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Gemeenteraad
Administratief  toezicht Zitting van 21 februari 2017

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

OPENBARE ZITTING

Organisatie - Stafdienst

Secretariaat

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

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

Beknopte samenvatting
De eindrapportering van 2016 werd samengesteld. De raadsleden kunnen hiervan 
kennisnemen.

Mens

onderwijs divers

4 2017_GR_00010 Organisatie van onderwijs en vorming - 
princiepsbeslissing tot het vervangen van de schoolraad 
- goedkeuring
Goedgekeurd
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Beknopte samenvatting
De schoolraad dient vervangen te worden. De eerste stap in dit proces is de 
princiepsbeslissing tot vervanging van de huidige schoolraad.

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

Beknopte samenvatting
De schoolraad dient vernieuwd te worden op 31 maart 2017. Vermits de school geen 
pedagogische raad heeft dient er een verkiezingsreglement voor de geleding van het personeel 
opgesteld te worden.

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

Beknopte samenvatting
De ouders van de gemeentelijke basisschool zowel in de afdeling De Stap als in de afdeling 
Heikant hebben via een bevraging naar aanleiding van de hernieuwing van de schoolraad 
ervoor gekozen om ouderraden op te richten.

Er wordt voorgesteld om voor elke vestiging een officiële ouderraad op te richten. 

Ruimte

Milieu

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

Beknopte samenvatting
In het beheercomité van de Intergemeentelijke Omgevingshandhavingscel (IGOHC) werden 
beleidsdocumenten voorbereid naar aanleiding van de wijzigende regelgeving in het Vlaams 
omgevingsrecht.

Er werd een handhavingsbeleidsplan intergemeentelijke omgevingshandhaving, een 
samenwerkingsprotocol en een actieplan 2017 uitgewerkt.

Daarbij werden, in overleg met de verschillende lokale besturen en de betrokken ambtenaren 
en afgestemd op de specifieke lokale behoeften, onder meer prioriteiten vastgelegd, die het 
handhavingsbeleid mee bepalen.  In het beheercomité van 7 december 2016 hebben alle 
gemeenten hun lokale thematische prioriteiten voor aanpak in 2017 bepaald. 
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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.

De documenten worden thans ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Projecten

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

Beknopte samenvatting
De gemeenteraad wordt verzocht de convenant "Toegankelijkheid" tussen het 
gemeentebestuur van Berlaar en Inter goed te keuren. 

Deze convenant heeft betrekking op een duurzame samenwerking inzake toegankelijkheid 
van wegen en gebouwen. 

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

Beknopte samenvatting
De gemeenteraad wordt verzocht de bij-akte "structureel onderhoud" mbt de aanleg van de 
fietspaden op de N10 goed te keuren.

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

Beknopte samenvatting
De gemeenteraad wordt verzocht de bij-akte "technische ondersteuning overleg stuurgroep en 
communicatieplan grondverwerving" mbt de aanleg van de fietspaden op de N10 goed te 
keuren. 

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

Beknopte samenvatting
Het gemeentebestuur van Berlaar en de vzw Kempens Landschap begonnen begin 2010 
samen aan een plan voor het behoud van het beschermd dorpsgezicht Gestel.  In opdracht van 
vzw Kempens Landschap werd hiervoor een herwaarderingsplan opgesteld.  Het plan werd na 
overleg met verschillende partijen in september 2011 ingediend bij de Vlaamse Overheid, 
maar werd nooit goedgekeurd.

Vanaf 1 januari 2015 is het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, en het 
bijhorende Onroerenderfgoedbesluit van kracht.  Om deze reden wordt het 
herwaarderingsplan herwerkt tot een beheerplan waarin alle werken, maatregelen en 
handleidingen die de waarden en kenmerken van het erfgoed in stand houden, verbeteren of 
herstellen worden opgelijst.  Dit plan zal voor de komende 20 jaar, als actief 
beleidsinstrument de bouwkundige en landschappelijke ingrepen begeleiden.  Aan de hand 
van dit beheerplan kunnen de beschreven gebouwen, landschappelijke kenmerken en 
monumenten subsidies aanvragen en bekomen voor onderhoud en restauratie.  

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

Beknopte samenvatting
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.

BIJKOMENDE DAGORDE

2017_VVB_00001 - 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
2017_VVB_00002 - 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
2017_IP_00005 - Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: samenaankoop e-
bikes IGEMO, gemiste kans in Berlaar
2017_IP_00006 - Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: transparantie 
mandaten en vergoedingen: vraag tot oplijsting
2017_MV_00004 - Mondelinge vraag van raadslid Swa De Bakker: mandaten bestuur
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