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Gemeenteraad
Notulen Zitting van 16 mei 2017

OPENBARE ZITTING
Organisatie
Interne Strategie
1 2017_GR_00076 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag vergadering 

18 april 2017 - goedkeuring

2 2017_GR_00040 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
Vormgeving, drukwerk en levering tweemaandelijks gemeentelijk 
infoblad De Kiosk - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze - goedkeuring

3 2017_GR_00042 Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - 
eerste kwartaalrapportering - kennisneming

4 2017_GR_00041 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
Toetreding FARYS/TMVW - goedkeuring

6 2017_GR_00039 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
agenda van de jaarvergadering van Finilek op 16 juni 2017 - 
goedkeuring

7 2017_GR_00067 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
wijziging statuten en huishoudelijk reglement van 
projectvereniging Kempens Karakter - goedkeuring

5 2017_GR_00038 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
agendapunten, statutenwijzigingen, uitbreiding van de 
aansluiting tot de activiteit warmte en vaststelling van het 
mandaat voor de algemene vergadering Iverlek van 16 juni 2017 
- goedkeuring

8 2017_GR_00071 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
agendapunten, vaststelling van het mandaat van de 
afgevaardigde voor de algemene vergadering van IVAREM op 2 
juni 2017 - goedkeuring

9 2017_GR_00074 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de 
gemeente op de algemene vergadering van de dienstverlenende 
vereniging Cipal van 16 juni 2017 - goedkeuring

10 2017_GR_00075 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde van de 
gemeente voor de algemene vergadering van Pidpa op 19 juni 
2017 - goedkeuring

Ruimte
Openbare werken
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11 2017_GR_00036 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - Herstellen 
dak en dakgoten aula Hemelshoek Berlaar - Goedkeuring 
lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's - 
goedkeuring

Omgeving
12 2017_GR_00035 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - Uitvoeren 

van milieugerelateerde taken door doelgroepwerknemers - 
Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen 
firma's - goedkeuring

Financiën
Financiële dienst
13 2017_GR_00037 Opmaak van reglementen - Gemeentebelasting op de meldingen 

en aanvragen van omgevingsvergunningen. - goedkeuring

14 2017_GR_00047 Uitvoering van toezicht op externen - Kerkfabriek Sint-Rumoldus 
- Rekening 2016 - advies

15 2017_GR_00048 Uitvoering van toezicht op externen - Kerkfabriek Sint-Pieter - 
Rekening 2016 - advies

16 2017_GR_00049 Uitvoering van toezicht op externen - Kerkfabriek Sint-Lambertus 
- Rekening 2016 - advies

17 2017_GR_00050 Uitvoering van toezicht op externen - Kerkfabriek Onbevlekt Hart 
van Maria - Rekening 2016 - advies

BIJKOMENDE DAGORDE
18 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: NAC: vele bedenkingen

19 Interpellatie van raadslid Dirk Aras: Toegankelijkheid van de bushaltes in Berlaar

20 Interpellatie van raadslid Dirk Aras: Financieel sluitende werking Ivarem ?

21 Interpellatie van raadslid Dirk Aras: Groenbeleid: onderhoud en inrichting van de kleine 
perken in Berlaar

22 Interpellatie van raadslid Dirk Aras: Opstelling elektronische informatieborden

23 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: personeel en werking 
bibliotheek

24 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Poetsdienst OCMW naar dienstenchequesorganisatie?

25 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: Berlaar is bouwziek, tot 
stervens toe

26 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: Informatiedoorstroming 
schepencollege
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27 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: Domein Fertlarelei

28 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: Meer parkeerdruk te 
Gestel

29 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: Berlaarse ondernemers 
en vrije beroepen vallen dikwijls uit de boot

30 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: Postbus Berlaar Station

31 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: interventietijd Pidpa 
voor ruimen grachten
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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Walter Horemans; de heer Swa De Bakker; de heer Silvain Vertommen; de heer Rudy 
Nuyens; de heer Ronald Van Thienen; de heer Artur Issaev; mevrouw Nadine Boekaerts; mevrouw 
Rita Deckers; mevrouw Ingeborg Van Hoof; de heer Eddy Verstappen; de heer Stefaan Lambrechts; 
mevrouw Suzy Put; de heer Jan Hendrickx; de heer Willy Beullens; mevrouw Maria Vervloet; mevrouw 
Leen Janssens; de heer Koen Kerremans; de heer Dirk Aras; de heer John Steurs; de heer Christophe 
De Backere; mevrouw Anja Neels

Verontschuldigd:
mevrouw Lies Ceulemans

16 mei 2017 20:00 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING
Organisatie
Interne Strategie

1 2017_GR_00076 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag 
vergadering 18 april 2017 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De gemeenteraad keurt het verslag van de vergadering van 18 april 2017 goed.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

2 2017_GR_00040 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
Vormgeving, drukwerk en levering tweemaandelijks 
gemeentelijk infoblad De Kiosk - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek

 

Argumentatie
 
Voor de opdracht “Vormgeving, drukwerk en levering tweemaandelijks gemeentelijk infoblad De 
Kiosk” werd een bestek met nr. 2017-011 opgesteld door de ontwerper.
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Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
* Basisopdracht (Vormgeving, drukwerk en levering tweemaandelijks gemeentelijk infoblad De 
Kiosk), raming: 20.754,71 euro excl. btw of 21.999,99 euro incl. 6% btw;
* Verlenging 1 (Vormgeving, drukwerk en levering tweemaandelijks gemeentelijk infoblad De 
Kiosk), raming: 20.754,71 euro excl. btw of 21.999,99 euro incl. btw;
* Verlenging 2 (Vormgeving, drukwerk en levering tweemaandelijks gemeentelijk infoblad De 
Kiosk), raming: 20.754,71 euro excl. btw of 21.999,99 euro incl. btw;
* Verlenging 3 (Vormgeving, drukwerk en levering tweemaandelijks gemeentelijk infoblad De 
Kiosk), raming: 20.754,71 euro excl. btw of 21.999,99 euro incl. btw.
 
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 83.018,84 euro excl. btw of 
87.999,96 euro incl. 6% btw.

De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 1 jaar, nl. 3 juli 2017 tot  29 juni 2018.
Het perceel kan 3 keer stilzwijgend verlengd worden.
 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking.

 

Wetgeving
• De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere 
wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 1, 1° a (limiet van 85.000,00 euro excl. btw 
niet overschreden).
• De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten.
• Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.
• Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2.
 

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Financiële informatie
Financiële informatie

 

Financiëleinformatie
 
Actie:
1419/002/001/001/005
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Beleidscode en algemeen rekeningnummer:
GEM/61405000/011901
 

Notulen
Koen Kerremans herinnert zich dat er ooit een inhoudelijke discussie werd gevoerd omtrent het 
opnemen van de ideeën van de oppositie in het gemeentelijke infoblad. Hij vraagt hoe de redactie 
ervan verloopt.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit via een digitale vergadering gebeurt.

Schepen Stefaan Lambrechts verwijst naar zijn antwoord op de indertijd gestelde vraag. De Kiosk is 
een algemeen infoblad van de gemeente, dat niet politiek geïnspireerd is. Voor politieke informatie 
dienen de eigenlijke kanalen te worden gebruikt, namelijk de partijblaadjes. 

Koen Kerremans verzoekt om toch minstens de contactnummers van de gemeenteraadsleden op te 
nemen.

Schepen Stefaan Lambrechts gaat hiermee akkoord.

Burgemeester Walter Horemans vult aan dat deze informatie ook opgenomen is in de website.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1

Het bestek met nr. 2017-011 en de raming voor de opdracht “Vormgeving, drukwerk en levering 
tweemaandelijks gemeentelijk infoblad De Kiosk”, opgesteld door de ontwerper worden 
goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 
werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 83.018,84 euro excl. btw of 87.999,96 euro 
incl. 6% btw.
 
 

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking.
 
 

Artikel 3
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2017, op budgetcode 
GEM/61405000/011901 (actie 1419/002/001/001/005) en in het budget van de volgende jaren.
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3 2017_GR_00042 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - eerste kwartaalrapportering - kennisneming
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De eerste kwartaalrapportering van 2017 werd samengesteld.

 

Wetgeving
 gemeentedecreet van 15 juli 2005
 besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 over de beleids- en beheerscyclus van de 

gemeenten
 ministerieel besluit van 9 juli 2013 over de digitale rapportering van gegevens van beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten
 omzendbrief BB 2013/7 van 6 september 2013 over "Digitale rapportering over de beleids- en 

beheerscyclus"
 omzendbrief BB 2013/8 van 18 oktober 2013 over de veralgemeende invoering van de 

beleids- en beheerscyclus
 omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2013 over "Kwartaalrapportering en andere Europese 

rapporteringsverplichtingen"

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De raadsleden nemen kennis van de eerste kwartaalrapportering van 2017.

Bijlagen
 1BalancedScoreCard Integraal KW1.pdf
 2BalancedScoreCard Beleidsdoelstellingen KW1.pdf
 3BalancedScoreCard Actieplannen KW1.pdf
 4BalancedScoreCard Acties KW1.pdf
 5BalancedScoreCard Financien KW1.pdf
 6BalancedScoreCard Organisatie KW1.pdf
 7BalancedScoreCard Mens KW1.pdf
 8BalancedScoreCard Ruimte KW1.pdf
 DetailGrafiek KW1.pdf
 Knipperlichten KW1.pdf
 Organisatiebeheersing KW1.pdf
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4 2017_GR_00041 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - Toetreding FARYS/TMVW - 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Gemeenten worden meer en meer geconfronteerd met complexere technisch-administratieve 
vraagstukken op vlak van aankopen.

Een intergemeentelijke samenwerking op vlak van ondersteuning bij en/of aanbieden van facilitaire 
diensten kan positieve schaaleffecten en synergieën genereren.

Argumentatie
De divisie Aanvullende Diensten van FARYS/TMVW biedt deze ondersteuning aan.  Uit het bijgevoegde 
dossier blijkt dat de autonomie van de gemeente na toetreding ten volle gerespecteerd zal worden.

De deelname zal gebeuren door kapitaalsinbreng zoals beschreven in het bijgevoegde dossier.

De organisatie en werking van de intercommunale TMVW zijn conform het decreet op de 
intergemeentelijke samenwerking.

De activiteiten van de divisie Aanvullende Diensten zullen ondergebracht worden in een afzonderlijk 
intergemeentelijk samenwerkingsverband, het TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij der 
Vlaanderen voor Services)

Tijdens de overgangsfase loopt alles via de intercommunale TMVW.
TMVS zal rechtsopvolger worden inzake de activiteit Aanvullende Diensten.

Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming voor het lid in het directiecomité van de aanvullende 
diensten waarvoor 20 stembrieven in de stembus worden gevonden.

De uitslag van de stemming is als volgt:

De heer Jan Hendricx bekomt 15 ja-stemmen.

Mevrouw Rita Deckers bekomt 2 ja-stemmen.

Er worden 3 blanco stemmen uitgebracht.

Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming voor het lid van de algemene vergadering waarvoor 
20 stembrieven in de stembus worden gevonden.

De uitslag van de stemming is als volgt:

De heer Walter Horemans bekomt 15 ja-stemmen.

Mevrouw Rita Deckers bekomt 2 ja-stemmen.

Er worden 3 blanco stemmen uitgebracht.
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Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Notulen
Dirk Aras merkt op dat tijdens de commissie werd meegedeeld dat elke participant zou zetelen in de 
Raad van Bestuur. Dat zal echter niet het geval zijn. De Raden van Bestuur worden zwaar beperkt 
door de decreetswijziging.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de gemeente daarvan nog niet officieel kennis heeft 
genomen. Er passeren wel visienota's, maar alles moet nog gestemd worden. 

Het is Dirk Aras niet echt duidelijk hoe hij het onderscheid moet interpreteren tussen TMVW, wat 
blijkbaar een intercommunale is die zich niet geschikt heeft naar de decreten die al gestemd zijn, en 
Farys, wat ook een intercommunale is die zich wel zal moeten schikken naar het toekomstige decreet. 
Wie is participant van wie? Waarvan wordt de gemeente lid?

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de gemeente lid wordt van Farys, wat een onderdeel is 
van TMVW.

Dirk Aras stelt zich vragen bij de organisatie als dusdanig. Hierop zal de gemeenteraad totaal geen 
zicht meer hebben. Op deze manier wordt een intercommunale dé aankoopdienst van de gemeente, 
wat hij geen goede evolutie vindt.

Burgemeester Walter Horemans repliceert dat de gemeenten die reeds toegetreden zijn en met Farys 
werken, tevreden zijn. Bovendien kost een toetreding bijna niks. Hij stelt voor om de werking over 
een jaar te evalueren en te bekijken welke winsten het opgeleverd heeft. Aankopen zijn voor de 
gemeente nu heel arbeidsintensief. 

Koen Kerremans refereert naar zijn tussenkomst bij de eerste maal dat dit onderwerp geagendeerd 
stond. Hij voegt toe dat de gemeente zowel lid wordt van TMVW als van Farys, aangezien er twee 
volstortingen moeten gebeuren. Hij vraagt of er een plan bestaat waarvoor Farys ingeschakeld zal 
worden.

Burgemeester Walter Horemans zegt dat dat niet het geval is. Vooraleer we toegang krijgen tot de 
productenportfolio, moet de gemeente lid worden. Er bestaat bovendien geen verplichting om 
producten af te nemen.

Koen Kerremans vraagt of hij een overzicht kan krijgen van de beschikbare producten.

Burgemeester Walter Horemans zal dit tonen tijdens de volgende commissie.

Koen Kerremans blijft bij zijn bedenking dat de klachtenprocedure erg eng is opgesteld. Indien er iets 
foutloopt, moet er binnen de acht dagen gereageerd worden.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
- 13 stem(men) voor: Silvain Vertommen; Artur Issaev; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Ingeborg Van 
Hoof; Eddy Verstappen; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Maria Vervloet; 
Christophe De Backere; Walter Horemans
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- 7 onthouding(en): Swa De Bakker; Rudy Nuyens; Ronald Van Thienen; Leen Janssens; Koen 
Kerremans; Dirk Aras; John Steurs

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad beslist met ingang van 1 juni 2017 toe te treden tot de divisie Aanvullende Diensten 
van FARYS/TMVW (en conform de lopende transitie tot haar rechtsopvolger TMVS), volgens de 
modaliteiten vastgelegd in de statuten van FARYS/TMVW en het toetredingsdossier als bijlage aan dit 
bestuit toegevoegd.

Artikel 2
Jan Hendrickx wordt voorgedragen als lid van het Directiecomité voor Aanvullende Diensten.

Artikel 3
Walter Horemans wordt voorgedragen als lid van de Algemene Vergadering.

Artikel 4
De gemeente zal ook optreden voor het OCMW voor aankopen via deze diensten.

6 2017_GR_00039 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - agenda van de 
jaarvergadering van Finilek op 16 juni 2017 - 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Op 21 maart 2017 ontving de gemeente bij aangetekende brief de uitnodiging voor de algemene 
jaarvergadering van Finilek op 16 juni 2017.

Argumentatie
De gemeente Berlaar is deelnemer  van de dienstverlenende vereniging Finilek.

De jaarvergadering van Finileke op 16 juni 2017 heeft volgende agenda:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016;

2. Verlsag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2016;

3. Goedkeuring van de jaarrekening 2016 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting)

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;

5. Statutaire benoemingen;
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6. Statutaire mededelingen.

De verdere documentatie over de inhoud van de vergadering werd met de uitnodiging meegestuurd 
en vind je terug als bijlagen.

Er zijn verder geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te 
weigeren.

Wetgeving
 decreet van 6 juli 2001 over intergemeentelijke samenwerking
 statuten van Finilek

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
 decreet van 6 juli 2001 over intergemeentelijke samenwerking

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agendapunten van de jaarvergadering van 16 juni 
2017 van de dienstverlenende vereniging Finilek.

7 2017_GR_00067 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - wijziging statuten en 
huishoudelijk reglement van projectvereniging Kempens 
Karakter - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Op 19 oktober 2010 besloot de gemeenteraad toe te treden tot de erfgoedcel van Kempens Karakter. 
Dit lidmaatschap werd verlengd in de raad van 19 november 2013 voor een periode van 2014 tot en 
met 2019. Er werd ook kennisgenomen van het huishoudelijk reglement.

Argumentatie
Begin 2017 diende Kempens Karakter voor de gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Lille, 
Olen en Vorselaar (Land van Nete en Aa) een aanvraag in tot erkenning als Intergemeentelijke 
Onroerenderfgoeddienst (IOED). Die erkenning werd ondertussen door de Vlaamse overheid 
toegekend. T

Voor de formele inbedding van de IOED Land van Nete en Aa binnen de projectvereniging Kempens 
Karakter moeten de statuten wijzigen op basis van een gemeenteraadsbeslissing in de 12 gemeenten 
van Kempens Karakter. De Raad van Bestuur van Kempens Karakter keurde het voorstel tot wijziging 
van de statuten en het huishoudelijk reglement alvast goed op 30 maart 2017.
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Je vindt de aangepaste versies van huishoudelijk reglement en statuten als bijlagen.

Wetgeving
 decreet van 6 juli 2001 over intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de statutenwijziging en de wijzigingen in het 
huishoudelijk reglement van de projectvereniging Kempens Karakter.

Artikel 2
Deze beslissing wordt voor kennisname overgemaakt aan de projectvereniging Kempens Karakter.

5 2017_GR_00038 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - agendapunten, 
statutenwijzigingen, uitbreiding van de aansluiting tot 
de activiteit warmte en vaststelling van het mandaat 
voor de algemene vergadering Iverlek van 16 juni 2017 - 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeente Berlaar neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas deel aan de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek.

De gemeente Berlaar werd per aangetekend schrijven van 17 maart 2017 opgeroepen om deel te 
nemen aan de algemene vergadering, tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging 
Iverlek die op 16 juni 2017 zal plaatshebben in De Waerboom, Jozef Mertensstraat 140 te 1702 Groot-
Bijgaarden.

Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt voor de raad van bestuur in zitting van 13 maart 
2017 werd aan de gemeente Berlaar overgemaakt.

Argumentatie
STATUTENWIJZIGINGEN

Het eerste agendapunt omvat de voorgestelde statutenwijzigingen die hun oorsprong vinden in 
meerdere domeinen:
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 een verduidelijking van het doel van de vereniging om rekening te houden met de injectie-
activiteit (bi-directionaliteit) en een preciezere omschrijving omtrent de aankoop en levering 
van energie in het kader van de openbaredienstverplichtingen en de activiteit warmtenetten;

 vermelding van de bijkomende activiteit "warmte" in het kader van de gesolidariseerde 
uitbouw van de activiteit warmte in alle Vlaamse gemeenten, waarbij een "effectieve" 
herroepbare beheersoverdracht wordt gerealiseerd, met specifieke aandelen en een 
aangepaste winstverdeling alsook met een mogelijk specifiek terugnamerecht door de 
gemeente;

 de statutaire mogelijkheid om deelnemende publiekrechtelijke rechtpersonen/-verenigingen te 
laten toetreden in het kader van het vernieuwde artikel 10 §1 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking;

 de nieuwe benaming van de werkmaatschappij Eandis System Operator in de plaats van 
Eandis;

 vermelding van een aantal nieuwe definities, onder meer inzake warmte, de activiteiten 
"regulatoir" en "niet-regulatoir" en de kapitaalkostenvergoeding;

 de creatie van aandelen Aw en winstbewijzen Cw in het kader van de activiteit warmte;
 het principe dat de gemeenten over ten minste 80% + één stem van de stemrechten in de 

algemene vergadering beschikken;
 de winstverdeling inzake netbeheer evenredig met de tegenwaarde binnen het eigen 

vermogen van de aandelen A en van de winstbewijzen C in hun bezit;
 de winstverdeling inzake de nevenactiviteit tussen de groep van de gemeenten en de 

deelnemende publiekrechtelijke rechtspersoon/-vereniging op basis van de tegenwaarde van 
de aandelen binnen het totale eigen vermogen;

 de winstverdeling inzake warmte tussen de individuele gemeenten evenredig met het aantal 
herleide equivalenten EAN's voor aardgas en warmte op het grondgebied van elke gemeente;

 het principe dat bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking ingevolge het 
vernieuwde decreet de overname van installaties niet noodzakelijk dient te gebeuren tegen 
boekwaarde;

 inlassing van het principe dat uittredingen van de gemeenten kunnen gerealiseerd worden in 
het kader van een gebiedsuitwisseling, mits de betrokken gemeenten en opdrachthoudende 
verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten tot uitvoering 
ervan;

 de toekenning van de opdracht en goedkeuringsbevoegdheid inzake overheidsopdrachten aan 
de werkmaatschappij.

UITBREIDING VAN DE AANSLUITING TOT DE ACTIVITEIT WARMTE

Het tweede agendapunt handelt over het voorstel waarbij de deelnemers verzocht worden om een 
beslissing te nemen over de uitbreiding van hun aanstelling tot de activiteit warmte.

In de huidige statuten wordt in de doelsomschrijving expliciet vermeld dat het distributienetbeheer 
ook de ontwikkeling, het aanleggen en de exploitatie van warmtenetten en de levering van al dan niet 
zelf geproduceerde warmte inhoudt.

De distritutienetbeheerder Iverlek doet voor de uitvoering van haar activiteiten en de daarmee 
verband houdende openbaredienstverplichtingen een beroep op de werkmaatschappij Eandis System 
Operator cvba.

Eandis System Operator cvba heeft samen met Infrax specifiek voor de (niet-gereguleerde) 
activiteiten inzake warmte een filiaal opgericht, zijnde Warmte@Vlaanderen, waar de warmte-
expertise en assets zullen gebundeld worden om, onder opschortende voorwaarde van de eventueel 
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te nemen beslissing van de Belgische Mededigingsautoriteit inzake aanmelding van 
Warmte@Vlaanderen, naar de toekomst toe warmte-activiteiten te ontwikkelen.

De gemeente neemt in het kader van de klimaatdoelstellingen reeds een sterk engagement op voor 
minder CO2-uitstoot. De gemeente wenst op haar grondgebied maximaal in te zetten op groene 
energie. Warmtenetten vormen hierbij een belangrijke netinfrastructuur om de beoogde 
klimaatdoelstellingen te bereiken. Warmtenetten laten toe om duurzame warmtebronnen te koppelen 
aan de aanwezige warmtevraag. Vanuit ecologisch oogpunt biedt de aanleg van een warmtenet 
(gevoed door een duurzame bron) tal van voordelen, wat binnen de huidige regelgeving (EBP, 
belasingvoordeel) ook gehonoreerd wordt.

Deze energiedoelstellingen kaderen in het algemeen belang. De beslissing van de gemeente om, in 
uitvoering van haar beleid en binnen haar autonome bevoegdheid, te beslissen tot de aanleg van 
warmtenetten op haar grondgebied is een taak van gemeentelijk belang.

Om dit warmtenet te ontwikkelen, uit te bouwen en te exploiteren wenst de gemeente een beroep te 
doen op de opdrachthoudende vereniging Iverlek, die door middel van haar exploitatiemaatschappij 
Eandis System Operator cvba en op termijn via diens filiaal Warmte@Vlaanderen dat zal instaan voor 
de exploitatietaken inzake de activiteit warmte voor heel Vlaanderen, de opdracht wordt gegeven 
voor:

 het coördineren van een warmtestudie
 het ontwerp en de aanleg van een warmtenet
 het aansluiten van een warmtebron op het warmtenet
 het monitoren en sturen van het warmtenet
 het preventief en correctief onderhouden van het warmtenet
 het aansluiten van de warmteklant op het warmtenet
 het toewijzen van energievolumes op het net

Door op termijn een beroep te doen op het filiaal Warmte@Vlaanderen, onder opschortende 
voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake 
aanmelding van Warmte@Vlaanderen, zal de expertise omtrent de activiteit warmte gegroepeerd 
worden op het gehele Vlaamse grondgebied. Eandis System Operator cvba en Infrax organiseren op 
paritaire basis het aandeelhouderschap en de werking en zijn bijgevolg elk voor 50% aandeelhouder 
binnen Warmte@Vlaanderen. Door de bundeling van de krachten rond warmte wordt voor deze 
activiteit, die een toegevoegde waarde levert aan een duurzaam energiebeleid, de kans geboden dat 
alle gemeenten via hun distributienetbeheerder bijdragen tot de realisatie van warmteprojecten. 
Dergelijke regeling kadert volledig in het engagement richting het behalen van de 
klimaatdoelstellingen.

De opdrachthoudende vereniging Iverlek is van oordeel dat de kostprijs voor de aanleg van het 
warmtenet niet hoger mag zijn dan de kostprijs voor de aanleg van een aardgasdistributienet. Het 
financieel risico voor de deelnemende gemeenten wordt voor de projecten die in dit kader 
gerealiseerd worden, daardoor vermeden.

Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 
van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te 
hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan 
de voorgestelde statutenwijziging. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de 
vertegenwoordiger vast te stellen.
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Wetgeving
 decreet van 6 juli 2001 

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
 decreet van 6 juli 2001

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek van 16 juni 2017:

1. Statutenwijziging

1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat 
van activa en passiva per 31 december 2016 - in het kader van artikel 413 wetboek van 
vennootschappen - ter verantwoording van de wijziging van het doel

2. Goedkeuring van de statutenwijziging
3. Verlenen van machtigingen om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte 

te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen

2. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de activiteit warmte

3. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2016

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (balans, resultatenrekening, 
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)

5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en 
de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016

6. Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Iverlek aan Eandis System 
Operator cvba en Fluvius cvba

7. Statutaire benoemingen

8. Statutaire mededelingen

Artikel 2
De gemeenteraad neemt geen beslissing over:

1. De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de uitbreiding van de aansluiting van de 
gemeente tot de activiteit warmte bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek

2. In het kader van punt a de beheersoverdracht te verrichten met het oog op de ontwikkeling, 
het aanleggen en de exploitatie van warmtenetten en de levering van al dan niet zelf 
geproduceerde warmte op haar grondgebied in het kader van de doelsomschrijving van de 
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Opdrachthoudende vereniging; deze beheersoverdracht is steeds herroepbaar zonder recht op 
schadevergoeding voor de opdrachthoudende Iverlek of haar deelnemers, onverminderd 
statutaire bepaalde vergoedingen in geval van overneming van installaties op basis van de 
uitoefening van een recht van voorkeur.

3. ingevolge de beslissing genomen in de punten a en b de aanleg van het warmtenet en de 
distributie van de warmte tot bij de verbruikers toe te vertrouwen aan de netbeheerder 
Iverlek die door middel van haar exploitatiemaatschappij Eandis System Operator cvba 
hiervoor een beroep zal doen op haar filiaal Warmte@Vlaanderen onder opschortende 
voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit 
inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen;

4. de inbreng die de gemeente Berlaar gedaan heeft overeenkomstig artikel 9 van de statuten 
van Iverlek uit te breiden tot de activiteit warmte;

Artikel 3
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek.

Artikel 4
De vertegenwoordiger van de gemeente Berlaar die zal deelnemen aan de algemene vergadering van 
de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 16 juni 2017, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te 
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1, 2 
en 3 van onderhavige raadsbeslissing.

Artikel 5
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van voormelde beslissing 
en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter 
attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres (pdf) intercommunales@eandis.be.

8 2017_GR_00071 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - agendapunten, vaststelling 
van het mandaat van de afgevaardigde voor de 
algemene vergadering van IVAREM op 2 juni 2017 - 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De agenda van de algemene vergadering van IVAREM op 2 juni 2017 werd aan de gemeente 
toegezonden met aangetekend schrijven van 14 april 2017.

Argumentatie
De agenda van de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM van 2 juni 
2017:

1/ Aanduiding stemopnemers
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2/ Kennisgeving activiteitenverslag 2016 van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam 
afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) [VVAV1700001]

3/ Vaststelling definitieve bijdragen voor het afgelopen boekjaar [VVAV1700002]

4/ Goedkeuring jaarrekening 2016 van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer 
regio Mechelen (IVAREM)

 Balans, resultatenrekening en toelichting [VVAV1700003]
 Jaarverslag van de raad van bestuur [VVAV1700004]
 Verslag van de revisor [1700005]

5/ Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de revisor van de intergemeentelijke vereniging 
voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM)

6/ Aanstelling commissaris

7/ Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen

8/ Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging 
voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) van 2 juni 2017

De documenten VVAV1700001, -2, -3 en -4 werden vastgesteld door de raad van bestuur op 21 april 
2017.

Wetgeving
 gemeentedecreet
 decreet van 6 juli 2001 over intergemeentelijke samenwerking
 omzendbrief BA2002/01 van 11 januari 2002
 statuten van IVAREM van 26 april 2003, laatst gewijzigd op 17 juni 2016

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De gemeenteraad is bevoegd op basis van het decreet van 6 juli 2001

Notulen
Dirk Aras refereert naar zijn bijkoment punt over Ivarem (punt 20). Aangezien die info in deze context 
relevant is, vraagt hij dit hier te behandelen.

Schepen Ingeborg Van Hoof behandelt de volgende vragen van het bijkomend punt:

1. Graag toelichting omtrent onderstaande gegevens:

- De schulden op meer dan één jaar bedragen 16 767 800,51 EUR. Wat omvatten die 
schulden?

De schulden op meer dan één jaar bestaan grotendeels (16 710 200,51 euro) uit schulden aan 
kredietinstellingen (leningen).

De overige schulden (57 600 euro) betreffen ontvangen borgtochten (vooral van bedrijven met 
een DIFTAR-container; zij moeten na beëindiging van het contract worden terugbetaald).
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- De aangegane leningen werden stipt afbetaald. Over welke leningen gaat het ?

Het betreft drie leningen bij KBC (gegund na een marktbevraging) voor oorspronkelijk 
respectievelijk 16 000 000 euro (2004; bouw MBS Geel), 16 000 000 euro (2010; diverse 
investeringen in infrastructuur een materieel voor afvalbeheer) ) en 12 000 000 euro (2013;  
diverse investeringen in infrastructuur een materieel voor afvalbeheer).

- De schulden op ten hoogste één jaar zijn gedaald van 16 126 441,515 EUR in 2015 naar 14 
634 946,88 EUR in 2016. Wat omvatten deze schulden ?

Het betreft:

- het deel van de hierboven vermelde kredieten dat binnen het jaar betaald moet worden 
(3 579 204,36 euro)

- een schuld aan de Patrimoniumvennootschap MBS (2 552 800,23 euro). Die lening van de 
Patrimoniumvennootschap aan haar vennoten is een ‘voorafname’ op de kapitaalterugstorting 
van Patrimoniumvennootschap MBS aan haar aandeelhouders (naargelang de installatie is 
afgeschreven).

- schulden voor borgstellingen in kader van de afvalwetgeving (761,67 euro)

- schulden aan leveranciers (2 732 446,28 euro nog niet betaalde facturen en 1 540 158,63 euro 
nog te ontvangen facturen)

- nog te betalen belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ( 2 301 612,75 euro)

- overige schulden (grotendeels geïnde maar nog niet verbruikte contantbelastingen 
(1 111 689,31 euro en het verlies van de Maatschap MBS ( 735 271,55 euro))

- overlopende rekeningen (218 324,45 euro), vooral betreffende verzekeringen en leningen

- De handelsschulden bedragen 4 272 604,91 euro. Daarin zijn 142 953,66 euro te 
ontvangen facturen en 538 677,00 euro nog op te stellen creditnota's aan klanten 
begrepen. Wat betreffen die creditnota’s ?

Het betreft:

- de afrekening van de vaste afvalbelasting voor Puurs (354 378 euro); IVAREM int de belasting 
en crediteert het ontvangen bedrag op het einde van het jaar (volgens afspraak) aan de 
gemeente.

- afrekening financiële kosten voor infrastructuur recyclageparken (160 301,21 euro; financiële 
kosten lager dan provisioneel gefactureerd)

- correcties op facturen (17 314 euro), vergoedingen KGA (6 680,42 euro) en een waarborg voor 
een bedrijfs-DIFTAR (3,37 euro) 

- De overige schulden bedragen 1 928 724,63 euro en bestaan vooral uit het aandeel van 
IVAREM in het verlies van de Maatschap ten bedrage van 735 271,55 euro en 1 111 689,31 
euro van de intergemeentelijke geïnde nog niet bestede ontvangsten van burgers. Wat zijn 
dit verlies en die niet bestede ontvangsten ?

De Maatschap MBS (met IOK Afvalbeheer en IVAREM als maten) betaalt voor het vruchtgebruik 
van de volledige installatie aan de Patrimoniumvennootschap MBS (met IOK Afvalbeheer en 
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IVAREM als vennoten) en exploiteert de installatie. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van 
bedrijfsafval. Zij stelt haar overtollige capaciteit ter beschikking van IOK Afvalbeheer en IVAREM. 
IOK Afvalbeheer en IVAREM stellen (tegen betaling) personeel ter beschikking. Die exploitatie is 
verlieslatend en dat verlies valt ten laste van de maten (40% IVAREM). Ondanks dat verlies is het 
verwerken van bedrijfsafval zinvol, omdat daardoor ook voor de gemeenten de vaste kosten per 
ton dalen.

Opmerking: Het verlies van de Maatschap MBS heeft 2 hoofdoorzaken.

-         - De vergoeding voor de ter beschikkingstelling is te laag (berekend op 150 000 ton per jaar en de huidige 
(droog)capaciteit is 120 000 ton per jaar; dat werd oorspronkelijk aangevuld met 30 000 ton grofvuil dat niet 
gedroogd moet worden, maar dat grofvuil zorgde voor problemen in de scheidingsinstallatie en wordt daarom 
afgevoerd naar andere verwerkers). 

        - De tarieven van de bedrijven liggen (door de bestaande overcapaciteit voor verwerking) lager dan de tarieven 
ten tijde van de oprichting van de Maatschap en lager dan de huidige gemiddelde totale kost per ton, maar hoger 
dan de variabele kost per ton voor de tonnen bedrijfsafval. De aanvoer van bedrijfsafval draagt dus bij in een 
verlaging van de vaste kosten.

De nog niet bestede ontvangsten betreffen door IVAREM in opdracht van de gemeenten geïnde 
contantbelastingen (DIFTAR-provisies) die nog niet zijn verbruikt en daarom als een schuld (aan 
de betrokken DIFTAR-klanten) worden geboekt (als ze verhuizen moet het saldo van hun 
provisierekening (nog niet verbruikt) immers worden terugbetaald).

Opmerking: De vraag stelt zich of IVAREM ‘met al die schulden’ financieel gezond is. Met een eigen vermogen 
van 18 879 614,69 euro op een balanstotaal van 53 304 475,44 euro bedraagt de solvabiliteit van IVAREM 
35,4%. Dat is ruimschoots meer dan de banken die de leningen verstrekken verwachten (minstens 25%). 
IVAREM is dus financieel gezond. Ook privébedrijven doen in belangrijke mate beroep op externe financiering, 
zeker voor langetermijninvesteringen. 

 2. De winst na belastingen komt precies uit op 0,00 euro. Hoe wordt dat verklaard?

Conform de statuten werkt IVAREM kostendekkend (geen winst en geen verlies). Conform de 
statuten worden eerst voorlopige bijdragen aan de gemeenten aangerekend en worden na het 
afsluiten van het boekjaar definitieve bijdragen berekend en goedgekeurd die leiden tot een nul-
resultaat. 

Opmerking: Door de kostendekkende werking worden de bijdragen van de gemeenten per saldo berekend. Zij 
moeten het saldo van de kosten dekken nadat alle andere opbrengsten (omzet bedrijfsklanten, opbrengsten van 
gerecupereerde materialen, opbrengsten zonnepanelen en stortgasvalorisatie, opbrengsten van 
beheersorganismen, ...) in mindering zijn gebracht. Aangezien die opbrengsten voor een belangrijk deel 
marktgevoelig zijn, en dus volatiel, worden door de kostendekkende werking de bijdragen die de gemeenten aan 
IVAREM betalen ook minder stabiel.

Dirk Aras concludeert dat de gemeente dus op het einde van het jaar moet bijbetalen.

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat dat normaal het geval is. In 2016 heeft de gemeente 41.000 euro 
betaald.

Dirk Aras wil weten hoe de winst dan op nul blijft staan.

Schepen Ingeborg Van Hoof legt uit dat de bijdrage van de gemeente naar de saldobijdrage gaat. 

Koen Kerremans merkt op dat de gemeente in het verleden zelfs geld heeft teruggekregen.

Schepen Ingeborg Van Hoof beaamt dat.

Schepen Stefaan Lambrechts vult aan dat er in het verleden anders werd gewerkt. Er hoefde geen rekening te 
worden gehouden met een nulsaldo en jaarlijks kreeg de gemeente een begroting voorgelegd vanuit Ivarem.
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 3. Bij afsluiting van het boekjaar is vastgesteld dat de kosten voor de gemeenten 446 179 
euro hoger liggen dan geraamd in augustus 2015. Dat is het gevolg van bijkomende 
beheersoverdrachten en marktbevragingen in de tweede helft van 2015 (na opmaak 
begroting) die hogere kosten of lagere opbrengsten veroorzaken: inzameling van restafval 
en inzameling en verwerking van papier en karton. Ook is de inflatie en de bevolkingsgroei 
hoger dan ingeschat in augustus 2015. Wat betekent dit voor Berlaar ? heeft dit gevolgen 
voor de komende jaren ?

De bijdragen voor Berlaar werden in augustus 2015 (op basis van de voorlopige bijdragen en een 
inschatting van hoeveelheden (tonnen afval, bezoekers) en tarieven (opbrengsten van 
ingezamelde producten, verwerking bij derden)) geraamd op 796 720 euro. De totale bijdragen 
van Berlaar voor 2016 bedroegen op basis van de definitieve bijdragen 846 063,18 euro.

De belangrijkste oorzaken voor de hogere kosten dan voorzien zijn:

- toegenomen inflatie vanaf tweede helft van 2015 (na raming begrotingscijfers)

- lagere opbrengsten voor papier en karton en hogere inzamelkosten

-        Opmerking: Om te vermijden dat de gemeenten te hoge voorlopige bijdragen betalen aan IVAREM werden de 
voorlopige bijdragen, op vraag van de gemeenten, nipter berekend, waardoor de kans hoger is dat zij, ten 
gevolge van niet voorziene stijgingen van kosten of dalingen van opbrengsten, hoger zullen liggen dan ingeschat.

De gevolgen voor de komende jaren zijn moeilijk te voorspellen. De aangroei van de bevolking 
leidt tot een hogere afvalproductie en dus tot hogere kosten voor de gemeente. Inflatie verhoogt 
de interne en externe kosten van IVAREM en dus ook de kosten voor de gemeente. Bij 
gelijkblijvende  dienstverlening is een geleidelijke verhoging van de bijdragen van de gemeente 
een normale evolutie. De opbrengsten voor de ingezamelde afvalstoffen (papier en karton, 
metalen, frituurolie en -vet, textiel, …) daarentegen zijn zeer volatiel in functie van de evolutie van 
de recyclagemarkten en kunnen niet worden voorspeld. Zij kunnen zowel in positieve als 
negatieve zin evolueren.

 4. Op de commissievergadering is gesteld dat de installatie in Geel momenteel een 
rendement bereikt van 90%. Kunnen de cijfers worden meegedeeld die dit aantonen ?

Op basis van de ervaringsgegevens van de voorbije jaren is de maximale (droog)capaciteit van 
de installatie bepaald op 120 000 ton per jaar. De aanvoer in 2016 bedroeg ongeveer 108 000 
ton (90%). 

Opmerking: De droogcapaciteit van 120 000 ton per jaar werd oorspronkelijk aangevuld met 30 000 ton grofvuil 
(dat niet gedroogd moet worden) tot 150 000 ton per jaar. Maar dat grofvuil zorgde voor problemen in de 
scheidingsinstallatie en wordt daarom afgevoerd naar andere verwerkers.

 

 

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van 2 juni 2017 en 
verleent aan zijn afgevaardigde het mandaat in te stemmen met de voorstellen van de raad van 
bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM.
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Artikel 2
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IVAREM.

9 2017_GR_00074 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente op 
de algemene vergadering van de dienstverlenende 
vereniging Cipal van 16 juni 2017 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De gemeente is deelnemer aan DV Cipal.

De oproeping tot de algemene vergadering van Cipal van 16 juni 2017 werd verzonden op 26 april 
2017.

De volgende agendapunten staan op de agenda:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016, afgesloten 

op 31 december 2016
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016, 

afgesloten op 31 december 2016
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 

uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2016
7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
8. Rondvraag
9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Alle nodige documenten zoals de toelichtende nota bij de agendapunten vind je als bijlagen bij dit 
besluit terug. 

De raad van bestuur van Cipal stelde deze agenda op.

Wetgeving
 gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42
 decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder artikel 44
 laatst gecoördineerde statuten van DV Cipal van 14 april 2014

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet
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Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
 decreet van 6 juli 2001

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 16 juni 2017 worden goedgekeurd.

Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal 
van 16 juni 2017 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 zouden 
worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan 
elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 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.

Bijlagen
 20170425 Jaarverslag 2016 finale versie (samengevoegd).pdf

10 2017_GR_00075 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - vaststelling van het 
mandaat van de afgevaardigde van de gemeente voor de 
algemene vergadering van Pidpa op 19 juni 2017 - 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Brief van Pidpa van 24 april 2017 met agenda en bijlagen :

-          verslag van de raad van bestuur over het jaar 2016

-          de jaarrekening over het boekjaar 2016

-          het verslag van de commissaris-revisor 

-          het voorstel van verlenging van het lidmaatschap van Synductis cvba

-          model als raadsbeslissing

-          een volmacht 
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Besluit van gemeenteraad van 16 juni 2014 over de aanduiding van :

- Willy Beullens als afgevaardigde en

- Jan Hendrickx als plaatsvervangend afgevaardigde 

voor de huidige legislatuur op de algemene vergaderingen van Pidpa.

Argumentatie
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa.

Op maandag 19 juni 2017 om 11.00 h organiseert Pidpa de statutaire jaarvergadering op het  administratief 
hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 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 2016.
3.  Verslag van de commissaris over het jaar 2016.
4.  Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2016.
5.  Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris.
6.  Benoeming(en).
7.  Verlenging lidmaatschap Synductis cvba.
8.  Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze agendapunten goed te keuren.

Wetgeving
 decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikel 

44 en 59.
 statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa
 gemeentedecreet van 15 juli 2007, inzonderheid artikelen 19 tot en met 26 en artikel 42

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
 decreet van 6 juli 2001

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2016, de jaarrekening over het boekjaar 2016 en het verslag 
van de commissaris worden goedgekeurd.

Artikel 2
Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 2016, wordt goedgekeurd.
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Artikel 3
Het voorstel van verlenging van het lidmaatschap van Synductis cvba wordt goedgekeurd.

Artikel 4
Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering van 19 juni 2017, 
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.

Artikel 5
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 te 2018 Antwerpen.

Bijlagen
 Brief overmaken agenda SJ2017 gemeenten.pdf
 Jaarverslag 2016.pdf
 Publicatiebalans2016.pdf
 Verslag Synductis.pdf

Ruimte
Openbare werken

11 2017_GR_00036 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
Herstellen dak en dakgoten aula Hemelshoek Berlaar - 
Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te 
nodigen firma's - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek

 

Argumentatie
 
Voor de opdracht “Herstellen dak en dakgoten aula Hemelshoek Berlaar” werd een bestek met nr. 
2017-013 opgesteld door de dienst Ruimte.
 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 22.998,10 euro excl. btw of 27.827,70 euro incl. 
21% btw.
 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking.
 
Als uiterste datum voor het indienen van de offertes wordt 9 juni 2017 om 10 uur voorgesteld.
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Wetgeving
• De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere 
wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 1, 1° a (limiet van 85.000,00 euro excl. btw 
niet overschreden).
• De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten.
• Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.
• Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 3.
 

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Financiële informatie
Financiële informatie

 

Financiëleinformatie
 
Actie:
1419/004/003/002/002
 
Beleidscode en algemeen rekeningnummer:
GEM/61003100/0990
 

Notulen
Rudy Nuyens vraagt of er intussen plannen bestaan om de aula uit te breiden.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de herstellingen nu prioritair zijn.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1

Het bestek met nr. 2017-013 en de raming voor de opdracht “Herstellen dak en dakgoten aula 
Hemelshoek Berlaar”, opgesteld door de dienst Ruimte worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden 
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en 
diensten. De raming bedraagt 22.998,10 euro excl. btw of 27.827,70 euro incl. 21% btw.
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Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking.
 
 

Artikel 3
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking:
- DAKWERKEN V. DIELTJENS BVBA, Schriekstraat 131, Bus 2 te 2223 Heist op den Berg;
- Algemene dak-, gevel- en torenwerken Leflot Dirk bvba, Hemelshoek 271 te 2590  Berlaar;
- Algemene dakwerken J EN R bvba, Hellegatstraat 3 te 2590 Berlaar.
 
 

Artikel 4
Het bestuur moet de offertes ten laatste op 9 juni 2017 om 10.00 uur ontvangen.

Artikel 5
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2017, op budgetcode 
GEM/61003100/0990 (actie 1419/004/003/002/002).
 
 

Omgeving

12 2017_GR_00035 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
Uitvoeren van milieugerelateerde taken door 
doelgroepwerknemers - Goedkeuring lastvoorwaarden, 
gunningswijze en uit te nodigen firma's - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek

 

Argumentatie
 
Voor de opdracht “Uitvoeren van milieugerelateerde taken door doelgroepwerknemers” werd een 
bestek met nr. 2017-014 opgesteld door het Gemeentebestuur Berlaar.
 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 74.368,00 euro excl. btw of 89.985,28 euro incl. 
21% btw.
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 24 maanden.
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Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking.
 
Als uiterste datum voor het indienen van de offertes wordt 6 juni 2017 voorgesteld.
 

Wetgeving
• De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere 
wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 1, 1° a (limiet van 85.000,00 euro excl. btw 
niet overschreden).
• De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten.
• Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.
• Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2.
 

Regelgeving: bevoegdheid
Het college is bevoegd op basis van de definitie van dagelijks bestuur zoals vastgelegd door de 
gemeenteraad

Financiële informatie
Financiële informatie

 

Financiëleinformatie
 
Actie:
1419/004/003/001/001
 
Beleidscode en algemeen rekeningnummer:
GEM/61004100/0329
 

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1

 
Het bestek met nr. 2017-014 en de raming voor de opdracht “Uitvoeren van milieugerelateerde 
taken door doelgroepwerknemers”, opgesteld door het Gemeentebestuur Berlaar worden 
goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 
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werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 74.368,00 euro excl. btw of 89.985,28 euro 
incl. 21% btw.
 
 

Artikel 2
 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking.
 
 

Artikel 3
 
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking:
- Boskat vzw, Kamergoor 33 bus 1 te 2200 Herentals;
- Groenwerk vzw, Troisdorflaan 19 te 3600 Genk;
- Natuurwerk vzw, Campus Blairon 714 te 2300 Turnhout.
 - Borgerstein
 

Artikel 4
 
Het bestuur moet de offertes ten laatste op 6 juni 2017 ontvangen.
 
 

Artikel 5
 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2017, op budgetcode 
GEM/61004100/0329 (actie 1419/004/003/001/001) en in het budget van de volgende jaren.
 
 

Bijlagen
 2017_05_02_Bestek - Model 3P.doc

Financiën
Financiële dienst

13 2017_GR_00037 Opmaak van reglementen - Gemeentebelasting op de 
meldingen en aanvragen van omgevingsvergunningen. - 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Context en historiek
De gemeenteraad keurde op 17 december 2013 de belasting op vergunningsaanvragen van als 
hinderlijk beschouwde inrichtingen goed.

De gemeenteraad keurde op 17 december 2013 de belasting op de aanvragen van 
stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen goed.

Omdat milieuvergunningen en de stedenbouwkundige vergunningen geïntegreerd worden in de 
omgevingsvergunning, is het noodzakelijk de bovenvermelde reglementen op te heffen en een nieuw 
belastingreglement op de meldingen en aanvragen van omgevingsvergunningen goed te keuren.

Argumentatie
Milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen worden in een omgevingsvergunning 
geïntegreerd.

Een omgevingsvergunning is een toelating voor een vergunningsplichtig project. Met een 
vergunningsplichtig project bedoelt men de projecten onderworpen aan de vergunningsplicht inzake 
ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van gronden) en/of inzake 
milieu (exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten).

De omgevingsvergunning geldt niet alleen in gemengde gevallen waarbij nu een milieu- én een 
stedenbouwkundige vergunning nodig is. Met de komst van de omgevingsvergunning verdwijnen de 
milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning volledig.

De belasting op de aanvragen van stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen goedgekeurd op 
17 december 2013 en de belasting op vergunningsaanvragen van als hinderlijk beschouwde 
inrichtingen goedgekeurd op 17 december 2013 worden bij de inwerkingtreding van de 
omgevingsvergunning opgeheven.

Het college van burgemeester en schepenen zal de bepalingen van de Vlaamse codex ruimtelijke 
ordening en het Milieuvergunningendecreet en hun uitvoeringsbesluiten die geldig waren op 22 
februari 2017 blijven toepassen op de aanvragen en meldingen die worden ingediend tot en met 31 
mei 2017.

De procedure voor de omgevingsvergunning is uitgetekend in het omgevingsvergunningsdecreet en 
het uitvoeringsbesluit.

Omdat het niet wenselijk is de werking van entiteiten met een openbaar karakter met deze belasting 
te bezwaren wordt hiervoor een vrijstelling voorzien.

Deze belasting helpt het financieel evenwicht te bewaren. 

Wetgeving
Het artikel 170, §4 van de grondwet.

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikelen 42, §3, 186, 187 en 253, §1, 3°.

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen.

Het KB van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, 
onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen.
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Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

Titel IV en V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 
(DABM).

Het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 
april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (besluit) en haar bijlagen (formulieren).

Het besluit van de Vlaamse regering van 13 februari 2015 tot aanwijzing van de Vlaamse en 
provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning, met als bijlage 1 de Vlaamse lijst en als bijlage 2 de provinciale lijst.

Het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen 
inzake milieuhygiëne (VLAREM II) met daarbij voortaan ook de indelingslijst als bijlage 1.

Het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 houdende bijkomende algemene en sectorale 
milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (VLAREM III).

Het besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige 
functiewijzigingen.

Het besluit van de Vlaamse regering van 3 februari 2017 tot bekrachtiging en afkondiging van het 
decreet met de regels tot implementatie van de omgevingsvergunning van 25 januari 2017.

Het besluit van het college van burgermeester en schepenen van 2 februari 2017 om gebruik te 
maken van de mogelijkheid, vermeld in artikel 397, §2 en §3, van het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning zoals vervangen door het decreet houdende de nadere regels 
tot implementatie van de omgevingsvergunning aangenomen door het Vlaams parlement op 25 
januari 2017, om de toepassing van het voormelde decreet betreffende de omgevingsvergunning en 
haar uitvoeringsbesluit voor de bij haar ingediende aanvragen, verzoeken en meldingen uit te stellen.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Notulen
Dirk Aras refereert naar zijn stemgedrag uit 2013, toen hij de belastingen die destijds werden 
opgeheven niet heeft goedgekeurd in het kader van het totale belastingprofiel. Aangezien dat 
belastingprofiel niet verandert, vraagt hij de stemming over dit punt.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
- 13 stem(men) voor: Silvain Vertommen; Artur Issaev; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Ingeborg Van 
Hoof; Eddy Verstappen; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Maria Vervloet; 
Christophe De Backere; Walter Horemans
- 7 onthouding(en): Swa De Bakker; Rudy Nuyens; Ronald Van Thienen; Leen Janssens; Koen 
Kerremans; Dirk Aras; John Steurs

Besluit
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Artikel 1
Het belastingreglement op de aanvragen van stedebouwkundige of verkavelingsvergunningen, 
vastgesteld door de gemeenteraad van 17 december 2013 punt 19 wordt opgeheven met ingang van 
1 juni 2017.

Het belastingreglement op vergunningsaanvragen als hinderlijk beschouwde inrichtingen klasse 1 of 
klasse 2 vastgesteld in de gemeenteraad van 17 december 2013 punt 40 wordt opgeheven met 
ingang van 1 juni 2017.

Met ingang van 1 juni 2017 tot en met 31 december 2019 wordt een belasting geheven op de 
meldingen en aanvragen van omgevingsvergunningen bedoeld in het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning, het KB van 23 september 1958 houdende algemeen reglement 
betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van 
springstoffen.

 

Artikel 2
De belasting is verschuldigd ongeacht het bestuursniveau waar de aanvraag of melding werd gedaan 
en ongeacht het bestuursniveau dat dient te beslissen (Vlaams, provinciaal of gemeentelijk).

 

Artikel 3
De belasting is verschuldigd door diegene die de aanvraag of melding heeft ingediend en bij gebreke 
daarvan de vergunninghouder of exploitant.

Artikel 4
De belasting bestaat uit een bedrag per dossiertype (artikel 5), verhoogd met een bedrag per 
procedurestap (artikel 6).

Artikel 5
Belasting per dossiertype

 

1 melding van een ingedeelde inrichting of activiteit 0 euro
2 melding voor het uitvoeren van stedenbouwkundige 

handelingen 0 euro

3 aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het 
uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen:

- gewone procedure

125 euro per nieuwe of bijkomende 
wooneenheid of pand en in geval 
van herbouw.

4 aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het 
uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen:

- vereenvoudigde procedure
25 euro per dossier

5 aanvraag van een omgevingsvergunning voor een klasse 1 750 euro



32/55

ingedeelde inrichting of activiteit:

- gewone procedure
klasse 2 125 euro

6 aanvraag van een omgevingsvergunning voor een 
ingedeelde inrichting of activiteit:

- vereenvoudigde procedure
25 euro per dossier

zonder 
infrastructuurwerken 
(bv. wegenis)

125 euro per 
lot

7 aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het 
verkavelen van gronden:

 

*uitbreiding met bijkomende loten in een verkaveling 
waarin de wegenis nog niet volledig werd aangelegd valt 
onder ‘met infrastructuurwerken’

met 
infrastructuurwerken 
(bv. wegenis)*

500 euro per 
lot

klasse 18 vraag tot omzetting van een milieuvergunning verleend 
voor 20 jaar naar een permanente vergunning (artikel 390 
omgevingsvergunningsdecreet) klasse 2 150 euro

klasse 19 bekendmaking van het verstrijken van elke 
geldigheidsperiode van twintig jaar van een 
omgevingsvergunning van onbepaalde duur (artikel 83, § 
1, lid 3 omgevingsvergunningsdecreet)

klasse 2 150 euro

klasse 1 750 euro10 verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden
klasse 2 125 euro

11 verzoek tot wijziging van een verkavelingsvergunning (d.i. 
wijzigingen zonder wijziging van het aantal loten) 75 euro

12 melding van de overdracht van de vergunning voor een 
ingedeelde inrichting of activiteit:

- volledige overdracht

- gedeeltelijke overdracht

0 euro

13 aanvraag van een stedenbouwkundig attest (artikel 5.3.1 
VCRO) 25 euro

14 aanvraag van een planologisch attest (artikel 4.4.24 en 
volgende VCRO) 250 euro

15 vergunningsaanvraag springstoffen (KB 23 september 
1958) 125 euro

 

Artikel 6
Belasting procedurestap

 

1 voor het digitaliseren van een analoog ingediend dossier 
(art. 156 besluit omgevingsvergunning) 75 euro

2 voor het actualiseren van de oorspronkelijke vergunning 
door de gemeentelijke diensten. 75 euro per begonnen uur
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3 voor het actualiseren van de oorspronkelijke vergunning 
indien de gemeente de opdracht ambtshalve toevertrouwt 
aan een extern studiebureau.

de aan te rekenen kostprijs is gelijk 
aan het factuurbedrag van het extern 
studiebureau

Artikel 7
Bij een onontvankelijke of onvolledige melding of aanvraag zijn enkel de kosten onder artikel 6 
verschuldigd.

Artikel 8
Er is vrijstelling van belasting voor:

1.  Aanvragen die uitsluitend een kapvergunning omvatten.

2. Meldingen en aanvragen door:

     - Europese, federale en gewestelijke overheidsdiensten, provincies en gemeenten;

     - intergemeentelijke verenigingen waarin de gemeente Berlaar participeert.;

     - de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de kerkfabrieken en de consistories, de polders 
en wateringen;

     - onderwijsinstellingen;

     - sociale huisvestingsmaatschappijen;

     - nutsmaatschappijen

 

3.  - Dossiers die niet op vraag van de vergunninghouder werden opgestart met uitzondering van de 
bekendmaking van het verstrijken van elke geldigheidsperiode van twintig jaar van een 
omgevingsvergunning van onbepaalde duur (artikel 83, § 1, lid 3 omgevingsvergunningsdecreet).

     - Dossiers waarin de gemeente niet tijdig een beslissing nam (stilzwijgende weigering, artikel 32, § 
4 en 46, § 2 omgevingsvergunningsdecreet).

     - Procedurestappen die worden overgedaan als gevolg van een administratieve lus (artikel 13 
omgevingsvergunningsdecreet).

Artikel 9
Bij aanvragen en meldingen bij de gemeente wordt deze belasting contant geïnd tegen afgifte van een 
betalingsbewijs. Bij gebrek aan contante inning en bij aanvragen en meldingen die niet bij de 
gemeente gebeuren, wordt de belasting ingevorderd door middel van een kohier.

De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en 
schepenen.
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De kohierbelasting moet worden betaald binnen de twee maanden vanaf de datum van verzending 
van het aanslagbiljet.

Artikel 10
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van 
titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken I (algemene bepalingen), 3 
(onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 
9bis (rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en 
moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de schatkist; strafbepalingen) van het Wetboek van 
de inkomstenbelasting en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft 
onder meer de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de 
belastingen op de inkomsten betreffen.

 

Artikel 11
Een afschrift van deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Artikel 12
Dit reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 
gemeentedecreet.

 

 

14 2017_GR_00047 Uitvoering van toezicht op externen - Kerkfabriek Sint-
Rumoldus - Rekening 2016 - advies
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Rumoldus heeft in zitting van 28 maart 2017 de rekening 2016 
goedgekeurd.

Overschot exploitatie: 18.621,36 euro

Overschot investeringen: 0,00 euro

Argumentatie
In de gemeenteraad moet er advies gegeven worden voor rekening 2016 van kerkfabriek Sint-
Rumoldus.

Wetgeving
 Gemeentedecreet van 15 juli 2005: artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk toezicht.
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 Decreet van 7 mei 2004: de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten 
in het Vlaamse gewest.

 Decreet van 6 juli 2012: wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 
betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in het 
Vlaamse gewest.

 Omzendbrief 2013/01 van 1 maart 2013: de boekhouding van de besturen van de eredienst.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De rekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Rumoldus wordt gunstig geadviseerd.

15 2017_GR_00048 Uitvoering van toezicht op externen - Kerkfabriek Sint-
Pieter - Rekening 2016 - advies
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Pieter heeft in zitting van 20 maart 2017 de rekening 2016 
goedgekeurd.

Overschot exploitatie: 76.389,92 euro

Overschot investeringen: 105.832,68 euro

Argumentatie
In de gemeenteraad moet er advies gegeven worden voor rekening 2016 van kerkfabriek Sint-Pieter.

Wetgeving
 Gemeentedecreet van 15 juli 2005: artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 Decreet van 7 mei 2004: de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten 

in het Vlaamse gewest.
 Decreet van 6 juli 2012: wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 

betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in het 
Vlaamse gewest.

 Omzendbrief 2013/01 van 1 maart 2013: de boekhouding van de besturen van de eredienst.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit
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Besluit
Artikel 1
De rekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Pieter wordt gunstig geadviseerd.

16 2017_GR_00049 Uitvoering van toezicht op externen - Kerkfabriek Sint-
Lambertus - Rekening 2016 - advies
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Lambertus heeft in zitting van 4 april 2017 de rekening 2016 
goedgekeurd.

Overschot exploitatie: 22.295,27 euro

Overschot investeringen: 15.649,75 euro

Argumentatie
In de gemeenteraad moet er advies gegeven worden voor rekening 2016 van kerkfabriek Sint-
Lambertus.

Wetgeving
 Gemeentedecreet van 15 juli 2005: artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 Decreet van 7 mei 2004: de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten 

in het Vlaamse gewest.
 Decreet van 6 juli 2012: wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 

betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in het 
Vlaamse gewest.

 Omzendbrief 2013/01 van 1 maart 2013: de boekhouding van de besturen van de eredienst.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De rekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Lambertus wordt gunstig geadviseerd.

17 2017_GR_00050 Uitvoering van toezicht op externen - Kerkfabriek 
Onbevlekt Hart van Maria - Rekening 2016 - advies
GOEDGEKEURD
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Beschrijving
Context en historiek
De kerkraad van de kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria heeft in zitting van 12 april 2017 de 
rekening 2016 goedgekeurd.

Overschot exploitatie: 6.179,05 euro

Overschot investeringen: 2.591,48 euro

Argumentatie
In de gemeenteraad moet er advies gegeven worden voor rekening 2016 van kerkfabriek Onbevlekt 
Hart van Maria

Wetgeving
 Gemeentedecreet van 15 juli 2005: artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 Decreet van 7 mei 2004: de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten 

in het Vlaamse gewest.
 Decreet van 6 juli 2012: wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 

betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in het 
Vlaamse gewest.

 Omzendbrief 2013/01 van 1 maart 2013: de boekhouding van de besturen van de eredienst.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De rekening 2016 van de kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria wordt gunstig geadviseerd.

BIJKOMENDE DAGORDE

18 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: NAC: vele 
bedenkingen
BEHANDELD

Indiener(s):
Koen Kerremans, Groen; Leen Janssens, Groen

Toelichting:
sinds de plannen van het NAC en van de invulling van de volledige site aan de Schoolstraat helemaal 
bekend zijn hebben we de mogelijkheid gehad deze samen met anderen in detail te bestuderen. 
bezwaren werden ingediend én beantwoord. Mensen werden benaderd. er werden vele gesprekken 
gevoerd. vandaag moeten we vaststellen dat het dossier enkele grote moeilijkheden met zich 
meedraagt. Ze zijn een gevolg van de gevolgde procedure. Vanaf het begin hebben wij, samen met 
de collega's van de oppositie, meerdere malen gewezen op de zwaktes van de gekozen 
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concurrentiedialoog. het dossier kon z'n gang gaan, inspraak was onmogelijk. zelfs de 
gemeenteraadsleden werden buitenspel gezet. dat er dan op het einde van de rit problemen rijzen 
hoeft niet te verbazen. Wij waren de eersten om een NAC te bepleiten in deze raad en we blijven 
achter dat idee staan. Onze ambtenaren hebben recht oop een moderne, aangename en efficiënte 
werkomgeving. De nood aan een "huis voor de Berlaarnaar" zullen we blijven verdedigen maar alles 
moet vanaf nu kaderen in de nakende schaalvergroting van de gemeentelijke administraties, zeg maar 
fusies. Daarom en om enkele andere redenen kunnen wij het dossier zoals het nu is niet aanvaarden. 
we houden er aan u een beeld te schetsen van onze standpunten:

het project lapt de regels van goede ruimtelijke ordening aan zijn laars. men gaat zonderblozen naar 4 
lagen naast een gewone woning, zonder degelijke maatregelen rond privacy en voorbij gaand aan de 
richtlijnen van de VCRO. het project is niet in overeenstemming met ons eigen RSP.

Ondanks het negatief advies van Erfgoed Vlaanderen en bovendien zonder ernstige argumentatie 
wordt niets behouden van het vroegere schoolgebouw. Patrimonium dat een belangrijke rol heeft 
gespeeld in het leven van vele families in Berlaar maakt, precies om die reden, deel uit van de ziel van 
een dorpskern. het patrimonium staat ook op de lijst van waardevolle gebouwen van de Vlaamse 
overheid. We stellen vast dat men een behoud, geheel of gedeeltelijk, als idee niet grondig werd 
onderzocht. Waarom dan wel de oude brandweerkazerne wordt behouden is ons een raadsel. 
Opnieuw dreigt waardevol patrimonium te verdwijnen.

een heel belangrijk punt voor ons is de kostprijs. De huidige raming geeft een bedrag van 9 mio. voor 
de gemeente, een erg hoge prijs wetende dat de privepartner bijna zijn zin mag doen op de hele site 
en 14 appartementen mag bouwen en nog enkele particuliere woningen. Wij dacht dat die 
samenwerking zou leiden tot een significante daling van de kost voor de gemeente. Nu lijkt het erop 
dat openbaar domein gebruikt wordt om private winsten te genereren terwijl de burger toch nog 
een zware factuur voorgeschoteld krijgt.

wat de waterhuishouding betreft zijn we van oordeel dat er niet voldoende garanties zijn om geen 
problemen te veroorzaken in een omgeving die door Aquafin en Pidpa als "moeilijk" werd omschreven 
tijdens de gesprekken over de heraanleg van het Marktplein. het beheer van de verplichte 
waterreservoirs (opvang) is totaal onduidelijk.

Terwijl er geen grondag mobiliteitsonderzoek werd gedaan wordt toch een parking van maar liefst 120 
plaatsen voorzien. De argumentatie voor het aantal plaatsen is erg vaag. Door de aanleg van een 
dergelijke grote parking hypothekeert men de doorwaadbaarheid en de open en vrij te gebruiken 
ruimte van en voor de burger. de stelling dat deze parking nauwelijks invloed zal hebben op de 
situatie in de Schoolstraat kunnen we niet bijtreden.

in het kader van klimaatopwarming is het ons onduidelijk welke K-waarde het project heeft. zowel 
voor het NAC als voor de andere bouwsels willen we dat weten. We willen ook weten waarom er geen 
zonnepanelen worden voorzien. wat ons betreft moet er naar een maximalisatie vna de 
voorbeeldfunctie van een gemeente gestreefg worden.

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans verwijst naar de procedure die mogelijk op komst is, waarbij Groen 
ook betrokken is, en neemt daarom de nodige voorzichtigheid in acht bij het formuleren van 
antwoorden op de gestelde vragen. Hij vindt het jammer dat Groen dit op de politieke agenda schuift. 
Het bestuur heeft heel wat moeite gedaan om specifiek met Groen te praten over de bekommernissen 
en knelpunten die naar voren werden geschoven.
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De concurrentiedialoog werd gekozen om de expertise van een volledig bouwteam (architect, 
aannemer, ingenieur technieken, stabiliteit, ...) een ontwerp te laten maken voor de ontwikkeling van 
de site en de bouw van een nieuw administratief centrum. Op deze site waren verschillende 
mogelijkheden om het NAC te bouwen in combinatie met de gevraagde parking. Om het budget 
beheersbaar te houden, mocht het bouwteam ook appartementen op de site voorzien. De focus moest 
echter liggen op het NAC en de parking.  Appartementen konden indien mogelijk bijkomstig voorzien 
worden.  

Omdat deze dialoog zeer intensief en op een korte termijn verlopen is, werd na de eerste 
dialoogsessie in de eerste dialoogfase een commissie openbare werken gewijd aan de voorstellen van 
de drie deelnemende bouwteams. De commissie heeft uitvoerig opmerkingen kunnen maken over de 
ontwerpen. Deze opmerkingen werden meegenomen in het verdere verloop van de 
concurrentiedialoog (bijvoorbeeld meer fietsenstallingen). Door deze procedure konden technische 
uitvoeringen, duurzaamheid van het gebouw en de gebruikte materialen, optimaal gebruik van de 
stedenbouwkundige invulling afgetoetst worden. Contractuele documenten worden in het kader van 
de dialoog bespreekbaar en kunnen daardoor verbeterd worden. 

De regiomanager van het Vlaamse Gewest heeft een dialoogsessie bijgewoond om het ruimtelijk 
gebruik van de site te beoordelen. Door appartementen met een NAC te combineren, kon een goede 
inbreiding van het binnengebied bekomen worden. Er werd eveneens afgetoetst welke lichten en 
zichten gerespecteerd moesten worden en hoe de privacy van de buren gerespecteerd kon blijven.  
Ook de bouwlagen werden bekeken en teruggeschroefd naar een aanvaardbaar ontwerp dat ruimtelijk 
ingepast kan worden op deze locatie.

Door het gebruik van deze dialoog kon een goed bestek opgemaakt worden dat rekening houdt met 
de noden van het bestuur, de gebruikers en de toekomst. Omdat het bestek vermeldt dat er pas 
gegund kan worden na het bekomen van een uitvoerbare bouwvergunning, was de communicatie 
naar de burgers en de buren eerder niet mogelijk. Als het om een andere procedure zou zijn gegaan 
met dezelfde bepaling, was dit net hetzelfde geweest. Tijdens het openbaar onderzoek kon iedereen 
echter alle plannen inkijken.  

In het kader van schaalvergroting en fusies van gemeenten werd in het dossier vooropgesteld om de 
basisstructuur zo open mogelijk te maken. Er wordt gewerkt met paddestoelkolommen om de ruimte 
open en vrij te maken. De binnenwanden zijn deels verplaatsbaar en deels gipskartonwanden en 
kunnen bij een nieuwe aanduiding van het gebouw aangepast worden. In de kantoren werd een 
verhoogde vloer voorzien, zodat technieken voor andere burelen ook makkelijk aangepast kunnen 
worden. Zowel boven als beneden zijn kitchenettes en sanitairen. Op deze manier kan het gebouw 
met de nodige aanpassingen (geen ruwbouwwerken) een nieuwe bestemming krijgen.  

Het vroegere schoolgebouw werd niet behouden. De bouwkundige ingrepen om het oude 
schoolgebouw energiezuinig en functioneel te maken zijn dermate duur dat dit niet verantwoord kan 
worden. De beschikbare oppervlakte in het gebouw is meer dan onvoldoende om het NAC in te 
huisvesten en de hoogtes van de plafonds en de huidige draagstructuur laten geen flexibiliteit toe en 
zeker niet als er fusies komen. Nieuwe technieken installeren in zo'n gebouw is veel duurder dan in 
een nieuw gebouw (schachten voorzien, vluchtwegen aanpassen, traphallen aanpassen, lift voorzien).  
De erfgoedwaarde van de panden aan de Markt is veel hoger dan die van de school. Het bestuur 
heeft gekozen om deze zeker te bewaren. Waardevolle en karakteristieke elementen uit het 
schoolgebouw zullen wel bewaard en hergebruikt worden in de omgevingsaanleg van het NAC. 

Voor de kostprijs van het project wordt een NAC gebouwd, een parking aangelegd, een waardevol 
binnenplein gecreëerd en twee nieuwe appartementen voor het OCMW gebouwd. Het NAC wordt een 
duurzaam gebouw met een BEO-veld onder de parking, waarmee in de winter het gebouw verwarmd 
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kan worden en in de zomer het gebouw via klimaatplafonds gekoeld kan worden op een duurzame 
manier. Omdat wij vooral verwarming nodig hebben tijdens de kantooruren, kan de warmte van het 
BEO-veld ook gebruikt worden om de appartementen op een duurzame manier te verwarmen. Het 
gebouw zal voorzien zijn van LED-verlichting en daglichtsturing.  Bewegingsdetectoren worden 
gebruikt in ruimten die niet permanent bezet zijn. Het K-peil is K33 en het E-peil is E 38. Het gebouw 
is ontworpen met een goede balans tussen een goed geïsoleerd gebouw enerzijds en een open 
gebouw met veel natuurlijk daglicht en zonnewinsten anderzijds en PV-panelen op het dak. Er is veel 
aandacht besteed aan de materialen met een keuze voor emissie-arme materialen, ecologische 
materialen, rekening houdend met de volledige levenscyclus van de producten. Kortom, allemaal 
investeringen die we op termijn kunnen terug verdienen. Nog belangrijker is de voorbeeldfunctie die 
het bestuur hier vervult. 

De nieuwe parking zal bestaan uit waterdoorlatende verhardingen. Het NAC buffert eveneens 
regenwater om dit te hergebruiken in toiletten en enkele dienstkranen. Op het dak wordt deels een 
groendak voorzien dat zorgt voor verdamping en een vertraagde afvoer van regenwater. Dit alles zal 
de waterhuishouding van de site verbeteren ten opzichte van de huidige verhardingen die de volledige 
site (7000 m²) bedekken, exclusief 1000 m² van de aanwezige tuin.  

Voor de heraanleg van de dorpskern werden alle parkeerplaatsen in de dorpskern (rond de kerk en 
het dorpsplein en ter hoogte van de school van de zusters) geteld en in kaart gebracht. In het nieuwe 
ontwerp van de Pastorijstraat, Ballaarweg en kerkomgeving verdwijnen 37 parkeerplaatsen. Rond het 
dorpsplein zijn er 140 parkeerplaatsen. In de heraanleg van de dorpskern zal er plaats gemaakt 
worden voor voetgangers en fietsers. Met de aanleg van het NAC en de bijhorende parking proberen 
we vooraf een oplossing te bieden voor de parkeerplaatsen die zullen weg vallen in de heraanleg van 
de dorpskern. Als de helft van de parkings behouden blijft, zijn dit nog 70 extra parkeerplaatsen die 
verdwijnen. In totaal zullen ongeveer 107 parkeerplaatsen verdwijnen voor een kwalitatievere 
dorpskern.  

 

Alle dossiers konden te allen tijde ingekeken worden door de gemeenteraadsleden. Na toewijzing van 
de voorkeursbieder is er een infosessie voor de gemeenteraadsleden georganiseerd, waar ook 
opmerkingen op het ontwerp gegeven konden worden.

Koen Kerremans vraagt of het correct is dat de gunning pas na het verkrijgen van de bouwvergunning 
kan gebeuren. Het gaat om een bijzondere procedure. Het openbaar maken van dit dossier is pas 
gebeurd nadat de beslissingen genomen waren.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de gunning gepland is in juni, na de volgende 
gemeenteraad. Inzage was mogelijk vanaf het ogenblik dat het openbaar onderzoek liep.

Leen Janssens merkt op dat de informatieavond voor Groen pas georganiseerd is na de goedkeuring 
van de plannen.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat deze avond specifiek bedoeld was om bepaalde 
aspecten nader toe te lichten. De informatie werd op dat ogenblik op een uiterst deskundige manier 
verstrekt, onder meer door de architecten.

Koen Kerremans wil weten wat het bestuur zal doen indien het in de toekomst vragen krijgt om de 
particuliere woningen naast het NAC te vervangen door meergezinswoningen.
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Burgemeester Walter Horemans repliceert dat dit nu niet aan de orde is. Toekomstige vragen zullen in 
de toekomst beantwoord worden.

Koen Kerremans is van mening dat er een aantal mogelijkheden worden gehypothekeerd. Hij geeft 
mee dat er een aantal aanpassingen aan de plannen zijn gebeurd op vraag van Groen. Groen spant 
zelf dan ook geen procedure in, maar heeft wel een duidelijk standpunt over het dossier. Hij heeft ook 
gehoord dat er zonnepanelen voorzien worden op het dak van het NAC, terwijl er eerder werd 
gecommuniceerd dat dat niet het geval zou zijn.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er PV-panelen voorzien zijn en verwijst naar de 
conceptnota duurzaamheid over het NAC, waarin alle technische aspecten uitvoerig beschreven 
worden.

Koen Kerremans is het niet eens met de argumentatie die ontwikkeld wordt over het al dan niet 
bewaren van erfgoed. Het werd al eens eerder gedaan in de Welvaartstraat. Bovendien bestaan er 
inmiddels voldoende projecten in diverse gemeenten, waar oud en nieuw aan elkaar verbonden wordt. 
Hier werd veel te snel over gegaan. Daarenboven verandert de richting van de gebouwen, wat een 
veel grotere impact op de omgeving veroorzaakt. Hij heeft het gevoel dat de prvé-ontwikkelaar vrij 
spel krijgt en veel mag doen dat voor hem veel geld zal genereren. Waarom wordt er dan wel 
gekozen voor het behoud van de oude brandweerkazerne, dat niet goed genoeg werd bevonden voor 
een jeugdhuis?

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit één van de ideeën is vanuit de architecten zelf.

Koen Kerremans vraagt zich verder af waarom de bijdrage van de gemeente dan nog negen miljoen 
bedraagt. Dat blijft een bom geld, terwijl de privé het openbaar domein bijna cadeau krijgt.

Leen Janssens komt terug op de bewering dat er nu veel meer verharding aanwezig is dan er in de 
toekomst zal zijn, maar wijst erop dat er nu ook een tuin is, die zal verdwijnen. Zij is bovendien niet 
van mening dat het binnenplein, zoals nu voorzien op de plannen, waardevol zal zijn.

Burgemeester Walter Horemans wil de totale aanleg afwachten vooraleer hierover een oordeel te 
vellen. Een waardevol binnenplein creëren is alleszins de bedoeling van het concept.

 

19 Interpellatie van raadslid Dirk Aras: Toegankelijkheid van de bushaltes in 
Berlaar
BEHANDELD

Indiener(s):
Dirk Aras, Vlaams Belang

Toelichting:
De Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) vestigt er terecht de aandacht op dat zonder 
toegankelijke haltes personen met verminderde mobiliteit er niet in slagen om zelfstandig, vlot en 
veilig het openbaar vervoer te gebruiken. 
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De bevoegdheid voor het inrichten van de haltes ligt bij de wegbeheerder, waaronder de gemeenten. 
De toegankelijkheid van de bushaltes in Berlaar is dus vooral onze verantwoordelijkheid: die van het 
gemeentebestuur en van de gemeenteraad. 

Zoals de KVG opmerkt, komt een betere toegankelijkheid van de bushaltes niet alleen personen met 
een handicap maar alle inwoners van Berlaar ten goede. Zeker ook ouderen, ouders met een 
kinderwagen, mensen met een tijdelijke verminderde mobiliteit, enz. 

De komende maanden voert de KVG campagne omtrent de haltetoegankelijkheid. 

Het lijkt het Vlaams Belang bijzonder nuttig dat Berlaar open staat voor die campagne en vandaag 
een inventaris opmaakt van de goed toegankelijke en niet goed toegankelijke bushaltes in de 
gemeente zodat van die laatste groep prioritair werk kan worden gemaakt.

Graag had ik dan ook een inventaris van de niet goed toegankelijke bushaltes in Berlaar ontvangen en 
een concreet plan van aanpak.

Toegankelijkheid omvat onder meer:

-        De halte zelf op een vlotte manier kunnen bereiken (geen obstakels op de voetpaden, vlotte 
oversteek van de straat, …).

-        Voldoende breed ‘perron’.

-        ‘Perron’ zonder drempels, effen en slipvrij.

-        Aanwezigheid van een geleidelijn en opstapvlak (vb. in rubbertegels).

Idealiter is het ‘perron’ verhoogd en drempelvrij te bereiken. Wellicht ligt dat realiseren wat moeilijk, 
maar de hoger genoemde zaken moeten toch aangepakt kunnen worden.

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de gemeente in het kader van de heraanleg van het 
centrum reeds contact heeft opgenomen met De Lijn. De halteploegen van De Lijn zijn alle haltes in 
Vlaanderen in kaart aan het brengen. Deze inventarisatie zou in oktober rond zijn. Er werd evenwel 
beloofd om dit in Berlaar met spoed en voorrang te behandelen. Na de inventarisatieronde worden de 
haltes ingedeeld volgens volgende categorieën:

- toegankelijk voor personen met een motorische beperking

- toegankelijk voor personen met een motorische beperking mits assistentie van begeleider

- toegankelijk voor personen met een visuele beperking

Na de inventarisatie zal het onderzoek opgestart worden om te kijken hoe we de zaken kunnen 
verbeteren. Bij de heraanleg van de bushalte in het centrum zal er uiteraard gezorgd worden voor een 
volledige toegankelijkheid.

Dirk Aras is van mening dat dit lokaal moet worden aangepakt. Vooral de palen die nu een bushalte 
moeten vertegenwoordigen, moeten bekeken en eventueel verplaatst worden. Overleg met De Lijn is 
hiervoor nodig.
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20 Interpellatie van raadslid Dirk Aras: Financieel sluitende werking Ivarem ?
BEHANDELD

Indiener(s):
Dirk Aras, Vlaams Belang

Toelichting:
Op de recente commissievergadering intergemeentelijke samenwerking werd op aangeven van het 
Vlaams Belang toelichting gegeven over:

-        De werking van de afvalverwerkingsinstallatie te Geel.

-        Het rendement van die installatie.

-        De aanvoer van het afval naar de installatie.

-        De afvalophaling in de gemeente.

-        De kostprijs van de afvalophaling en -verwerking.

Naar aanleiding van het jaarverslag en de jaarrekening 2016 die begin juni op de algemene 
vergadering van Ivarem zullen besproken worden, steken volgende aanvullende vragen de kop op:

1. Graag toelichting omtrent onderstaande gegevens:

-        De schulden op meer dan één jaar bedragen 16 767 800,51 EUR. Wat omvatten die schulden ?

-        De aangegane leningen werden stipt afbetaald. Over welke leningen gaat het ?

-        De schulden op ten hoogste één jaar zijn gedaald van 16 126 441,515 EUR in 2015 naar 14 634 
946,88 EUR in 2016. Wat omvatten deze schulden ?

-        De handelsschulden bedragen 4 272 604,91 EUR. Daarin zijn 142 953,66 EUR te ontvangen 
facturen, en 538 677,00 EUR nog op te stellen creditnota's aan klanten begrepen. Wat betreffen die 
creditnota’s ?

-        De overige schulden bedragen l 928 724,63 EUR en bestaan vooral uit het aandeel van IVAREM 
in het verlies van de Maatschap ten bedrage van 735 271,55 EUR en 1111689,31 EUR van de 
intergemeentelijke geïnde nog niet bestede ontvangsten van burgers. Wat zijn dit verlies en die niet 
bestede ontvangsten ?

 2. De winst na belastingen komt precies uit op 0,00 EUR. Hoe wordt dat verklaard ?

 3. Bij afsluiting van het boekjaar is vastgesteld dat de kosten voor de gemeenten 446 179 EUR hoger 
liggen dan geraamd in augustus 2015. Dat is het gevolg van bijkomende beheersoverdrachten en 
marktbevragingen in de tweede helft van 2015 (na opmaak begroting) die hogere kosten of lagere 
opbrengsten veroorzaken: inzameling van restafval en inzameling en verwerking van papier en karton. 
Ook is de inflatie en de bevolkingsgroei hoger dan ingeschat in augustus 2015. Wat betekent dit voor 
Berlaar ? heeft dit gevolgen voor de komende jaren ?
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4. Op de commissievergadering is gesteld dat de installatie te Geel momenteel een rendement bereikt 
van 90%. Kunnen de cijfers worden meegedeeld die dit aantonen ?

Antwoord
Zie antwoord bij punt 8.

21 Interpellatie van raadslid Dirk Aras: Groenbeleid: onderhoud en inrichting 
van de kleine perken in Berlaar
BEHANDELD

Indiener(s):
Dirk Aras, Vlaams Belang

Toelichting:
In de gemeente bevinden zich kleine groenperken (vb. aan de hoeken van kruispunten). De 
beplanting wijzigt op een aantal van  die plaatsen wel eens: grasperk wordt vervangen door struikjes, 
vervolgens worden de struikjes vervangen door gras, …

Wie, hoe, wat bepaalt deze aanplanting. Alleszins lijkt die weinig consistent.

Binnen welk groenbeleid pas de keuze ? 

Antwoord
Schepen Ingeborg Van Hoof bevestigt dat er op verschillende plaatsen struiken worden verwijderd en 
dat er gras wordt ingezaaid. Dat is bijvoorbeeld het geval op de hoek van de Doelstraat en de 
Smidstraat. Op die plek waren er onderhoudsproblemen en de buxusplanten hadden daar sterk te 
lijden van de buxusmot. Daarom werden ze verwijderd. Die perken werden ingezaaid met gras met de 
bedoeling om ze netjes te houden tot in het najaar, wanneer een aanplant kan gebeuren. Dit wordt 
als geheel aangepakt. Zo moet de onderhoudslast geleidelijk aan verminderen om alles haalbaar te 
houden voor onze arbeiders.

In het Vinkenhof werd er twee jaar geleden al opgemerkt dat er een misaanplant gebeurd was met 
veel onderhoud tot gevolg. De natuurwerkers en een privéfirma hebben daar toen een grote 
onderhoudsbeurt uitgevoerd en weggehaald wat weggehaald moest worden. Maar de volledige wijk 
blijft een probleem qua onderhoud en groen. Toen het bestuur de vraag kreeg of een student hierover 
zijn eindwerk mocht maken, werd deze kans met twee handen aangegrepen. Hier zijn goede ideeën 
uit verder gevloeid en ook de inwoners hebben inspraak gekregen. Op basis daarvan wordt een 
voorstel geformuleerd qua aanplant en vernieuwing.

Dirk Aras vindt het frappant dat deze problematiek al ettelijke jaren geleden aangekaart werd in een 
partijblaadje van Vlaams Belang. Het leefconcept van de wijk moet worden aangepakt.

Schepen Ingeborg Van Hoof beaamt dat. De ideeën van de inwoners zullen binnen het college nog 
bekeken worden, ook ruimer dan louter groenbeleid.

Burgemeester Walter Horemans vult aan dat er een dossier werd ingediend bij EFRO omtrent de 
renovatie van het Vinkenhof. Tegen het einde van het jaar verwachten we hier nieuws over.

Koen Kerremans peilt naar de speeltuigen die verdwenen zijn.
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Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat deze vraag ook gesteld is aan de inwoners: welke 
speeltuigen zijn zinvol en voor welke leeftijd?

Leen Janssens vult aan dat er ook jongeren zijn die vragen om de goal terug te plaatsen.

 

22 Interpellatie van raadslid Dirk Aras: Opstelling elektronische 
informatieborden
BEHANDELD

Indiener(s):
Dirk Aras, Vlaams Belang

Toelichting:
Op twee plaatsen in Berlaar staan elektronische infoborden opgesteld. Het Vlaams Belang heeft de 
keuze van de locaties, zeker die op Berlaar-Heikant, nooit een succes gevonden.

Zulke borden moeten er in slagen voorbijgangers op heel korte tijd info over te brengen. De borden 
behoren toe aan de politiezone en geven in principe voorrang aan mededelingen die veiligheid en 
verkeer betreffen, pas secundair komen aankondigingen van verenigingen aan bod.

 Echter:

-        Het bord op Heikant is slechts in één rijrichting te lezen. De andere rijrichting krijgt geen info.

-        Het verkeer in de ‘te lezen’ rijrichting heeft geen georganiseerd moment van stilstand waardoor 
de boodschap in de praktijk niet gelezen kan worden.

-        Ook de info op het bord in het centrum is voor het passerende verkeer amper leesbaar.

Gelet op het feit dat op relatief korte termijn het Cardijnplein en op langere termijn de marktomgeving 
zullen heringericht worden, zou een betere plaatsing van deze borden daarin kunnen vervat worden.

Wil het gemeentebestuur dat overwegen en desgevallend met de politiezone opnemen ?

Antwoord
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat er in Berlaar twee digitale informatieborden staan die 
beheerd worden door de politiezone. Initieel waren die borden ook bestemd voor 
veiligheidsboodschappen. Intussen worden ze ook gebruikt voor andere doeleinden: algemene 
berichten (wegenwerken, sluitingsdagen, …) en de aankondiging van activiteiten/acties (zowel van het 
gemeentebestuur als van verenigingen). 

Een ideale plaats voor deze borden vinden, is geen evidentie. Over beide locaties werd bij de 
effectieve plaatsing grondig nagedacht, maar het klopt inderdaad dat het bord in Heikant maar in één 
rijrichting te lezen is. Om het bord te kunnen plaatsen, was er goedkeuring van het Agentschap 
Wegen en Verkeer nodig.

Bij de herinrichting van het Kardinaal Cardijnplein en van de markt zal er onderzocht worden of er een 
betere locatie mogelijk is.
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Burgemeester Walter Horemans voegt toe dat het politiecollege heeft beslist om de borden te 
vervangen door laatste-generatieborden, die veel duidelijker zijn en die communicatie via foto's en 
tekeningen toelaten.

 

23 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: personeel en 
werking bibliotheek
BEHANDELD

Indiener(s):
Koen Kerremans, Groen; Leen Janssens, Groen

Toelichting:
omdat, tijdens de vorige gemeenteraad, de onduidelijkheid over de beslissing rond een mogelijke 
sluiting van de bib op vrijdagavond ook na het antwoord van de schepen bleef bestaan brengen wij 
dit opnieuw op de raadsvergadering. na onderzoeken moeten we concluderen dat de oorsprong van 
alle commotie ligt bij de gemeente, door te stellen dat de medewerker die volgend jaar op pensioen 
gaat niet zal vervangen worden. Dit uitgangspunt was niet bespreekbaar. Uiteindelijk zijn alle 
volgende stappen in de onderhandelingen hierdoor sterk beïnvloed geweest. Hoe men het ook bekijkt, 
het gevolg is een verminderde beschikbaarheid. Dat heeft zijn gevolgen voor het opstellen van 
beurtrollen voor de openingsuren. Een eventuele sluiting op vrijdagavond is niet de vraag van het 
personeel van de bib. tot zover is het ons nu wel duidelijk.

omdat wij voorstander blijven van een optimale service in een omgeving die als belangrijke 
ontmoetingsplaats bekend staat én omdat de werking en opdrachten van de bibliotheken van de 
toekomst wellicht grondig zullen wijzigen pleiten we ervoor om het aantal FTE's in de bib te 
behouden, ook na de pensionering van een medewerker. als we denken aan projecten zoals bib aan 
huis, mobiele bib, bib in de school, workshops, cursussen, ondersteuning en begeleiding, die kunnen 
behoren tot een vernieuwde kernactiviteit van de bibliotheek, dan zulen daar uren tegenover moeten 
staan.

we vragen om de beslissing van niet vervanging van een medewerker te herzien. Dit kan voor ons 
gepaard gaan met een stimulerend beleid om de transitie van de bib te ondersteunen.

Antwoord
Schepen Ingeborg Van Hoof begrijpt dat Groen wat angst heeft voor de toekomst van de bib, zeker in 
het licht van de op handen zijnde bibfusies in de ruime omgeving. Dat is echter niet het geval in 
Berlaar. Maar op basis van een extern onderzoek door Möbius, waaronder bijvoorbeeld een 
werkdrukmeting, blijkt dat er meer kan op voorwaarde dat er geautomatiseerd wordt. Het personeel is 
intussen ook overtuigd van de voordelen van een RFID-systeem. Dit, gecombineerd met het niet zelf 
moeten kaften van boeken, levert de nodige tijdswinst op, waardoor het niet nodig is om het 
personeelslid dat met pensioen gaat te vervangen. Dat is allemaal doorgesproken met de 
bibliothecaris. Bovendien werd er intussen voorzien in de invulling van een loopbaanonderbreking met 
1/5de en zijn er inmiddels twee vrijwilligers bezig in de bib. Er hebben zich intussen nog twee andere 
vrijwilligers gemeld, die praktische taken kunnen invullen. Een bib zal naar de toekomst toe nog meer 
de functie van ontmoetingsplaats vervullen. Dat is ook de bedoeling in Berlaar en is mogelijk op basis 
van het voorziene personeelskader.
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De drie avondzittingen zijn teruggebracht tot twee avondzittingen op basis van een benchmark in de 
omgeving. Het bibpersoneel heeft hier zelf een beslissing in genomen en voorgesteld om vrijdagavond 
niet te openen. Dat gebeurt om hun administratieve capaciteit uit te breiden, wat niet mogelijk is 
tijdens avondopeningen. Het bibpersoneel heeft dan zelf gesuggereerd om extra te openen op 
woensdagvoormiddag, aangezien ze op dat ogenblik allemaal aanwezig zijn. Ze zijn vertrokken van 
een blanco uurrooster en hebben zelf heel nauwkeurig gezorgd voor de invulling ervan. 

Koen Kerremans vindt dit antwoord niet voldoende. Indien de taken blijven zoals ze nu zijn, kunnen er 
inderdaad wel wat uren uitgespaard worden door de digitalisering, wat een goede zaak is. Maar de 
toekomstvisie op de bib wordt zwaar onderschat. Men spreekt in de visienota van 7/7. Ontmoeting 
wint aan belang, wordt noodzakelijk. Er mag dus niet beknibbeld worden. Dat hypothekeert de 
mogelijkheden tot ontwikkeling.

Schepen Ingeborg Van Hoof is van mening dat er moet worden gekeken in de richting van 
samenwerking tussen bibliotheken. De bibliotheken rond Vorselaar hebben die boodschap begrepen 
en zijn hier al volop mee bezig. Onze bibliothecaris heeft in dat verband ook al een overleg gehad met 
zijn collega in Heist-op-den-Berg.

Koen Kerremans vindt dit interessante pistes, maar dan moeten er ook binnen de eigen werking 
verschuivingen mogelijk gemaakt worden. Hij verwijst bijvoorbeeld naar samenwerking tussen OCMW 
en bibliotheek. Dan zijn er meer mogelijkheden.

Schepen Ingeborg Van Hoof geeft mee dat er een vergadering is geweest met de gemeenteschool. Er 
zijn nu een aantal toenaderingspogingen gebeurd in positieve zin. Deze vorm van samenwerking zou 
ook met het OCMW uitgebouwd kunnen worden. Dit is mogelijk met het huidige personeelskader en 
de vrijwilligers van de bib.

24 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Poetsdienst OCMW naar dienstenchequesorganisatie?
BEHANDELD

Indiener(s):
Rudy Nuyens, sp.a; Ronald Van Thienen, sp.a; Lies Ceulemans, sp.a

Toelichting:
In de wandelgangen wordt gefluisterd dat de poetsdienst van het OCMW binnen een vrij 
korte periode zal overgeheveld worden naar een dienstenchequesorganisatie? Sp.a zou 
graag vernemen wat daar van waar is? Is er al gepraat of is het al geregeld? Zo ja, met welke 
organisatie? Als dit echt zo is, wat is dan de timing? Heeft dit effect op het bedrag dat de 
gebruiker moet betalen? Wat met het huidig personeel? Kunnen die allemaal blijven? Aan 
dezelfde arbeidsvoorwaarden?

Graag meer uitleg hierover.

Antwoord
Schepen Nadine Boekaerts antwoordt dat er al twee jaar een samenwerking tussen de poetsdiensten 
van de OCMW's Berlaar en Nijlen en DCO Extra Time voorbereid wordt. Het doel is om samen één 
nieuwe dienstencheque-organisatie te vormen die stevig lokaal verankerd is en goed gewapend is 
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voor de toekomst. Dit heeft een budgettaire reden, maar versterkt anderzijds de positie in het snel 
evoluerende landschap van de dienstencheque-organisaties. Extra Time is trouwens een organisatie 
die vanuit de gemeente zelf ontstaan is, wat positief is op het vlak van plaatselijke hulpverlening en 
lokale tewerkstelling. De missie van deze samenwerking is het aanbieden van lokale dienstverlening 
aan een ruime doelgroep. Enerzijds worden de gezinnen meer mogelijkheden geboden, anderzijds 
worden hulpbehoevenden ondersteund, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen. Door deze 
samenwerking kan er continuïteit gegarandeerd worden en efficiëntiewinst geboekt worden. De 
streefdatum is 1 januari 2018. Oorspronkelijk was dit voorzien tegen 1 juli 2016, maar door allerlei 
redenen heeft de voorbereiding vertraging opgelopen. Zo was de gewezen OCMW-secretaris van 
Nijlen trekker in dit verhaal, maar na haar ontslag voelde geen van de drie betrokken partijen zich 
geroepen om deze rol op te nemen. Intussen werd er beslist om een medewerker op A-niveau aan te 
werven binnen Extra Time, die de directeursfunctie zal opnemen. De vacature is ingevuld met als 
startdatum 1 juni 2017. Als prioritaire opdracht krijgt deze nieuwe medewerker het tot stand brengen 
van de samensmelting tegen 1 januari 2018 mee. Voor de bestaande gebruikers en het huidige 
personeel verandert er niets. De poetsvrouwen kunnen blijven werken onder dezelfde voorwaarden, 
zelfs zoveel mogelijk op dezelfde werkplekken. Ook voor de bestaande klanten wijzigt er niets. Het 
OCMW zal waar nodig voor een financiële bijpassing zorgen.

Ronny Van Thienen vraagt of dit al besproken werd op de OCMW-raad.

Schepen Nadine Boekaerts beaamt dat. Er werden reeds principiële akkoorden gesloten tussen de drie 
betrokken partijen.

25 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: Berlaar is 
bouwziek, tot stervens toe
BEHANDELD

Indiener(s):
Koen Kerremans, Groen; Leen Janssens, Groen

Toelichting:
op dit ogenblik lijkt Berlaar vogelvrij verklaard voor bouwpromotoren. zowat overal waar 
enigszins ruimte vrijkomt worden appartementen gebouwd. hoe meer hoe liever. de 
gevolgen daarvan worden nauwelijks in kaart gebracht. Een beleid is er niet. Omdat wij 
vinden dat we onze gemeente niet zomaar te grabbel mogen gooien en we toch voorstander 
zijn van inbreiding en kwaliteitsvolle woonverdichting in woonkernen, willen we een debat 
op gang brengen en dringen we aan op een echt beleid rond bouwen en wonen. mensen van 
Heikant zeggen ons dat de Hei dood is. Dat schockeert ons. Dat is niet wat wij willen. Wij 
willen behoud van voldoende plaatsen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Wij willen 
plaats voor de plaatselijke zelfstandige. Wij willen levende straten met ruimte en groen.

Hoe omschrijft het bestuur het huidige beleid rond meergezinswoningen?

Welk flankerend beleid naar mobiliteit, groen, ruimte, privacy, parkeren volgt het bestuur?

Kunnen wij een inventaris krijgen van alle aanvragen voor meergezinswoningen die nu lopen 
en/of in de pipeline zitten?
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Wanneer maakt het bestuur werk van een bouwcode zoals die bestaat in de gemeente 
Boechout? https://www.boechout.be/wonen-milieu/verbouwen/bouwcode

Een bestuur dat echt met de toekomstige bezig mag een goede regelgeving niet schuwen.

Antwoord
Schepen Eddy Verstappen meldt dat de visie niet gewijzigd is ten opzichte van de gemeenteraad in 
mei 2016, toen Groen dezelfde vraag stelde. Wat de inventaris van de meergezinswoningen betreft, 
zijn er momenteel slechts twee lopende dossiers, één in de Zwaluwstraat, waar drie appartementen 
en vijf carports gebouwd worden volgens de verkavelingsvoorwaarden en met akkoord van de 
aanpalende eigenaars, en één in de Doelstraat, waar twee kleine huisjes vervangen worden door vijf 
appartementen en carports. Van wat er in de pijplijn zit, kan het juiste aantal nog niet meegedeeld 
worden. De vraag over de bouwcode werd behandeld op de laatste Gecoro, maar door de 
stemgerechtigde leden niet weerhouden als idee. Het huidige structuurplan laat dergelijke bouwcode 
evenmin toe. Dat plan kan trouwens niet snel gewijzigd worden; dat is voorlopig ook geen prioriteit.

Koen Kerremans zegt dat het bestuur zich niet houdt aan het structuurplan. Dat kan dus niet als 
argument worden ingeroepen. Er is geen enkele vorm van leidraad.

Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat het structuurplan voor 95% gevolgd wordt. Indien niet is dit 
altijd met goedkeuring van Vlaanderen.

Koen Kerremans haalt aan dat de bouwcode ter sprake is gekomen in twee zittingen van de Gecoro. 
De eerste maal werd het voorstel gelanceerd met een paar concrete voorbeelden en toen bleek er een 
draagvlak voor te bestaan. De tweede maal bleek er plots geen draagvlak meer te zijn. Dat werd 
gestaafd met een aantal argumenten, waarin persoonlijke belangen meespelen. Deze manier van 
werken kan Groen niet goedkeuren. Als concreet voorbeeld werd de bouwcode van de gemeente 
Boechout bezorgd. Het voordeel van dergelijke bouwcode is dat de gemeente eender welke promotor 
of projectontwikkelaar kan verwijzen naar die code als voorbereiding op de gesprekken die gevoerd 
zullen worden. Dat bespaart veel ellende en veel tijd en wordt de manier van werken in meer en meer 
gemeenten. Het is belangrijk om op papier te zetten hoe de gemeente moet evolueren, om te 
vermijden dat ze volledig volgebouwd zal zijn over vijf jaar. Hij hoopt dat dit opnieuw bespreekbaar 
wordt binnen de Gecoro.

Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat hiervoor voorlopig geen tijd is en dat dit op dit ogenblik 
geen prioriteit vormt.

Koen Kerremans repliceert dat het een prioriteit zou moeten zijn, omdat het om veel meer dan twee 
dossiers gaat.

Leen Janssens voegt toe dat er bij de opmaak van het ruimtelijk structuurplan werd geponeerd dat dit 
zo snel mogelijk in ruimtelijke uitvoeringsplannen moest worden gegoten. Is dat niet meer belangrijk?

Schepen Eddy Verstappen zegt dat opmaak van het ruimtelijk structuurplan in 2007-2008 is gebeurd. 
Het bevat een aantal bindende bepalingen, waarmee nog steeds rekening wordt gehouden.

Leen Janssens is van mening dat bouwpromotoren gaan voor maximale winst, maar het is de 
gemeenschap die voor de kosten opdraait. Wie denkt er aan mobiliteit, aan groenvoorzieningen?
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Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat het aspect mobiliteit telkens wordt nagekeken, net zoals de 
watervoorzieningen gecheckt worden met de nutsmaatschappijen. In elk verkavelingsdossier wordt 
10% aan groenvoorzieningen opgelegd. Dat wordt systematisch toegepast.

Leen Janssens beweert dat het bij meergezinswoningen volstaat om een terras van een halve meter 
te voorzien. Voor de rest wordt er niets opgelegd.

Schepen Eddy Verstappen ontkent dat. 

Koen Kerremans verwijst naar de visie van de Vlaamse Bouwmeester, die de nadruk legt op 
kwaliteitsvol wonen, ook in hoogbouw. Dat zijn geen terrassen van vijftig centimeter. De fouten uit 
het verleden mogen niet herhaald worden.

Burgemeester Walter Horemans rondt af door te stellen dat een naburige gemeente een RUP heeft 
gemaakt van de kern, maar dat nu betreurt, omdat alles vastligt.

Koen Kerremans antwoordt dat dat net de reden is om een bouwcode op te stellen.

Schepen Eddy Verstappen repliceert dat een bouwcode ook alles vastlegt.

Koen Kerremans is van mening dat dit net bewust kiezen is voor een hogere levens- en 
omgevingskwaliteit.

 

 

 

26 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: 
Informatiedoorstroming schepencollege
BEHANDELD

Indiener(s):
Swa De Bakker, SamBa; John Steurs, SamBa

Toelichting:
In het verleden kaartten we al het democratisch deficit aan van het huidige 
gemeentebestuur. Ondanks beloofde beterschap komt hier blijkbaar niets van in huis.

In het schepencollege van 27 april 2017 werd kennisgenomen van 4 MAT- verslagen. Los van 
de summiere vermelding van de agendapunten en het gebrek aan toelichting kan het niet 
dat het MAT-verslag van 17 JANUARI 2017 pas na meer dan 3 maanden opduikt in een 
verslag van het schepencollege. Als dit niet beter kan zullen we klacht indienen bij de 
toezichthoudende overheid, wegens inbreuken op de wetgeving van openbaarheid van 
bestuur.
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Het inzagerecht van de verkozenen is door deze manier van handelen beknot. Het verslag 
van MAT kan na goedkeuring op het volgend MAT perfect opgenomen worden in het daarop 
volgende schepencollege. Men moet de verslagen niet altijd enkele maanden laten liggen. 
Deze manier van werken past men niet alleen toe voor de nietszeggende verslagen van het 
MAT. Het is een perfide manier van werken en beleidsvoering.

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de verslagen door de dossierbeheerders aan het 
secretariaat worden overgemaakt.  Daarna worden deze geagendeerd op het schepencollege. Dit wil 
zeggen dat een MAT-verslag afgewerkt wordt na de zitting. De zitting daarna wordt dit verslag 
goedgekeurd door de MAT-leden. Daarna beslist de dossierbeheerder wanneer dit doorstroomt naar 
het secretariaat. Het diensthoofd Burgerzaken is degene die de verslagen meestal laat doorstromen. 
Wegens een aantal ziekten en verloven van de medewerkers steeg de werkdruk voor onder andere 
het diensthoofd Burgerzaken en stroomden deze verslagen even niet vlotjes door. Ook het 
secretariaat heeft dit over het hoofd gezien. Daarnaast was het de bedoeling om reeds in kwartaal 1 
van 2017 de MAT-verslagen in Atrium te zetten. Door onverwachte omstandigheden, zoals het op 
poten zetten van een klantencontactcenter en de stroomversnelling in de integratie van het OCMW, 
zijn er andere taken vooropgesteld, met een vertraging van de planning tot gevolg.

21:51 - Leen Janssens verlaat de zitting

27 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: Domein 
Fertlarelei
BEHANDELD

Indiener(s):
Swa De Bakker, SamBa; John Steurs, SamBa

Toelichting:
Het verslag van de vergadering van de kerkfabriek Sint-Pieter d.d.  29 maart 2017 was niet 
echt positief voor het schepencollege. Blijkbaar is men al 3 jaar aan het discussiëren over het 
dossier domein Fertlarelei. Het schepencollege geeft op verschillende ogenblikken 
verschillende adviezen en komt hierdoor over als een niet betrouwbare partner.

Wat is de rol van de schepen van stedenbouw hierin ? 
Waarom verdedigde de aanwezige schepen op de vergadering van de kerkfabriek niet het 
standpunt van het schepencollege ?

Wat liep er mis bij de adviesverlening ?

Hoe moet het nu verder voor de K.L.J. ?

Kan U mij vóór de gemeenteraad het verslag van de vergadering van 8/11/2016 (waar in het 
verslag van de kerkfabriek naar verwezen werd) bezorgen aub ?
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Antwoord
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat het verslag net voor de vergadering overhandigd werd. Het 
domein Fertlarelei ligt in de zone van het RUP zonevreemde recreatie, dat ergens in 2012 werd 
goedgekeurd. Een aanvang tot het opmaken van een RUP brengt een aantal wettelijke verplichtingen 
met zich mee. Zo is het bijvoorbeeld niet verplicht de betrokken eigenaars van de percelen in te 
lichten over een RUP. Het openbaar onderzoek is hierin duidelijk. Er is enkel een verplichting tot 
bekendmaking (kastje, pers, website, … ) Dit is dan ook zo gebeurd. Hierbij zijn ook een aantal 
stedenbouwkundige voorschriften gemaakt, die dan ook vastliggen in dit RUP. Omdat het domein 
vroeger ook reeds tot een recratiezone behoorde en hieraan met dit RUP geen wijzigingen zijn 
aangebracht, verandert er op dat gebied niets qua wettelijke verplichtingen. Het advies dat op de 
bewuste vergadering is gegeven, was gebaseerd op de gegevens van stedenbouw Antwerpen. 
Blijkbaar is er een misverstand ontstaan over het aantal mogelijke bouwlagen, waar de kerkfabriek 
had begrepen dat het nieuwe gebouw voor de KLJ tot drie bouwlagen mocht hebben. Men ging er van 
uit dat dit ook zou gelden voor het oude huis aan de voorzijde Fertlarelei, maar dat is zeker niet 
mogelijk. Op verzoek van kerkfabriek is de betrokken stedenbouwkundig ambtenaar van Vlaanderen 
langs geweest om dit nogmaals volledig toe te lichten. Hieruit bleek duidelijk dat alleen een 
heropbouw van het gebouw mogelijk is, geen nieuwbouw of geen appartementen. Dit alles heeft niets 
te maken met de mogelijke bouwplannen van de KLJ, maar de kerkfabriek koppelt dat er voor een 
stukje aan. Het bestuur is evenwel nog steeds bereid om de voorziene investeringssubsidie van 
100.000 euro toe te staan op voorwaarde dat de kerkfabriek een erfpacht zal afsluiten voor deze 
gronden. De bal ligt nu volledig in het kamp van de kerkfabriek.

Rudy Nuyens vraagt of de heropbouw van het huisje ook de achterkant omvat.

Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat de heropbouw moet gebeuren volgens de huidige norm in 
dat gedeelte. Dat betekent concreet 17 - 13 - 9, volgens de traditionele bouwvoorschriften. Er zal dus 
een gedeelte afgebroken moeten worden.

Burgemeester Walter Horemans hoopt in ieder geval dat de KLJ nu zo snel mogelijk kan beginnen 
bouwen.

 

21:54 - Leen Janssens betreedt de zitting

28 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: Meer 
parkeerdruk te Gestel
BEHANDELD

Indiener(s):
Swa De Bakker, SamBa; John Steurs, SamBa

Toelichting:
In het S.C. van 27 april 2017 werd een vergunning toegekend voor een koffiehuisje op de 
Lambertusplaats te Gestel. Het schepencollege heeft de capaciteit van het koffiehuisje al 
teruggebracht  van 75 plaatsen naar 36 plaatsen gelijkvloers en 8 plaatsen op de 
bovenverdieping.
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In het verleden kaartten we in de verkeerscommissie al de parkeerproblematiek aan te 
Gestel op zondagen en activiteiten. Dit werd toen afgedaan als niet belangrijk en niet verder 
uitgewerkt. Vandaag is onze vraag van toen actueler dan ooit.

De huidige vergunning raamt dat het koffiehuisje zal zorgen voor het 10 à 12 bijkomende 
auto’s in de dorpskern. Hiermee is de huidige parkingcapaciteit opgesoupeerd.

Graag hadden we van het schepencollege vernomen hoe men dan toch het parkeeraanbod 
zal uitbreiden in Gestel.  Welke zones komen in aanmerking gelet op het beschermd 
dorpsgezicht.

Hebben de initiatiefnemers zelf plannen om bijkomende parkeercapaciteit te creëren of 
leggen ze de verantwoordelijk hiervoor bij de gemeente Berlaar ?

We hopen dat de parking er is voordat het koffiehuisje de deuren opent !

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er een beheersplan werd opgemaakt, maar het 
cliënteel van het koffiehuisje zal hoofdzakelijk bestaan uit recreanten (fietsers en wandelaars die 
Gestel passeren). Mocht blijken dat er problemen zouden ontstaan, zijn er in het beheersplan locaties 
voorzien om overloopparkings aan te leggen. Nu is het soms ook heel druk in Gestel, bij bepaalde 
erediensten. De vraag is dus al eerder gerezen om daar een oplossing voor te zoeken. Er zijn in ieder 
geval mogelijkheden voorzien.

Leen Janssens vindt het prima dat er ingezet wordt op fietsers en voetgangers, maar vraagt wel 
aandacht voor hun veiligheid.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er geen eenvoudige oplossing voor bestaat. Eigenlijk 
zou de hele straat dan heraangelegd moeten worden, maar dat zit voorlopig niet in de planning. 
Indien er ooit gestart wordt met rioleringswerken, kan dit zeker meegenomen worden. Voorlopig 
worden er haalbare maatregelen genomen, bijvoorbeeld flitsen.

29 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: Berlaarse 
ondernemers en vrije beroepen vallen dikwijls uit de boot
BEHANDELD

Indiener(s):
Swa De Bakker, SamBa; John Steurs, SamBa

Toelichting:
U weet dat SamBA ook optreedt als pleitbezorger van de Berlaarse zelfstandigen. Ondanks 
onze vorige tussenkomsten slaagt het gemeentebestuur er toch in om deze Berlaarse 
belastingbetalers te negeren…In het S.C. d.d. 6 april 2017 lazen we Aanleg voortuin GBS “De 
Stap” bestek nr. 2017 – 007 /2017 CBS 00289 werd geraamd op 10.085, 60 inclusief btw.

4 firma’s werden hier aangeschreven: uit Overijse, Grimbergen, Buggenhout en Aartselaar.
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Kan de schepen van lokale economie mij vertellen waarom zij zich niet schaamt dat hier 
GEEN enkele Berlaarse zelfstandige werd voor aangeschreven ?

Wij stellen voor om bij alle aanbestedingen een BALDER TOETS te doen. Even stilstaan bij de 
vraag kunnen we niemand in Berlaar aanschrijven voor dit werk. Werk in eigen streek zorgt 
ook voor een betere ecologische voetafdruk.

Als de gemeente er niet in slaagt om alle tuinarchitecten en tuinaanleggers in kaart te 
brengen willen we hen graag de namen bezorgen.

Antwoord
Suzy Put antwoordt dat bij elk werk en elke dienst die door derden moet worden geleverd, door de 
administratie wordt bekeken welke Berlaarse firma’s hiervoor in aanmerking kunnen komen. Voor het 
aangehaalde dossier voor de aanleg van de voortuin van GBS ‘De Stap’ werd als concept gekozen voor 
een prairietuin met heel specifieke grassen met beperkte onderhoudslast. De firma in kwestie moest 
ook ervaring aantonen met dergelijke opdrachten. De ingezonden offertes liggen echter een stuk 
hoger dan de raming, waardoor de procedure hernomen moet worden. Hierbij zullen Berlaarse 
groenaannemers aangeschreven worden.

 

30 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: Postbus 
Berlaar Station
BEHANDELD

Indiener(s):
Swa De Bakker, SamBa; John Steurs, SamBa

Toelichting:
tijdens verbouwingen aan een huis in de stationsstraat, ter hoogte van het station, verdween de 
postbus achter een stelling met doeken.

Nu de stellingen weg zijn, blijkt dat de postbus ook verdwenen is...

Komt deze nog terug? het lijkt ons dat aan het station een postbus meer dan noodzakelijk is...

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat deze postbus tijdelijk werd verwijderd wegens 
renovatiewerken aan de gevel in de Stationsstraat. Intussen werd bij De Post beslist om het aantal 
postbussen te verminderen. In de Stationsstraat moet er dus één bus verdwijnen. De gemeente mag 
zelf kiezen welke bus: ofwel op nummer 68 ofwel nummer 219. Dat laatste is in de buurt van het 
station, wat de voorkeur van de gemeente wegdraagt. De bus zal echter niet op dezelfde plek 
teruggeplaatst worden, omdat de eigenaar van het betrokken huis dit niet langer wenst. De postbus 
zal dus op het plein geplaatst worden.
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31 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: 
interventietijd Pidpa voor ruimen grachten
BEHANDELD

Indiener(s):
Swa De Bakker, SamBa; John Steurs, SamBa

Toelichting:
momenteel staat PIDPA in voor het ruimen van de grachten. We krijgen echter regelmatig 
klachten van mensen die na een aanvraag tot het ruimen van hun gracht 4 weken en langer 
moeten wachten tot er iemand komt.

Is dit normaal? Hoe verloopt zo'n procedure? (van aanvraag tot effectief ruimen)

Antwoord
Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat meldingen bij de gemeente steeds worden opgevolgd door de 
toezichter, die een plaatsbezoek aflegt en de melding doorgeeft aan Pidpa met een inschatting van de 
mate van dringendheid. Bij hoogdringende meldingen wordt er door Pidpa heel snel gereageerd, vaak 
zelfs op dezelfde dag en maximaal binnen de twee werkdagen. Dat systeem werkt heel goed; er zijn 
weinig meldingen of problemen in de grachten. Uiteraard zijn er heikele punten, maar die worden 
extra opgevolgd en vaker geruimd. Het algemeen periodiek onderhoud omvat het ruimen van de 
grachten en de kruidmaaiing om de vier jaar. Waar nodig, gebeurt dat frequenter. De bermen worden 
door de gemeentearbeiders tweemaal per jaar gemaaid. De meldingsprocedure bij Pidpa via het 0880-
nummer werd in de praktijk uitgetest via de melding van een verstopte riolering tijdens een weekend. 
Een uur na de melding was er reeds iemand ter plaatse. De meldingsprocedure werkt dus zeer goed. 
Intussen werd er een nieuwe aannemer aangesteld door Pidpa, omdat er veel problemen waren met 
de vorige, die van vrij ver moest komen. De nieuwe aannemer is drie weken aan het werk en volgens 
de werfleider lopen de zaken veel vlotter dan vroeger. Indien er zich problemen voordoen, kunnen die 
het best gemeld worden via de gemeente. De provinciale grotere grachten zijn allemaal in prima 
staat. Ze werden eind vorig jaar - begin dit jaar geruimd.

16 mei 2017 22:18 - De voorzitter sluit de zitting
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