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Gemeenteraad
Administratief  toezicht Zitting van 17 januari 2017

Samenstelling:

Aanwezig:
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 Jan Hendrickx; de heer Willy Beullens; mevrouw Maria Vervloet; mevrouw 
Leen Janssens; de heer Koen Kerremans; de heer Dirk Aras; de heer Christophe De Backere; mevrouw 
Anja Neels

Verontschuldigd:
de heer Walter Horemans; de heer John Steurs

OPENBARE ZITTING

Organisatie - Stafdienst

Secretariaat

1 2017_GR_00002 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag 
vergadering 20 december 2016 - goedkeuring
Goedgekeurd

2 2017_GR_00003 Beheer van patrimonium en openbaar domein - 
Uitbreiding recht van opstal containerpark aan Ivarem  - 
goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de gemeenteraad om de uitbreiding 
van het opstalrecht aan Ivarem goed te keuren.

Organisatie

Personeel

3 2017_GR_00004 Organisatie van personeel en loopbaan - bevoegdheid 
personeelsformatie, organogram en 
rechtspositieregeling - delegatie
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Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Op 25 mei 2016 heeft het Vlaams Parlement het decreet tot wijziging van het Gemeente-, het 
OCMW- en het Provinciedecreet aangenomen.  Dit decreet werd afgekondigd op 3 juni 2016 
en gepubliceerd in het staatsblad van 28 juni 2016.  Met uitzondering van de schrapping van 
de personeelsformatie als verplicht instrument, die in werking treedt op een door de Vlaamse 
Regering te bepalen datum, treden de wijzigingen in werking op 8 juli 2016.  Het gaat 
voornamelijk om personeelszaken. Hierbij werden ook de delegatiemogelijkheden van enkele 
personeelszaken naar het college van burgemeester en schepenen uitgebreid. 

4 2017_GR_00005 Opmaak van reglementen - wijziging arbeidsreglement 
voor het gemeentepersoneel - goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Het arbeidsreglement van de gemeente Berlaar dient op enkele punten aangepast te worden.

5 2017_GR_00006 Opmaak van reglementen - wijziging 
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel - 
goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De rechtspositieregeling dient op een aantal punten aangepast te worden.

BIJKOMENDE DAGORDE

2017_IP_00001 - Interpellatie van raadslid Dirk Aras: Vrijhouden van voet- en fietspaden en het 
parkeergedrag van potentiële kopers tijdens de garageverkopen
2017_MV_00001 - Mondelinge vraag van raadslid Dirk Aras: Aanpak van de ‘winterprik’ van zaterdag 7 
januari jl.
2017_MV_00002 - Mondelinge vraag van raadslid Swa De Bakker: schepencollege 29/12
2017_IP_00002 - Interpellatie van raadslid Rudy Nuyens: Bouwen en betonstop in Berlaar
2017_IP_00003 - Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: gemeentelijk 
informatieblad De Kiosk
2017_IP_00004 - Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: bomen in Berlaar


