voor het aanvragen van een omgevingsvergunning en andere
administratieve stukken in het kader van ruimtelijke ordening of leefmilieu

Situering
Op 25 april 2016 keurde de Vlaamse Regering het omgevingsvergunningsdecreet goed, welke deels
in werking trad op 23 februari 2017. Het decreet vervangt en verenigt de stedenbouwkundige en
verkavelingsvergunning en de milieuvergunning in een omgevingsvergunning.
Vanaf 1 juni 2017 zullen alle aanvragen behandeld worden volgens de procedure omschreven in het
omgevingsvergunningsdecreet.
Wettelijke gronden
Grondwet, meer bepaald artikel 170, § 4.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42, § 3 en 43, § 2, 15°.
Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 en uitvoeringsbesluiten van 27 november 2015.
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.
Decreet VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) van 15 mei 2009, zoals later gewijzigd.
Decreet DABM (Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid) van 5 april 1995, zoals later gewijzigd.
Motivering
Overwegende dat het behandelen van meldingen en aanvragen in het kader van het
omgevingsvergunningsdecreet een aanzienlijke inzet vergt van de gemeentelijke middelen en het
billijk is deze inzet door te rekenen aan degene op wiens initiatief en/of in wiens voordeel de
meldings- en vergunningsprocedures worden doorlopen;
Overwegende dat in de specifieke context van de gemeente Herselt, met een landelijke kern, en
gelet op de bestaande typologie, schaal ….e.d., volgende projecten globaal gezien als grootschalig
kunnen beschouwd worden (categorie C2):
•
•

Woonprojecten (bouw- en verkavelingsprojecten) vanaf 6 wooneenheden
Handel –, diensten-, kantoor- of horecaprojecten vanaf 350 m² netto (publiekstoegankelijke)
vloeroppervlakte

Gemeenteraad - 28 mei 2018

3

Grootschalige projecten hebben een grotere visuele en/of functionele impact op de omgeving.
Bovenstaande aantallen of m² leiden tot andere parkeervoorzieningen en/of een groter
bouwvolume. Ze hebben een grotere impact op de omgeving ten gevolge van meer mobiliteit,
hogere woningdichtheid, … e.d.
Grootschalige projecten brengen bijkomende kosten met zich mee voor de gemeente. De
ontwikkelaar heeft het voordeel van het project. De grootte van de kosten staat in verhouding tot de
omvang en de complexiteit van het project. Grootschalige projecten vragen om een bijkomende
kwaliteitstoetsing. Deze kwaliteitstoets is ten voordele van kwaliteit en woonkwaliteit zelf en ten
voordele van de omgeving.
Gelet op het feit dat de gemeente financiële middelen nodig heeft voor zijn werking en
investeringen.
Tussenkomst
Raadslid Peter Keymeulen haalt aan dat een retributie inhoudt dat er betaald moet worden,
ongeacht of er een vergunning wordt bekomen. Dit maakt dat je eventueel twee keer zou moeten
betalen als je een dossier twee keer moet indienen. Bovendien merkt IOK op dat er toch een aantal
bedenkingen en risico’s zijn met betrekking tot de rechtszekerheid van het invoeren van de
voorgestelde retributie, zeker als de bijdrage hoog is. Juridisch gezien is ook de hoogte van het
bedrag dus onzeker.
Daarnaast vraagt de N-VA-fractie om de uitsluiting van de sociale bouwmaatschappijen te schrappen.
Schepen Ronny Korthout stelt dat het net de bedoeling is van de kwaliteitskamer om in een 1 op 1 relatie aan een kwalitatief project te werken en zo te ondervangen dat een project meerdere keren
moet worden ingediend. Ook werden de tarieven wel gespiegeld aan andere besturen. Het gaat
inderdaad om een retributie, geen belasting, omdat er een tegenprestatie voor in de plaats staat.
Schepen Kathleen Helsen vult aan dat de gemeente meer en meer geconfronteerd wordt met grote
projectaanvragen, die een serieuze impact hebben op de omgeving, waarbij het zeer belangrijk is dat
ze kwaliteitsvol zijn. Daarom wil het college deze projecten toch laten voorleggen op een
kwaliteitskamer, zodat er ernstige inspanningen worden gedaan om tot een kwaliteitsvol project te
komen. Voorbesprekingen kunnen altijd worden gehouden om een aantal zaken af te toetsen. Maar
om de kosten niet ten laste van de totale gemeenschap te brengen, is het aangewezen een retributie
in te voeren.
Ook vandaag zijn sociale huisvestingsmaatschappijen vrijgesteld van een aantal vergoedingen, en
deze lijn wenste het College door te trekken, vandaar het voorstel deze uit te sluiten.
Raadslid Peter Keymeulen leest voor uit het advies van IOK waar er toch duidelijk wordt gesteld dat
het invoeren van een retributie risico's inhoudt. De Burgemeester nuanceert dat de kwaliteitskamer
geen facultatieve kwestie is, want dat deze (voorgestelde) projecten de facto langs de
kwaliteitskamer moeten passeren. Het is dus een werkelijk onderdeel van de procedure.
Particulieren kunnen zelf rechtstreeks geen gebruik maken van de kwaliteitskamer van IOK. Dit moet
via de gemeente. Bovendien is het zo dat dit voorstel van retributie onder de kostprijs is. Raadslid
Peter Keymeulen vraagt bevestiging dat de gemeente kan opleggen dat de projectontwikkelaar de
kwaliteitskamer moet passeren. Bovendien legt het College het advies van IOK naast zich neer dat
bedragen van deze grootteorde de retributie onzeker maken. Deze onzekerheden zorgen er
misschien voor dat geen enkele projectontwikkelaar nog een project wil laten ontwikkelen in Herselt.
Het advies van IOK is voor de N-VA-fractie duidelijk, en het besluit van het College valt voor de fractie
moeilijk te rijmen met dit advies.
Schepen Kathleen Helsen stelt dat meerdere gemeenten gebruik maken van de kwaliteitskamer, en
dit succesvol toepassen. De hoogte van het bedrag werd tevens afgetoetst met andere besturen.
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De Burgemeester voegt toe dat een advies inderdaad stelt dat er moet worden opgepast, maar dit
betekent niet dat het juridisch niet juist zou zijn.
Raadslid Peter Keymeulen vat samen: voor zijn fractie zijn de retributiebedragen te hoog, en er zitten
teveel onzekere aspecten aan, onder andere het feit dat het een aanname is dat de kwaliteitskamer
verplicht is.
Raadslid Ivo Van den Bulck vraagt of er een maximum gesteld wordt op het bedrag, of dat je steeds
opnieuw een dossier moet indienen en betalen. Schepen Kathleen Helsen antwoordt dat de ervaring
in andere gemeenten leert dat wanneer de adviezen van de kwaliteitskamer worden gevolgd, een
project de kamer 1 of 2 keer moet passeren, zelden 3 keer. Als er geen rekening met het advies
wordt gehouden is het natuurlijk onzeker. Bij elke aanvraag is de retributie verschuldigd.
De Voorzitter vraagt over te gaan tot de stemming:
Stemmen voor:
Luc Peetermans, Kathleen Helsen, 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:
Maurice Van der Veken, Karel Verstappen, Jos Van Herck, Mark Van den Wouwer, Mireille Colson,
Ivo Van den Bulck, Peter Keymeulen en Hans Celen
Motivatie onthouding N-VA-fractie: 3 opmerkingen als argumentatie (Er zijn risico's verbonden aan
het invoeren van een dergelijke retributie, en er is bovendien onzekerheid juridisch gezien de hoogte
van het bedrag. Daarnaast vraagt de N-VA-fractie om de uitsluiting van de sociale
bouwmaatschappijen te schrappen.)
BESLUIT
Art. 1: Met ingang van 1 juni 2018 tot en met 31 december 2019 wordt een retributie geheven op
de aanvragen van omgevingsvergunningen, meldingen van omgevingsdossiers, aanvragen
tot bijstelling van de verkaveling en de verzoeken tot bijstelling of afwijking van de
milieuvoorwaarden. Zolang de omgevingsvergunning nog niet in werking treedt op lokaal
niveau, vallen de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen
nog onder toepassing van gemeenteraadsbesluiten van respectievelijk 19 december 2016
en 16 december 2013.
Art. 2: De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de aanvraag doet
voor de in artikel 3 opgesomde aanvragen in het kader van het decreet op de
omgevingsvergunning.
Art. 3:
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Art. 4:

Art. 5:

De retributie wordt, in voorkomende gevallen, verhoogd met:
- de publicatiekosten van de bekendmaking van het openbaar onderzoek in dag- en
weekbladen
- het bedrag van de aangetekende zending per aangeschreven betrokkene in het kader van
het openbaar onderzoek
De retributies zijn niet verschuldigd voor aanvragen van het gemeentebestuur, het
autonoom gemeentebedrijf, het plaatselijke OCMW, sociale bouwmaatschappijen en
hogere overheden (het Rijk, het Vlaams Gewest en de provincie).
De retributie is verschuldigd door de aanvrager en is te betalen bij het indienen van de
aanvraag, hetzij door storting op het rekeningnummer van de gemeente Herselt, hetzij aan
de Financieel Directeur die hiervoor kwijting zal geven.
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Art. 6:

Artikel 94 van het Gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te
vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale
schuldvorderingen.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN
3.

Cipal - algemene vergadering op 15 juni 2018 (2.075.7)

Situering
Gelet op het Gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de
Gemeenteraad;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg
“DIS”);
Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg
“Cipal”) van 15 december 2017;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van Cipal;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2014 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger
van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal;
Gelet op de oproeping van 26 april 2018 tot de algemene vergadering van Cipal van 15 juni 2018 met
de volgende agendapunten:
1) Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017
2) Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, afgesloten
op 31 december 2017
3) Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017
4) Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017,
afgesloten op 31 december 2017
5) Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2017
6) Vervanging van een op voordracht van de provincie Antwerpen benoemde bestuurder
7) Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
8) Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering;
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal;
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde agendapunten
te weigeren;
Overwegende dat artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering;
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Opmerking: Op de raad van 26 mei 2014 werd Louis Van Hove aangeduid als vertegenwoordiger
(Christiane Van Thielen – plaatsvervanger) van de gemeente om deel te nemen aan alle algemene
vergaderingen van Cipal tot en met 31 december 2018.
Louis Van Hove kan aanwezig zijn op de algemene vergadering van Cipal op 15 juni 2018.
Met eenparigheid
BESLUIT
Art. 1: De agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 15 juni 2018 worden
goedgekeurd.
Art. 2: De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene
vergadering van Cipal van 15 juni 2018 te handelen en te beslissen conform dit besluit.
Indien de algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien de
algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de
gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende
vergadering met dezelfde agenda.
Art. 3: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit
en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

4.

PIDPA - statutaire jaarvergadering op 18 juni 2018 (2.075.7)

Situering
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Op maandag 18 juni 2018 om 11 uur organiseert Pidpa de statutaire jaarvergadering op het
administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen.
De agenda van deze vergadering is als volgt:
1.
Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
2.
Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2017.
3.
Verslag van de commissaris over het jaar 2017.
4.
Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2017.
5.
Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris.
6.
Benoeming(en).
7.
Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Aan de Gemeenteraad wordt voorgesteld om deze agendapunten goed te keuren.
Wettelijke gronden
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikel 44 en
59.
De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2007, inzonderheid artikelen 19 tot en met 26 en artikel 42.
Toelichting en advies
Pidpa bezorgde op 23 april 2018 de agenda en volgende bijlagen bij de statutaire jaarvergadering:
verslag van de raad van bestuur over het jaar 2017
de jaarrekening over het boekjaar 2017
het verslag van de commissaris-revisor
model als raadsbeslissing
een volmacht
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De voorgelegde documenten omvatten de verslaggeving omtrent de werking van Pidpa over het
voorbije jaar 2017.
In zitting van de Gemeenteraad van 25 november-2013 werden de volgende afgevaardigden
aangeduid:
- Louis Van Hove als afgevaardigde
- Christiane Van Thielen als plaatsvervangend afgevaardigde
voor de huidige legislatuur op de algemene vergaderingen van Pidpa.
Frans Luyten maakt deel uit van de raad van bestuur.
Argumentatie van de Gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit
De Gemeenteraad sluit zich aan bij het advies/voorstel van de administratie.
Financiële weerslag
Er zijn hieraan geen financiële aspecten verbonden.
Met eenparigheid
BESLUIT
Art. 1: Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2017, de jaarrekening over het boekjaar
2017 en het verslag van de commissaris worden goedgekeurd.
Art. 2: Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 2017,
wordt goedgekeurd.
Art. 3: Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering
van 18 juni 2018, overeenkomstig deze beslissing te stemmen alsook de voorgestelde
benoeming(en) goed te keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt
samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze algemene vergadering.
Art. 4: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit
en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246, 2018
Antwerpen.

5.

Zefier - algemene vergadering op 28 juni 2018 (2.075.7)

Situering
De Gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd, op geldige wijze samengesteld om te kunnen
beslissen;
Gelet op het Gemeentedecreet, en in het bijzonder op artikel 42;
Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180;
Gelet op het feit dat de stad/gemeente vennoot is van de cvba Zefier;
Gelet op de statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 27 en 28;
Gelet op de uitnodiging bij brief van 3 mei 2018 tot de bijzondere algemene vergadering van de cvba
Zefier op 28 juni 2018;
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;
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Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde
agendapunten te weigeren;
Toelichting en advies
De agenda ziet er als volgt uit:
1)
Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de
Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV over het boekjaar afgesloten op 31
december 2017;
2)
Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest
DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
3)
Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de gemeenten
van Gaselwest DV;
4)
Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de
Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse DV over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2017;
5)
Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het
Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
6)
Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de
Energievoorziening in het Antwerpse DV;
7)
Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Fingem
DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
8)
Goedkeuring jaarrekening van Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31 december
2017;
9)
Kwijting aan bestuurders en commissaris van Fingem DV;
10)
Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Finilek
DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
11)
Goedkeuring jaarrekening van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
12)
Kwijting aan bestuurders en commissaris van Finilek DV;
13)
Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de
Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2017;
14)
Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in Westen Oost-Vlaanderen DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
15)
Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsintercommunale voor
Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV;
16)
Volmacht met betrekking tot de uitvoering van de genomen beslissingen.
Met eenparigheid
BESLUIT
Art. 1: Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring te
hechten aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de bijzondere
algemene vergadering van de cvba Zefier van 28 juni 2018.

6.

Zefier - aanduiding vertegenwoordiger voor algemene vergadering (2.075.7)

Situering
Eind december 2017 beslisten de algemene vergaderingen van de Vlaamse financieringsverenigingen
Figga, Finea, Fingem, Finilek en Finiwo tot volledige opsplitsing van hun activiteiten.Alle participaties
in milieuvriendelijke energieprojecten zouden daarbij overgedragen worden aan de nieuwe holding
Zefier CVBA.
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Per 1 april 2018 is de splitsing van voornoemde financieringsverenigingen in werking getreden.
De financieringsverenigingen hebben bijgevolg opgehouden te bestaan, en hun vermogen is
overgedragen aan enerzijds Zefier CVBA en anderzijds hun respectievelijke
zusterdistributienetbeheerders.
Aan de bestuursmandaten van de vertegenwoordigers in de gesplitste financieringsverenigingen is
per 31 maart 2018 een einde gekomen.
Wettelijke gronden
Gemeentedecreet, artikel 42;
Vlaams decreet van 06-juli-2001, artikel 44, 1ste alinea, houdende de intergemeentelijke
samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordiger(s)
voor een (buitengewone) algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij
gemeenteraadsbesluit moeten aanduiden uit de leden van de Gemeenteraad.
Discussie ter zitting:
Raadslid Hilde Van Reet draagt namens de CD&V-fractie Burgemeester Luc Peetermans voor als
volmachtdrager en Voorzitter Wendy Tubbax als plaatsvervanger.
Raadslid Peter Keymeulen draagt namens de N-VA-fractie Raadslid Mark Van den Wouwer voor als
volmachtdrager en Raadslid Ivo Van den Bulck als plaatsvervanger.
De geheime stemming leidt tot volgende resultaten:
Volmachtdrager:
Luc Peetermans: 12 stemmen voor
Mark Van den Wouwer: 5 stemmen voor
Ivo Van den Bulck: 2 stemmen voor
1 ongeldige stem
Plaatsvervangend volmachtdrager:
Wendy Tubbax: 12 stemmen voor
Ivo Van den Bulck: 6 stemmen voor
Mark Van den Wouwer: 1 stem voor
Maurice Van der Veken: 1 stem voor
BESLUIT
Art. 1: De heer Luc Peetermans , Burgemeester, aan te duiden als volmachtdrager van de
gemeente om deel te nemen aan de (buitengewone) algemene vergaderingen van Zefier.
Art. 2: Mevrouw Wendy Tubbax, Voorzitter van de Gemeenteraad, aan te duiden als
plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de
(buitengewone) algemene vergaderingen van Zefier.
Art. 3: De volmachtdrager van de gemeente die zal deelnemen aan de (buitengewone) algemene
vergaderingen van Zefier op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de Gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.

7.

Kleine Landeigendom Zuiderkempen - algemene vergadering op 29 mei 2018 - goedkeuring
agenda (1.778.532)

Situering
Algemene vergadering Kleine Landeigendom Zuiderkempen op 29 mei 2018 om 18 uur in de
feestzalen De Vlaschaard, Seysheistraat 16/B, 2235 Hulshout, met volgende agenda:
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1) Kennisname van het verslag van de raad van bestuur over de verrichtingen van het dienstjaar
2017 en het bijzonder verslag m.b.t. het toezicht op het sociale oogmerk van de
vennootschap
2) Kennisname van het verslag van de commissaris
3) Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2017, van de resultatenrekening, van de
waarderingsregels en van de resultaatverwerking
4) Te geven ontheffing aan de bestuurders en aan de commissaris
5) Allerlei
In zitting van de Gemeenteraad van 28 januari 2013 werden de volgende afgevaardigden aangeduid:
- Guy Hermans als afgevaardigde
- Christiane Van Thielen als plaatsvervangend afgevaardigde
voor de huidige legislatuur op de algemene vergaderingen van Kleine Landeigendom Zuiderkempen.
Guy Hermans zal aanwezig zijn op de algemene vergadering op dinsdag 29 mei 2018.
Met eenparigheid
BESLUIT
Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van Kleine
Landeigendom Zuiderkempen op 29 mei 2018.

8.

De Lijn - algemene vergadering op 29 mei 2018 (1.812.3)

Situering
Uitnodiging van De Lijn betreffende de algemene vergadering die zal doorgaan op 29 mei 2018 om 14
uur in het kenniscentrum ARhus, De Munt 8, 8800 Roeselare.
Agenda van de 27ste algemene vergadering van aandeelhouders van De Lijn:
1. Verwelkoming en inleiding
2. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van
commissarissen-revisoren
a. Beleidsverslag Toelichting door Roger Kesteloot, directeur-generaal
b. Commentaar bij de jaarrekening Toelichting door Werner Jacobs, directeur Financieel Beleid &
ICT
c. Mededeling van het verslag van het college van commissarissen-revisoren Toelichting door het
college van commissarissen-revisoren
d. Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening
3. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het College van
Commissarissen
4. Goedkeuring jaarrekening
5. Kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en het college van
commissarissen-revisoren
6. Varia - rondvraag
Toelichting en advies
Raadslid Frans Luyten werd in gemeenteraadszitting van 28 januari 2013 als vertegenwoordiger
aangeduid en schepen Gerda Battel als plaatsvervangend vertegenwoordiger, om de algemene
vergaderingen van De Lijn bij te wonen.
Gerda Battel zal aanwezig zijn op de algemene vergadering van De Lijn op 29 mei 2018.
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Met eenparigheid
BESLUIT
Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van De Lijn op 29
mei 2018.

9.

Zonnige Kempen - buitengewone algemene vergadering op 30 mei 2018 (2.075.7)

Situering
Uitnodiging van Zonnige Kempen, Grote Markt 39, 2260 Westerlo voor de algemene vergadering op
woensdag 30 mei 2018 om 18 uur in feestzaal ’t Centrum, Boerenkrijglaan 24, 2260 Westerlo.
Toelichting en advies
De agenda ziet er als volgt uit:
1) Statutenwijziging: voorlezing van de gewijzigde statuten
2) Vraag tot goedkeuring van de gewijzigde statuten
3) Toelichting jaarverslag van de Raad van Bestuur over het werkjaar 2016 - vraag tot
goedkeuring
4) Toelichting bij de balans en resultaatrekening over het boekjaar 2016
5) Verslag van de commissarisrevisor
6) Vraag tot goedkeuring balans en resultaatrekening
7) Decharge van de bestuurders en van commissarisrevisor voor de uitoefening van hun
mandaat
In de raadszitting van 28 januari 2013 werd Erik Valgaeren aangeduid als afgevaardigde van de
Zonnige Kempen voor onze gemeente.
Hij zal bovenvermelde algemene vergadering bijwonen.
Met eenparigheid
BESLUIT
Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van
Zonnige Kempen op 30 mei 2018.

BRANDWEER
10. Overdracht brandweerkazernes aan Brandweer zone Kempen (1.784.073.54)
Situering
Door de hervorming van de civiele veiligheid zijn de brandweerzones sinds 1 januari 2015 een feit.
De kwestie van overdracht van de kazernes werd reeds meermaals besproken in werkgroepen
(waarin zowel leden van het gemeentebestuur als medewerkers van de Brandweer zone Kempen
zetelen) als tijdens de vergaderingen van de zoneraad. Op 20 januari 2018 verklaarde de zoneraad
van Brandweer zone Kempen zich akkoord met een voorstel tot overdracht via erfpacht of
huurovereenkomst (onder dezelfde voorwaarden als erfpacht) voor een termijn van 50 jaar. Hierbij
betaalt de Brandweer zone Kempen jaarlijks 2% van de door de landmeters geschatte verkoopprijs
(schattingsverslag van het comité van landmeters van 4 september 2017) en draagt alle uitgaven
(exploitatie en investeringen). Er wordt geen indexering toegepast.
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Het betreffende voorstel werd in december 2017 overgemaakt aan alle gemeenten van de
Brandweerzone Kempen.
Wettelijke gronden
De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid stelt dat "de kazernes en de andere
onroerende goederen, hierin begrepen de goederen onroerend door bestemming, die eigendom zijn
van de gemeente, en die noodzakelijk zijn voor het onderbrengen van het administratief en
operationeel personeel van de brandweer worden overgedragen aan de zone of ter beschikking
gesteld. De memorie van toelichting bij deze bepaling stelt dat deze onroerende goederen zowel in
eigendom kunnen worden overgedragen, maar ook door de gemeente kunnen worden verhuurd of
in leasing gegeven alsook met een zakelijk recht ten gunste van de zone kunnen worden bezwaard
(Memorie van toelichting, nr. 2928/001, p. 45).
Argumentatie van de Gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit
Een beslissing over de overdracht van de kazernes is noodzakelijk. Het ontbreken van een beslissing
zorgt o.a. voor:
- Onzekerheid oer het toekomstig gebruik van de kazernes zowel bij brandweer als bij de
gemeentebesturen.
- Onduidelijkheid omtrent onderhoud en investeringen met als gevolg achterstallig onderhoud en in bepaalde kazernes - op korte termijn voor onveilige situaties.
- Het niet kunnen afsluiten van de jaarrekening van Brandweer zone Kempen.
Het voorliggend voorstel is tot stand gekomen na overleg tussen de Brandweer zone Kempen en de
tot deze zone behorende gemeenten.
Gezien het zonale verhaal is het belangrijk dat alle gemeenten van de Brandweerzone Kempen het
voorstel steunen.
Financiële weerslag
Kosten
5.793,60 euro (incl. BTW)
Actie
Budgetcode
Voor de gemeente Herselt houdt dit een meerkost van 5.793,60 EUR jaarlijks in voor de terugbetaling
van de erfpacht door de zone.
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Tussenkomst
Raadslid Peter Keymeulen bevraagt of er zicht is op de houding van de andere gemeenten gezien het
geformuleerde voorbehoud in het ontwerpbesluit. De Burgemeester licht toe dat het veiligheidshalve
voorbehoud wordt ingevoerd, maar dat de meeste gemeenten positief tegenover het voorstel lijken
te staan.
Op de vraag van Raadslid Jos Van Herck antwoordt de Burgemeester dat als er een gemeente niet
akkoord gaat, het voorstel niet doorgaat en de regeling terug bij af staat.
Stemmen voor:
Luc Peetermans, Kathleen Helsen, 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:
Maurice Van der Veken, Karel Verstappen, Mark Van den Wouwer, Mireille Colson, Ivo Van den
Bulck, Peter Keymeulen en Hans Celen
BESLUIT
Art. 1: Mits alle gemeenten behorende tot de Brandweerzone Kempen akkoord gaan, gaat de
Gemeenteraad principieel akkoord met het voorliggend voorstel tot overdracht van de
kazernes aan Brandweer zone Kempen.

POLITIE
11. Aanvullend politiereglement: Uitbreiding 2-richtingsverkeer - Laarberg (2.077.6)
Situering
N.a.v. 2 nieuwbouwwoningen in Laarberg dienen maatregelen getroffen te worden om het 2richtingsverkeer uit te breiden.
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 minimumafmetingen 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 20 oktober 2014 m.b.t. het invoeren van éénrichtingsverkeer in
Laarberg en Halfbunder.
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 7 mei 2018 dit agendapunt ter
goedkeuring voor te leggen aan de Gemeenteraad.
Toelichting en advies
Gemeenteraad - 28 mei 2018

15

Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen.
Een afschrift van dit besluit wordt, na goedkeuring/kennisname door de Vlaamse minister van
Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke kansen overgemaakt aan:
De heer griffier van de Rechtbank van 1° aanleg te Turnhout
De heer griffier van de de politierechtbank van Turnhout
De brandweercommandant, de politie Zuiderkempen
De afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, cel verkeer en signalisatie, Lange Kievitstraat 111-113,
bus 41, 2018 Antwerpen.
Gunstig advies
Argumentatie van de Gemeenteraad leidende tot het uiteindelijk besluit
De Gemeenteraad sluit zich aan bij het advies van College van Burgemeester en Schepenen zoals dit
verder vorm werd gegeven vanuit de administratie.
Tussenkomst
De Burgemeester licht toe dat de aanleiding gewoon is dat er een aantal woningen bijgebouwd zijn.
Met eenparigheid
BESLUIT
Art. 1:
Art. 2:
Art. 3:

Art. 4:
Art. 5:

Art. 6:

De gemeenteraadsbeslissing van 20 oktober 2014 komt te vervallen.
In Laarberg en Halfbunder wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd als volgt:
van de Oude Baan via Laarberg naar de Westerlosesteenweg
van de Westerlosesteenweg via Halfbunder naar de Oude Baan
Het éénrichtingsverkeer geldt in Laarberg op 150 m van de Westerlosesteenweg. Zo is het
voor de bewoners van Laarberg, gelegen tussen de Westerlosesteenweg en Laarberg 11,
nog mogelijk hun woning via de Westerlosesteenweg te bereiken (= 2-richtingsverkeer).
Het éénrichtingsverkeer geldt in Halfbunder op 50 m vanaf de Oude Baan zodat het voor de
bewoner van Oude Baan 30 nog mogelijk is zijn garage in en uit te rijden.
Deze regeling zal met verbodsbord C1 (verboden richting voor iedere bestuurder) met
onderbord M3 (uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A) en gebodsbord F19
(openbare weg met éénrichtingsverkeer) met onderbord M5 (fietsers en bromfietsers
klasse A toegelaten in beide richtingen) gesignaleerd worden.
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de
Verkeersveiligheid.
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12. Aanvullend politiereglement: Doorgangsverbod +5 ton - Oude Baan richting Bergom (2.077.6)
Situering
Er werd vastgesteld dat in de Oude Baan maatregelen dienen getroffen te worden om zwaar verkeer,
uitgezonderd landbouwvoertuigen, richting Bergom te weren.
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 minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Gemeenteraad - 28 mei 2018

17

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.
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 7 mei 2018 dit agendapunt ter
goedkeuring voor te leggen aan de Gemeenteraad.
Toelichting en advies
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen.
Een afschrift van dit besluit wordt, na goedkeuring/kennisname door de Vlaamse minister van
Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke kansen overgemaakt aan:
De heer griffier van de Rechtbank van 1° aanleg te Turnhout
De heer griffier van de de politierechtbank van Turnhout
De brandweercommandant, de politie Zuiderkempen
De afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, cel verkeer en signalisatie, Lange Kievitstraat 111-113,
bus 41, 2018 Antwerpen.
Gunstig advies
Argumentatie van de Gemeenteraad leidende tot het uiteindelijk 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.
Tussenkomst
Raadslid Guy Hermans stelt voor om de 5 ton te herwerken naar 3,5 ton zoals het iets verder staat
(anders moet het zwaar vervoer iets verder toch terug draaien.)
Raadslid Peter Keymeulen stelt dat zijn fractie het graag over de grond heeft: vanwaar komt dit
zwaar vervoer? Hij leest voor uit het verslag van het College: de weg wordt stukgereden door zwaar
vervoer dat richting het bedrijf in de Oude Baan gaat. Raadslid Guy Hermans antwoordt dat het om
vrachtwagens en zwaar vervoer gaat, hij stelt dat er toch zeker vervoer passeert dat daar ter plaatse
niets te zoeken heeft.
Raadslid Peter Keymeulen stelt dat inderdaad landbouwvoertuigen worden uitgesloten, hetgeen te
begrijpen valt, maar deze landbouwvoertuigen vormen tegenwoordig misschien wel een groter
probleem dan de vrachtwagens (gezien de grootte van de landbouwvoertuigen heden ten dage). De
N-VA-fractie adviseert om de landbouwers te sensibiliseren dat ze ook langs de Westerlosesteenweg
kunnen rijden.
Raadslid Jos Van Herck stelt dat de landbouwgronden in de regel achterin liggen. De asfaltwegen zijn
niet bestand tegen de zware landbouwvoertuigen met brede banden. Hij vraagt om, wanneer de
wegen opnieuw geasfalteerd worden, de wegen toch wat aan te passen zodat ze volledig over de
weg kunnen rijden, in plaats van met een half wiel ernaast en zo de weg stuk te rijden. Hij roept de
gemeente op om te zorgen dat deze landbouwers op een fatsoenlijke manier op hun gronden
kunnen geraken.
Het aangepaste besluit (aanpassing naar 3,5 ton) wordt ter stemming voorgelegd:
Met eenparigheid
BESLUIT
Art. 1: In de Oude Baan wordt vanaf perceel sectie A 564 b tot aan kruispunt Drie
Eikenstraat/Laarberg, een tonnagebeperking +3,5 ton, uitgezonderd landbouwvoertuigen,
ingevoerd.
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Art. 2:

Deze regeling zal met de verkeersborden C1 +3,5 ton met onderbord 'uitgezonderd
landbouwvoertuigen', gesignaleerd worden.
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de
Verkeersveiligheid.

OPENBARE WERKEN
13. Erfpachtovereenkomst voor de MS-distributiecabine Maria Gorettistraat (hal - Vest 1) goedkeuring voorwaarden (2.073.511(2))
Situering
De uitrusting van de bestaande MS-distributiecabine nr 64 in de Maria Gorettestraat thv. Vest 1
moet omwille van slijtage vernieuwd worden. Aan de buitenzijde van het gebouw worden geen
werken door Iverlek uitgevoerd.
Het lokaal waarin deze cabine is opgesteld is de werkhal, eigendom van de gemeente.
Momenteel huurt Iverlek dit lokaal volgens een huurcontract van 7 juni 1979. Dit huurcontract is
sinds 2009 vervallen. Daarom willen zij de situatie regulariseren.
Iverlek stelt een nieuwe erfpachtovereenkomst voor, voor dit lokaal.
Wettelijke gronden
Het Gemeentedecreet.
Toelichting en advies
Het betreft een erfpachtovereenkomst voor een lokaal met een MS-distributiecabine in een gebouw,
meer bepaald in de Maria Gorettistraat t.h.v. Vest 1.
De overeenkomst wordt afgesloten voor 99 jaar tussen Iverlek als erfpachter en de gemeente als
erfpachtgever.
Er wordt door de erfpachter een eenmalige vergoeding betaald van 650,00 euro per m² bij het
verlijden van de notariële akte.
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Het aanstellen van de notaris voor het verlijden van de authentieke akte wordt gedelegeerd aan het
College van Burgemeester en Schepenen.
Argumentatie van de Gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit
De Gemeenteraad sluit zich aan bij het advies/voorstel vanuit de administratie en het College van
Burgemeester en Schepenen.
Financiële weerslag
Alle kosten van deze voorlopige erfpachtovereenkomst en van de authentieke akte zijn ten laste van
de erfpachter.
Stemmen voor:
Luc Peetermans, Kathleen Helsen, 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:
Maurice Van der Veken, Karel Verstappen, Mark Van den Wouwer, Mireille Colson, Ivo Van den
Bulck, Peter Keymeulen en Hans Celen
BESLUIT
Art. 1: Er wordt akkoord gegaan met het afsluiten van een erfdienstbaarheid voor de MSdistributiecabine nr. 64 'Maria Gorettistraat' t.h.v. Vest 1, in beheer van Iverlek.
Art. 2: De voorwaarden zoals beschreven in de voorlopige erfpachtovereenkomst goed te keuren
en van het visum van de gemeenteraad te voorzien.
Art. 3: Het aanstellen van de notaris voor het verlijden van de authentieke notariële akte wordt
gedelegeerd aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Art. 4: De voorzitter van de gemeenteraad en algemeen directeur te machtigen om in naam van
de gemeente de akte te ondertekenen. De notaris wordt hiervan op de hoogte gebracht.
Art. 5: De hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting om ambtshalve een inschrijving te
nemen bij de overschrijving van de akte.
Art. 6: Alle rechten en kosten van onderhavige akte worden door de erfpachter ten laste
genomen.

14. Groepsaankopen IOK, intergemeentelijke aankoopdienst - aankoop multifunctionals Goedkeuren lastvoorwaarden, wijze van gunnen en raming (2.075.7)
Situering
Tijdens de zitting van 12 februari 2018 werd beslist deel te nemen aan de groepsaankoop
‘Multifunctionals’ georganiseerd door de intergemeentelijke aankoopdienst. Gemeente en OCMW
zullen instappen in deze procedure.
Wettelijke gronden
De gemeente werd door IOK uitgenodigd om deel te nemen aan de groepsaankoop Multifunctionals.
De dienstverlenende vereniging IOK treedt voor de lokale besturen op als aankoopcentrale in de zin
van artikel 2, 6°a en 7°b van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten. Een
aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale als bedoeld in artikel 2, 6°a en
7°b van bovenvermelde wet is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te
organiseren, conform artikel 47 § 2 van bovenvermelde wet.
Toelichting en advies
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IOK heeft een bijzonder bestek opgemaakt, hetgeen als bijlage wordt toegevoegd. Hierin zijn alle
voorwaarden van de opdracht alsook de gunningswijze opgenomen. De opdracht heeft een
maximale duur van 5 jaar.
De totale raming voor deze groepsaankoop bedraagt voor de gemeente 58.000,00 euro (excl. BTW)
of 70.180,00 euro (incl. BTW) voor 5 jaar.
Het dossier wordt gegund bij wijze van een openbare procedure.
Het gunnen van de opdracht dient te worden gedelegeerd aan de bestuursorganen van IOK.
Argumentatie van de Gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit
De Gemeenteraad sluit zich aan bij het advies/voorstel vanuit het College van Burgemeester en
Schepenen.
Financiële weerslag
De nodige kredieten zijn voorzien in het meerjarenplan 2019 – 2022.
Stemmen voor:
Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Martina Peeters, Gerda Battel, Christiane Van
Thielen, Frans Luyten, Louis Van Hove, Karel Verstappen, Hilde Van Reet, Jos Van Herck, Guy
Hermans, Evelien Van Bedts en Wendy Tubbax
Onthouden zich:
Maurice Van der Veken, Mark Van den Wouwer, Mireille Colson, Ivo Van den Bulck, Peter Keymeulen
en Hans Celen
BESLUIT
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek nr. 2017/07RE en de raming voor de opdracht
“Groepsaankoop multifunctionals". De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien
in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 58.000,00 euro (excl. BTW) of 70.180,00 euro
(incl. BTW) voor 5 jaar.
Art. 2: Het gunnen van de opdracht wordt gedelegeerd aan de bestuursorganen van IOK. Een
uittreksel van het gunningsbesluit wordt bezorgd door IOK na de gunning.
Art. 3: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van een openbare procedure.

15. Samenwerkingsovereenkomst Pidpa - Visvijverstraat en Kapelleweg - goedkeuren
voorwaarden (project K-08-055) (1.777.613)
Situering
Er wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de gemeente Herselt en
rioolbeheerder Pidpa. Deze overeenkomst zal worden afgesloten aangezien de gemeente de
bestaande wegenis in de Kapelleweg en de Visvijverstraat wenst te herstellen en omdat Pidpa
tegelijk rioleringswerken wil uitvoeren in deze straten.
Toelichting en advies
De gemeente en Pidpa beslissen de werken in het algemeen belang, samen te voegen en Pidpa aan
te duiden om in gezamenlijke naam, bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als
opdrachtgevend bestuur op te treden.
Het is daarom aangewezen de voorwaarden die zijn opgenomen in deze overeenkomst goed te
keuren. De overeenkomst maakt integraal deel uit van deze beslissing
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De overeenkomst zal ondertekend worden door de Algemeen Directeur en de Voorzitter van de
Gemeenteraad.
Argumentatie van de Gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit
De Gemeenteraad sluit zich aan bij het advies/voorstel vanuit het College van Burgemeester en
Schepenen.
Financiële weerslag
Alle partijen staan financieel in voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste is en zullen
hiervoor tijdig alle nodige financiële middelen vrijmaken teneinde alle verplichtingen en
engagementen genomen in het kader van deze overeenkomst te kunnen honoreren.
Partijen zullen in dat opzicht nooit solidair moeten optreden.
Tussenkomst
Raadslid Jos Van Herck vraagt of het niet mogelijk is om ook de aanleg van een gasleiding mee te
nemen in deze aanleg.
Schepen Christiane Van Thielen antwoordt op de vraag van Raadslid Mark Van den Wouwer dat de
hele Visvijverstraat wordt meegenomen, behalve het stukje van aan het fietspad richting
Harmoniestraat.
Een timing is volgens de Schepen nog niet duidelijk, maar de riolering zal vooraan de woningen
gelegd worden.
Met eenparigheid
BESLUIT
Art. 1: De samenwerkingovereenkomst K-08-055 tussen de gemeente en rioolbeheerder Pidpa in
verband met de Wegen- en rioleringswerken in de Kapelleweg en Visvijverstraat wordt
goedgekeurd.
Art. 2: De samenwerkingsovereenkomst maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Art. 3: Pidpa wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing en wordt een overeenkomst
bezorgd getekend door Voorzitter van de Gemeenteraad en de Algemeen Directeur.

16. Groepsaankopen IOK - maaltijdcheques - goedkeuren lastvoorwaarden, wijze van gunnen en
raming (2.075.7)
Situering
Tijdens de zitting van 12 februari 2018 werd beslist deel te nemen aan de groepsaankoop
maaltijdcheques georganiseerd door de intergemeentelijke aankoopdienst. Gemeente en OCMW
zullen instappen in deze procedure.
Wettelijke gronden
De gemeente werd door IOK uitgenodigd om deel te nemen aan de groepsaankoop maaltijdcheques.
De dienstverlenende vereniging IOK treedt voor de lokale besturen op als aankoopcentrale in de zin
van artikel 2, 6°a en 7°b van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten. Een
aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale als bedoeld in artikel 2, 6°a en
7°b van bovenvermelde wet is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te
organiseren, conform artikel 47 § 2 van bovenvermelde wet.
Toelichting en advies
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IOK heeft een bijzonder bestek opgemaakt, hetgeen als bijlage wordt toegevoegd. Hierin zijn alle
voorwaarden van de opdracht alsook de gunningswijze opgenomen. De opdracht heeft een
maximale duur van 4 jaar.
De totale raming voor deze groepsaankoop bedraagt voor de gemeente 140.000,00 euro (excl. BTW)
of 169.400,00 euro (incl. BTW) voor 4 jaar.
Het dossier wordt gegund bij wijze van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking.
Het gunnen van de opdracht dient te worden gedelegeerd aan de bestuursorganen van IOK.
Argumentatie van de Gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit
De Gemeenteraad sluit zich aan bij het advies/voorstel vanuit het College van Burgemeester en
Schepenen.
Financiële weerslag
De nodige kredieten zijn voorzien in het meerjarenplan 2019 – 2022.
Met eenparigheid
BESLUIT
Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek nr. 2018/08RE en de raming voor de opdracht
“Groepsaankoop voor de uitgifte (aanmaak en levering) van elektronische
maaltijdcheques". De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming
bedraagt 140.000,00 euro (excl. BTW) of 169.400,00 euro (incl. BTW) voor 4 jaar.
Art. 2: Het gunnen van de opdracht wordt gedelegeerd aan de bestuursorganen van IOK. Een
uittreksel van het gunningsbesluit wordt bezorgd door IOK na de gunning.
Art. 3: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van een vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
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Tussenkomst
Kapel Varenwinkel:
Schepen Ronny Korthout licht toe dat de ontwerpers opnieuw werden aangeschreven.

18. Toegevoegd agendapunt vanwege fractievoorzitter Peter Keymeulen namens N-VA-fractie
(1.777.811)
Situering
Gelet op het feit dat de politieke fracties een afgevaardigde mogen aanduiden om de vergaderingen
van de GECORO bij te wonen en dat in casu dit voor de fracties van SP-A en N-VA deze
afgevaardigden ook gemeenteraadsleden zijn, verzoekt de N-VA fractie de nodige maatregelen te
treffen dat de vergaderingen van GECORO in de toekomst niet/nooit meer samenvallen met de
gemeenteraadszittingen.
Dit om deze gemeenteraadsleden beide vergaderingen voortaan te kunnen laten bijwonen.
Voorstel tot beslissing :
1. De nodige maatregelen te treffen dat voortaan de vergaderingen van GECORO niet meer
samenvallen met gemeenteraadszittingen;
2. Deze maatregel met onmiddellijke ingang uit te voeren.
Tussenkomst
Raadslid Peter Keymeulen licht het voorliggende agendapunt toe. Hij stelt voor dat de voorzitter van
de Gecoro in het begin van het jaar de data van de Gemeenteraad doorgestuurd krijgt.
Schepen Kathleen Helsen stelt het goed te vinden om dit als beslissing van de Raad over te maken
aan de Gecoro, zodat het duidelijk is dat de volledige Gemeenteraad hier ook achter staat.
Ze zegt dit reeds te hebben meegegeven aan de voorzitter en de dienst maar denkt dat het goed is
om deze beslissing opnieuw over te maken. Raadslid Jos Van Herck stelt ook dat zo de Schepen niet
op de Gemeenteraad kan aanwezig zijn, en zo de Raadsleden ook geen vragen aan de Schepen
kunnen stellen.
Met eenparigheid
BESLUIT
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Art. 1:

De data van de Gemeenteraden in het begin van het jaar over te maken aan de Voorzitter
van de Gecoro.

19. Varia
Tussenkomst
Raadslid Jos Van Herck vraagt of het klopt dat er kaarten voor Ten Velde niet verkocht geraakten en
dan maar werden weggegeven. Dit gerucht gaat de ronde. Schepen Kathleen Helsen antwoordt dat
elke deelnemer een vrijkaart heeft ontvangen. Ze vervolgt dat de drie dagen zo goed als volledig
volzet waren, maar dat er op zondag bijvoorbeeld wel nog een aantal kaarten ter plaatse verkocht
werden. De Schepen zegt toe de fracties het overzicht van de verkochte kaarten te bezorgen als dit
beschikbaar is. De Burgemeester vult aan dat er vanuit het College geen enkele beslissing werd
genomen om kaarten weg te geven, en dat ook de collegeleden zelf een kaart hebben gekocht.

Raadslid Peter Keymeulen stelt dat zijn fractie een vraag tot aanpassing van Herselt Leeft! had
gedaan op de dag dat ze de proefdruk gekregen hadden. De fractie kreeg het antwoord dat het
College had besloten om de druk die aan de Raad werd bezorgd te verdelen. Raadslid Peter
Keymeulen stelt dus dat de proefdruk pas wordt verdeeld aan de Raad als deze al is gedrukt. Het is
dus geen proefdruk, want er kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht. Hij vraagt om
artikels op tijd door te sturen en een proefdruk een proefdruk te laten zijn. De Burgemeester
antwoordt dat de verantwoordelijke van Herselt Leeft! de proefdruk een aantal keren heen en weer
stuurt naar de diensten, naar het College. Dan wordt door het College uiteindelijk een goed voor
druk gegeven, en daarna wordt deze aan de Raad bezorgd. In de toekomst zal dus gevraagd worden
om de digitale versie van Herselt Leeft! te bezorgen en de verwarring met de titel recht te zetten. Het
is inderdaad geen proefdruk meer. Raadslid Peter Keymeulen stelt dus vast dat er geen inspraak van
de Raad is. De Burgemeester antwoordt dat het College de verantwoordelijke uitgever van Herselt
Leeft! is.
De Burgemeester voegt toe dat alle gegevens in het artikel door de administratie werden aangereikt.
Raadslid Mark Van den Wouwer wenst het College nogmaals te wijzen op de omzendbrief van
minister Homans en vraagt dit fragment op te nemen in de notulen.
"Daarnaast verzoek ik de lokale en provinciale overheden met aandrang om inzake het gebruik van de
gemeentelijke en provinciale informatiebladen of andere publicaties uitgaande van het bestuur, de
nodige kiesheid aan de dag te leggen. Daartoe behoort ook de elektronisch beschikbaar gestelde
informatie.
Deze informatiekanalen hebben tot doel de bevolking op een neutrale en objectieve wijze te
informeren over de organisatie en de werking van de diensten en over de gemeentelijke of provinciale
activiteiten.
Het zijn officiële publicaties van de overheid en niet van een zittende meerderheid. Het gemeentelijk
of provinciaal infoblad of enige andere publicatie verspreid met financiële of andere middelen van de
gemeente of provincie mag dan ook niet politiek gekleurd zijn.
Een verstandig bestuur legt zichzelf ter zake uit eigen beweging strenge regels op. Een deontologisch
correcte houding is bepalend voor het imago van het bestuur, zijn mandatarissen en voor de overheid
in het algemeen."
Het artikel in Herselt Leeft! is een aanfluiting van de bepalingen in de omzendbrief. De toelichting
van Mevr. Schepers van Belfius was een heel deel genuanceerder dan nu in Herselt Leeft! werd
weergegeven. Vanuit de N-VA-fractie werd duidelijk weergegeven dat de gezonde financiële
toestand van de gemeente niet te rijmen is met de lage autofinancieringsmarge van Herselt in
vergelijking met andere besturen. Raadslid Mark Van den Wouwer stelt dat er steeds werd gezegd op
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de Raad dat een bepalende factor de autofinancieringsmarge is. Hij stelt dat de Burgemeester de
bevolking zand in de ogen wil strooien. Er staan leugens in het artikel. Er staat dat Herselt door de tax
shift minder inkomsten uit de personenbelasting zal ontvangen.
De Burgemeester reageert dat dit los staat van indexering en meer inwoners.
Raadslid Mark Van den Wouwer leest voor uit de gegevens die hij van de Financieel Directeur
ontving:
In 2016 was de raming meer dan in de andere jaren ontvangen: 2016: 4.315.323 euro, in 2015:
4.274.684, in 2014: 4.143.167 euro en in 2013 ten slotte 3.967.264 euro.
De raming voor 2018 bedraagt 4.524.721 euro en is dus nog steeds fors hoger dan die van 2016 en
vorige jaren.
Deze raming heeft voornamelijk betrekking op inkomsten van 2016.
De vermelding in Herselt Leeft! is bijgevolg onjuist. Zelfs rekening houdend met inflatie zijn de
inkomsten hoger dan in 2016. Globaal gezien wordt er dus meer belasting betaald.
De verontwaardiging van de N-VA-fractie was dan ook bijzonder groot dat beslist werd om de
gedrukte editie van Herselt Leeft! te verdelen en de N-VA-fractie overweegt dan ook deze laakbare
houding aan te kaarten met een klacht bij de toezichthoudende overheid.
De Voorzitter vraagt om dergelijke vragen in de toekomst niet in de varia te stellen, maar een
dergelijk betoog als punt toe te voegen aan de agenda, kwestie van correct te zijn naar de andere
Raadsleden toe.
De Burgemeester antwoordt het heel objectief en neutraal te willen houden. Het inhoudelijke
waarnaar wordt verwezen, dat zijn cijfers die door de dienst bevolking, en door de Financieel
Directeur werden aangeleverd. Dit cijfermateriaal werd gesuperviseerd door de diensten en is geen
politieke boodschap. De Burgemeester vervolgt dat de tax shift tot gevolg heeft dat de
personenbelasting naar beneden gaat, en dat dit verschil elders door deze overheid wordt bijgehaald
bij de bevolking. Waar het hier over gaat is dat Vlaanderen zegt dat ze even veel blijven binnenhalen,
maar de gemeentelijke inkomsten zakken dan wel, tenzij de gemeente procentueel een aanpassing
doet aan de aanslagvoet om dit te compenseren. Dit is nog altijd minder dan wat Vlaanderen doet. In
het meerjarenplan wordt met de aanpassing van 7,5 naar 7,7 voorzien dat er nog steeds minder
binnenkomt dan oorspronkelijk voorzien.
Raadslid Mark Van den Wouwer stelt dat de tax shift positieve effecten heeft: dankzij de tax shift
zullen er meer mensen aan het werk zijn, mensen die nu ook belasting zullen betalen. Zelfs met de
inflatie is er toch nog overschot.

Raadslid Peter Keymeulen vraagt wat de stand van zaken is met betrekking tot de restauratie van de
Strokapel. Schepen Christiane Van Thielen stelt dat het stabiliteitsonderzoek vorige week werd
ontvangen en dat er volgende week een nieuwe vergadering plaatsvindt om de mogelijkheden tot
verder zetten van de werken te bespreken op de werfvergadering.
Raadslid Jos Van Herck bevraagt hoe het zit met het eventuele bijkomende subsidiedossier waarover
hij gelezen heeft. De Burgemeester en Schepen Christiane Van Thielen geven toelichting.

De Voorzitter sluit de vergadering om 22:11 uur.
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Aldus gedaan in bovenstaande zitting.
Namens de Gemeenteraad:
De Algemeen Directeur

Tina Vervloessem
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De Voorzitter

Wendy Tubbax
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