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Gemeenteraad
Administratief  toezicht Zitting van 18 oktober 2016

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 Lies Ceulemans; mevrouw 
Nadine Boekaerts; mevrouw Rita Deckers; mevrouw Ingeborg Van Hoof; de heer Eddy Verstappen; de 
heer Stefaan Lambrechts; mevrouw Suzy Put; 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:
de heer Jan Hendrickx

OPENBARE ZITTING

Organisatie - Stafdienst

Secretariaat

2 2016_GR_00045 Beheer van patrimonium en openbaar domein - 
Goedkeuring recht van opstal Alpenroosstraat te Berlaar 
voor Eandis - goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Het college van burgemeester en schepenen vraagt om het recht van opstal betreffende de 
Alpenroosstraat te Berlaar voor Eandis goed te keuren.

Mens

BKO

3 2016_GR_00044 Organisatie van interne controle - verslag Zorginspectie  
- kennisneming
Goedgekeurd
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Beknopte samenvatting
Op 7 september 2016 heeft de Zorginspectie een bezoek gebracht aan de buitenschoolse 
kinderopvang Roefels naar aanleiding van de verhuis naar de nieuwe locatie én de 
erkenningsaanvraag voor meer kindopvangplaatsen. 

onderwijs divers

4 2016_GR_00043 Organisatie van onderwijs en vorming - 
beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk onderwijs - 
goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De raadsleden ontvangen het ontwerp van raadsbesluit alsook de door het OVSG voorgestelde 
beginselverklaring en de toelichting.

Ruimte

Stedenbouw

5 2016_GR_00047 Vergunningsaanvragen, toelatingen en meldingen - 
ruimtelijk uitvoeringsplan Zonevreemde Bedrijven fase 
2 - vaststelling
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De raadsleden worden verzocht het ruimtelijk uitvoeringsplan "Zonevreemde bedrijven fase 
2" voorlopig vast te stellen. Fase 1, waarbij 4 bedrijven in een cluster van zonering veranderd 
werden, is reeds goedgekeurd.

Fase 2 omvat weer 4 bedrijven, die echter niet in een cluster, maar wel verspreid liggen: 
garage Van Hove, schrijnwerkerij Verelst, schrijnwerkerij Van den Broeck-Keuleers en 
centrale verwarming Rombauts.

Na deze voorlopige vaststelling volgt er een openbaar onderzoek, waarna de gemeenteraad het 
RUP definitief kan vaststellen. Deze defintieve vaststelling geldt als goedkeuring; de vroegere 
goedkeuring door de deputatie is weggevallen. 

6 2016_GR_00048 Vergunningsaanvragen, toelatingen en meldingen - 
tracé openbare wegenis in verkavelingsaanvraag V/515 
voor creëren van een bouwkavel voor een 
ééngezinswoning in open bebouwing met 
wegeniswerken, Wipstraat 78 - goedkeuring
Goedgekeurd
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Beknopte samenvatting
De raadsleden worden verzocht het wegtracé en de opname bij het openbaar domein goed te 
keuren van het verkavelingsdossier V/515.

De gemeenteraad moet geen uitspraak doen over de stedenbouwkundige voorschriften, de 
inplanting van de kavel e.d. dat is bevoegdheid schepencollege in het verlenen of weigeren 
van de verkavelingsvergunning. De gemeenteraad doet enkel een uitspraak over de ligging 
van de weg, in geval de aanvraag gepaard gaat met wegeniswerken.

7 2016_GR_00046 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - Wonen langs Dijle & Nete - 
jaarboek en financieel verslag 2015 - kennisneming
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
De raadsleden worden verzocht kennis te nemen van het jaarboek 2015 van de interlokale 
vereniging "Wonen langs Dijle en Nete" en het financieel verslag 2015 van deze interlokale 
vereniging goed te keuren.

8 2016_GR_00049 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - interlokale vereniging 
wonen langs Dijle en Nete - subsidiedossier 2017/2019 
- goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De raadsleden worden verzocht het subsidiedossier 2017-2019 opgemaakt door de interlokale 
vereniging "Wonen langs Dijle en Nete" goed te keuren. Als dit subsidiedossier goedgekeurd 
wordt door de Vlaamse regering, verschaft het de werkingsmiddelen voor deze interlokale 
vereniging gedurende de volgende drie jaar.

Het subsidie-dossier is nieuw en bestaat uit een basis- en een aanvullende subsidie. In totaal 
zal de interlokale vereniging ca. 60.000 € minder ontvangen. Dit houdt niet in dat de jaarlijkse 
bijdragen van de betrokken gemeentebesturen moeten verhogen. Die blijven identiek. De 
werking inzake woonkwaliteit en leegstand blijft ongewijzigd, maar de werking van de 
Woonwinkel zal efficiënter georganiseerd worden, wat tot de nodige besparing zal leiden.

Projecten

9 2016_GR_00050 Beheer van patrimonium en openbaar domein - 
wijziging dotatie en principiële goedkeuring 
erfpachtregeling kazerne van de gemeente Berlaar naar 
Hulpverleningszone Rivierenland  - goedkeuring
Goedgekeurd
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Beknopte samenvatting
De hulpverleningszone Rivierenland deed een voorstel tot wijziging van de dotaties voor 
2016 en 2017 en vraagt om principieel akkoord te gaan tot een erfpachtregeling voor wat 
betreft de brandweerkazerne.

Lokale economie

10 2016_GR_00051 Organisatie van activiteiten en evenementen - 
reglement op circussen in de gemeente Berlaar - 
goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
In bijlage het ontwerp van het reglement op circussen in de gemeente Berlaar

Financiën

Financiële dienst

11 2016_GR_00052 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek 
Onbevlekt Hart van Maria - Budget 2017 - aktename
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
Ingesloten vindt u een ontwerp van raadsbesluit. De raadsleden noteren dat de kerkraad van 
de kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria in zitting van 17 juni 2016 het budget dj. 2017, dat 
sluit met een batig saldo van 3.941,13 euro, heeft goedgekeurd.

Neemt kennis vanhet gunstig advies d.d. 24 augustus 2016 van Monseigneur Johan Bonny, 
bisschop van Antwerpen.

12 2016_GR_00053 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint-
Pieter - Budget 2017 - aktename
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
Ingesloten vindt u een ontwerp van raadsbesluit. De raadsleden noteren dat de kerkraad van 
de Sint-Pieter in zitting van 12 september 2016 het budget dj. 2017, dat sluit met een batig 
saldo van 122.610,64 euro, heeft goedgekeurd.

13 2016_GR_00054 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint-
Rumoldus - Budget 2017 - aktename
Kennis genomen
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Beknopte samenvatting
Ingesloten vindt u een ontwerp van raadsbesluit. De raadsleden noteren dat de kerkraad van 
de Sint-Rumoldus in zitting van 10 mei 2016 het budget dj. 2017, dat sluit met een batig saldo 
van 13.212,46 euro, heeft goedgekeurd.

Neemt kennis van het gunstig advies d.d. 24 augustus 2016 van Monseigneur Johan Bonny, 
bisschop van Antwerpen.

14 2016_GR_00055 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint-
Lambertus - Budget 2017 - aktename
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
Ingesloten vindt u een ontwerp van raadsbesluit. De raadsleden noteren dat de kerkraad van 
de kerkfabriek Sint-Lambertus in zitting van 21 juni 2016 het budget dj. 2017, dat sluit met 
een batig saldo van 40.845,74 euro, heeft goedgekeurd.

Neemt kennis van het gunstig advies d.d. 24 augustus 2016 van Monseigneur Johan Bonny, 
bisschop van Antwerpen.

BIJKOMENDE PUNTEN

2016_IP_00011 - Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: Stand van zaken NAC 
en masterplan sport (meer bepaald terreinen FC De Weerdt).
2016_IP_00009 - Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: Fietstelweek
2016_IP_00010 - Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: De grote 
gemeentetest: 0,6 voor toegankelijkheid gemeentehuis
2016_IP_00008 - Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Fiets-o-strade
2016_IP_00007 - Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Een giftig geschenk voor FC Heikant?
2016_IP_00006 - Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Kilometerheffing controles?
2016_IP_00005 - Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Pastorijstraat 30-50-70 ?
2016_IP_00004 - Interpellatie van raadsleden test raadslid2, Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Onderhoud kerkhof
2016_IP_00003 - Interpellatie van raadslid Dirk Aras: Interpellatie omtrent de herinrichting van het 
oude kerkhof
2016_IP_00002 - Interpellatie van raadslid Dirk Aras: Interpellatie omtrent de discrepantie tussen de 
subsidiëring van bepaalde sporten t.a.v. andere sporten en de culturele verenigingen 
2016_IP_00012 - Interpellatie van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: Parking Smidstraat
2016_IP_00013 - Interpellatie van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: Kinderrommelmarkt 
stationsplein
2016_IP_00014 - Interpellatie van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: Uitbreiding aula 
begraafplaats Hemelshoek


