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Gemeenteraad
Notulen Zitting van 21 februari 2017

OPENBARE ZITTING
Organisatie - Stafdienst
Secretariaat
1 2017_GR_00018 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag vergadering 

17 januari 2017 - goedkeuring

2 2017_GR_00008 Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - 
eindrapportering 2016 - kennisneming

Organisatie
Faciliteiten
3 2017_GR_00009 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 

Toetreding FARYS/TMVW - goedkeuring

Mens
onderwijs divers
4 2017_GR_00010 Organisatie van onderwijs en vorming - princiepsbeslissing tot 

het vervangen van de schoolraad - goedkeuring

5 2017_GR_00012 Organisatie van onderwijs en vorming - verkiezingsreglement 
voor de geleding van het personeel - goedkeuring

6 2017_GR_00011 Organisatie van onderwijs en vorming - oprichting van 
ouderraden voor gemeentelijke basisschool, vestigingen De Stap 
en Heikant - goedkeuring

Ruimte
Milieu
7 2017_GR_00013 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 

IGOHC – Beleidsplan, samenwerkingsprotocol, actieplan 2017 - 
goedkeuring

Projecten
8 2017_GR_00007 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 

convenant Toegankelijkheid tussen gemeentebestuur Berlaar en 
Inter - goedkeuring

9 2017_GR_00014 Uitvoering van projecten - aanleg fietspaden N10 - bij-akte 
"structureel onderhoud" - goedkeuring

10 2017_GR_00015 Uitvoering van projecten - aanleg fietspaden N10 - bij-akte 
"technische ondersteuning overleg stuurgroep en 
communicatieplan grondverwerving" - goedkeuring

11 2017_GR_00016 Beheer van patrimonium en openbaar domein - Goedkeuring 
beheerplan kerngebied Gestel - goedkeuring

Financiën
Financiële dienst
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12 2017_GR_00017 Opmaak van reglementen - retributiereglement op de 
terbeschikkingstelling van compostvaten, compostbakken, 
wormenbakken en losse beluchtingstokken voor compostvaten 
aanslagjaren 2017, 2018 en 2019 - goedkeuring

BIJKOMENDE DAGORDE
13 Voorstel tot beslissing van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: gemeente stelt 

nu de vraag aan de provincie om de fietsbarometer toe te passen in Berlaar

14 Voorstel tot beslissing van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: MOTIE: Berlaar 
gaat niet akkoord met vernieuwde strategische visie van de Vlaamse overheid bij de 
laatste oproep pendelfonds

15 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: samenaankoop e-bikes 
IGEMO, gemiste kans in Berlaar

16 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: transparantie mandaten 
en vergoedingen: vraag tot oplijsting

17 Mondelinge vraag van raadslid Swa De Bakker: mandaten bestuur
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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 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 John Steurs; de heer Christophe De Backere; mevrouw Anja Neels

21 februari 2017 19:59 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING
Organisatie - Stafdienst
Secretariaat

1 2017_GR_00018 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag 
vergadering 17 januari 2017 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De gemeenteraad keurt het verslag van de vergadering van 17 januari 2017 goed.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Bijlagen
 notulen_gemeenteraad_20170117.pdf

2 2017_GR_00008 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - eindrapportering 2016 - kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Argumentatie
De eindrapportering van 2016 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
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 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
Kennis genomen  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De raadsleden nemen kennis van de eindrapportering van 2016.

Bijlagen
 1BalancedScoreCard Integraal eindrapportering 2016.pdf
 2BalancedScoreCard Beleidsdoelstellingen eindrapportering 2016.pdf
 3BalancedScoreCard Actieplannen eindrapportering 2016.pdf
 4BalancedScoreCard Acties eindrapportering 2016.pdf
 5BalancedScoreCard Financien eindrapportering 2016.pdf
 6BalancedScoreCard Organisatie eindrapportering 2016.pdf
 7BalancedScoreCard Mens eindrapportering 2016.pdf
 8BalancedScoreCard Ruimte eindrapportering 2016.pdf
 DetailGrafiek eindrapportering 2016.pdf
 Knipperlichten eindrapportering 2016.pdf
 Organisatiebeheersing eindrapportering 2016.pdf

Organisatie
Faciliteiten

3 2017_GR_00009 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - Toetreding 
FARYS/TMVW - goedkeuring

VERDAAGD

Notulen
Burgemeester Walter Horemans stelt voor om dit punt even on hold te zetten, gelet op de commotie 
die de afgelopen dagen is ontstaan, onder meer over deze intercommunale, en het verdere onderzoek 
af te wachten. Deze intercommunale kent een breed werkterrein en biedt onder andere ook een 
aankoopcentrale aan voor gemeenten en OCMW's. In dat opzicht zou een toetreding een aanzienlijke 
werklastvermindering kunnen betekenen voor de administratie.

Dirk Aras was van mening dat Berlaar al participeerde aan een dergelijk samenaankoopmechanisme.
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Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. Via Achtkant zijn er inderdaad reeds gezamenlijke 
aankopen gebeurd, maar het portfolio van Farys is veel ruimer.

Dirk Aras wil weten of het initiatief vanuit de politiek of vanuit de administratie komt.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit idee gezamenlijk is ontstaan. Heist-op-den-Berg is 
enkele maanden geleden toegetreden en heeft een vertegenwoordiger van Farys uitgenodigd op een 
Achtkant-vergadering. Zowel administratie als politiek vindt dit een interessante piste.

Dirk Aras formuleert twee opmerkingen bij dit voorstel. Het aangaan van een raamcontract heeft 
enorme consequenties voor de gemeente. Men stapt erin of niet; zover reikt de gemeentelijke 
autonomie. Dat is een consequentie die in overweging moet worden genomen. Indien het louter gaat 
om een dienstverlening als het poetsen van ramen is het verdedigbaar. Maar indien het gaat om een 
aankoop van bijvoorbeeld kopieermachines, dan kan de gemeente zelf haar producten niet meer 
kiezen.

Burgemeester Walter Horemans wijst erop dat de aankoop van een kopieermachine nu minimaal drie 
volledige werkdagen van een medewerker vereist. 

Dirk Aras gaat verder met zijn tweede opmerking dat de gemeenteraad over deze materie dus geen 
beslissingen meer zal nemen. Bestekken, omschrijvingen, toelichtingen en dergelijke doen er dan 
allemaal niet meer toe. Ook hier wordt beslissingsrecht aan de raad onttrokken. Het hoeft niet meer 
geagendeerd te worden, want een aankoopcentrale voldoet aan de wetgeving overheidsopdrachten. 
Het resultaat daarvan is dat dit een onderdeel van de rapportering zal moeten worden.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de gemeenteraad steeds zicht zal blijven houden op de 
grote aankopen. Het heeft echter geen zin om tijdens de raad te discussiëren over welk 
kopieerapparaat moet worden aangeschaft.

Dirk Aras geeft aan dat een gemeenteraad wel moet kunnen beslissen over wat er nog moet 
gebeuren met kopieermachines en aan welke eisen een apparaat moet voldoen. En dat stopt wanneer 
er een beroep wordt gedaan op een aankoopcentrale. Dan komt er geen enkele aankoop meer in de 
gemeenteraad.

Burgemeester Walter Horemans relativeert dit. Er zal over de aankopen gerapporteerd worden.

Dirk Aras geeft aan dat een gemeenteraadslid niet over alle info beschikt vanuit de rapportering. Dit 
zal dus alleen nog maar toenemen.

Koen Kerremans is eveneens bekommerd om de vervaging van de beschikbare informatie. Hij wil 
weten wat de aanleiding is voor dit voorstel.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het een initiatief is geweest van enkele omliggende 
gemeenten. Farys zit voornamelijk in Oost- en West-Vlaanderen en probeert zijn territorium uit te 
breiden.

Koen Kerremans waarschuwt voor de addertjes onder het gras. Hij maant aan om de 
klachtenprocedure grondig na te kijken wat termijnen en bewijslast betreft. De instap met A-vennoten 
en F-aandelen en de overgang naar TMVS blijven eerder vaag.

Burgemeester Walter Horemans concludeert dat het dus goed is om dit voorstel even on hold te 
zetten.
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Mens
onderwijs divers

4 2017_GR_00010 Organisatie van onderwijs en vorming - 
princiepsbeslissing tot het vervangen van de schoolraad 
- goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De huidige mandaten van de schoolraad lopen af op 31 maart 2017. De schoolraad wordt 
samengesteld hetzij door verkiezingen, hetzij door aanduiding vanuit de ouderraad, de pedagogische 
raad en de leerlingenraad.

Er werd mogelijkheid geboden:

 aan de ouders tot 24 januari 2017 om de oprichting van een ouderraad te vragen
 aan het personeel tot 15 november 2016 om de oprichting van een pedagogische raad te 

vragen
 aan de leerlingen tot 6 februari 2017 om de oprichting van een leerlingenraad te vragen

Hiervan is gebruik gemaakt door volgende geledingen:

 ouders
 leerlingen.

De personeelsleden kozen ervoor om geen pedagogische raad op te richten.

Een afvaardiging van de leerlingenraad wordt enkel in het secundair onderwijs opgenomen in de 
schoolraad omdat een kind van 12 jaar niet over de daar besproken thema's (lestijdenpakket, 
nascholingsplan en dergelijke) kan oordelen.

De schoolraad zal bijgevolg door verkiezing samengesteld worden voor wat betreft de geleding 
personeel.

De ouders zullen een afvaardiging krijgen vanuit een officiële ouderraad.

Wetgeving
 decreet van 2 april 2004 over participatie

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De gemeenteraad is tevens bevoegd op basis van artikel 12 van het decreet van 2 april 2004 over 
participatie
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Notulen
Koen Kerremans is verwonderd dat er niet ingestemd wordt met de installatie van een pedagogische 
raad. Hij vindt dat onbegrijpelijk, omdat een pedagogische raad erg zinvol kan zijn.

Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat, maar de vraag werd gesteld aan de leerkrachten en er 
waren geen kandidaten.

Koen Kerremans is op de hoogte van het probleem. Hij pleit ervoor om dit als bestuur toch te blijven 
stimuleren.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De personeelsleden zullen de kans krijgen om via verkiezingen hun afvaardiging in de schoolraad van 
het gemeentelijk onderwijs van Berlaar te bepalen.

Artikel 2
De gemeenteraad gaat ermee akkoord dat de nog op te richten ouderraden, de nodige leden 
afvaardigen voor de schoolraad.

Bijlagen
 pv oprichting deelraden.docx

5 2017_GR_00012 Organisatie van onderwijs en vorming - 
verkiezingsreglement voor de geleding van het 
personeel - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De huidige mandaten van de schoolraad lopen af op 31 maart 2017. De schoolraad wordt aangeduid, 
hetzij door verkiezingen, hetzij door aanduiding vanuit de pedagogische raad.

Binnen het gemeentelijk basisonderwijs is er geen pedagogische raad.

Er is mogelijkheid geboden tot 15 november 2016 om de oprichting van de pedagogische raad te 
vragen en hiervan werd geen gebruik gemaakt. 

Bijgevolg moeten er verkiezingen georganiseerd worden om de geleding van het personeel samen te 
stellen.

Het schoolbestuur bepaalt de afspraken inzake de verkiezingsprocedure. Deze worden vastgelegd in 
bijgevoegd verkiezingsreglement.
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Wetgeving
 gemeentedecreet van 15 juli 2005
 decreet van 2 april 2004 over participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, 

inzonderheid artikel 12

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De gemeenteraad, in hoedanigheid van schoolbestuur, is bevoegd op basis van artikel 12 van het 
decreet van 2 april 2004 over participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad heft het raadsbesluit van 19 februari 2013 (punt 11) op.

Artikel 2
De gemeenteraad keurt het verkiezingsreglement voor de geleding van het personeel, waarvan tekst 
in bijlage, goed.

Bijlagen
 verkiezingsreglement vertegenwoordigers personeel.docx

6 2017_GR_00011 Organisatie van onderwijs en vorming - oprichting van 
ouderraden voor gemeentelijke basisschool, vestigingen 
De Stap en Heikant - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Uit het proces-verbaal met vaststelling van de oprichting / niet-oprichting van een ouderraad, 
pedagogische raad of leerlingenraad opgesteld door Ann Dykmans, waarnemend directeur, blijkt dat 
in beide vestigingen meer dan 10 % van de ouders wensen dat er een ouderraad wordt opgericht.

Wetgeving
 gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 200
 omzendbrief BB 2007/03

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 gemeenteraad verleent goedkeuring tot het oprichten van een ouderraad per vestiging van de 
gemeentelijke basisschool Berlaar.

De ouderraad geeft advies aan het gemeentebestuur over kwesties op vlak van onderwijs.

Artikel 2
De ouderraden zullen worden samengesteld uit een maximum van 10 leden.

Artikel 3
Het huishoudelijk reglement wordt na voorstel van het schoolbestuur, verder uitgewerkt tijdens de 
eerste ouderraad en daarna ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Pas daarna kan elke ouderraad definitief van start gaan.

Bijlagen
 pv oprichting deelraden.docx

Ruimte
Milieu

7 2017_GR_00013 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - IGOHC – Beleidsplan, 
samenwerkingsprotocol, actieplan 2017 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeente heeft een samenwerkingsovereenkomst met IGEMO met betrekking tot handhaving 
omgevingsrecht. 

In samenwerking met de gemeenten werd in de schoot van IGEMO een intergemeentelijke cel 
opgericht belast met omgevingshandhaving (IGOHC) die als doelstelling heeft het 
omgevingshandhavingsbeleid van de deelnemende gemeenten te organiseren.  Met deze 
georganiseerde samenwerking wil de vereniging de aanwezige ervaring en kennis bundelen, om zo te 
streven naar een efficiënter omgevingshandhavingsbeleid en een rationalisering van de beheers- en 
exploitatiekosten.

Het decreet omgevingshandhaving van 25/04/2014 wijzigt de Vlaamse regelgeving inzake handhaving 
omgevingsrecht op grondige wijze.  De intergemeentelijke handhavingscel speelt in op de 
mogelijkheden die bijkomend voor lokale besturen worden voorzien om handhavend op te treden in 
het kader van schendingen in het omgevingsrecht.

Het beheercomité van de IGOHC komt minstens twee maal per jaar samen om onder meer het beleid 
uit te tekenen en de noodzakelijke afspraken te maken.  Het beheercomité is in het afgelopen 
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werkingsjaar samengekomen op 24.06.2016, 12.10.2016 en 07.12.2016 en heeft in het afgelopen jaar 
een handhavingsbeleidsplan intergemeentelijke omgevingshandhaving, een samenwerkingsprotocol en 
een actieplan 2017 uitgewerkt.

Argumentatie
Een performant vergunningenbeleid kan pas slagen wanneer er ook een handhavingsbeleid tegenover 
staat.  

Gelet op het feit dat beperkte middelen en beperkte tijd vragen om een efficiënte en realistische 
aanpak, wordt gewerkt met een aantal doelstellingen die in het beleidsplan zijn uiteengezet en 
worden prioriteiten bepaald, waaraan concrete acties worden gekoppeld in het actieplan. 

In het beleidsplan formuleert de IGOHC een aantal strategische doelstellingen, met de bedoeling om 
de strategische visie van de gemeenten met betrekking tot omgevingshandhaving vast te leggen.  
Verder wordt in het beleidsplan uiteengezet welke handhavingsmiddelen ter beschikking staan en 
welke handhavingstaken op de gemeenten rusten, gelet op de wijzigende regelgeving inzake Vlaams 
omgevingsrecht en de toekomstige mogelijkheden inzake bestuurlijke handhaving op vlak van 
ruimtelijke ordening.   In het beleidsplan werden uniforme algemene prioriteiten bepaald die het 
beleid van de gemeenten en de handhavingstraject mede bepalen.

In het actieplan worden de doelstellingen concreet gemaakt. De lokale prioriteiten worden bepaald. 

Voor de gemeente Berlaar betreft het volgende thematische prioriteiten (willekeurige volgorde):
 - Aanmerkelijke reliëfwijzigingen en terreinwerken
 - Wijzigen of vernietigen van kleine landschapselementen
 - Bodemverontreiniging
 - Onvergunde verhardingen
 - Naleving bijzondere voorwaarden in milieuvergunningen m.b.t. aanleg groenschermen
 - Controle uitzetten bouwlijn en hoogtepeil.

Verder worden jaarlijks in het actieplan concrete acties uitgewerkt en bepaald waaraan de IGOHC in 
het betreffende werkingsjaar zal op inzetten.

In het samenwerkingsprotocol wordt een standaard trajectaanpak voor handhaving opgenomen en 
worden de taakafspraken vastgelegd met de verschillende politiezones, de gemeenten en IGEMO.

Wetgeving
 decreet van 06/07/01 houdende intergemeentelijke samenwerking.
 omzendbrief (BA 2002/01) van 11/01/02 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 

Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, Paul Van Grembergen.
 gemeentedecreet, inzonderheid artikel 43.
 decreet Omgevingshandhaving van 25 april 2014, voorlopig nog niet in werking getreden

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

Notulen
Dirk Aras wil weten waarom reliëfwijzigingen op de eerste plaats in de prioriteitenlijst staan. Is dat 
echt zo'n probleem in Berlaar?

Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat het om een willekeurige volgorde gaat.
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Schepen Ingeborg Van Hoof vult aan dat er toch reeds een aantal dossiers omtrent reliëfwijziging 
opgesteld zijn.

Koen Kerremans vraagt of er met terugwerkende kracht zal worden opgetreden.

Schepen Eddy Verstappen licht toe dat dat het geval is voor sommige dossiers. Zo zullen voor 
onvergunde verhardingen de laatste verkavelingen worden bekeken, vertrekkend van Balderdorp. Er 
werden al diverse aandachtspunten doorgestuurd voor nader onderzoek.

Schepen Ingeborg Van Hoof voegt hieraan toe dat voor de aanleg van groenschermen de bestaande 
inventaris wordt meegenomen. Wat bodemverontreiniging betreft, werden er reeds twee dossiers 
doorgestuurd.

Koen Kerremans merkt op dat dergelijke samenwerkingsverbanden eigenlijk op de agenda geplaatst 
moeten worden van de commissie Intergemeentelijke Samenwerking, maar deze commissie is al lang 
niet meer bijeengekomen.

Ook Ronny Van Thienen is deze mening toegedaan. Hij wil weten of er bewust voor gekozen werd om 
slechts twee tot drie jaar terug te gaan in het verleden en of vanaf dat ogenblik alles systematisch zal 
worden nagekeken.

Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat er ergens een start moet worden gemaakt. Het is de 
bedoeling om klachten actief op te volgen en daarnaast ook eigen observaties op het terrein over te 
maken.

Ronny Van Thienen is van oordeel dat een handhavingsbeleid niet mag afhangen van klachten en 
meldingen. Een beleid uitstippelen betekent ook mensen en middelen ter beschikking stellen.

Schepen Eddy Verstappen is ervan overtuigd dat overtredingen op het gebied van de gestelde 
prioriteiten snel bekend zullen zijn.

Burgemeester Walter Horemans voegt hieraan toe dat er ook ruim aan preventie zal worden gedaan. 
Mensen zullen duidelijk op de hoogte worden gebracht van wat mag en wat niet mag.

Ronny Van Thienen meent dat sensibiliseren belangrijk is, maar achteraf overtredingen vaststellen en 
ertegen optreden is ook cruciaal.

Koen Kerremans vraagt hoe de afdwingbaarheid zit ingebed in het beleid.

Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat er nog steeds een politieagent verantwoordelijk is bij 
milieuovertredingen. Een overtreding die begaan wordt tegen één van de gestelde prioriteiten komt 
binnen bij de gemeente en wordt doorgegeven aan Igemo, waar alles wordt onderzocht, ook op 
juridisch vlak.

Burgemeester Walter Horemans geeft mee dat juridische stappen soms veel tijd in beslag nemen. Het 
is niet mogelijk om alles snel op te lossen. Sommige zaken slepen zo al meer dan vijftien jaar aan.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
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De gemeenteraad neemt kennis van de beleidsdocumenten opgemaakt in de IGOHC, met name: 
Handhavingsbeleidsplan Intergemeentelijke Omgevingshandhaving, Samenwerkingsprotocol en 
Actieplan 2017.

Artikel 2
De gemeenteraad hecht haar goedkeuring aan de voorgelegde beleidsdocumenten en de daarin 
vervatte prioritaire lokale thema's.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het opvolgen van het actieplan en het 
bewaken van de gestelde prioriteiten evenals het verder prioriteren van de prioritaire lokale thema's.

Bijlagen
 Handhavingsbeleidsplan_IGOHC.pdf
 Actieplan_2017_IGOHC.pdf

Projecten

8 2017_GR_00007 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - convenant Toegankelijkheid 
tussen gemeentebestuur Berlaar en Inter - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De Private Stichting Toegankelijk Vlaanderen (Inter) biedt aan om Vlaamse, provinciale en lokale 
overheden technisch en inhoudelijk te begeleiden met betrekking tot toegankelijkheid aan de hand 
van advies, vorming, screening, enz...

Deze convenant heeft als doelstelling een duurzame samenwerking inzake toegankelijkheid tot stand 
te brengen mbt wegen en gebouwen, zowel voor de eigen infrastructuur van de gemeente als voor 
het publieke domein. 

Argumentatie
Inter stelde een samenwerkingsoveenkomst (convenant) op tussen de gemeente Berlaar en Inter met 
als onderwerp "duurzame samenwerking inzake toegankelijkheid".

Het basistarief voor deze samenwerking bedraagt 750 euro (excl.btw) als minimum 
afnameverplichting per jaar (gebaseerd op het aantal inwoners) en een uurtarief voor prestaties en 
verplaatsing van 61,2 euro per uur (excl.btw) alsook een kilometervergoeding van 0,3363 euro per 
kilometer (excl. btw).

Inter kan, op vraag van de opdrachtgever, voor een opdracht een louter indicatieve en niet-bindende 
raming opmaken met inschatting van de te presteren uren en de daarmee overeenkomende prijs. 

Wetgeving
Openingsdecreet van 28 maart 2014 (art.5 § 1) met betrekking tot de taakomschrijving.
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Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Financiële informatie
Financiële informatie
Actie: 004/003/001/003

Beleidscode: 0200

Algemene rekeningnummer: 61310100

Bedrag: basisbedrag 750 euro (excl.btw)  minimum afnameverplichting per jaar en 61.2 euro 
(excl.btw) per uur (prestaties en verplaatsing) en 0,3363 euro (excl.btw) per kilometer 
(kilometervergoeding).

Notulen
Koen Kerremans concludeert dat het de gemeente zelf is die bepaalt in welke mate er gebruik wordt 
gemaakt van deze dienstverlening.

Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. Het gaat daarbij niet louter om gebouwen; ook de 
herinrichting van de markt kan aan bod komen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst (convenant) tussen het gemeentebestuur van Berlaar en Inter met 
als onderwerp "Duurzame samenwerking inzake toegankelijkheid" wordt goedgekeurd.

Artikel 2
De gemeenteraad geeft machtiging aan de secretaris en de burgemeester tot het ondertekenen van 
deze convenant. 

Bijlagen
 Convenant_Inter_2017.docx
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Convenant Toegankelijkheid 
tussen 

[stads/gemeente/OCMW]-bestuur van  
[naam gemeente] en Inter
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Onderhavige samenwerkingsovereenkomst (hierna het “Convenant”) wordt aangegaan op [DATUM] 
tussen: 

1. TOEGANKELIJK VLAANDEREN, een private stichting naar Belgisch recht, met 
maatschappelijke zetel gevestigd te Belgiëplein 1, 3510 Hasselt en ingeschreven bij de 
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0550.914.072 (RPR Antwerpen, afdeling 
Hasselt), handelend onder de handelsbenaming “Inter”, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd  
Wendy Metten, waarnemend algemeen directeur en Bob Van den Broeck, voorzitter [of 
[NAAM], bijzonder gevolmachtigde];  

Hierna “Inter” genoemd;

EN:

2. Het opdrachtgevend bestuur, zijnde de [GEMEENTE/STAD] [NAAM], [adres] rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door [NAAM], [FUNCTIE] en [NAAM], [FUNCTIE];  

Hierna “Opdrachtgever” genoemd;

Inter en Opdrachtgever worden hierna afzonderlijk aangeduid als “Partij” of samen als 
“Partijen”. 

OVERWEGENDE DAT:

A. Inter als doel heeft om te streven naar een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving, 
zodat iedereen, op een gelijkwaardige wijze, volwaardig kan deelnemen aan alle facetten van 
het leven. 

B. De Opdrachtgever wenst een samenwerking aan te gaan met Inter onder de voorwaarden 
bepaald in dit Convenant. 

C. Dit Convenant werd goedgekeurd bij beslissing van [DATUM] van [DE GEMEENTERAAD/ 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN.] 
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PARTIJEN ALS VOLGT ZIJN OVEREENGEKOMEN 

1 ONDERWERP VAN HET CONVENANT – DUURZAME SAMENWERKING INZAKE 
TOEGANKELIJKHEID 

Door middel van dit Convenant verbinden Partijen zich tot een duurzame samenwerking voor 
de realisatie van het toegankelijkheidsbeleid in de [GEMEENTE/STAD] [NAAM]. 
Toegankelijkheid wordt hierbij bekeken in de meest brede zin en vanuit het principe van 
Universal Design. In dit kader wordt verwezen naar Bijlage 1 van dit Convenant inzake de 
werking en de uitgangspunten van Inter.

2 VERBINTENISSEN VAN BEIDE PARTIJEN 

2.1 Dienstverlening door Inter 

2.1.1 Inter kan in het kader van dit Convenant de volgende vormen van dienstverlening aanbieden 
aan de Opdrachtgever: 

i. Inhoudelijke ondersteuning bij de ontwikkeling van het toegankelijkheidsbeleid, 
opmaak van het toegankelijkheidsplan en begeleiding van projecten van de 
Opdrachtgever. 

ii. Toegankelijkheidsadvies op maat voor eigen infrastructuur en evenementen van de 
Opdrachtgever: 

- Adviestrajecten (van voorontwerp tot oplevering) inzake de integrale 
toegankelijkheid  en Universal Design van de eigen infrastructuur en het publiek 
domein van de Opdrachtgever; 

- Advies bij het toegankelijk maken van publieksactiviteiten georganiseerd of 
ondersteund door de Opdrachtgever.

iii. Advies toegankelijkheid bij de aanvragen voor een stedenbouwkundige 
vergunning/melding die de Opdrachtgever behandelt. Dit is een adviesverlening ter 
ondersteuning van de stedenbouwkundige ambtenaar.  Inter verifieert de plannen 
betreffende hun conformiteit met de Vlaamse stedenbouwkundige verordening en 
bezorgt de ambtenaar een advies met de melding gunstig, gunstig onder voorwaarden, 
ongunstig of niet van toepassing.
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iv. Het screenen van toegankelijkheid: 

- Met de Toegankelijk Vlaanderen Databank; 

- Gebruikerstesten met de Toegankelijk Vlaanderen Databank; en

- Doorlichten toegankelijkheid (vb. haalbaarheidsstudies, meso-analyse van de 
toegankelijkheid publiek domein, vb. dorpskern, woonzorgzone,…). 

v. Begeleiding van toegankelijke publieksactiviteiten.

vi. Ondersteuning met betrekking tot toegankelijkheid van communicatie over de 
toegankelijkheid van de gemeente en/of stad. 

vii. Vorming op maat: specifiek betreffende integrale toegankelijkheid en Universal Design, 
alsook klantvriendelijk onthaal en professionele omgang met burgers met een 
beperking. 

viii. Toegang tot documenten en instrumenten met betrekking tot toegankelijkheid. 

ix. Helpdesk. 

2.2 Verplichtingen van de Opdrachtgever 

2.2.1 Opdrachten die kaderen binnen dit Convenant zullen door de Opdrachtgever, vertegenwoordigd 
hetzij door het college van de burgemeester en schepenen, hetzij door een hiervoor 
gemandateerd ambtenaar, schriftelijk of per e-mail worden overgemaakt aan de door Inter 
aangestelde contactpersoon.

2.2.2 De Opdrachtgever zal steeds tijdig alle vereiste informatie bezorgen die Inter nodig heeft voor 
de uitvoering van de dienstverlening. Plannen zullen steeds in een zo vroeg mogelijk stadium 
van ontwerp worden overgemaakt aan Inter. Daarnaast zal de Opdrachtgever er zorg voor 
dragen om Inter steeds de nodige toegang te verschaffen tot de plaatsen waar Inter haar 
dienstverlening moet uitvoeren. 

2.2.3 De Opdrachtgever zal Inter onmiddellijk informeren omtrent eventuele wijzigingen in de 
informatie overgemaakt overeenkomstig Artikel 2.2.2. van dit Convenant.

2.2.4 De Opdrachtgever zal steeds op een efficiënte wijze haar medewerking verlenen aan Inter en 
er zorg voor dragen dat haar contactpersoon de nodige beslissingsbevoegdheden heeft in het 
kader van uitvoering van dit Convenant.
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2.3 Overleg 

2.3.1 Inter engageert zicht tot een regelmatig werkoverleg met de Opdrachtgever omtrent de 
uitvoering van dit Convenant. 

2.3.2 Jaarlijks wordt op verzoek van één van de Partijen een overlegvergadering gepland, waar 
minstens volgende personen aanwezig moeten zijn: 

- de verantwoordelijke schepenen van de Opdrachtgever; 

- de gemandateerde ambtenaar inzake toegankelijkheid en andere betrokken 
ambtenaren van de Opdrachtgever; en 

- vertegenwoordigers van eventuele betrokken adviesraden. 

De opzet van deze overlegvergadering is: 
i. het maken van alle nodige inhoudelijke en praktische afspraken om een goede 

samenwerking en opvolging van de dienstverlening te garanderen en te verbeteren; 

ii. de werken aan gebouwen en/of openbare ruimten die dat jaar begroot of gepland zijn 
door de Opdrachtgever voor te stellen aan Inter en, in wederzijds overleg, te bepalen 
welke projecten binnen het toepassingsgebied van dit Convenant vallen; en 

iii. het overlopen van de stand van zaken van de lopende projecten en het bepalen welke 
nieuwe evenementen en projecten zullen worden begeleid. 

3 TARIEVEN DIENSTVERLENING INTER 

3.1 Tarieven 

3.1.1 Voorafgaand aan de uitvoering van enige opdracht door Inter, worden duidelijke prijsafspraken 
gemaakt. Inter kan, op uitdrukkelijke vraag van de Opdrachtgever, voor een opdracht een louter 
indicatieve en niet-bindende raming opmaken met inschatting van de te presteren uren en de 
daarmee overeenkomende prijs. 
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3.1.2 De tarieven die Inter hanteert voor de uitvoering van iedere dienstverlening (de “Tarieven”) 
zijn weergegeven in onderstaande tabel:  

Omschrijving prestaties Tarieven in euro en zonder BTW
Uurtarief prestaties en verplaatsing EUR 61,2 €/uur 
Kilometervergoeding EUR 0,3363 € /kilometer

Voormelde tarieven zijn netto bedragen en alle belastingen en andere heffingen, van welke 
aard ook, zijn ten laste van de Opdrachtgever. 

3.1.3 De Tarieven (met uitzondering van de kilometervergoeding) worden jaarlijks, op 1 januari, 
automatisch verhoogd met twee (2)% ter compensatie van een stijging van lonen en/of andere 
kosten. De kilometervergoeding wordt jaarlijks op 1 juli aangepast aan het officiële tarief van 
kilometervergoeding van toepassing voor dienstverplaatsingen van het personeel van de 
Vlaamse overheid. 

3.2 Minimumafnameverplichting

3.2.1 De Opdrachtgever verbindt zich er toe om jaarlijks voor een minimum bedrag van [BEDRAG] 
euro, exclusief BTW (het “Basisbedrag”) aan dienstverlening af te nemen van Inter. Dit 
Basisbedrag is in ieder geval jaarlijks verschuldigd door de Opdrachtgever aan Inter, zelfs indien 
de Opdrachtgever deze dienstverlening niet (of niet volledig) heeft afgenomen gedurende het 
desbetreffende jaar. Dit minimum Basisbedrag is gebaseerd op het aantal inwoners en wordt 
als volgt bepaald: 

< 10.000 inwoners: € 500 
10.000-20.000 inwoners: € 750 
20.000-30.000 inwoners: € 1 000
30.000-40.000 inwoners: € 1 250
40.000-50.000 inwoners: € 1 500
>50 000 inwoners: € 2 000

3.2.2 Het Basisbedrag wordt jaarlijks, bij de aanvang van een nieuw kalenderjaar, door Inter aan de 
Opdrachtgever gefactureerd. Op datum van ondertekening van dit Convenant, wordt het 
Basisbedrag in verhouding tot het aantal resterende maanden van het jaar gefactureerd. 

3.2.3 Inter maakt per kwartaal een kostenstaat met weergave van het aantal uren die door Inter 
werden gepresteerd. De gepresteerde uren en kosten worden door Inter in mindering gebracht 
van het door de Opdrachtgever betaalde Basisbedrag. Bij overschrijding van het Basisbedrag, 
wordt het saldo afzonderlijk gefactureerd aan de Opdrachtgever aan de Tarieven zoals vermeld 
in Artikel 3.1.2
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3.3 Facturatie 

Facturen moeten verstuurd worden naar: [NAAM + ADRES + BTW NUMMER 
OPDRACHTGEVER], ter attentie van [NAAM CONTACTPERSOON OPDRACHTGEVER]. De 
facturen en verantwoordingsdocumenten worden ook digitaal gestuurd naar [EMAIL 
CONTACTPERSOON OPDRACHTGEVER]] en zijn betaalbaar door de Opdrachtgever binnen 
de dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum.

4 DUUR EN BEËINDIGING VAN HET CONVENANT 

4.1 Duurtijd 

Dit Convenant treedt in werking vanaf ondertekening en wordt gesloten voor onbepaalde duur. 
Dit Convenant kan door beide Partijen éénzijdig en schriftelijk worden beëindigd met 
inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. 

4.2 Vroegtijdige beëindiging 

Iedere Partij heeft het recht om het Convenant te allen tijde vroegtijdig te beëindigen in geval 
van (i) zware contractuele wanprestatie door de andere Partij, of (ii) toepassing van de Wet 
continuïteit ondernemingen of de vereffening van de andere Partij, mits voorafgaandelijke 
schriftelijke kennisgeving.

5 AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Beide Partijen zijn gehouden tot naleving van de in dit Convenant aangegane verbintenissen en 
elke Partij is aansprakelijk voor zware fout, opzet of bedrog bij uitvoering van dit Convenant. 

5.2 Inter heeft een louter adviserende rol en oefent op geen enkele manier enige controle uit op 
de werkelijke of correcte uitvoering en/of implementatie van de adviezen/diensten die zij onder 
dit Convenant levert, en in het algemeen de resultaten voortvloeiend uit dit Convenant, en kan 
hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld. 

5.3 De aansprakelijkheid van Inter zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de vergoeding 
die de Opdrachtgever effectief aan Inter heeft betaald gedurende zes (6) maanden voorafgaand 
aan het feit dat schade heeft veroorzaakt. 
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5.4 Geen van de Partijen kan ooit aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, 
onrechtstreekse of gevolgschade. 

5.5 Indien Inter omwille van overmacht bepaalde termijnen niet kan respecteren, brengt Inter, de 
Opdrachtgever hiervan op de hoogte. In dergelijk geval kan Inter niet aansprakelijk worden 
gesteld voor het niet respecteren van de termijnen voorzien in dit Convenant. 

5.6 De Toegankelijk Vlaanderen Databank (de “Toegankelijk Vlaanderen Databank”) wordt beheerd 
door Inter en de Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering en is consulteerbaar via 
www.toevla.be. Inter is niet aansprakelijk voor eventuele technische problemen die zich zouden 
voordoen met de Toegankelijk Vlaanderen Databank en die aanleiding kunnen geven tot het 
niet correct nakomen van de afspraken in dit Convenant. 

6 DIVERSEN 

6.1 Volledige Convenant 

Dit Convenant (inclusief de Bijlagen), bevat de volledige overeenkomst tussen Partijen met 
betrekking tot het voorwerp van dit Convenant en vervangt alle vroegere schriftelijke of 
mondelinge afspraken betreffende het voorwerp van het Convenant. 

6.2 Wijzigingen 

Iedere wijziging van het Convenant zal uitsluitend blijken uit een schriftelijk en door alle Partijen 
ondertekend amendement aan het Convenant.

6.3 Nietigheid 

De eventuele nietigheid, ongeldigheid en/of niet-afdwingbaarheid van één van de bepalingen 
van het Convenant zal op geen enkele wijze de geldigheid en/of de afdwingbaarheid van de 
overige bepalingen van het Convenant in het gedrang brengen.

6.4 Overdraagbaarheid 

Elke Partij verbindt er zich toe om de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit dit Convenant 
geheel noch gedeeltelijk over te dragen aan enige derde zonder de voorafgaande en schriftelijke 
toestemming van de andere Partij. 
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7 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID 

7.1 Het Convenant wordt exclusief beheerst door en moet geïnterpreteerd worden overeenkomstig 
het Belgische recht.

7.2 Elke betwisting omtrent de geldigheid, interpretatie of uitvoering van het Convenant zal 
uitsluitend en definitief beslecht worden door de hoven en rechtbanken bevoegd voor het 
gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opgesteld in twee (2) originele exemplaren, waarvan elke Partij erkent er één (1) te hebben 
ontvangen.

Voor Inter

Wendy Metten,
Waarnemend Algemeen Directeur

Bob Van den Broeck
Voorzitter

OF 

[NAAM]
Bijzonder Gevolmachtigde

Voor de Opdrachtgever

[NAAM]
[FUNCTIE]

[NAAM]
[FUNCTIE]
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Bijlage 1: Uitgangspunten en werking Inter

1. Het agentschap Toegankelijk Vlaanderen 

Het toegankelijkheidswerkveld onderging op 1 mei 2015 een grondige herstructurering. Dit als gevolg  
van de beslissing van 8 mei 2014 van de Vlaamse Regering om alle beleidsuitvoerende taken inzake 
toegankelijkheid onder te brengen  binnen één organisatie, dit in de juridische vorm van een 
privaatrechtelijk Extern Verzelfstandigd agentschap (hierna het Oprichtingsdecreet genoemd).

Het agentschap Toegankelijk Vlaanderen bestaat juridisch al sinds het Oprichtingsdecreet.  Sinds 1 mei 
2015, de datum waarop Ato, Enter, Toegankelijkheidsbureau, Westkans en Intro in dit nieuwe 
agentschap inkantelden,  heeft dit agentschap ook effectief  personeelsleden om in te staan voor de 
uitvoering van alle taken.

De bedoeling van deze herstructurering was om tot een performant aanbod te komen en zo een 
antwoord te kunnen geven op de toenemende vraag naar gespecialiseerde begeleiding en advisering 
inzake toegankelijkheid.  Door onze krachten te bundelen krijgen we meer slagkracht om Vlaanderen 
toegankelijker te maken.

1.1 Inter

Inter wil de interactie tussen mens en omgeving verbeteren.
Mensen hebben een handicap als de omgeving niet is aangepast aan hun mogelijkheden.
Inter biedt daarom ondersteuning om de omgeving bereikbaar, betreedbaar, bruikbaar en
begrijpelijk te maken voor iedereen. Inter is de verbinding tussen het beleid, gebruikers en
professionelen.
Inter geeft bouwkundig toegankelijkheidsadvies, maakt evenementen toegankelijk, is een
expertisecentrum in toegankelijkheid en universal design, geeft vormingen, adviseert overheden,
doet onderzoek...

Meer daarover lees je op www.inter.vlaanderen.
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1.2 Beleidsuitvoerende partner

Als Vlaamse organisatie met een inhoudelijke en technische deskundigheid rond integrale 
toegankelijkheid en universal design, hebben we de rol van beleidsuitvoerende partner voor het Vlaamse 
toegankelijkheidsbeleid. Meer bepaald willen we: 

 Bijdragen tot een coherent Vlaams toegankelijkheidsbeleid door te inspireren, te 
ondersteunen, samen te werken, te meten, te onderzoeken, te sensibiliseren en te 
informeren.

 Technische ondersteuning bieden en een coördinerende rol opnemen ten aanzien van het 
toegankelijkheidsmiddenveld.

 Ons richten naar een ruim publiek van professionelen en vrijwilligers, beleidswerkers en 
beleidsverantwoordelijken, gebruikers en burgers,… om hen gepast te informeren en te 
sensibiliseren.

Decretale taken uit het Oprichtingsdecreet  van 28.03.2014

Art. 5. § 1. Het EVA heeft de volgende beleidsuitvoerende taken:
1° fungeren als Vlaams expertisecentrum voor integrale toegankelijkheid en universal design;
2° de Vlaamse overheid, de provinciale overheden en de lokale overheden technisch en 
inhoudelijk begeleiden en adviseren bij de ontwikkeling, uitvoering, monitoring en evaluatie 
van hun toegankelijkheidsbeleid;
3° dienstverlening, advies, vorming, onderzoek en begeleiding over toegankelijkheid en 
universal design bieden aan andere overheden en aan derden;
4° activiteiten ontwikkelen die de toegankelijkheid van evenementen bevorderen;
5° toegankelijkheidsscreenings uitvoeren in het kader van en volgens de methodiek van de 
Toegankelijk Vlaanderen Databank die door de Vlaamse minister, bevoegd voor het 
gelijkekansenbeleid, erkend is;
6° participeren in nationale en internationale initiatieven over toegankelijkheid, met het oog 
op expertiseopbouw en expertisedeling;
7° alle andere initiatieven nemen en activiteiten uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks 
kunnen bijdragen tot de realisatie van de missie, vermeld in dit hoofdstuk.

1.3 Inclusieve aanpak

We kiezen in onze werking en in al onze projecten voor een inclusieve aanpak. Hierbij wordt het thema 
toegankelijkheid ingepast in de organisatiespecifieke werking via eigen procedures en instrumenten op 
maat, vorming en het fijnmazig vertalen van toegankelijkheid op maat van de organisatie en/of sector.  
De volgende uitgangspunten vormen een rode draad bij elk project dat we begeleiden of uitwerken:

 Aandacht voor de keten van toegankelijkheid op macro en micro niveau. 
 Uitgaan van zo veel mogelijk inclusieve maatregelen.
 Het rendeert om toegankelijkheid zo vroeg mogelijk in een traject mee te nemen.  
 De realisatie van toegankelijkheid vanuit een universal design standpunt.
 Het tot stand brengen van samenwerking tussen gebruikers, professionelen in en rond de 

sector en experten/onderzoekers inzake toegankelijkheid.
Toegankelijkheid is daarbij ook een zaak van details en is complexer dan men denkt. Het betekent 
werken aan een  geheel van maatregelen zowel op gebied van infrastructuur als op gebied van 
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organisatie, dienstverlening als informatie. Waar we kunnen, zoeken we dan ook zoveel als mogelijk 
naar de meerwaarde en de winsten die te maken zijn met eenzelfde inspanning of budget.

1.4 Integrale toegankelijkheid

1.4.1 Algemeen 

Toegankelijkheid kan voor ieder van ons een knelpunt vormen. We zijn ‘gehandicapt’ als we ons in een 
situatie of in een omgeving bevinden waar we niet optimaal kunnen functioneren. Een integraal 
toegankelijke leefomgeving en dienstverlening vormen de sleutel tot een volwaardige maatschappelijke 
integratie en participatie van iedereen. 
Basisuitgangspunten van toegankelijkheid zijn dat iedereen, op een gelijkwaardige en zelfstandige 
manier een gebouw of een omgeving kan bereiken, betreden, gebruiken en begrijpen. 

Toegankelijkheid staat bovendien voor meer kwaliteit, flexibiliteit, comfort, veiligheid, duurzaamheid en 
daardoor een grotere tevredenheid van alle gebruikers. Het zorgt ervoor dat een zo groot mogelijke 
diversiteit van mensen in een veelheid van situaties op een vlotte, gebruiksvriendelijke en veilige wijze 
gebruik kan maken van gebouwen, openbare ruimten, vervoermiddelen, gebruiksvoorwerpen, 
communicatie, informatie en het aanbod aan diensten enzovoort.  Het gaat hierbij niet alleen om 
mensen met een zichtbare beperking  (zoals bijvoorbeeld een  rolstoelgebruiker of een blinde persoon) 
maar om elke vorm van beperking, ook cognitief, communicatief…       

1.4.2 Stapsgewijs werken aan integrale toegankelijkheid

Het toegankelijk maken van een gebouw of omgeving beperkt zich niet tot het toegankelijk maken van 
één item. De kwaliteit van het geheel wordt bepaald door de ‘keten van toegankelijkheid’, de 
aaneenschakeling van elk onderdeel van een gebouw of omgeving. De toegankelijkheid dient dus 
gewaarborgd te zijn op verschillende niveaus en dit voor iedereen.  

De motor die toegankelijkheid structureel doet werken, gebeurt dan ook op basis van 4 stappen:

 Stap 1: Integreer toegankelijkheid in het ontwerp- en bouwproces vanaf de start.
 Stap 2: Pas de principes van universal design toe.
 Stap 3: Respecteer de keten van toegankelijkheid.
 Stap 4: Integreer voor iedereen en differentieer waar nodig. 

©Agentschap Toegankelijk Vlaanderen



28/40

Een geïntegreerde aanpak is vooral ook een multidisciplinaire aanpak. Steeds meer wordt het 
ontwerpproces gekenmerkt door het samenbrengen van verschillende aspecten op een doordachte 
manier. Het integreren van de toegankelijkheidsprincipes moet zo vroeg mogelijk in het proces 
gebeuren, en vraagt waakzaamheid en opvolging doorheen alle fases van het bouwproces.

1.5 Universal design als ontwerpstrategie

1.5.1 Algemeen 
In het verleden betekende toegankelijkheid meestal het uitvoeren van heel specifieke oplossingen, soms 
stigmatiserend en meestal beperkt qua resultaat. Meer en meer rees het besef dat toegankelijkheid 
geen louter persoonsgebonden gegeven was, maar dat ook de omgeving en het ontwerp aan de oorzaak 
liggen van de knelpunten. 

Universal design streeft als ontwerpbenadering naar een stapsgewijze realisatie van de principes van 
integrale en inclusieve toegankelijkheid voor iedereen en dit al van op macroschaal. Deze andere manier 
van denken werkt bovendien sterk door, tot op detailniveau. Concreet betekent het dat bij de aanvang 
van elk ontwerpproces de volgende vraag centraal staat: hoe kan een product, een grafische boodschap, 
een website, een gebouw of een publieke ruimte zowel functioneel als aantrekkelijk zijn voor een zo 
groot en zo divers mogelijke groep van gebruikers?

Universal design kan beschouwd worden als een eigentijds en beloftevol antwoord op de huidige 
maatschappelijke toegankelijkheidseisen. Universal design streeft vooral naar een slim ontwerp: een 
mooie en aantrekkelijke vormgeving gecombineerd met praktisch gebruik voor iedereen!

Een slim ontwerp met een doorgedreven aandacht voor toegankelijkheid en oog voor detail zijn 
noodzakelijk om de gebruikskwaliteit te waarborgen. Rekening houden met de meest kritieke gebruiker 
(vaak de rolstoelgebruiker) zorgt voor mogelijkheden voor een zeer brede groep van gebruikers.   

Daar waar integrale toegankelijkheid nog kan gerealiseerd worden door het louter toepassen van 
basisoplossingen, gaan de principes van universal design dus veel verder, van ontwerp tot uitvoering, 
van gebruik tot management, van gebouw tot dienstverlening.

1.5.2 Zeven basisprincipes als leidraad

Vandaag kennen wij 7 principes van universal design. De doelstelling ervan is het vergemakkelijken en 
veraangenamen van het leven van álle gebruikers. De zeven basisprincipes zijn:

 Bruikbaar voor iedereen 
 Flexibiliteit in het gebruik
 Eenvoudig en intuïtief gebruik 
 Begrijpelijke informatie
 Marge voor vergissingen
 Beperkte inspanning
 Geschikte afmetingen en gebruiksruimten

Deze zeven principes kunnen binnen het ontwerp- en bouwproces van omgevingen, gebouwen, ruimten 
... bijdragen aan het realiseren van een grote gebruikskwaliteit voor iedereen, met andere woorden 
voor alle gebruikers met en zonder beperking. 

http://www.toegankelijkgebouw.be/Basisvisie/UniversalDesign/Principe1/tabid/123/Default.aspx
http://www.toegankelijkgebouw.be/Basisvisie/UniversalDesign/Principe2/tabid/124/Default.aspx
http://www.toegankelijkgebouw.be/Basisvisie/UniversalDesign/Principe3/tabid/125/Default.aspx
http://www.toegankelijkgebouw.be/Basisvisie/UniversalDesign/Principe4/tabid/126/Default.aspx
http://www.toegankelijkgebouw.be/Basisvisie/UniversalDesign/Principe5/tabid/127/Default.aspx
http://www.toegankelijkgebouw.be/Basisvisie/UniversalDesign/Principe6/tabid/128/Default.aspx
http://www.toegankelijkgebouw.be/Basisvisie/UniversalDesign/Principe7/tabid/129/Default.aspx
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De principes worden niet beschouwd als dé enige te volgen principes die altijd resulteren in een 
goed ontwerp. Wel kunnen ze een basis vormen om een ontwerp of project te toetsen aan een meer 
universele aanpak, waarin ook het gebruik door iedereen aan bod komt.

9 2017_GR_00014 Uitvoering van projecten - aanleg fietspaden N10 - bij-
akte "structureel onderhoud" - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Het studiebureau Arcadis Gedas werd als ontwerper aangesteld voor de aanleg van de fietspaden N10 
in de collegezitting van 11 december 2008, in samenwerking met de besturen van Heist-op-den-Berg 
en Putte.

De samenwerkingsovereenkomst  "Studie en uitvoering van werken op gewestweg N10 Lier-Aarschot 
te Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar" tussen de gemeenten Putte, Heist-op-den-Berg, Berlaar, 
Aquafin, Pidpa-Hidrorio en AWV werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 september 2016 
(meer bepaald artikel 2 en 12§3 van deze overeenkomst)

Het aandeel van kosten ten laste van Berlaar bedraagt 32 % en het gaat hier om een prefinanciering 
volgens de afgesloten samenwerkingsovereenkomt (module 13), goedgekeurd in de 
gemeenteraadszitting van 20 september 2016.

 

Argumentatie
Er wordt nu opdracht gegeven aan de ontwerper voor de opmaak van voorontwerp, ontwerp en 
leiding der werken tijdens de uitvoering van: structureel onderhoud van de rijbaan op de gewestweg 
N10 tussen kilometerpunten 18,3 en 20,15 tussen kruispunt Gangelberg en kruispunt Houwstraat op 
grondgebied Berlaar.

Wetgeving
Gemeenteraadsbeslissing 15 april 2008 betreffende de goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten Heist op den Berg, Putte en Berlaar

Gemeenteraadsbeslissing 18 december 2012 betreffende de goedkeuring van de koepelmodule 13

Gemeenteraadsbeslissing 20 september 2016 betreffende de samenwerkingsovereenkomst tussen 
gemeenten Heist op den Berg, Putte en Berlaar en Aquafin, Pidpa en AWV

Collegebeslissing van 11 december 2008 betreffende de gunning van de ontwerper

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

Financiële informatie
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Visum: Visum verleend

Motivering
V 2017/07 op 6 februari 2017

Financiële informatie
Actie: 4-2-2-2

Beleidscode: 0200

Algemeen rekeningnummer: 22498107

Bedrag: 9 189,06 excl.btw en 11 118,17 incl. btw

V 773

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het ontwerp van de bij-akte "structureel onderhoud N10" mbt de aanleg van de fietspaden op de N10, 
opgemaakt door Arcadis Belgium N.V., Posthofbrug 12, 2600 Antwerpen, wordt goedgekeurd.

Artikel 2
De hieraan verbonden kosten worden vereffend op het investeringsbudget 4222/0200/22498107 
"Project aanleg fietspaden N10 - erelonen. De kosten worden geprefinancierd door gemeente Berlaar 
en terugbetaald door AWV volgens de afgesloten samenwerkingsovereenkomst (meer bepaald art 2 
en 12§3).

10 2017_GR_00015 Uitvoering van projecten - aanleg fietspaden N10 - bij-
akte "technische ondersteuning overleg stuurgroep en 
communicatieplan grondverwerving" - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Het studiebureau Arcadis Gedas werd als ontwerper aangesteld voor de aanleg van de fietspaden N10 
in de collegezitting van 11 december 2008 in samenwerking met de besturen van Heist-op-den-Berg 
en Putte.

De samenwerkingsovereenkomst "Studie en uitvoering van werken op gewestweg N10 Lier-Aarschot 
te Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar" tussen de gemeenten Putte, Heist-op-den-Berg, Berlaar, 
Aquafin, Pidpa-Hidrorio en AWV werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 september 2016.
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Het aandeel van kosten ten laste van Berlaar bedraagt 32 % en het gaat hier om een prefinanciering 
volgens de afgesloten samenwerkingsovereenkomst, goedgekeurd in de gemeenteraad 20 september 
2016 (meer bepaald art 2 en 12§3).

Het ereloon voor technische ondersteuning voor het deel van gemeente Berlaar bedraagt 2.767,04 
euro incl btw. Per bijkomend overleg wordt er een bedrag van 127,36 euro excl. btw en 154,11 euro 
incl. btw afgesproken.  Er worden nog 10 overlegmomenten voorzien voor een totaalbedrag van 1 
541,10 incl. btw.

Het ereloon voor ondersteuning bij het communicatieplan voor de grondverwerving voor het deel ten 
laste van Berlaar bedraagt 15 025,06 euro exclusief btw en 18 180,32 incl. btw.

 

Argumentatie
Tijdens het ontwerpproces werd ook met andere stakeholders overeengekomen om bijkomende 
werken uit te voeren langsheen de N10, gelijktijdig met de aanleg van de fietspaden. Zo zullen ook 
AWV-Antwerpen, Pidpa-rioleringen en Aquafin werken uitvoeren. 

De projecten zullen technisch en qua timing en fasering nauw met elkaar verbonden zijn. 

Om alle projecten op elkaar af te stemmen, het ontwerpproces te bewaken, 
samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten en knelpunten op te lossen werd beslist om een 
stuurgroep op te richten die op regelmatige basis bijeenkomt. 

In de stuurgroep zijn alle opdrachtgevers vertegenwoordigd en het periodiek overleg heeft tot doel 
het ontwerpproces te bewaken en de voortgang te verzekeren. 

Aan studiebureau Arcadis Belgium N.V. wordt gevraagd om als technische partner ook aanwezig te 
zijn op de overlegmomenten en verslag uit te brengen. Er werden tot op heden 15 overlegmomenten 
gehouden.

Uit de stuurgroep kwam de vraag tot uniforme ondersteuning mbt de communicatie om 
grondverwergingen te faciliteren. De communicatie naar eigenaars van percelen langsheen de N10 
heeft als doel de gesprekken in verband met de onteigeningen voor het fietspadenproject te 
faciliteren. Hierdoor werden eerst overlegmomenten georganiseerd met alle bouwheren, IOK en 
Igemo (die de onteingeningsgesprekken zullen uitvoeren) en Arcadis (als technische partner). Tijdens 
deze overlegmomenten werd het draaiboek vastgelegd van het communicatieplan. 

Aan de ontwerper worden volgende zaken gevraagd:

- toelichting geven over ontwerp en proces tijdens de 3 infomomenten in de verschillende gemeenten;

- opmaken van individuele fiches voor elk perceel langsheen het projectgebied met aanduiding van 
bestaande toestand, nieuwe toestand en gevelafstand tot nieuwe rooilijn;

- technische bijstand leveren tijdens zitdagen waar eigenaars individuele fiche kunnen bespreken;

- inclusief verslaggeving en nodige aanpassingen aan ontwerpplannen ten gevolge van de 
besprekingen;

- opmaak van 3D-impressies van het nieuwe fietspad.
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AWV zal instaan voor de inventarisatie van de opmerkingen, vragen en afspraken die tijdens de 
individuele contactmomenten worden besproken alsook de opvolging van de wijzigingen en de 
naspeurbaarheid van de gemaakte afspraken tijdens de uitvoering.

De taken die van de ontwerper verwacht worden maken geen deel uit van het takenpakket 
omschreven in de ereloonovereenkomst maar zijn er technisch onafscheidelijk mee verbonden.

Wetgeving
Gemeenteraadbeslissing van 15 april 2008 betreffende de goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten Heist op den Berg, Putte en Berlaar

Gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2012 betreffende de goedkeuring van de koepelmodule 13

Gemeenteraadsbeslissing van 20 september 2016 betreffende de samenwerkingsovereenkomst tussen 
gemeenten Heist op den Berg, Putte en Berlaar en Aquafin, Pidpa en AWV

Collegebeslissing van 11 december 2008 betreffende de gunning van de ontwerper

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

Financiële informatie
Visum: Visum verleend

Motivering
V 2017/05 op 06 februari 2017

Financiële informatie
Actie: 4-2-2-2

Beleidscode: 0200

Algemeen rekeningnummer: 22498107

Bedrag: 22 488,46 incl. btw (incl. 154,11 euro incl. btw per bijkomend overleg voor 10 
overlegmomenten)

V 772

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het ontwerp van de bij-akte "technische ondersteuning overleg stuurgroep en communicatieplan 
grondverwerving" opgemaakt door Arcadis Belguim N.V., Posthofbrug 12, 2600 Antwerpen, wordt 
goedgekeurd.

Artikel 2
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De hieraan verbonden kosten worden vereffend op het investeringsbudget 4222/0200/22498107 
"Project aanleg fietspaden N10 - erelonen". De kosten worden geprefinancierd door Berlaar en 
terugbetaald door AWV volgens de afgesloten samenwerkingsovereenkomst (meer bepaald art 2 en 
12§3).

11 2017_GR_00016 Beheer van patrimonium en openbaar domein - 
Goedkeuring beheerplan kerngebied Gestel - 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Het gemeentebestuur van Berlaar en de vzw Kempens Landschap sloegen begin 2010 de handen in 
elkaar om het gehucht Gestel op te waarderen.  In opdracht van vzw Kempens Landschap werd een 
herwaarderingsplan voor het beschermd dorpsgezicht van Gestel opgemaakt.  In september 2011 
diende de gemeente het herwaarderingsplan in bij de Vlaamse Overheid.  Deze heeft het document 
nooit goedgekeurd.  

Achteraf wijzigde de wetgeving waardoor het plan niet meer kon goedgekeurd worden.  

Argumentatie
In opdracht van vzw Kempens Landschap maakte Architectenbureau Bressers bvba in samenwerking 
met Studiebureau BVP het beheerplan kerngebied Gestel op.  

Aan de hand van dit beheerplan kan de eigenaar van alle beschreven gebouwen, landschappelijke 
kenmerken en monumenten binnen het kerngebied van Gestel subsidies aanvragen voor onderhoud 
en restauratie.  Dit plan zal voor de komende 20 jaar, als actief beleidsinstrument de bouwkundige en 
landschappelijke ingrepen in het kerngebied Gestel begeleiden.  

Wetgeving
 Onroerend Erfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het bijhorend Onroerend Erfgoedbesluit

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

Notulen
Leen Janssens vraagt of de aangekondigde bestemmingswijziging in Gestel verenigbaar is met dit 
beheerplan.

Burgemeester Walter Horemans beaamt dat. Het beheerplan laat het bestaan van horeca toe in de 
kern van Gestel. Er werden inmiddels duidelijke afspraken gemaakt en gecommuniceerd omtrent het 
koffiehuisje.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
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Artikel 1
De gemeenteraad keurt het beheerplan kerngebied Gestel goed.

Artikel 2
De gemeenteraad machtigt secretaris en burgemeester om het beheerplan ter goedkeuring in te 
dienen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Bijlagen
 1925 GESTEL BEHEERSPLAN 2017.deel3.pdf
 1925 GESTEL BEHEERSPLAN 2017.deel1.pdf
 1925 GESTEL BEHEERSPLAN 2017.deel2.pdf

Financiën
Financiële dienst

12 2017_GR_00017 Opmaak van reglementen - retributiereglement op de 
terbeschikkingstelling van compostvaten, 
compostbakken, wormenbakken en losse 
beluchtingstokken voor compostvaten aanslagjaren 
2017, 2018 en 2019 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Tijdens de gemeenteraad van 17 december 2013 werd het retributiereglement op de 
terbeschikkingstelling van compostvaten, compostbakken, wormenbakken en losse beluchtingstokken 
voor compostvaten aanslagjaren 2014,2015,2016,2017,2018 en 2019 voor de laatste keer aangepast.

Hierdoor is een wijziging van de tarieven aangewezen.

Argumentatie
Het GFT-afval heeft een belangrijk aandeel in het huishoudelijk afval en kan perfect ter plaatse 
worden verwerkt tot compost dat in de tuin kan worden gebruikt.

De lokale compostmeesterwerking en de samenwerking met de gemeente om composteren 
gemeengoed te maken, helpt de mensen bij het leren composteren.

Het college gaat met Ivarem via samenaankoop compostvaten, compostbakken en wormenbakken 
aan gunstige tarieven aankopen.

De dienstverlening aan de bevolking bestaat erin deze attributen voor thuiscomposteren zonder 
meerkost aan te bieden en derhalve aan inkoopprijs te verkopen.

Er wordt gekozen voor FSC-gelabeled hout of recyclagematerialen wat een belangrijk duurzaam 
gebruik van materialen kenmerkt.
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Wetgeving
 gemeentedecreet 15 juli 2005
 omzendbrief BB-2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen 

over de gemeentefiscaliteit.

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 heft het retributiereglement op de terbeschikkingstelling van compostvaten, 
compostbakken, wormenbakken en losse beluchtingstokken voor compostvaten aanslagjaren 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 en 2019, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2013 op.  

Artikel 2
Met ingang vanaf heden, voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt ten voordele van de 
gemeente Berlaar een retributie ingevoerd op de verkoop van compostvaten, compostbakken, 
wormenbakken en beluchtingsstokken.  

Artikel 3
De verscheidene composteringtoepassingen worden aan aankoopprijs aangeboden aan de bevolking, 
zijnde:

 20 euro per wormenbak (appartementscompostering)
 30 euro per compostvat
 50 euro per plastieken compostbak

Beschikbare losse attributen worden aan de bevolking aangeboden binnen de beschikbaarheid 

 6,50 euro per beluchtingsstok

 

Artikel 4
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de 
financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen.  Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij 
deurwaardersexploot.  Bij betwisting zal een burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld.  De 
retributie dient betaald te worden na ontvangst van de factuur en voor de uiterste betaaldatum hierop 
vermeld, verstuurd door het gemeentebestuur.

Artikel 5
Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.
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Artikel 6
Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet afgekondigd en 
bekendgemaakt.

BIJKOMENDE DAGORDE

13 Voorstel tot beslissing van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: 
gemeente stelt nu de vraag aan de provincie om de fietsbarometer toe te 
passen in Berlaar
BEHANDELD

Stemming op het initiatiefrecht
Behandeld door de gemeenteraad met unanimiteit

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

Toelichting:
een doordacht fietsbeleid is gebaseerd op objectieve informatie over fietsers en fietsroutes. Daarom 
helpt de provincie Antwerpen de lokale overheden op weg met aanbevelingen vanuit de Provinciale 
fietsbarometer. Om onze gemeente goed voor te bereiden op het beleid dat ter zake moet gevoerd 
worden tijdens de volgende legislatuur is het noodzakelijk om nu de vraag te richten tot de Provincie 
om Berlaar in kaart te brengen. Vanuit die informatie kan een sterk beleid voorbereid worden. Geven 
we nu dat signaal niet dan dreigen we als laatste bezocht te worden. Onze burgers hebben al van 
voor de laatste verkiezingen aangegeven dat er dringend nood is aan een degelijk en resoluut 
fietsbeleid. Ook de fietstellingen van eind vorig jaar geven ons interessante informatie in dat kader. 
Daarom leggen we volgend besluit ter stemming aan de gemeenteraad voor:

besluit:

de gemeenteraad geeft opdracht aan het bestuur om onverwijld de vraag aan de Provincie te richten 
om zo snel als mogelijk het Berlaars grondgebied de onderwerpen aan de fietsbarometer.

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans heeft contact opgenomen met de provincie om te polsen hoe de lijst 
tot stand is gekomen. In 2017 bevat deze lijst vooral gemeenten uit de middenkempen; in 2016 ging 
het eerder om gemeenten uit de noorderkempen. De gemeente kan zelf een verzoek versturen om op 
de lijst gezet te worden. Dat is nog steeds mogelijk. Daarom wordt er voorgesteld om een brief te 
sturen om de fietsbarometer te reserveren. Dat kan interessant zijn in het kader van de herinrichting 
van de marktomgeving.

Het voorstel wordt eenparig goedgekeurd.

14 Voorstel tot beslissing van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: 
MOTIE: Berlaar gaat niet akkoord met vernieuwde strategische visie van de 
Vlaamse overheid bij de laatste oproep pendelfonds
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BEHANDELD

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

Toelichting:
In de laatste oproep van de Vlaamse overheid voor het pendelfonds kwamen enkel filegevoelige 
steden en gemeenten in aanmerking. Daarvoor moest de Vlaamse overheid bepalen welke steden en 
gemeenten niet filegevoelg zijn. Het is onduidelijk waarop men daarvoor heeft gebaseerd. Ook Berlaar 
werd als niet filegevoelig gedefinieerd en komt dus niet meer in aanmerking voor het pendelfonds. De 
Vlaamse overheid legde hierbij verschillende negatieve adviezen naast zich neer. Onder andere de 
SERV, fietsersbond en de provincie gaan niet akkoord met de visie van de Vlaamse overheid. Ook 
onze groenfractie vindt dat elke gemeente en elke stad in aanmerking moet blijven komen voor het 
pendelfonds dat een modal shift wil bereiken in het woonwerkverkeer. Daarom vragen wij aan het 
bestuur om een brief te richten aan de Vlaamse overheid om te protesteren tegen de keuze die de 
Vlaamse overheid maakte voor de net afgelopen oproep. Berlaar zal zich daarmee aansluiten bij 
meerdere andere gemeenten.

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans is van oordeel dat Berlaar alleen weinig gewicht in de schaal kan 
leggen. Hij zal dit onderwerp op de agenda van het volgende burgemeestersoverleg plaatsen om de 
krachten te bundelen.

Koen Kerremans vindt dit een goed voorstel. Op welke termijn kan dit op de agenda worden 
geplaatst?

Burgemeester Walter Horemans zal dit in maart opnemen.

15 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: 
samenaankoop e-bikes IGEMO, gemiste kans in Berlaar
BEHANDELD

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

Toelichting:
Tot tweemaal toe hebben we vanuit de groenfractie getracht om het bestuur te overtuigen om deel te 
nemen aan de samenaankoop van e-bikes en e-bakfietsen, een actie georganiseerd door IGEMO. We 
zijn daarin niet geslaagd en dat is jammer. Jammer omdat onze plaatselijke fietsenwinkel er bij 
betrokken zou worden. Jammer omdat de interesse erg hoog blijkt te zijn. Meer dan 2300 
voorinschrijvingen werden genoteerd. Ondertussen is het niet meer mogelijk om in te schrijven als 
deelnemende gemeente. Een duidelijk gemiste kans voor onze eigen mensen. Onze burgemeester, 
tevens voorzitter van de intiatiefnemende intercommunale, suggereerde de vorige malen alternatieve 
mogelijkheden. We zijn benieuwd naar voorstellen vanuit het bestuur. En heeft het bestuur het succes 
van de actie opgevolgd? Maar waarom werd er dan niet gereageerd?

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans heeft deze week contact opgenomen met de directie van Igemo over 
de stand van zaken. Er zijn heel wat voorinschrijvingen, maar er is nog geen afsluitend onderzoek, 
geen resultaat, geen concluderende nota. De gemeente wil nog even afwachten, omdat de 
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bekommernis om de lokale handelaars blijft. Maar indien het initiatief succesvol is, kan er alsnog een 
dossier worden ingediend. 

Koen Kerremans antwoordt dat er 2300 voorinschrijvingen zijn, wat voor een gemeente als Berlaar 
130 à 150 fietsen zou betekenen. Dat is niet weinig. Hij is van oordeel dat dit een gemiste kans is.

Burgemeester Walter Horemans is ervan overtuigd dat dit initiatief bij succes zal worden hernomen. 
De lokale fietshandelaar blijft erg voorzichtig en wacht met spanning op de resultaten. Hij hoopt dat 
de geselecteerde fietsen voldoende kwaliteitsvol zullen blijken en dat hij ze zal kunnen leveren. 
Daarom wacht het bestuur het eindresultaat af.

Leen Janssens merkt op dat de fietsen sowieso aan de gestelde voorwaarden moeten voldoen. 
Hierdoor is de kwaliteit gegarandeerd. Bovendien wordt er steeds contact gezocht met de plaatselijke 
handelaars, die voor de nodige herstellingen kunnen instaan.

Burgemeester Walter Horemans neemt aan dat dit opnieuw op de agenda zal worden geplaatst.

 

16 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: transparantie 
mandaten en vergoedingen: vraag tot oplijsting
BEHANDELD

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

Toelichting:
In het kader van de recente commotie die ontstaan is rond de vergoedingen van mandatarissen voor 
hun participatie aan raden van bestuur en andere structuren die een link hebben met het politieke 
mandaat vragen wij ook in Berlaar openheid ter zake. In de eerste plaats denken we dan aan de 
verschillende intercommunales waarvan Berlaar deel uitmaakt. Maar zoals gebleken is bestaan er ook 
tal van andere structuren die gelieerd zijn aan de politieke structuren die echter kunnen ontsnappen 
aan de bestaande controlesystemen.

Groen streeft in deze volledige transparantie na. Het politieke systeem is niet gebaat met duistere 
regels en afspraken. Wil de politiek haar geloofwaardigheid herwinnen dan zal ze open en eerlijk 
moeten zijn. Vergoedingen kunnen terecht zijn maar moeten binnen de normen van het fatsoen 
blijven, ze moeten correct zijn. Ethiek en deontologische bepalingen moeten hierbij een leidraad zijn.

Ook Berlaar is lid van tientallen samenwerkingsverbanden en vaardigt daar mandatarissen in af. Het 
gevolg hiervan is dat rond de Berlaarse kernadministratie een kluwen van autonome entiteiten is 
ontstaan. Om zicht te krijgen op die afvaardiging, hadden we graag een overzicht van:

 -          Alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en eventueel daarvan afgeleide 
organisaties (met en zonder rechtspersoonlijkheid) waarvan Berlaar lid is.

-          De mandaten die de verschillende schepenen en de burgemeester in intercommunales en 
eventueel daarvan afgeleide organisaties bekleden.

-     de brutobedragen per jaar en per mandataris.
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Groen is uiteraard bereid een overzicht van zijn afvaardigingen te geven.

Deze interpellatie heeft tot doel transparantie te creëren in een constructie die ook voor Berlaar door 
de jaren heen bijzonder ingewikkeld is geworden en waarop de raadsleden, laat staan de inwoners, 
nog weinig zicht hebben.

 

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans zegt dat alle bezoldigde mandaten in de gemeenteraad zijn 
behandeld. De mandatarissen zitten niet in andere, beter betalende nevenorganisaties. In heel dit 
verhaal treden de kleine gemeenten niet op het voorplan. 

In het kader van transparantie worden de lijsten met de samenwerkingsverbanden en de mandaten 
van burgemeester en schepenen ter beschikking gesteld. Alle raadsleden overlopen één voor een hun 
betalende mandaten.

Bijlagen
 mandatenlijst_2017_02_21.xlsx
 Samenwerkingsverbanden_2017_02_21.xlsx

17 Mondelinge vraag van raadslid Swa De Bakker: mandaten bestuur
BEHANDELD

Indiener(s):
Swa De Bakker, SamBa

Toelichting:
Steden en gemeenten hebben een omvangrijk takenpakket. Binnen dat pakket zijn er taken die zij moeten 
opnemen, taken die zij willen opnemen en taken die ze toebedeeld krijgen.

 

Steden en gemeenten kiezen ervoor een aantal van die taken gemeenschappelijk uit te voeren. Ook Berlaar doet 
dat. Geregeld gebeurt dat uit noodzaak, omdat Berlaar de taak alleen niet aankan. Ze is te complex of te 
omvangrijk. Soms gebeurt dat omdat de taak dan efficiënter zou uitgevoerd kunnen worden. Dat zijn alleszins de 
twee voornaamste redenen die het gemeentebestuur geeft.

 

Berlaar is intussen allicht lid van tientallen samenwerkingsverbanden en vaardigt daar mandatarissen in af. Het 
gevolg hiervan is dat rond de Berlaarse kernadministratie een kluwen van autonome entiteiten is ontstaan. Om 
zicht te krijgen op die afvaardiging, hadden we graag een overzicht van:

 

-          Alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en eventueel daarvan afgeleide organisaties 
(met en zonder rechtspersoonlijkheid) waarvan Berlaar lid is.

-          De mandaten die de verschillende schepenen en de burgemeester in intercommunales en 
eventueel daarvan afgeleide organisaties bekleden.
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Uiteraard is elke oppositiepartij bereid een overzicht van zijn afvaardiging te geven.

 

Gelet op de sfeer die recent is ontstaan omtrent de ondoorzichtigheid van deze structuren en vooral dan de 
verloning die eraan gekoppeld is, hadden we ook graag een overzicht van de verloning die aan de genoemde 
mandaten verbonden is: voor elk mandaat de aard van de vergoeding en het bruto jaarbedrag.

 

Uiteraard is elke oppositiepartij bereid ook hierover voor elk van zijn mandatarissen een overzicht te geven.

 

Deze interpellatie heeft tot doel transparantie te creëren in een constructie die ook voor Berlaar door de jaren 
heen bijzonder ingewikkeld is geworden en waarop de raadsleden, laat staan de inwoners, nog weinig zicht 
hebben.

met vriendelijke groeten,

Swa De Bakker

Antwoord
Zie punt 16.

21 februari 2017 20:55 - De voorzitter sluit de zitting

secretaris

Anja Neels

burgemeester-voorzitter

Walter Horemans


