Provincie Antwerpen
Gemeente HERSELT

Zitting van 3 september 2018 - Gemeenteraad
Zittingsverslag
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,
Rita Aerts, Guy Hermans, Ivo Van den Bulck, Peter Keymeulen, Evelien
Van Bedts, Hans Celen - Raadsleden
Tina Vervloessem - Algemeen Directeur

Verontschuldigd:

Jo Berens - Raadslid

Afwezig:

Hansy Buts - Raadslid

De Voorzitter opent de vergadering om 20:30 uur.

Schepen Gerda Battel verlaat de vergadering.
In openbare zitting
SECRETARIAAT
1.

Goedkeuring ontwerpnotulen van 25 juni 2018

Situering
De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de Gemeenteraad van 25 juni 2018.
Tussenkomst
Raadslid Peter Keymeulen vraagt met betrekking tot agendapunt 10, om de essentie van de discussie
over de track-en-trace op te nemen: enerzijds gaat het voor de N-VA-fractie om waarom de
beslissing tot de invoering pas na de installatie van het toestel op de Gemeenteraad wordt
voorgelegd. Hierop antwoordde Schepen Ronny Korthout dat de installatie op zich bevoegdheid is
van het College van Burgemeester en Schepenen, maar het goedkeuren van de policy is uiteraard
bevoegdheid van de Gemeenteraad, aldus Raadslid Peter Keymeulen.
Het tweede discussiepunt was dat de N-VA-fractie gevraagd heeft aan het College van Burgemeester
en Schepenen wat de echte reden van de invoering van de track-en-trace was, waarop werd gesteld
in de geheime zitting dat dit als HR-tool en controletool gebruikt wordt.
De Burgemeester stelt dat dit toch duidelijk in de notulen is opgenomen: "De Burgemeester
antwoordt dat het een combinatie van aanleidingen is, controle is er uiteraard één van, bv.
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diefstallen is een andere.". Voor Raadslid Peter Keymeulen was dit niet de essentie van de discussie,
de discussie ging over het al dan niet gebruiken van de track-en-trace als controlemiddel op het
personeel.
Stemmen voor:
Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Martina Peeters, 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, Rita Aerts, Ivo
Van den Bulck, Peter Keymeulen en Hans Celen
BESLUIT
De voorgelegde ontwerpnotulen van de Gemeenteraad van 25 juni 2018 goed te keuren.

Schepen Gerda Battel vervoegt de vergadering.

RECHTSGEDINGEN
2.

Rechtsgeding: Gemeente Herselt / buurtbewoners / Bakkevor (VACO): toelichting raadsman
(2.073.3)

Raadsleden Rita Aerts en Mireille Colson zetten zich in het publiek tijdens de behandeling van dit
agendapunt.
Situering
In het proces tussen Bakkevor/gemeente en buurtbewoners lijkt een akkoord tot minnelijke regeling
te kunnen worden bereikt, mits de Raad de dading goedkeurt. Deze wordt in de geheime zitting van
deze Raad voorgelegd.
Toelichting door de raadsman van de gemeente bij het verloop van het proces en het ontwerp van
minnelijke overeenkomst tussen de partijen.
Financiële weerslag
Kosten
eigen kosten van de gemeente in het geding.
Tussenkomst
De raadsman van de gemeente, Frank Janssen, licht toe: sinds 2012 is er een proces aan de gang ten
aanzien van het toenmalige bedrijf Vaco. 17 maart 2014 was er een vonnis in eerste aanleg waarin de
vordering van de buurt ten aanzien van het bedrijf (en ook de gemeente) werd afgewezen.
Daartegen werd door de buurtbewoners beroep aangetekend. Vorig jaar was er een akkoord in de
maak, waarmee de verzekeraar, en dus ook de gemeente, niet akkoord konden gaan, gezien deze
partij van oordeel was dat er niet afgezien kon worden van de in eerste aanleg toegekende
rechtsplegingsvergoeding.
Thans is er een akkoord in de maak waarbij Bakkevor akkoord is om de rechtsplegingsvergoeding die
aan de gemeente werd toegekend in eerste aanleg ten laste te nemen, en is verzekeraar Ethias
akkoord om de procedure door te halen, mits uiteraard de gemeente hiermee akkoord kan gaan.
De Voorzitter besluit dat de dading in de geheime zitting zal worden behandeld.
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KENNISNAME van de toelichting door de raadsman van de gemeente bij het verloop van het proces
en de gevolgen van de minnelijke regeling.

SECRETARIAAT
3.

Renteloze lening: Kringwinkel: ontwerp overeenkomst (2.073.527)

Situering
Het College van Burgemeester en Schepenen besloot in zitting van 5 maart 2018 om een renteloze
lening van 30.000,00 euro te verstrekken aan Kringwinkel Zuiderkempen en hiervoor de nodige
budgetten te voorzien.
Deze middelen zijn nodig voor inrichting van het pand en inrichting winkel bij de verhuis naar de
Aarschotsesteenweg. Tijdelijk kan de kost overbrugd worden. De Kringwinkel voorzag een totale kost
van 52.000,00 euro eer zij het pand volwaardig in gebruik kunnen nemen als Kringwinkel, maar
vraagt ondersteuning van 30.000,00 euro.
Wettelijke gronden
Gemeentedecreet.
Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van
sommige toelagen.
Toelichting en advies
De Kringwinkel Zuiderkempen vraagt om een bedrag van 30.000,00 euro als steun voor de verhuis
van hun winkel naar de nieuwe locatie. Indien de middelen moeten terugbetaald worden aan Herselt
zou de Kringwinkel deze terugbetaling graag over een periode van 5 jaar spreiden, met terugbetaling
kapitaal in jaar 4 en jaar 5, zodat er in de eerste 3 jaar geen kapitaalsaflossing is.
De reden voor deze vraag is enerzijds om de winkel de kans te geven om het ontleende bedrag via
meerinkomsten ‘op te bouwen’ en vanaf jaar 4 terug te betalen. De Kringwinkel verwacht dat de
winkel het op de nieuwe locatie beter zal doen dan in Blauberg. Anderzijds wil de Kringwinkel de
liquiditeit de volgende 3 jaar ontzien.
De gemeente Herselt heeft geen uitgewerkt reglement renteloze leningen op basis waarvan het
College van Burgemeester en Schepenen de aanvragen mag beoordelen. Daarom wordt deze vraag
dan ook formeel aan de Gemeenteraad voorgelegd.
Ter motivering van de aanvraag door de Kringwinkel kunnen volgende elementen in beschouwing
genomen worden:
• De Kringwinkel Zuiderkempen VZW bezit rechtspersoonlijkheid
• Het College is overtuigd van de meerwaarde van de Kringwinkel Zuiderkempen, zowel qua
maatschappelijk belang als wat betreft sociale tewerkstelling.
• OCMW Herselt heeft een samenwerkingsverband met de Kringwinkel Zuiderkempen VZW
voor sociale tewerkstelling.
• Zowel gemeente als OCMW Herselt hebben een vertegenwoordiger aangeduid die het
bestuur vertegenwoordigt in de algemene vergadering van de Kringwinkel Zuiderkempen
VZW
Normaliter wordt er bij een renteloze lening een borgstelling gevraagd.
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De VZW bezorgt jaarlijks een overzicht van haar financiën en activiteiten. Op basis hiervan lijkt de
afbetaling van een renteloze lening van 30.000,00 euro op een periode van 5 jaar geen probleem.
Financiële weerslag
Kosten
30.000,00 euro (incl. BTW) terug te betalen door de VZW over een periode van 5 jaar
(2019-2023)
Tussenkomst
Raadslid Peter Keymeulen stelt vast dat de Kringwinkel ondertussen verhuisd is en vraagt of er
ondertussen een vergoeding is betaald vanuit de gemeente, de kosten zijn thans gemaakt.
Schepenen Ronny Korthout en Gerda Battel antwoorden dat er nog geen vergoeding werd betaald.
De Financieel Directeur voegt toe dat er nog geen vergoeding werd betaald en nog geen kosten
werden ingediend. De raming is gebaseerd op de kosten die bij de inrichtingen van panden in andere
gemeenten werden gemaakt.
Raadslid Peter Keymeulen vraagt of er een reglement is voor het toekennen van renteloze leningen,
waarop de Burgemeester negatief antwoordt.
Raadslid Peter Keymeulen vraagt welke argumentatie er is om de renteloze lening aan de Kringwinkel
dan in overweging te nemen, aangezien de VZW aanzienlijke middelen lijkt te hebben. Raadslid Mark
Van den Wouwer vult aan dat er eind 2017 393.000,00 euro, cash liquide middelen op de rekening
van de VZW stonden.
De Burgemeester geeft toelichting bij de vraag die werd gesteld door de Kringwinkel, hetgeen
oorspronkelijk over een subsidie ging, en dan na overleg een renteloze lening werd. Ook het
maatschappelijk belang van de Kringwinkel speelde mee in de overweging.
Raadslid Peter Keymeulen verwacht dat door het ontbreken van een reglement het College toch
bijkomende vragen stelt aan een VZW om te besluiten tot het toekennen van een renteloze lening
aan VZW x en niet aan VZW y.
De Burgemeester antwoordt dat er gesprekken zijn gevoerd, waarin duidelijk werd dat financiële
steun nodig was om deze locatie haalbaar te maken. Het lijkt het College een maatschappelijk zeer
verantwoord initiatief, ook andere gemeenten ondersteunen de Kringwinkel.
Raadslid Mark Van den Wouwer stelt dat het toch de taak van het College is om na te gaan of de
financiële steun echt noodzakelijk is. Opvragen van de jaarrekening in 2017 toont eenvoudig aan dat
er toch heel wat geld op de rekening staat. Er is een opbrengst van 55.000,00 euro financiële activa,
terwijl hier nu 30.000,00 euro renteloze lening wordt gevraagd. Het is niet duidelijk wat deze
opbrengsten zijn. De N-VA-fractie stelt zich vragen bij het onderzoek dat werd gevoerd en verwacht
dat het College haar huiswerk maakt. Aangezien het College niet op deze vragen kan antwoorden, is
het huiswerk onvoldoende gemaakt.
Raadslid Jos Van Herck komt tussen dat het toch maar logisch is als er een vraag tot renteloze lening
wordt gesteld dat er een financieel onderzoek wordt gevoerd. Raadslid Jos Van Herck sluit zich dan
ook aan bij de collega's van de N-VA-fractie.
De Burgemeester stelt dat als de Raadsleden dit vragen hij geen moeite heeft om dit agendapunt uit
te stellen en het grondig te onderzoeken. De CD&V-fractie antwoordt dat het voor hen in vertrouwen
was, maar als de oppositie om controle vraagt, is dat geen enkel probleem.
De OCMW-Voorzitter geeft toelichting bij de jarenlange samenwerking tussen gemeente en
Kringwinkel en de sociale tewerkstelling vanuit OCMW Herselt aan de Kringwinkel om kansen te
creëren voor mensen op de arbeidsmarkt. Het sociale oogmerk van de Kringwinkel mag niet uit het
oog worden verloren.
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Raadslid Peter Keymeulen vraagt op te nemen in de notulen dat de enige reden voor uitstel naar een
volgende zitting is dat het College van Burgemeester en Schepenen geen bijkomende toelichting kan
geven over het waarom van het toekennen van een renteloze lening.
De 30.000,00 euro is gebaseerd op het bedrag dat de Kringwinkel in Meerhout kreeg van het lokale
bestuur en hier nodig had voor de inrichting van de winkel daar, aldus de OCMW-Voorzitter op de
vraag van Raadslid Ivo Van den Bulck.
Raadslid Mark Van den Wouwer vraagt of hij onderzoek mag plegen naar de financiële toestand van
de Kringwinkel en naar de financiële noodzaak. De Burgemeester zegt toe.
De Voorzitter vat samen: het agendapunt wordt uitgesteld naar volgende Raad en Raadslid Mark Van
den Wouwer mag de vragen stellen die nodig zijn om zicht te krijgen op de financiële noodzaak.
Stemmen voor:
Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Martina Peeters, Gerda Battel, Christiane Van
Thielen, Frans Luyten, Louis Van Hove, Maurice Van der Veken, 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 en Wendy Tubbax
Onthouden zich:
Karel Verstappen en Rita Aerts
BESLUIT
Artikel 1:
Het agendapunt wordt verdaagd naar volgende Raadszitting.
Artikel 2:
Raadslid Mark Van den Wouwer mag de Kringwinkel de vragen stellen die hij nodig acht om zicht te
krijgen op de financiële situatie.

FINANCIËN
4.

Eerste budgetwijziging 2018 en aanpassing meerjarenplan 2014-2022 (2.073.521.1(2))

Situering
Na afronding van de jaarrekening 2017 dient het resultaat van deze rekening ingebracht te worden in
het budget 2018 middels budgetwijziging.
Tegelijkertijd kunnen er budgetten aangepast worden in functie van herziene ramingen en/of nieuwe
noden. O.a. de brand van de jeugdlokalen in Blauberg vergt nieuwe budgetten.
Wettelijke gronden
Gemeentedecreet
Besluit Vlaamse Regering 25 juni 2010 m.b.t. het invoeren van de BBC (Beleids- en Beheerscyclus) en
latere wijzigingen.
Toelichting en advies
Gelet op de voorliggende documenten m.b.t. de eerste budgetwijziging 2018 die vooraf werden
bezorgd aan de raadsleden. In bijlage bij dit agendapunt kan u volgende documenten terugvinden:
o
motivering van de wijziging
o
wijziging van de doelstellingennota 2018
o
wijziging schema B1 : doelstellingenbudget 2018
o
schema BW1: wijziging van het exploitatiebudget 2018
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o
o
o
o
o

schema BW2: wijziging van de investeringsenveloppe 2014-2019
schema BW3: wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2018
schema BW4: wijziging van het liquiditeitenbudget 2018
financiële toestand
schema TB: wijziging van de te verstrekken subsidies

M.b.t. de wijzigingen van het meerjarenplan 2014-2022 zijn in bijlage volgende documenten
beschikbaar gesteld:
o
motivering van de wijzigingen
o
schema M1: wijziging van het financieel doelstellingenplan 2014-2019
o
schema M2: wijziging van de staat van het financieel evenwicht

Op het vlak van exploitatiekosten 2018 kunnen er een aantal personeelskredieten verlaagd worden,
omdat meerdere aanwervingen/vervangingen slechts met vertraging gerealiseerd worden/werden.
In totaal kunnen de personeelskredieten met 230.400 euro verlaagd worden.
Qua investeringen kunnen enkele kredieten geschrapt of verminderd worden wegens volledig
afgerond (bijv. RUP kleiput) of wegens niet langer noodzakelijk (bijv. investeringssubsidies
brandweerzone). Nog aan de investeringszijde wordt de ontvangst van de brandverzekering
opgenomen (geraamd op 444.000 euro, gespreid over 2018-2019), alsook de investering in nieuwe
jeugdlokalen; geraamd op 880.000 euro (incl. erelonen en incl. BTW) en gespreid over 2018-2019.
Over de ganse termijn van het meerjarenplan hebben bovenstaande wijzigingen samen een beperkt
negatieve impact op het resultaat op kasbasis (-39.150 euro). In 2018 is er een positieve impact op de
autofinancieringsmarge.

Naast bovenstaande wijzigingen wordt ook het resultaat van de jaarrekening 2017 ingebracht. Dit
heeft een directe positieve impact op het resultaat op kasbasis van 1.703.497 euro. Door de inbreng
van deze bonus, kunnen ook de voorziene leningen (periode 2020-2022) verlaagd worden met
1.927.000 euro, met bijhorend een positief effect op de rentelasten en aflossingen in die jaren. Over
het ganse meerjarenplan, tot 2022, daalt de nood aan leningen op die manier van 4.328.000 euro
naar 2.401.000 euro.
Voor 2018 geeft dit volgende resultaten
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De voorgestelde wijzigingen hebben niet alleen effect op het budget 2018, maar ook op het
resterende meerjarenplan (tot 2022). Vergeleken met de cijfers van het initieel budget 2018 zien we
volgende wijzigingen:
kasresultaat
initieel
na
budgetwijz.
verschil

2018
3.059.985
5.362.750

2019
1.963.756
3.613.103

2020
250.740
1.223.598

2021
250.667
250.765

2022
250.543
250.893

+2.302.765

+1.649.347

+972.858

+98

+350
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autofinancieringsmarge
initieel
na budgetwijziging
verschil

2018
817.799
1.048.199
+230.400

2019
710.043
710.043
0

2020
552.884
567.395
+14.511

2021
406.527
491.767
+85.240

2022
403.476
581.728
+178.252

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,
Rita Aerts, Ivo Van den Bulck, Peter Keymeulen en Hans Celen
BESLUIT
Artikel 1:
De voorliggende budgetwijziging 2018 en de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2022 goed te
keuren.
Artikel 2:
Deze budgetwijziging 2018 en aanpassing van het meerjarenplan 2014-2022 conform het decreet op
het administratieve toezicht te bezorgen aan de hogere overheid.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN
5.

PIDPA - Buitengewone Algemene Vergadering op 17 december 2018 (2.075.7)

Situering
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Op maandag 17 december 2018 om 11 uur organiseert Pidpa de Buitengewone Algemene
Vergadering op het administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen.
Deze Algemene Vergadering zal een wijziging van de statuten behandelen ten gevolge van het
decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. De meeste bepalingen van dit decreet treden in
werking op 1 januari 2019 waardoor een wijziging van de statuten is aangewezen.
De statutenwijziging treedt in werking op 1 januari 2019 met deze afwijking dat de Raad van Bestuur
en het Directiecomité in de huidige samenstelling verder vergaderen en beslissen en dit tot op het
moment dat tot een algehele vervanging van de Raad van Bestuur wordt overgegaan, en dit uiterlijk
tot 31 maart na de verkiezingen voor de vernieuwing van de Gemeenteraden.
Aan de Gemeenteraad wordt voorgesteld om deze wijzigingen aan de statuten 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.
Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019.
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Gemeenteraad - 3 september 2018

8

Toelichting en advies
E-mail van Pidpa van 26 juni 2018 met als bijlage de statutenwijziging ingevolge het decreet lokaal
bestuur van 22 december 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
De voorgelegde documenten omvatten de verslaggeving omtrent de statutenaanpassingen van Pidpa
zoals opgelegd door het decreet lokaal 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.
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, Rita Aerts, Ivo
Van den Bulck, Peter Keymeulen en Hans Celen
BESLUIT
Artikel 1:
Goedkeuring wordt verleend aan de door de Raad van Bestuur van Pidpa - ingevolge het decreet van
22 december 2017 (decreet lokaal bestuur) - voorgelegde wijzigingen aan de statuten van Pidpa, na
artikelsgewijze behandeling leidende tot de goedkeuring en vaststelling van de statuten.
Artikel 2:
Akkoord te gaan met het voorstel - in afwijking van de bepalingen van het decreet lokaal bestuur dat
de statutenwijziging in werking treedt op 1 januari 2019 - dat de Raad van Bestuur en het
Directiecomité in de huidige samenstelling en volgens de statutaire bepalingen van toepassing voor
de voorliggende statutenwijziging verder vergaderen en beslissen en dit tot op het moment dat tot
een algehele vervanging van de Raad van Bestuur wordt overgegaan, en dit uiterlijk tot 31 maart na
de verkiezingen voor de vernieuwing van de Gemeenteraden.
Artikel 3:
Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de buitengewone algemene
vergadering van 17 december 2018, overeenkomstig deze beslissing te stemmen, evenals op elke
andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van dit agendapunt van
deze vergadering.
Artikel 4:
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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.

AGB
6.

Aanpassing van prijssubsidiereglement AGB Herselt 2018 (2.075.5(1))

Situering
De Gemeenteraad keurde in zitting van 19 december 2017 het prijssubsidiereglement voor AGB
Herselt goed. Deze prijssubsidie moet AGB Herselt de mogelijkheid bieden om een positief
operationeel resultaat te boeken en zich zodoende te conformeren aan de fiscale regelgeving.
De concrete toepassingsvoorwaarden en modaliteiten m.b.t. deze prijssubsidie dienen vastgelegd te
worden in een (beheers)overeenkomst.
Wettelijke gronden
BTW-wetgeving.
Beslissing ET 129.288 van 19 januari 2016 (gepubliceerd 3 februari 2016).
Toelichting en advies
In samenspraak met Tiberghien advocaten werd er een basisovereenkomst uitgewerkt. De
uitgangspunten van deze overeenkomst zijn:
- Voor iedere sportzaal/sportterrein dat door AGB Herselt geëxploiteerd wordt, is er een
gemiddeld gebruikerstarief berekend.
- Vervolgens werd er voor iedere zaal/terrein een kostprijs per uur bepaald.
- De gemeente verleent een prijssubsidie per uur dat er gebruik wordt gemaakt van de
sportaccommodatie in VTC de Mixx en past zo het verschil bij tussen de prijs die de
eindgebruiker betaalt en de kostprijs.
In de subsidieovereenkomst is voorzien dat de prijssubsidies indien nodig kunnen bijgestuurd
worden. In de meerjarenplannen van de gemeente en AGB was er voor 2018 een prijssubsidie van
1.200.000,00 euro voorzien.
Op basis van de werkingsresultaten (jaarrekening) van het afgelopen jaar blijkt dat AGB Herselt door
toenemend gebruik en verdere optimalisatie minder afhankelijk kan zijn van prijssubsidies dan eerst
vooropgesteld. Ook de effectief door de gebruikers betaalde tarieven kunnen door doorgedreven
screening beter in kaart gebracht worden.
Het voorstel is dan ook om aan de Gemeenteraad volgende aanpassingen voor te stellen, met ingang
vanaf 4 september 2018.
Gebruik grote zaal
van 100,00 euro
naar 90,00 euro per uur (incl. BTW)
Gebruik kunstgrasveld van 80,00 euro
naar 70,00 euro per uur (incl. BTW)
Gebruik klimzaal
van 70,00 euro
naar 60,00 euro per uur (incl. BTW)
Gebruik kleine zaal
van 90,00 euro
naar 80,00 euro per uur (incl. BTW)
Gebruik mattenzaal
van 70,00 euro
naar 60,00 euro per uur (incl. BTW)
Gebruik spiegelzaal
van 70,00 euro
naar 60,00 euro per uur (incl. BTW)
Gebruik squash
van 50,00 euro
naar 35,00 euro per uur (incl. BTW)
Gebruik tennis
van 50,00 euro
naar 35,00 euro per uur (incl. BTW)
Het voorstel van de Raad van Bestuur van AGB Herselt is dan ook om een aangepaste
beheersovereenkomst m.b.t. de prijssubsidies goed te keuren.
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Het AGB dient op de ontvangen prijssubsidies 6 % BTW af te dragen.
Financiële weerslag
In het meerjarenplan van de gemeente was voor 2018 een prijssubsidie geraamd van 1.200.000,00
euro (incl. BTW). Met het voorliggende voorstel kan deze raming verlaagd worden naar 1.155.574,00
euro (incl. BTW) (= -44.426,00 euro).
Voorgesteld wordt de hiernavolgende beheersovereenkomst tussen de gemeente Herselt en AGB
Herselt m.b.t. het verstrekken van prijssubsidies (dienstjaar 2018) goed te keuren.
ADDENDUM BIJ BEHEERSOVEREENKOMST INZAKE DE EXPLOITATIE VAN VRIJETIJDSCENTRUM DE
MIXX
Tussen enerzijds
De gemeente Herselt, voor wie optreden Wendy Tubbax, Voorzitter van de Gemeenteraad en Tina
Vervloessem, Algemeen Directeur
en anderzijds
Het autonoom gemeentebedrijf AGB Herselt, voor wie optreden Luc Peetermans, Voorzitter Raad
van Bestuur en Ronny Korthout, Ondervoorzitter Raad van Bestuur.

WORDT UITEENGEZET WAT VOLGT:
De gemeente Herselt heeft AGB Herselt de exploitatie van vrijetijdscentrum de Mixx en een aantal
van de omliggende buitensportterreinen toevertrouwd. Hiertoe werd er een onroerende lease
overeenkomst afgesloten bij notaris Bart Van Thielen te Herselt op 31 mei 2011.
De Raad van Bestuur van AGB Herselt heeft in de gebruiksreglementen van VTC de Mixx
(gebruiksreglementen regulier gebruik – kunstgrasterrein) de tarieven voor het gebruik van de
verschillende sportaccommodaties en sportterreinen vastgelegd.
AGB Herselt exploiteert volgende sportaccommodatie en sportterreinen:
Grote sportzaal
Kleine sportzaal
Mattenzaal
Spiegel-/danszaal
Klimzaal
2 squashterreinen
3 tennisterreinen (outdoor)
Kunstgras(voetbal)veld (outdoor)
Voor de exploitatie van VTC de Mixx ontvangt AGB Herselt prijssubsidies. Beide partijen wensen in
onderhavige overeenkomst de hoogte en de wijze van berekening van deze prijssubsidies voor het
kalenderjaar 2018 vast te leggen.
DIT UITEENGEZET ZIJNDE, WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:
Artikel 1
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Partijen komen overeen dat de eenheidsprijzen inclusief BTW, voor de toegang tot de volgende
accommodatie per uur als volgt bedragen:
grote sportzaal
kleine sportzaal
mattenzaal
spiegel-/danszaal
klimzaal
squashlokaal
tennisterrein
kunstgrasterrein

105,00 euro
90,00 euro
65,00 euro
68,00 euro
68,00 euro
43,00 euro
41,00 euro
88,00 euro

Deze eenheidsprijs wordt opgedeeld tussen
a)
Een vergoeding inclusief BTW die door de gebruiker betaald wordt en
b)
Een prijssubsidie die door de gemeente Herselt wordt toegekend aan AGB Herselt.
Beide partijen erkennen dat deze eenheidsprijzen een gevolg zijn van de kostenstructuur van AGB
Herselt, waarbij de eerste 15 jaar de volledige investeringskosten, via de onroerende lease, dienen
terugbetaald te worden aan de gemeente Herselt en van het feit dat de exploitatie van VTC de Mixx
nog steeds in verdere ontplooiing is. Deze elementen hebben dan ook een fundamentele impact op
bovenstaande eenheidsprijzen. Een wijziging in één van deze elementen zal dan ook aanleiding
geven tot een herziening van de eenheidsprijzen en de corresponderende prijssubsidie.
AGB Herselt mag zijn gedifferentieerde tarieven behouden. Voor het berekenen van het gedeelte
prijssubsidie in de eenheidsprijs wordt er van uitgegaan dat volgende gemiddelde tarieven per uur,
inclusief BTW, worden aangerekend aan de gebruikers.
grote sportzaal
kleine sportzaal
mattenzaal
spiegel-/danszaal
klimzaal
squashlokaal
tennisterrein
kunstgrasterrein

15,00 euro
10,00 euro
5,00 euro
8,00 euro
8,00 euro
8,00 euro
6,00 euro
18,00 euro

Hierdoor bedraagt de prijssubsidie in euro per gebruiksuur, inclusief BTW, die voor 2018 wordt
vastgelegd:
grote sportzaal
kleine sportzaal
mattenzaal
spiegel-/danszaal
klimzaal
squashlokaal
tennisterrein
kunstgrasterrein
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Artikel 2
Partijen komen daarnaast overeen dat deze prijssubsidies afhankelijk zijn van de gehanteerde
tarieven, maar ook van de kostprijs van exploitatie van de sportinfrastructuur. Als terzake tarieven
en/of kostprijs significante wijzigingen voordoen, kunnen de prijssubsidies gedurende het jaar 2018
nog gewijzigd worden. Indien een periodieke evaluatie van de exploitatieresultaten een aanpassing
van de prijssubsidies noodzaken, zal in onderling overleg tussen partijen bij deze overeenkomst een
addendum gevoegd worden, waarin de nieuwe modaliteiten bepaald worden.

Artikel 3
Op basis van de gebruiksuren van 2016-2017, en rekening houdend met de te verwachten groei,
wordt de prijssubsidie voor 2018 geschat op een bedrag van 1.155.574,00 euro inclusief BTW.

Artikel 4
De vergoeding die verschuldigd is door de gebruiker van de sportaccommodatie is eisbaar vanaf het
ogenblik dat er gereserveerd wordt. Zij zal ter gelegenheid van het gebruik geïnd worden of in
onderling overleg tussen het AGB en de gebruiker via de betaling van een maandelijkse factuur
dienen gekweten te worden.
De corresponderende prijssubsidie, te betalen door de gemeente, zal minimaal per kwartaal
verrekend worden, dit op basis van de gedetailleerde gebruikersstatistieken van VTC de Mixx. De
gemeente Herselt kan op eigen initiatief of op verzoek van AGB Herselt, een voorschot op deze
prijssubsidie uitbetalen in afwachting van een exacte eindafrekening, die AGB Herselt via een
debetnota overmaakt aan de gemeente Herselt. De prijssubsidie zal uitbetaald worden op rekening
BE16 0910 1710 5674 van AGB Herselt.

Artikel 5
De toekenning van het totale bedrag aan prijssubsidies op jaarbasis wordt gebaseerd op basis van
een raming van het aantal gebruikers van de sportaccommodatie op jaarbasis overeenkomstig de
onderverdeling van de vergoedingstructuur zoals bepaald in artikel 1.
Indien op 31 december 2018 blijkt dat de toegekende prijssubsidies op basis van het werkelijk aantal
gebruikers van de sportaccommodatie te hoog geraamd zijn, kan het saldo overgedragen worden
naar volgend kalenderjaar en verrekend worden met de in dat jaar toe te kennen prijssubsidies.

Artikel 6
Dit addendum bij de overeenkomst d.d. 18 december 2017 gaat in op 4 september 2018 en eindigt
op 31 december 2018. Een nieuwe overeenkomst betreffende de prijssubsidies voor 2019 dient
onderhandeld te worden voor 20 december 2018.

Voor AGB Herselt
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Ronny Korthout
Ondervoorzitter Raad van Bestuur

Luc Peetermans
Voorzitter Raad van Bestuur

Voor de gemeente Herselt

Tina Vervloessem
Algemeen Directeur

Wendy Tubbax
Voorzitter van de Gemeenteraad

Financiële weerslag
In het meerjarenplan van de gemeente was voor 2018 een prijssubsidie geraamd van 1.200.000,00
euro (incl. BTW). Met het voorliggende voorstel kan deze raming verlaagd worden naar 1.155.574,00
euro (incl. BTW) (= -44.426,00 euro).
Stemmen voor:
Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Martina Peeters, Gerda Battel, Christiane Van
Thielen, Frans Luyten, Louis Van Hove, Maurice Van der Veken, Hilde Van Reet, Mark Van den
Wouwer, Mireille Colson, Guy Hermans, Ivo Van den Bulck, Peter Keymeulen, Evelien Van Bedts,
Hans Celen en Wendy Tubbax
Onthouden zich:
Karel Verstappen, Jos Van Herck en Rita Aerts
BESLUIT
De hiernavolgende beheersovereenkomst tussen de gemeente Herselt en AGB Herselt m.b.t. het
verstrekken van prijssubsidies (dienstjaar 2018) goed te keuren:
ADDENDUM BIJ BEHEERSOVEREENKOMST INZAKE DE EXPLOITATIE VAN VRIJETIJDSCENTRUM DE
MIXX
Tussen enerzijds
De gemeente Herselt, voor wie optreden Wendy Tubbax, Voorzitter van de Gemeenteraad en Tina
Vervloessem, Algemeen Directeur
en anderzijds
Het autonoom gemeentebedrijf AGB Herselt, voor wie optreden Luc Peetermans, Voorzitter Raad
van Bestuur en Ronny Korthout, Ondervoorzitter Raad van Bestuur.

WORDT UITEENGEZET WAT VOLGT:
De gemeente Herselt heeft AGB Herselt de exploitatie van vrijetijdscentrum de Mixx en een aantal
van de omliggende buitensportterreinen toevertrouwd. Hiertoe werd er een onroerende lease
overeenkomst afgesloten bij notaris Bart Van Thielen te Herselt op 31 mei 2011.
De Raad van Bestuur van AGB Herselt heeft in de gebruiksreglementen van VTC de Mixx
(gebruiksreglementen regulier gebruik – kunstgrasterrein) de tarieven voor het gebruik van de
verschillende sportaccommodaties en sportterreinen vastgelegd.
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AGB Herselt exploiteert volgende sportaccommodatie en sportterreinen:
Grote sportzaal
Kleine sportzaal
Mattenzaal
Spiegel-/danszaal
Klimzaal
2 squashterreinen
3 tennisterreinen (outdoor)
Kunstgras(voetbal)veld (outdoor)
Voor de exploitatie van VTC de Mixx ontvangt AGB Herselt prijssubsidies. Beide partijen wensen in
onderhavige overeenkomst de hoogte en de wijze van berekening van deze prijssubsidies voor het
kalenderjaar 2018 vast te leggen.
DIT UITEENGEZET ZIJNDE, WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:
Artikel 1
Partijen komen overeen dat de eenheidsprijzen inclusief BTW, voor de toegang tot de volgende
accommodatie per uur als volgt bedragen:
grote sportzaal
kleine sportzaal
mattenzaal
spiegel-/danszaal
klimzaal
squashlokaal
tennisterrein
kunstgrasterrein

105,00 euro
90,00 euro
65,00 euro
68,00 euro
68,00 euro
43,00 euro
41,00 euro
88,00 euro

Deze eenheidsprijs wordt opgedeeld tussen
a)
Een vergoeding inclusief BTW die door de gebruiker betaald wordt en
b)
Een prijssubsidie die door de gemeente Herselt wordt toegekend aan AGB Herselt.
Beide partijen erkennen dat deze eenheidsprijzen een gevolg zijn van de kostenstructuur van AGB
Herselt, waarbij de eerste 15 jaar de volledige investeringskosten, via de onroerende lease, dienen
terugbetaald te worden aan de gemeente Herselt en van het feit dat de exploitatie van VTC de Mixx
nog steeds in verdere ontplooiing is. Deze elementen hebben dan ook een fundamentele impact op
bovenstaande eenheidsprijzen. Een wijziging in één van deze elementen zal dan ook aanleiding
geven tot een herziening van de eenheidsprijzen en de corresponderende prijssubsidie.
AGB Herselt mag zijn gedifferentieerde tarieven behouden. Voor het berekenen van het gedeelte
prijssubsidie in de eenheidsprijs wordt er van uitgegaan dat volgende gemiddelde tarieven per uur,
inclusief BTW, worden aangerekend aan de gebruikers.
grote sportzaal
kleine sportzaal
mattenzaal
spiegel-/danszaal
klimzaal
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15,00 euro
10,00 euro
5,00 euro
8,00 euro
8,00 euro
15

squashlokaal
tennisterrein
kunstgrasterrein

8,00 euro
6,00 euro
18,00 euro

Hierdoor bedraagt de prijssubsidie in euro per gebruiksuur, inclusief BTW, die voor 2018 wordt
vastgelegd:
grote sportzaal
kleine sportzaal
mattenzaal
spiegel-/danszaal
klimzaal
squashlokaal
tennisterrein
kunstgrasterrein

90,00 euro
80,00 euro
60,00 euro
60,00 euro
60,00 euro
35,00 euro
35,00 euro
70,00 euro

Artikel 2
Partijen komen daarnaast overeen dat deze prijssubsidies afhankelijk zijn van de gehanteerde
tarieven, maar ook van de kostprijs van exploitatie van de sportinfrastructuur. Als terzake tarieven
en/of kostprijs significante wijzigingen voordoen, kunnen de prijssubsidies gedurende het jaar 2018
nog gewijzigd worden. Indien een periodieke evaluatie van de exploitatieresultaten een aanpassing
van de prijssubsidies noodzaken, zal in onderling overleg tussen partijen bij deze overeenkomst een
addendum gevoegd worden, waarin de nieuwe modaliteiten bepaald worden.

Artikel 3
Op basis van de gebruiksuren van 2016-2017, en rekening houdend met de te verwachten groei,
wordt de prijssubsidie voor 2018 geschat op een bedrag van 1.155.574,00 euro inclusief BTW.

Artikel 4
De vergoeding die verschuldigd is door de gebruiker van de sportaccommodatie is eisbaar vanaf het
ogenblik dat er gereserveerd wordt. Zij zal ter gelegenheid van het gebruik geïnd worden of in
onderling overleg tussen het AGB en de gebruiker via de betaling van een maandelijkse factuur
dienen gekweten te worden.
De corresponderende prijssubsidie, te betalen door de gemeente, zal minimaal per kwartaal
verrekend worden, dit op basis van de gedetailleerde gebruikersstatistieken van VTC de Mixx. De
gemeente Herselt kan op eigen initiatief of op verzoek van AGB Herselt, een voorschot op deze
prijssubsidie uitbetalen in afwachting van een exacte eindafrekening, die AGB Herselt via een
debetnota overmaakt aan de gemeente Herselt. De prijssubsidie zal uitbetaald worden op rekening
BE16 0910 1710 5674 van AGB Herselt.

Artikel 5
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De toekenning van het totale bedrag aan prijssubsidies op jaarbasis wordt gebaseerd op basis van
een raming van het aantal gebruikers van de sportaccommodatie op jaarbasis overeenkomstig de
onderverdeling van de vergoedingstructuur zoals bepaald in artikel 1.
Indien op 31 december 2018 blijkt dat de toegekende prijssubsidies op basis van het werkelijk aantal
gebruikers van de sportaccommodatie te hoog geraamd zijn, kan het saldo overgedragen worden
naar volgend kalenderjaar en verrekend worden met de in dat jaar toe te kennen prijssubsidies.

Artikel 6
Dit addendum bij de overeenkomst d.d. 18 december 2017 gaat in op 4 september 2018 en eindigt
op 31 december 2018. Een nieuwe overeenkomst betreffende de prijssubsidies voor 2019 dient
onderhandeld te worden voor 20 december 2018.

Voor AGB Herselt

Ronny Korthout
Ondervoorzitter Raad van Bestuur

Luc Peetermans
Voorzitter Raad van Bestuur

Voor de gemeente Herselt

Tina Vervloessem
Algemeen Directeur

Wendy Tubbax
Voorzitter van de Gemeenteraad

OMGEVING
7.

Verkavelingsnr. 046/685(1) - Koenraad Vaes - Bergstraat 39 - verkaveling 2 loten halfopen
bebouwing - wijziging wegtracé (1.777.816)

Situering
Vaes Koenraad, met adres Hollestraat 32B, 2220 Heist-op-den-Berg heeft een verkavelingsontwerp
ingediend voor het verkavelen van gronden en het wijzigen van het wegtracé, gelegen te Herselt,
Bergstraat 39 – kadastraal gekend als 3de afdeling, sectie H 408 c2 - 2 kavels, voor halfopen
bebouwing in woongebied met landelijk karakter.
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Gedurende de periode van 13 juli 2018 tot en met 11 augustus 2018 werd een openbaar onderzoek
gehouden en tijdens deze periode werden geen bezwaarschriften ingediend.
Sluiting van het openbaar onderzoek: 16 augustus 2018.
Het dient in deze context benadrukt dat een verkaveling een toegewezen bevoegdheid is van het
College van Burgemeester en Schepenen.
De “zaak der wegen” in de context van dit ontwerp is anderzijds een bevoegdheid van de
Gemeenteraad.
Deze bevoegdheid is overigens logisch, gelet op het zeer belangrijke art. 135§2 van de Nieuwe
Gemeentewet dat een grote verantwoordelijkheid legt in de schoot van gemeentebesturen wat het
wegennet op hun grondgebied betreft (autosnelwegen buiten beschouwing gelaten).
Gemeenteraad - 3 september 2018
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Kortom: de Gemeenteraad moet enkel de wijziging van het wegtracé goedkeuren.
Wettelijke gronden
Art. 4.2.16 §1 en §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Art. 4.2.17 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Art. 42 van het Gemeentedecreet.
Argumentatie van de Gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit
De Gemeenteraad sluit zich aan bij het advies/voorstel vanuit de administratie.
Stemmen voor:
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, Rita Aerts, Ivo
Van den Bulck, Peter Keymeulen en Hans Celen
BESLUIT
Artikel 1:
De wijziging van het wegtracé, zoals aangegeven op onderhavig verkavelingsontwerp, 3de afdeling,
sectie H 408 c2, strekkende tot het verkavelen van gronden en het wijzigen van het wegtracé,
gelegen te Herselt, Bergstraat 39, 2 kavels voor halfopen bebouwing voor woningbouw, wordt
goedgekeurd.
Artikel 2:
De wijziging van het wegtracé dient te worden gerealiseerd overeenkomstig het voorgestelde
verkavelingsontwerp.

OPENBARE WERKEN
8.

Groepsaankopen IOK - maaltijdcheques - rechtzetting materiële fout in de beslissing van 28
mei 2018 (2.075.7)

Situering
Tijdens de zitting van 28 mei 2018 werd goedkeuring 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 werden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming werd
goedgekeurd voor een bedrag van 140.000,00 euro (excl. BTW) of 169.400,00 euro (incl. BTW) voor 4
jaar.
Hier werd echter een foutief ramingsbedrag opgenomen. De totale raming bedraagt voor de
gemeente Herselt in totaal 613.800,00 euro (excl. BTW) voor 4 jaar.
Toelichting en advies
De beslissing genomen tijdens de zitting van 28 mei 2018 i.v.m. de groepsaankoop voor de uitgifte
(aanmaak en levering) van elektronische maaltijdcheques dient te worden gewijzigd.
Argumentatie van de Gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit
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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.
Tussenkomst
Schepen Christiane Van Thielen stelt dat er per vergissing een verkeerd bedrag werd genoteerd.
De Financieel Directeur licht toe dat de initiële raming van 140.000,00 euro het bedrag voor 1 jaar
was dat voor de gemeente werd genoteerd door IOK. De maaltijdcheques zouden op 613.800,00
euro komen, excl. BTW voor 4 jaar. De bedragen incl. BTW moeten worden verwijderd, want deze
zijn niet BTW-plichtig. Voor het budget of het meerjarenplan is dit geen onvoorziene uitgave. Deze
kost is opgenomen.
Raadslid Peter Keymeulen stelt zich hierbij toch wat vragen: niemand weet vanwaar de fout gekomen
is, hoe dit gegaan is, en kan dit uitleggen, dit is toch niet te begrijpen.
Stemmen voor:
Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Martina Peeters, Gerda Battel, Christiane Van
Thielen, Frans Luyten, Louis Van Hove, Maurice Van der Veken, 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 en Wendy Tubbax
Onthouden zich:
Karel Verstappen en Rita Aerts
BESLUIT
Artikel 1 van de beslissing van 28 mei 2018 i.v.m. de “Groepsaankoop voor de uitgifte (aanmaak en
levering) van elektronische maaltijdcheques" wordt aangepast als volgt:
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 613.800,00 euro (excl.
BTW) voor 4 jaar.

9.

Wijzigen buurtweg nr. 2 (Oude Baan) en de vaststelling van een nieuwe rooilijn - definitieve
beraadslaging (1.811.111.8)

Situering
Voorgesteld wordt om de buurtweg nr. 2 van de Atlas der Buurtwegen van Herselt t.h.v. Oude Baan
tussen huisnr. 41A en 44C gedeeltelijk te wijzigen.
Tevens wordt een nieuwe gemeentelijke rooilijn vooropgesteld.
Hierover werd voorlopig beraadslaagd tijdens de zitting van 25 juni 2018.
Wettelijke gronden
De regelgeving van 10 april 1841 op de buurtwegen, en de (vele) latere wijzigingen hierop.
Toelichting en advies
Bij besluit van de Gemeenteraad van 25 juni 2018 werd beslist om het College van Burgemeester en
Schepenen te gelasten met het uitvoeren van een openbaar onderzoek met het oog op de wijziging
van buurtweg nr. 2 (Oude Baan tussen huisnr. 41A en 44C).
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Deze weg, zoals weergegeven op het uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen en op het opmetingsplan
van De Groot en Celen GCV landmeterexperten, wordt reeds geruime tijd niet meer gebruikt als deel
van het openbaar domein en is niet meer aanwezig op het terrein. Dit werd gemotiveerd in het
overwegend gedeelte van de notulen van de Gemeenteraad van 25 juni 2018.
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd door het College van Burgemeester en Schepenen
van woensdag 18 juli 2018 tot en met vrijdag 17 augustus 2018. Het openbaar onderzoek werd
geopend en gesloten door het College tijdens de zitting van respectievelijk 9 juli 2018 en 20 augustus
2018.
Tijdens het openbaar onderzoek werden geen opmerkingen of bezwaren ontvangen. Er dienen dus
geen aanpassingen te gebeuren aan het ontwerpplan.
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.
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, Rita Aerts, Ivo
Van den Bulck, Peter Keymeulen en Hans Celen
BESLUIT
Artikel 1:
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De Deputatie van de Provincie Antwerpen te verzoeken om buurtweg nr. 2 van de Atlas der
Buurtwegen van Herselt t.h.v. Oude Baan tussen huisnr. 41A en 44C zoals aangeduid op het
corresponderend opmetingsplan, opgemaakt door landmeter-expert De Groot en Celen GCV.,
gedeeltelijk te wijzigen.
Artikel 2:
Tevens wordt de nieuwe rooilijn, zoals aangeduid op het opmetingsplan, definitief vastgesteld.
Artikel 3:
Het deel van de buurtweg dat wordt onttrokken uit het openbaar domein heeft geen functie meer
voor publiek gebruik en wordt gedesaffecteerd uit het openbaar domein.
Artikel 4:
Het dossier wordt doorgestuurd naar de Deputatie.

10. Afschaffing deel buurtweg nr. 3 (Aarschotsesteenweg) - definitieve beraadslaging
(1.811.111.8)
Situering
Voorgesteld wordt om de buurtweg nr. 3 van de Atlas der Buurtwegen van Herselt,
Aarschotsesteenweg tussen Dieperstraat en Huisakkers af te schaffen.
Hierover werd voorlopig beraadslaagd tijdens de zitting van 25 juni 2018.
Wettelijke gronden
De regelgeving van 10 april 1841 op de buurtwegen, en de (vele) latere wijzigingen hierop.
Toelichting en advies
Bij besluit van de Gemeenteraad van 25 juni 2018 werd beslist om het College van Burgemeester en
Schepenen te gelasten met het uitvoeren van een openbaar onderzoek met het oog op de
gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 3 (Aarschotsesteenweg tussen Dieperstraat en
Huisakkers).
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Deze weg, zoals weergegeven op het uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen en op het opmetingsplan
van Ing. Dieter Vandepoel landmeter-expert, wordt reeds geruime tijd niet meer gebruikt als deel
van het openbaar domein en is niet meer aanwezig op het terrein. Dit werd gemotiveerd in het
overwegend gedeelte van de notulen van de Gemeenteraad van 25 juni 2018.
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd door het College van Burgemeester en Schepenen
van woensdag 18 juli 2018 tot en met vrijdag 17 augustus 2018. Het openbaar onderzoek werd
geopend en gesloten door het College tijdens de zitting van respectievelijk 9 juli 2018 en 20 augustus
2018.
Tijdens het openbaar onderzoek werden geen opmerkingen of bezwaren ontvangen. Er dienen dus
geen aanpassingen te gebeuren aan het ontwerpplan.
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.
Stemmen voor:
Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Martina Peeters, Gerda Battel, Christiane Van
Thielen, Frans Luyten, Louis Van Hove, Maurice Van der Veken, 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 en Wendy Tubbax
Onthouden zich:
Karel Verstappen en Rita Aerts
BESLUIT
Artikel 1:
De Deputatie van de Provincie Antwerpen te verzoeken om buurtweg nr. 3 van de Atlas der
Buurtwegen van Herselt t.h.v. tussen Dieperstraat en Huisakkers zoals aangeduid op het
corresponderend opmetingsplan, opgemaakt door Ing. Dieter Vandepoel landmeter-expert,
gedeeltelijk af te schaffen.
Artikel 2:
Het deel van de buurtweg dat wordt onttrokken uit het openbaar domein heeft geen functie meer
voor publiek gebruik en wordt gedesaffecteerd uit het openbaar domein.
Artikel 3:
Het dossier wordt doorgestuurd naar de Deputatie.

11. Kosteloze grondafstand - Wolfsdonksesteenweg (Van der Veken) (F 516 e2) - goedkeuren
voorwaarden (2.073.511.1)
Situering
Goedkeuring van de kosteloze verwerving van de percelen grond, gelegen te Herselt,
Wolfsdonksesteenweg, volgens kadaster sectie F 516 e2 zoals aangeduid op het samengesteld plan
opgesteld door ondertekende eigenaars Van der Veken Michel en Van der Veken Maurice.
Het betreft de overdracht van een perceel binnen de goedgekeurde rooilijn langs
Wolfsdonksesteenweg aan de gemeente Herselt door VMV Construct en de heer Van der Veken
Michel, volgens de voorafgaandelijke perceelsidentificatie sectie F 516 s en 516 v met een
oppervlakte van 30 ca aangeduid op het opmetingsplan als Lot A.
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Wettelijke gronden
Het Gemeentedecreet.
Vlaamse Codex ruimtelijke ordening.
Toelichting en advies
Het dossier dat werd samengesteld door notaris Bart Van Thielen en dat ter goedkeuring wordt
voorgelegd, bevat volgende documenten:
- de voorwaarden zoals opgenomen in de akte
- het samengesteld plan opgesteld door ondertekende eigenaars Van der Veken Michel en Van der
Veken Maurice
- kadastrale legger
- stedenbouwkundig uittreksel
- hypothecair getuigschrift
- Ovamattest
- bodemattest

Het betreft een afstand tot algemeen nut, namelijk om ingelijfd te worden in het openbaar domein.
VMV Construct en de heer Van der Veken Michel opteren ervoor deze akte te laten verlijden voor
Meester Bart Van Thielen, notaris te Herselt die als zodanig ook de administratieve opvolging van dit
dossier zal verzorgen.
De Voorzitter van de Gemeenteraad en de Algemeen Directeur zullen de akte van
eigendomsoverdracht ondertekenen voor de gemeente Herselt.
De notaris werd hiervan op de hoogte gebracht.
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.
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Financiële weerslag
Alle kosten van onderhavige akte zijn ten laste van de overdrager.
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, Rita Aerts, Ivo
Van den Bulck, Peter Keymeulen en Hans Celen
BESLUIT
Artikel 1:
Hoger omschreven perceel grond gelegen te Herselt, Wolfsdonksesteenweg, volgens kadaster sectie
F 516 e2 zoals aangeduid op het samengesteld plan opgesteld door ondertekende eigenaars Van der
Veken Michel en Van der Veken Maurice aangeduid als lot A, eigendom van VMV Construct en de
heer Van der Veken Michel, 30 ca groot volgens plan, kosteloos te verwerven.
Artikel 2:
De voorwaarden zoals beschreven in de akte en de hiermee verband houdende stukken goed te
keuren en van het visum van de Gemeenteraad te voorzien.
Artikel 3:
De akte van eigendomsoverdracht zal verleden worden ten overstaan van Meester Bart Van Thielen
te Herselt.
Artikel 4:
De Voorzitter van de Gemeenteraad en Algemeen Directeur te machtigen om in naam van de
gemeente de akte van eigendomsoverdracht te ondertekenen. De notaris wordt hiervan op de
hoogte gebracht.
Artikel 5:
De hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting om ambtshalve een inschrijving te nemen bij
de overschrijving van de akte.

12. Samenwerkingsovereenkomst Aquafin - optimalisatie collector Dieperstraat (tussen Dorp en
Steenkensbeek) (1.777.613.3)
Situering
Er wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de gemeente Herselt, de gemeente
Hulshout en Aquafin NV in verband met het project 'Optimalisatie collector Dieperstraat'. Deze
overeenkomst zal worden afgesloten aangezien de gemeenten Herselt en Hulshout fietspaden
wensen aan te leggen langs de Dieperstraat en omdat Aquafin NV tegelijk de collector Dieperstraat,
tussen Dorp en Steenkensbeek wil optimaliseren.
Wettelijke gronden
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, betreffende de
bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen;
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen;
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De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
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;
Toelichting en advies
De gemeente Herselt, de gemeente Hulshout en Aquafin NV beslissen de werken in het algemeen
belang, samen te voegen en Aquafin 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.
In voorkomend geval zal de opdracht voor de studie en het ontwerp, vergunningen, onteigening en
veiligheidscoördinatie aan een bestaande overeenkomst worden toegevoegd, nl. de door Aquafin
afgesloten ereloonovereenkomst met Antea Belgium NV. De overeenkomst is als bijlage aan de
samenwerkingsovereenkomst gevoegd.
De samenwerkingsovereenkomst 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
Kredieten zijn voorzien in de begroting:
Actie
2018140227 (Aanleg van fietspad Dieperstraat)
Budgetcode 2018 / 22402000 / 0200 (prioritaire investering)
Stemmen voor:
Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Martina Peeters, Gerda Battel, Christiane Van
Thielen, Frans Luyten, Louis Van Hove, Maurice Van der Veken, 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 en Wendy Tubbax
Onthouden zich:
Karel Verstappen en Rita Aerts
BESLUIT
Artikel 1:
NV Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar wordt gemachtigd om in naam van en voor rekening van de
gemeente Herselt op te treden voor het sluiten van een overheidsopdracht met betrekking tot de
prioritaire werken: aanleg van fietspaden in Dieperstraat en dit in toepassing van art. 48 van de wet
van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. De voorwaarden opgenomen in de
samenwerkingsovereenkomst, project 23.344 wordt hiertoe goedgekeurd.
Artikel 2:
Een ontwerper voor de in artikel 1 vermelde werken wordt aangesteld in overeenstemming met de
bepalingen vermeld in de eveneens in artikel 1 vermelde samenwerkingsovereenkomst en in
overeenstemming met de overeenkomst 'Studieopdracht' (MLO-OP2016)) die dienaangaande
worden goedgekeurd.
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Artikel 3:
De nodige kredieten zijn voorzien in de begroting.

13. Samenwerkingsovereenkomst met AWV en Pidpa - wegen- en rioleringswerken in de
Aarschotsesteenweg - goedkeuren voorwaarden (1.811.111.71)
Situering
Er wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de gemeente Herselt, de Vlaamse
overheid/het Vlaams Gewest en rioolbeheerder Pidpa. Deze overeenkomst zal worden afgesloten
aangezien:
- de gemeente fietspaden wenst aan te leggen langs de N19 Aarschotsesteenweg. Hiervoor liet de
gemeente reeds een studie uitvoeren i.k.v. module 13 met nr. 13013/1/A.
- Pidpa tegelijk wegen- en rioleringswerken wil uitvoeren i.k.v. project K-15-051 (2 DWA: 1 leiding aan
elke zijde van de weg en de optimale afkoppeling van het hemelwater wil realiseren)
- het Vlaams Gewest structureel onderhoud van de rijweg (tussen kilometerpunt 34,25 en 39,55)
wenst uit te voeren en de aanleg van een nieuw eenrichtingsfietspad aan weerszijden van de
gewestweg wil aanleggen.
Deze samenwerkingsovereenkomst vervangt de overeenkomst tussen de gemeente Herselt en Pidpa
in verband met wegen- en rioleringswerken in de Aarschotsesteenweg (N19) (project K-15-051) zoals
goedgekeurd door de Gemeenteraad tijdens de zitting van 24 april 2017.
Wettelijke gronden
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, betreffende de
bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
Toelichting en advies
De gemeente, Pidpa en het Vlaams Gewest beslissen de werken in het algemeen belang samen te
voegen.
Het is daarom aangewezen de voorwaarden die zijn opgenomen in deze overeenkomst goed te
keuren. De overeenkomst maakt integraal deel uit van deze beslissing.
De overeenkomst zal ondertekend worden door de Algemeen Directeur en de Voorzitter van de
Gemeenteraad.
Er wordt voorgesteld Pidpa aan te duiden om in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering
van de studie van riolering, fietspaden en structureel onderhoud als aanbestedende overheid op te
treden, overeenkomstig artikel 38 van de overheidsopdrachten, wet van 15 juni 2006.
Argumentatie van de Gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit
De Gemeenteraad sluit zich aan bij het advies/voorstel vanuit de administratie.
Financiële weerslag
De kredieten zijn voorzien in de begroting.
Actie
2018140226 - Aanleg van fietspad Aarschotsesteenweg
Budgetcode 2018 / 22402000 / 0200 (prioritaire investering)
Stemmen voor:
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Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Martina Peeters, Gerda Battel, Christiane Van
Thielen, Frans Luyten, Louis Van Hove, Maurice Van der Veken, 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 en Wendy Tubbax
Onthouden zich:
Karel Verstappen en Rita Aerts
BESLUIT
Artikel 1:
De samenwerkingovereenkomst met referentie X10/N19/73 tussen de gemeente Herselt, de
Vlaamse overheid/het Vlaams Gewest en rioolbeheerder Pidpa in verband met de wegen- en
rioleringswerken Aarschotsesteenweg wordt goedgekeurd en vervangt de
samenwerkingsovereenkomst K-15-051 tussen de gemeente en rioolbeheerder Pidpa zoals
goedgekeurd tijdens de zitting van 24 april 2017.
Artikel 2:
De samenwerkingsovereenkomst maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3:
De nodige kredieten zijn voorzien in de meerjarenplanning.

14. Aankoop combinatie thermische onkruidbestrijder en warmwaterhogedrukreiniger, op basis
van heet water en stoom - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze (2.073.537)
Wettelijke gronden
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 de drempel van 144.000,00 euro niet);
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°;
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Overwegende dat in het kader van de opdracht “aankoop combinatie thermische onkruidbestrijder
en warmwateryhogedrukreiniger, op basis van heet water en stoom” een bestek met nr. 2018-022
werd opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 44.214,87 euro (excl. BTW) of
53.499,99 euro (incl. 21% BTW);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Financiële weerslag
Kosten
53.499,99 euro (incl. BTW)
Actie
2018140043 - De administratieve en uitvoerende diensten voorzien van de nodige
werkingsmiddelen
Budgetcode 2018170015 - 2018 / 23000000 / 011903 - investering
Tussenkomst
Raadslid Peter Keymeulen vraagt toelichting bij het type toestel dat men voor ogen heeft.
Schepen Gerda Battel geeft toelichting: het gaat om onkruidbestrijding, maar ook doorspuiten van
rioleringen, schoonmaken van straatmeubilair... Het toestel staat op een aanhangwagen.
Het toestel is nog niet besteld, aldus Schepen Christiane Van Thielen.
Stemmen voor:
Luc Peetermans, Kathleen Helsen, Ronan Korthout, Martina Peeters, Gerda Battel, Christiane Van
Thielen, Frans Luyten, Louis Van Hove, Maurice Van der Veken, 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 en Wendy Tubbax
Onthouden zich:
Karel Verstappen en Rita Aerts
BESLUIT
Artikel 1:
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-022 en de raming voor de opdracht
“aankoop combinatie thermische onkruidbestrijder en warmwaterhogedrukreiniger, op basis van
heet water en stoom”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
44.214,87 euro (excl. BTW) of 53.499,99 euro (incl. 21% BTW).
Artikel 2:
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3:
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de begroting van 2018.

SECRETARIAAT
15. Action item list (2.075.1.077)
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nvt
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sp.a

Stand van zaken kerkhoven
Schepen Gerda Battel licht toe dat er 5 bedrijven hebben ingeschreven voor het plaatsen van een
overkapping, van een grootte van 5m*6m, voor 3 overkappingen (Herselt, Bergom en Blauberg).
De vergelijking van de offertes zal kortelings gebeuren.
Raadslid Mark Van den Wouwer vraagt wat de kans is dat er op de kerkhoven nog een schup in de
grond wordt gestoken deze legislatuur. Het dossier staat van 2013 op de agenda... Schepen Gerda
Battel zegt dat de overkapping dit jaar nog geplaatst wordt.
Raadslid Rita Aerts vraagt op welke ondergrond de overkappingen worden geplaatst. De steentjes op
begraafplaats Herselt zouden worden verwijderd was gezegd. Schepen Gerda Battel antwoordt dat
de steentjes zullen worden verwijderd enkel onder de overkapping. De Schepen geeft toelichting bij
de locaties waar de overkappingen zullen worden geplaatst.
Stand van zaken kapel Varenwinkel
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Schepen Ronny Korthout licht toe dat IOK de vergelijking van de offertes momenteel ter harte
neemt. Het dossier heeft prioriteit en de Schepen probeert zo snel mogelijk meer duidelijkheid te
scheppen.
Stand van zaken Kruisveld
Raadslid Mark Van den Wouwer vraagt of er nieuws is rond de verkaveling Kruisveld. De
Burgemeester antwoordt van niet.

16. Mondelinge vragen
Raadslid Peter Keymeulen stelt dat het gerucht gaat dat er volmachten zouden worden verspreid bij
de bedeling van de warme maaltijden. Hij vraagt streng toe te zien op dergelijke misbruiken en op te
treden. Hier moet deontologisch correct worden gehandeld.
De OCMW-Voorzitter vraagt meer informatie om te kunnen optreden.
De Voorzitter sluit de openbare zitting om 21.30 uur en dankt het publiek.

In besloten zitting
…..

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

Tina Vervloessem
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De Voorzitter Gemeenteraad

Wendy Tubbax
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