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Gemeente Berlaar 

 
Gemeenteraad 
Administratief toezicht Zitting van 16 mei 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 Nadine Boekaerts; mevrouw 
Rita Deckers; mevrouw Ingeborg Van Hoof; de heer Eddy Verstappen; de heer Stefaan Lambrechts; 
mevrouw Suzy Put; de heer Jan Hendrickx; de heer Willy Beullens; mevrouw Maria Vervloet; mevrouw 
Leen Janssens; de heer Koen Kerremans; de heer Dirk Aras; de heer John Steurs; de heer Christophe 
De Backere; mevrouw Anja Neels 

 
Verontschuldigd: 
mevrouw Lies Ceulemans 

 
 
 

OPENBARE ZITTING 
 
 

Organisatie 
 

Interne Strategie 
 

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

 
 

2 2017_GR_00040 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
 Vormgeving, drukwerk en levering tweemaandelijks 

gemeentelijk infoblad De Kiosk - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 
 

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

 
Beknopte samenvatting 
De eerste kwartaalrapportering van 2017 werd samengesteld. De raadsleden kunnen hiervan 
kennisnemen. 

 
 
 
 

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

 
Beknopte samenvatting 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de gemeenteraad om toetreding tot de 
divisie Aanvullende Diensten van FARYS/TMVW goed te keuren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 2017_GR_00038 Organisatie en participatie aan 
 samenwerkingsverbanden - agendapunten, 

statutenwijzigingen, uitbreiding van de aansluiting tot 
de activiteit warmte en vaststelling van het mandaat 
voor de algemene vergadering Iverlek van 16 juni 2017 
- goedkeuring 
Goedgekeurd 

 
 

 
 
 

6 2017_GR_00039 Organisatie en participatie aan 
 samenwerkingsverbanden - agenda van de 

jaarvergadering van Finilek op 16 juni 2017 - 
goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
Zie bijlagen. 

 

 
 
 

7 2017_GR_00067 Organisatie en participatie aan 
 samenwerkingsverbanden - wijziging statuten en 

huishoudelijk reglement van projectvereniging Kempens 
Karakter - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

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

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

 
In bijlage zijn de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement van Kempens Karakter 
toegevoegd. De wijzigingen worden in beide documenten aangeduid in groene kleur. 

 
Er wordt aan de gemeenteraad gevraagd om de aangepaste statuten en het huishoudelijk 
reglement goed te keuren. 

 
 
 

8 2017_GR_00071 Organisatie en participatie aan 
 samenwerkingsverbanden - agendapunten, vaststelling 

van het mandaat van de afgevaardigde voor de 
algemene vergadering van IVAREM op 2 juni 2017 - 
goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
 

Aan de raadsleden wordt gevraagd om kennis te nemen van de agenda van de algemene 
vergadering en om het mandaat van de afgevaardigde vast te stellen. 

 
 
 

9 2017_GR_00074 Organisatie en participatie aan 
 samenwerkingsverbanden - vaststelling van het 

mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente op 
de algemene vergadering van de dienstverlenende 
vereniging Cipal van 16 juni 2017 - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
De algemene vergadering van DV Cipal vindt plaats op 16 juni 2017. Hierdoor dient het 
mandaat van de afgevaardigde van de gemeente vastgesteld te worden. 

 
 
 

10 2017_GR_00075 Organisatie en participatie aan 
 samenwerkingsverbanden - vaststelling van het 

mandaat van de afgevaardigde van de gemeente voor 
de algemene vergadering van Pidpa op 19 juni 2017 - 
goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
De algemene vergadering van Pidpa vindt plaats op 19 juni 2017. Hiervoor moet de 
gemeenteraad het mandaat van de afgevaardigde vaststellen. 

 
 
 
 

Ruimte 
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Openbare werken 
 

11 2017_GR_00036 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
 Herstellen dak en dakgoten aula Hemelshoek Berlaar - 

Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te 
nodigen firma's - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 
 

Omgeving 
 

12 2017_GR_00035 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
 Uitvoeren van milieugerelateerde taken door 

doelgroepwerknemers - Goedkeuring lastvoorwaarden, 
gunningswijze en uit te nodigen firma's - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 
 

Financiën 
 

Financiële dienst 
 

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

goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
Er wordt voorgesteld de belastingreglementen op vergunningsaanvragen van als hinderlijk 
beschouwde inrichtingen en de belastingreglementen op aanvragen van stedenbouwkundige 
of verkavelingsvergunningen goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2013 op te 
heffen en een nieuw belastingreglement op de meldingen van omgevingsvergunningen met 
ingang van 1 juni 2017 tot 31 december 2019 goed te keuren. 

 
 
 
 

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

 
Beknopte samenvatting 
Als bijlage vind je een ontwerp van raadsbesluit. De raadsleden worden gevraagd om de 
rekening dienstjaar 2016 van de kerkfabriek Sint-Rumoldus gunstig te adviseren. 

 
 
 
 

15 2017_GR_00048 Uitvoering van toezicht op externen - Kerkfabriek Sint- 
Pieter - Rekening 2016 - advies 
Goedgekeurd 
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Beknopte samenvatting 
Als bijlage vind je een ontwerp van raadsbesluit. De raadsleden worden gevraagd om de 
rekening dienstjaar 2016 van de kerkfabriek Sint-Pieter gunstig te adviseren. 

 
 
 
 

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

 
Beknopte samenvatting 
Als bijlage vind je een ontwerp van raadsbesluit. De raadsleden worden gevraagd om de 
rekening dienstjaar 2016 van de kerkfabriek Sint-Lambertus gunstig te adviseren. 

 
 
 
 

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

 
Beknopte samenvatting 
Als bijlage vind je een ontwerp van raadsbesluit. De raadsleden worden gevraagd om de 
rekening dienstjaar 2016 van de kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria gunstig te adviseren. 

 
 
 
 
BIJKOMENDE DAGORDE 

 
 
2017_IP_00014 - Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: NAC: vele 
bedenkingen 
2017_IP_00015 - Interpellatie van raadslid Dirk Aras: Toegankelijkheid van de bushaltes in Berlaar 
2017_IP_00016 - Interpellatie van raadslid Dirk Aras: Financieel sluitende werking Ivarem ? 
2017_IP_00017 - Interpellatie van raadslid Dirk Aras: Groenbeleid: onderhoud en inrichting van de 
kleine perken in Berlaar 
2017_IP_00018 - Interpellatie van raadslid Dirk Aras: Opstelling elektronische informatieborden 
2017_IP_00019 - Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: personeel en werking 
bibliotheek 
2017_IP_00020 - Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Poetsdienst OCMW naar dienstenchequesorganisatie? 
2017_IP_00021 - Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: Berlaar is bouwziek, 
tot stervens toe 
2017_MV_00006 - Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: 
Informatiedoorstroming schepencollege 
2017_MV_00007 - Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: Domein Fertlarelei 
2017_MV_00008 - Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: Meer parkeerdruk 
te Gestel 
2017_MV_00009 - Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: Berlaarse 
ondernemers en vrije beroepen vallen dikwijls uit de boot 
2017_MV_00010 - Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: Postbus Berlaar 
Station 
2017_MV_00011 - Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: interventietijd 
Pidpa voor ruimen grachten 


