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GEMEENTERAAD D.D. 17 SEPTEMBER 2013 

 
Aanwezig:  Walter HOREMANS, burgemeester-voorzitter 
 Jan HENDRICKX, Eddy VERSTAPPEN, Ingeborg VAN HOOF, Stefaan LAMBRECHTS, Willy 

BEULLENS en Nadine BOEKAERTS, schepenen 
 Dirk ARAS, Lies CEULEMANS, Jozef DAEMS, Christophe DE BACKERE, Rita DECKERS, Artur 

ISSAEV, Leen JANSSENS, Koen KERREMANS, Rudolf NUYENS, Suzanne PUT, John 
STEURS, Ronald VAN THIENEN, Silvain VERTOMMEN en Maria VERVLOET, raadsleden 
Anja NEELS, gemeentesecretaris  

 
De voorzitter opent de vergadering om 20 uur. 
 

OPENBARE ZITTING 
 
1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 18 juni 2013 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 18 juni 2013 wordt het verslag met eenparigheid 
van stemmen goedgekeurd. 
 
Koen Kerremans herinnert schepen Ingeborg Van Hoof eraan dat ze in punt 25 over klimaatneutrale organisatie 
beloofd heeft om een verslag over de gemeentelijke acties rond energie, inventarisatie van gebouwen, openbare 
verliching, e.d. te bezorgen. Daarnaast signaleert hij een kleine vergissing in punt 29 over Speelplein Kriebels, 
waar de heer Luc De Win verkeerd wordt aangeduid als mevrouw. Dit foutje wordt rechtgezet. 
 
2. Kennisname van de afsprakennota tussen het college van burgemeester en schepenen en het 
managementteam 
 
Gelet op artikel 87 §2 van het gemeentedecreet, waarin bepaald wordt dat de gemeentesecretaris, mede namens 
het managementteam, een afsprakennota dient af te sluiten met het college van burgemeester en schepenen 
over de wijze waarop de gemeentesecretaris en de overige leden van het managementteam met het college van 
burgemeester en schepenen samenwerken om de beleidsdoelstellingen te realiseren, en over de 
omgangsvormen tussen bestuur en administratie; 

Overwegende dat deze afsprakennota werd besproken in een overleg tussen het managementteam en het 
schepencollege d.d. 3 september 2013; 

Gelet op de collegebeslissing van 5 september 2013, waarin de afsprakennota werd goedgekeurd; 

BESLUIT EENPARIG 

Koen Kerremans vraagt verduidelijking bij het punt van de digitale beschikbaarheid van documenten. Mag de 
gemeenteraad in de nabije toekomst verwachten dat de voorbereiding van de zittingen volledig digitaal kan 
verlopen? 

Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. De voorbereidingen zijn volop bezig; een aantal programma’s 
worden gescreend op hun gebruiksvriendelijkheid en compatibiliteit met de bestaande systemen. Ook staan er 
nog een paar demo’s op de planning, onder andere rond notulenbeheer, om de organisatie van schepencollege 
en gemeenteraad vlot te laten verlopen. Dit moet in de toekomst volledig gekoppeld kunnen worden met 
documentenbeheer, zodat er digitale dossiers kunnen worden samengesteld. In de toekomst moet het dan 
mogelijk zijn om van thuis uit in te loggen op het systeem om de nodige documenten te raadplegen.  
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Koen Kerremans verwacht dat dit de transparantie zeker ten goede zal komen. Hij polst naar de termijn 
waarbinnen dit kan gebeuren. 

Burgemeester Walter Horemans zegt dat alles stap voor stap opgebouwd zal worden. De eerste horde die 
genomen zal worden, bestaat uit een notulenbeheerprogramma. 

Koen Kerremans wil verder weten waarom er niet gekozen wordt voor budgethouderschap en waarom het 
voorontwerp van de financiële nota alleen wordt voorgelegd aan het MAT en niet aan de diensthoofden. 

Schepen Stefaan Lambrechts verklaart dat dit de gewone procedure is. Ook elke budgetwijziging wordt eerst 
bekeken en geadviseerd door het MAT. Dat is zo in het gemeentedecreet voorzien. In het MAT zitten de 
afdelingshoofden, die dan weer boven de diensthoofden staan. De voorbereidingen die de diensthoofden doen, 
komen via hun afdelingshoofden in het MAT terecht, worden achteraf opnieuw teruggekoppeld naar de 
diensthoofden en stromen daarna door naar het college. 

Burgemeester Walter Horemans vult aan dat er voorlopig niet gekozen is voor budgethouderschap, maar dat dit 
in de toekomst herbekeken kan worden. 

Ronny Van Thienen komt terug op de eerste vraag van Koen Kerremans. Hij zegt dat alle verslagen op dit 
ogenblik bijgehouden worden op de server van de gemeente. Via een login en een wachtwoord zouden ze 
eigenlijk eenvoudig te consulteren moeten zijn voor alle gemeenteraadsleden. Dit zou dus al op een 
gemakkelijke, veilige en snelle manier in orde gebracht kunnen worden. Dat kan de start zijn van de digitalisering 
van de gemeenteraad. 

Schepen Willy Beullens zegt dat het niet de bedoeling is om gemeenteraadsleden toegang te geven tot het 
gemeentelijke netwerk. Er moet een intranet worden gecreëerd om consultatie van verslagen e.d. mogelijk te 
maken. 

Burgemeester Walter Horemans vult aan dat de knoop binnenkort zal worden doorgehakt, zodat het voor de 
administratie ook een stuk eenvoudiger wordt. 

Enig artikel 

De gemeenteraad neemt kennis van de afsprakennota tussen het college van burgemeester en schepenen en 
het managementteam voor de bestuursperiode tot 2018. 

3. Goedkeuring deontologische code voor mandatarissen 
 
Gelet op artikel 41 van het gemeentedecreet dat bepaalt dat de gemeenteraad een deontologische code 
aanneemt; 

Gelet op artikel 56 van het gemeentedecreet dat bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen een 
deontologische code aanneemt, die minstens de deontologische code, zoals aangenomen door de 
gemeenteraad omvat; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 24 februari 1998 (punt 2) houdende deontologische code van de Berlaarse 
gemeenteraad inzake dienstverlening aan de bevolking; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 26 april 2011 (punt 11) houdende goedkeuring deontologische code voor 
mandatarissen; 

Overwegende dat de gemeenteraadsleden zich bewust zijn van hun belangrijke maatschappelijke rol; 
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Overwegende dat luisterbereidheid, aanspreekbaarheid en dienstbaarheid van politici via rechtstreeks contact 
met de bevolking als waardevol en noodzakelijk beschouwd worden in een moderne democratie; 

Gelet op het feit dat een deontologische code voor lokale mandatarissen een geheel van beginselen, 
gedragsregels, richtlijnen en principes is, die de lokale mandatarissen in acht moeten nemen bij de uitoefening 
van hun mandaat en bij de dienstverlenende activiteiten ten behoeve van de bevolking; 

Gelet op het advies van de deontologische commissie d.d. 27 mei en 2 september 2013; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT met 15 ja-stemmen bij 6 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Koen Kerremans, Leen 
Janssens, Artur Issaev, Rita Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, 
Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter Horemans 
Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, Jef Daems, John Steurs 
 
Dirk Aras wenst zijn opmerkingen bij de deontologische code zoals ook geformuleerd tijdens de deontologische 
commissie samen te vatten. Technisch is hij van oordeel dat het geen goede zaak is dat er een gezamenlijke 
code is voor college én gemeenteraad. De taken zijn verschillend, evenals de manier waarop het mandaat wordt 
uitgeoefend en beleefd. Hij vindt de code te sturend; ze is geïnspireerd op de tekst van VVSG, die vanuit een 
beleidsvoerend perspectief werkt, niet vanuit de idee van hoe een gemeenteraadslid werkt. De oorspronkelijke 
tekst is op dat vlak wel enigszins bijgestuurd, maar er blijft bijvoorbeeld gestipuleerd dat persoonlijke gevoelens 
uitgeschakeld moeten worden. Hij is van oordeel dat iedereen rond de tafel alvast tegen dat stukje deontologie 
zal zondigen. Ten slotte citeert de code teveel uit allerhande wetten en decreten. Dirk Aras vindt de 
afsprakennota tussen college en MAT bijvoorbeeld veel krachtiger en kernachtiger. De deontologische code is 
volgens hem veel te uitgesponnen. 
 
Artikel 1 

De gemeenteraad keurt bijgaande deontologische code voor de mandatarissen goed. 

Artikel 2 

De deontologische code van de Berlaarse gemeenteraad goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 26 april 2011 
(punt 11) wordt opgeheven. 

Artikel 3 

Dit raadsbesluit wordt bezorgd aan het OCMW van Berlaar met het verzoek deze materie eveneens te 
agenderen voor een volgende OCMW-raad. 

4. Samenstelling commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 41 houdende de bepalingen rond het 
oprichten van een gemeenteraadscommissie; 

Gelet op artikel 39 § 1 van het gemeentedecreet dat stelt dat er minstens een gemeenteraadscommissie is die 
waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en verzelfstandige agentschappen van de gemeente; 
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Overwegende dat het verplicht is om een commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in te stellen; 

Overwegende dat in de commissie steeds deskundigen en belanghebbenden zullen zetelen; 

Gelet op de raadsbeslissing d.d. 19 februari 2013 (punt 27) betreffende de samenstelling commissie 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden; 

Gelet op de raadsbeslissing d.d. 21 mei 2013 (punt 2) betreffende de wijziging van het organogram van het 
gemeentepersoneel; 

Overwegende dat het diensthoofd Interne Zaken Nancy Roelands afdelingshoofd Mens is geworden, zal 
secretaris Anja Neels de functie van deskundige in de commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
overnemen; 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

De deskundige Nancy Roelands wordt vervangen door deskundige Anja Neels. De overige samenstelling blijft 
ongewijzigd. 

5. Commissie openbare werken – ontslag lid 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op artikel 39 van het gemeentedecreet betreffende de bepalingen rond het oprichten van een 
gemeenteraadscommissie; 

Gelet op het raadsbesluit van 19 februari 2013 (punt 25) houdende de aanduiding van de leden van de 
commissie openbare werken; 

Gelet op het schrijven ingekomen op 26 juni 2013 van de heer Rudy Nuyens, voorzitter van sp.a Berlaar 
betreffende zijn ontslag als lid van de commissie openbare werken; 

BESLUIT EENPARIG 

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van raadslid Rudy Nuyens als lid van de commissie openbare 
werken. 

 

6. Commissie openbare werken – aanstelling nieuw lid 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op artikel 39 van het gemeentedecreet betreffende de bepalingen rond het oprichten van een 
gemeenteraadscommissie; 

Gelet op het raadsbesluit van 19 februari 2013 (punt 25) houdende de aanduiding van de leden van de 
commissie openbare werken; 

Gelet op de raadsbeslissing van heden (punt 5) houdende de ontslagname van raadslid Rudy Nuyens als lid van 
de commissie openbare werken; 
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Gelet op de akte van voordracht van 1 juli 2013 ingediend door de sp.a-fractie waarin zij de heer Ronald Van 
Thienen voordragen als nieuw lid voor de commissie openbare werken; 

Overwegende dat ingediende akte van voordracht ontvankelijk is; 

Gaat derhalve over tot aanduiding van een nieuw lid van de commissie openbare werken; 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

De heer Ronald Van Thienen wordt aangesteld als lid van de commissie openbare werken voor de sp.a-fractie. 

7. Goedkeuring erfpachtovereenkomst tussen gemeente Berlaar en Iverlek 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op de wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht; 
 
Gelet op het feit dat de percelen bestemd zijn voor het oprichten van twee cabines. 
 
Gelet op de collegiale beslissing van 5 september 2013 waarbij het ontwerp van erfpachtovereenkomst ter 
goedkeuring naar de gemeenteraad werd verwezen; 
 
Gelet op het hiernavolgend ontwerp van erfpachtovereenkomst waarbij de gemeente Berlaar als erfpachtgever 
aan Iverlek als erfpachter, die aanvaardt, een recht van erfpacht verleent voor 99 jaar, op de percelen gelegen 
aan de Dorpsstraat, 1e afdeling, sectie D, onder nummers , 75W en 135F3, 2x 30 m². 
__________________________________________________________________________________________ 
                   Erfpachtovereenkomst 

voor twee percelen grond 
 

Document 19 
 
12/01/2004 

 
 
 
Tussen de ondergetekenden 
 
1. De gemeente Berlaar 
 gevestigd te 2500 Berlaar, Markt 1, vertegenwoordigd door Walter Horemans, burgemeester en Anja Neels, 

secretaris hierna genoemd "de erfpachtgever” 
 en 
 
2.    De opdrachthoudende vereniging IVERLEK, Aarschotsesteenweg 58 te 3012 Wilsele – Leuven, 
 
hierna genoemd "de erfpachter" 
 
 
is het volgende overeengekomen : 
 
 
1) De erfpachtgever, handelend in de hoedanigheid van eigenaar, verleent aan  
 de erfpachter, die aanvaardt, een erfpachtrecht met betrekking tot twee percelen grond gelegen te Berlaar 
 langsheen de Dorpsstraat 
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 met een oppervlakte van 2 x 30,00m² 
 gekadastreerd sectie 1ste afd., sectie D onder nummers 75W en 135F3 
 volgens bijgevoegd plan van de heer Danny Selleslagh 
 begrensd door de letters A-B-C-D op bijgevoegde schets. 
 
 Het perceel maakt deel uit van de aldaar gelegen grotere eigendom van de erfpachtgever. 
 
 
2) De twee percelen grond zijn bestemd voor het oprichten van twee cabines. 
 
 Er wordt overeengekomen dat de erfpachter eigenaar zal blijven van deze twee cabines en van de er in 

opgestelde toestellen en uitrusting. 
 
 
3) De erfpachtgever verleent aan de agenten die werken voor de erfpachter en ook aan de uitrusting die zich in 

de cabines bevinden, op elk ogenblik toegang tot de cabines via zijn eigendom. 
 Eveneens bekomt de erfpachter toelating ondergrondse energieleidingen aan te leggen en te onderhouden in 

de eigendom van de erfpachtgever. 
 
 
4) Huidige erfpachtovereenkomst wordt aangegaan voor een termijn van 99 jaar  

  welke aanvang neemt op 1.10.2013 om te eindigen op 31.09.2112  
  
 Bij het einde van de overeenkomst zal de erfpachter de cabines met hun uitrusting van de percelen grond 

verwijderen zonder dat de erfpachtgever recht heeft op enige schadevergoeding hieromtrent. 
 
 
5) Als enige vergoeding en ter erkenning van het eigendomsrecht van de erfpachtgever zal de erfpachter op de 

eerste januari van elk jaar aan de verpachter een recht betalen van 1,00 EUR. 
 
 
 
6) De erfpachter behoudt zijn burgerlijke aansprakelijkheid voor de ongevallen veroorzaakt door zijn installaties. 
 
 
7) De erfpachter mag zijn erfpachtrecht met bijhorende erfdienstbaarheid overdragen aan derden met last voor 

de overnemer in te staan voor de verdere uitvoering van deze overeenkomst. 
 
 
8) Voor alles wat niet uitdrukkelijk beschreven is in deze erfpachtovereenkomst verklaren de erfpachtgever en de 

erfpachter zich te schikken naar de bepalingen van de wet van 10 januari 1824 betreffende het recht van 
erfpacht. 

 
 
9) De authentieke akte van de overeenkomst zal verleden worden voor het ambt van notaris   
 Clerens 
 te Mechelen 
 en dit normaal binnen de vier maanden na het ondertekenen van deze voorlopige overeenkomst. 
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 Deze termijn kan, mits gegronde redenen, verlengd worden, onder andere om aan de erfpachter, indien hij dit 
nodig acht, toe te laten vooraf de erfpacht te laten goedkeuren door zijn Raad van Bestuur of directiecomité. 

 Ingeval van verlenging kan de erfpachter deze overeenkomst laten registreren vóór het einde van de termijn 
van vier maanden. 

 
 De oorsprong van eigendom is door de notaris op te nemen in de authentieke akte. 
 
 
10) Indien, in het kader van vorig artikel, de erfpacht niet goedgekeurd wordt door de Raad van Bestuur of het 

directiecomité van de erfpachter, of indien geen bouwvergunning wordt verkregen wordt deze overeenkomst 
als nietig beschouwd. 

 
 
11) Teneinde te kunnen genieten van de vrijstelling van registratierechten en zegelrechten en dit in toepassing van 

artikel 161 paragraaf 2 van het Wetboek van de Registratierechten, artikel 59 van het Wetboek van de 
zegelrechten, de omzendbrief van de Minister van Financiën van 5 maart 1958 en de Ministeriële Beslissingen 
van 10 augustus 1941 en 17 maart 1958, verklaart de erfpachter : 

 
 - dat hij onder toepassing valt van de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, 
 
 - dat deze overeenkomst aangegaan wordt en noodzakelijk is tot verwezenlijking van zijn maatschappelijk 

doel en dus ten algemenen nutte, 
 
 - dat deze noodzakelijkheid zal voorgelegd worden aan zijn Raad van Bestuur en aan de Voogdijoverheid 

die de controle uitoefent op deze intercommunale. 
 
 De vrijstelling van registratierechten en zegelrechten geldt eveneens voor de bijlagen welke aan de 

authentieke akte gehecht zijn (Ministeriële Beslissing van  22 november 1957, nr EE/74.413). 
 
 
12) Indien deze percelen aangekocht (gehuurd, enz.) worden in het kader van de uitbating van het elektriciteits- 

en/of gasdistributienetwerk (zowel cabine als leidingen), is deze grond vrijgesteld van bodemattest, 
overeenkomstig artikel 2,18° van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en artikel 4,7° van het Vlarebo. 

 
 
13)  De erfpachter zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele milieuschade die hij aan het goed zou hebben 

toegebracht tijdens de duur van deze overeenkomst. De erfpachtgever zal de erfpachter in elk geval 
schadeloos stellen voor de kosten en opgelegde beperkingen ingeval van enige vervuiling en/of milieuschade 
die niet door de erfpachter werd veroorzaakt. 

 
14) In afwachting van het verlijden van de authentieke akte is het aan de erfpachter toegelaten op eigen risico de 

percelen grond in gebruik te nemen, mits voorlegging van een bouwvergunning. 
 
 
15) Alle kosten van deze voorlopige erfpachtovereenkomst en van de authentieke akte zijn ten laste van de 

erfpachter. 
 
 
In drievoud opgemaakt te Mechelen 
op   
 
Elke partij erkent één exemplaar ontvangen te hebben. Het derde exemplaar is eventueel bestemd voor de 
registratie. 
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De erfpachter                                                                  De erfpachtgever 
          Walter Horemans  
          Burgemeester 
  
 
 
 
          Anja Neels 
          Secretaris 
__________________________________________________________________________________________ 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
Bovenbeschreven ontwerp van erfpachtovereenkomst wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen zal de nodige maatregelen treffen voor de uitvoering van dit besluit. 
 
 
8. Goedkeuring erfpachtovereenkomst tussen gemeente Berlaar en Iverlek. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op de wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht; 
 
Gelet op het feit dat de grond bestemd is voor het oprichten van een cabine. 
 
Gelet op de collegiale beslissing van 5 september 2013 waarbij het ontwerp van erfpachtovereenkomst ter 
goedkeuring naar de gemeenteraad werd verwezen; 
 
Gelet op het hiernavolgend ontwerp van erfpachtovereenkomst waarbij de gemeente Berlaar als erfpachtgever 
aan de Iverlek als erfpachter, die aanvaardt, een recht van erfpacht verleent voor 99 jaar, op het terrein gelegen 
aan de Zomerstraat, 1e afdeling, sectie D, zonder nummer, 30 m². 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
                Erfpachtovereenkomst 

voor een perceel grond 

Document  
 
DA 2012/09-02 

 
Tussen de ondergetekenden 
 
1. De gemeente Berlaar 
        Markt 1  
 2500 Berlaar, vertegenwoordigd door Walter Horemans, burgemeester en Anja Neels, secretaris hierna 

genoemd "de erfpachtgever" 
 
 en 
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2.    De opdrachthoudende vereniging IVERLEK, Aarschotsesteenweg 58 te 3012 Wilsele – Leuven, 
       In deze overeenkomst vertegenwoordigd door: 
       Negotiator: landmetersbureel Drawing Assistance bvba, volgens contract 4600007580 met Eandis 
        vertegenwoordigd door Dhr. Kerremans Cris - zaakvoerder - 0475/41.55.68  
       wonende te:  2235 Hulshout, Ceulemansstraat 10 
  
       hierna genoemd "de erfpachter" 
 
       is het volgende overeengekomen : 
 
1)  De erfpachtgever, handelend in hoedanigheid van eigenaar, verleent aan 
 de erfpachter, die aanvaardt, een erfpachtrecht.voor 99 jaar met betrekking tot een perceel grond: 
  
 gelegen te 2590 Berlaar 
  
 langsheen de Zomerstraat 
 met een oppervlakte van ca 30 m² 
 gekadastreerd,1e afdeling, sectie D zonder nummer 
 Volgens bijgevoegde schets van het landmetersbureel Drawing Assistance bvba 
 begrensd door de letters A-B-C-D 
 nadien in plan te brengen door Landmetersbureel Drawing Assistance bvba.                                        
 
2) Het perceel grond is bestemd voor het oprichten van een cabine. 
 
 Er wordt overeengekomen dat de erfpachter eigenaar zal blijven van deze cabine en van de er in opgestelde 

toestellen en uitrusting. 
 
 
3) De erfpachtgever verleent aan de agenten die werken voor de erfpachter en ook aan de uitrusting die zich in 

de cabine bevindt, op elk ogenblik toegang tot de cabine via zijn eigendom. 
 Eveneens bekomt de erfpachter toelating ondergrondse energieleidingen aan te leggen en te onderhouden in 

de eigendom van de erfpachtgever. 
 
 De stroken voor toegang tot de cabine en doorgang voor ondergrondse leidingen zijn weergegeven op het 

plan waarvan hiervóór sprake. 
 
 Het recht van toegang en doorgang over deze stroken wordt voor de ganse duur van het erfpachtrecht 

toegestaan en aanvaard ten titel van erfdienstbaarheid in het voordeel van de cabine, die opgericht is op het 
perceel grond waarvoor het erfpachtrecht wordt verleend. 

 
4) Huidige erfpachtovereenkomst wordt aangegaan voor een termijn van 99 jaar  

  welke aanvang neemt op 1/10/2013 om te eindigen op 30/09/2112.  
  
 Bij het einde van de overeenkomst zal de erfpachter de cabine met haar uitrusting van het perceel grond 

verwijderen zonder dat de erfpachtgever recht heeft op enige schadevergoeding hieromtrent. 
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5)   Als enige vergoeding en ter erkenning van het eigendomsrecht van de erfpachtgever zal de erfpachter op de 
eerste januari van elk jaar aan de verpachter een recht betalen van 1,00 EUR. 

        
 
6) De erfpachter behoudt zijn burgerlijke aansprakelijkheid voor de ongevallen veroorzaakt door zijn installaties. 
 
7) De erfpachter mag zijn erfpachtrecht met bijhorende erfdienstbaarheid overdragen aan derden met last voor 

de overnemer in te staan voor de verdere uitvoering van deze overeenkomst. 
 
8) Voor alles wat niet uitdrukkelijk beschreven is in deze erfpachtovereenkomst verklaren de erfpachtgever en de 

erfpachter zich te schikken naar de bepalingen van de wet van 10 januari 1824 betreffende het recht van 
erfpacht. 

 
9) De authentieke akte van de overeenkomst zal verleden worden voor het ambt van notaris Cuvelier, Markt 85 

te2590 Berlaar 
en dit normaal binnen de vier maanden na het ondertekenen van deze voorlopige overeenkomst. 

 
 Deze termijn kan, mits gegronde redenen, verlengd worden, onder andere om aan de erfpachter, indien hij dit 

nodig acht, toe te laten vooraf de erfpacht te laten goedkeuren door zijn Raad van Bestuur of directiecomité. 
 Ingeval van verlenging kan de erfpachter deze overeenkomst laten registreren vóór het einde van de termijn 

van vier maanden. 
 
 De oorsprong van eigendom is door de notaris op te nemen in de authentieke akte. 
  
  
10) Indien, in het kader van vorig artikel, de erfpacht niet goedgekeurd wordt door de Raad van Bestuur of het 

directiecomité van de erfpachter, wordt deze overeenkomst als nietig beschouwd. 
 
11) Teneinde te kunnen genieten van de vrijstelling van registratierechten en zegelrechten en dit in toepassing van 

artikel 161 paragraaf 2 van het Wetboek van de Registratierechten, artikel 59 van het Wetboek van de 
zegelrechten, de omzendbrief van de Minister van Financiën van 5 maart 1958 en de Ministeriële Beslissingen 
van 10 augustus 1941 en 17 maart 1958, verklaart de erfpachter : 

 
 - dat hij onder toepassing valt van de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, 
 
 - dat deze overeenkomst aangegaan wordt en noodzakelijk is tot verwezenlijking van zijn maatschappelijk 

doel en dus ten algemenen nutte, 
 
 - dat deze noodzakelijkheid zal voorgelegd worden aan zijn Raad van Bestuur en aan de Voogdijoverheid 

die de controle uitoefent op deze intercommunale. 
 
 De vrijstelling van registratierechten en zegelrechten geldt eveneens voor de bijlagen welke aan de 

authentieke akte gehecht zijn (Ministeriële Beslissing van  22 november 1957, nr EE/74.413). 
 
12)   Indien dit perceel/lokaal aangekocht (gehuurd, enz.) wordt in het kader van de uitbating van het               
        elektriciteits- en/of gasdistributienetwerk (zowel cabine als leidingen), is deze grond vrijgesteld    
        van bodemattest, overeenkomstig artikel 2,18° van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en            
        4,7° van het Vlarebo. 
 
13)  De erfpachter zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele milieuschade die hij aan het goed zou hebben 

toegebracht tijdens de duur van deze overeenkomst.  De erfpachtgever zal de erfpachter in elk geval 
schadeloos stellen voor de kosten en opgelegde beperkingen ingeval van enige vervuiling en/of milieuschade 
die niet door de erfpachter werd veroorzaakt. 
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14) In afwachting van het verlijden van de authentieke akte is het aan de erfpachter toegelaten op eigen risico het 
perceel grond in gebruik te nemen, mits voorlegging van een bouwvergunning. 

 
15) Alle kosten van deze erfpachtovereenkomst en van de authentieke akte zijn ten laste van de erfpachter. 
 
In drievoud opgemaakt te ...............................................................  
op ................. ...................................................................................  
 
Elke partij erkent één exemplaar ontvangen te hebben.  Het derde exemplaar is eventueel bestemd voor de 
registratie. 
 
Kerremans Cris 
zaakvoerder 
Drawing Assistance bvba 
landmetersbureel voor EANDIS-infra Mechelen 
Negotiator volgens contract 4600006335 
 
 
Dossierbeheerder 
 
 
De erfpachter                                    .............                                        De erfpachtgever 
 
 
 
Kerremans Cris      Walter Horemans 
          Burgemeester 
 
 
 
           
          Anja Neels 
          Secretaris 
__________________________________________________________________________________________ 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Dirk Aras wil weten of er nog andere cabines in het verschiet liggen. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er nog één cabine op de Doelvelden zal worden geplaatst en één 
aan de nieuwe school in de Pastorijstraat. 
 
Dirk Aras kan zich niet herinneren dat deze cabines al behandeld zijn door de gemeenteraad. 
 
Schepen Eddy Verstappen zegt dat dit inderdaad nog niet is gebeurd. Voor de Doelvelden is de 
stedenbouwkundige vergunning nog niet binnen. Voor de Pastorijstraat is de vergunning klaar; het gaat daar om 
de vervanging van de huidige cabine. Dit dossier is in aanvraag. 
 
Artikel 1 
Bovenbeschreven ontwerp van erfpachtovereenkomst wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen zal de nodige maatregelen treffen voor de uitvoering van dit besluit. 
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9. Bekrachtiging collegiale beslissing biometrische paspoorten en verblijftitels voor onderdanen van 
derde landen: goedkeuring overeenkomst met de federale overheid 
 
Gelet op de collegiale beslissing d.d. 14 augustus 2013 houdende biometrische paspoorten en verblijfstitels voor 
onderdanen van derde landen: goedkeuring overeenkomst met de federale overheid; 

Gelet op de omzendbrief van de FOD Buitenlandse Zaken d.d. 4 september 2012 betreffende het nieuw Belgisch 
biometrisch paspoort; 

Gelet op de omzendbrief van de FOD Buitenlandse Zaken en FOD Binnenlandse Zaken d.d. 15 maart 2013 
betreffende de biometrische verblijfstitels voor onderdanen van derde landen en paspoorten – voorstelling van de 
federale samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief van de FOD Buitenlandse Zaken en FOD Binnenlandse Zaken d.d. 5 juli 2013 
betreffende de biometrische paspoorten en verblijfstitels voor onderdanen van derde landen  – overeenkomst 
tussen uw gemeente en de FOD Binnenlandse Zaken en bestelling materiaal; 

Gelet op de verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een 
uniform model voor verblijftitels van onderdanen van derde landen zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 
380/2008 van de Raad van 18 april 2008 tot wijziging van verordening (EG) nr. 1030/2002 betreffende de 
invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen; 

Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen; 

Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de 
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling 
van een Rijksregister van de natuurlijke personen en meer bepaald artikel 6, §5, lid 1 dat het volgende bepaalt: 
“De federale overheid stelt de technische apparatuur nodig voor de elektronische kaart ter beschikking van de 
gemeente, die er eigenaar van wordt. De gemeente staat in voor de opslag en het onderhoud van de 
apparatuur.”; 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; 

Gelet op de regelgeving inzake paspoorten; 

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 23 maart 2012 waarbij de nodige apparatuur voor de registratie 
van biometrische gegevens in de verblijfstitels voor onderdanen van derde landen ter beschikking wordt gesteld 
van de gemeenten en waarbij het project van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken betreffende de 
verblijfstitels wordt uitgebreid tot de afgifte van paspoorten en waarbij de goedkeuring wordt gehecht aan de 
samenwerkingsovereenkomst tussen de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de federale 
overheidsdienst Buitenlandse Zaken inzake de invoering van biometrie in de Belgische gemeenten; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst van 20 april 2012 tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en de 
Minister van Buitenlandse Zaken inzake de invoering van biometrie in de Belgische gemeenten; 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 
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De collegiale beslissing van 14 augustus 2013 waarbij de overeenkomst tussen de Belgische staat en de 
gemeente Berlaar betreffende de afgifte van biometrische verblijftitels aan onderdanen van derde landen en van 
biometrische paspoorten aan Belgische burgers werd goedgekeurd en diensthoofd burgerzaken, Tine Wauters, 
werd aangeduid als contactpersoon wordt bekrachtigd. 

10. Herinschaling onbevaarbare waterlopen conform Doorbraak 63 ‘Waterbeleid en –beheer’ 
 
Gelet op het schrijven d.d. 1 februari 2013 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen (VVPW) en de 
Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP), waarbij de gemeenten van de provincie Antwerpen werden 
uitgenodigd voor de infosessies d.d. 20 februari 2013 rond de implementering van Doorbraak 63 “Waterbeleid en 
–beheer” van het Witboek Interne Staatshervorming, goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse regering van 8 april 
2011;  
 
Overwegende dat op de infosessie werd meegedeeld dat Vlaams minister Joke Schauvliege een plan van 
aanpak voor de herinschaling van de onbevaarbare waterlopen op 21 december 2012 heeft voorgelegd aan de 
Vlaamse regering. Dat zij daarbij heeft aangegeven dat de voorgestelde aanpak mogelijkheden biedt inzake 
efficiëntieverhoging, vereenvoudiging, optimalisatie van de inzet van deskundigheid en ervaring en het behoud 
van de betrokkenheid van de lokale actoren. 
 
Overwegende dat dit plan van aanpak werd uitgeschreven in een draaiboek door VMM i.s.m. VVSG, VVPW en 
VVP en hierin volgende mogelijkheden zijn voorzien voor de herinschaling van de onbevaarbare waterlopen: 

- Oud- en niet-geklasseerde waterlopen: 

o Ofwel opwaardering tot een geklasseerde waterloop wanneer belangrijk voor watersysteem 

o Ofwel administratieve afschaffing als onbevaarbare waterloop maar wel behouden als 
(polder)gracht (tenzij bedding niet meer aanwezig is).  

 
- 2e en 3e categorie waterlopen: 

o Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, provincie en desgewenst polder/watering  

o Herklassering van 3° naar 2° categorie 

o Herklassering van 2° naar 3° categorie voor waterlopen gelegen binnen grenzen betrokken 
gemeente 

o Uitbreiding polders/wateringen (binnen deelbekken) 

o Behoud huidige situatie 

 
- 1e en 2e categorie waterlopen: 

o Voorstellen voor hercategorisering i.f.v. verhoogde efficiëntie beheer.  

 
Overwegende dat op de infosessie werd aangekondigd dat de provincie Antwerpen per gemeente een overleg 
zal organiseren om in detail alle waterlopen en grachten op het grondgebied van de gemeente te bespreken; 
 
Gelet op het overleg met de provincie Antwerpen, de gemeente Berlaar en de PIDPA (rioolbeheerder) van 6 
maart 2013 en een plaatsbezoek met de provincie Antwerpen en de gemeente Berlaar op 2 april 2013; 
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Overwegende dat dit overleg heeft geresulteerd in een nieuwe waterlopenkaart met de nieuwe herinschaling voor 
de gemeente en de mogelijkheid tot samenwerkingsovereenkomst met de provincie Antwerpen; 
 
Overwegende dat van de provincieraad, gemeenteraad en de algemene vergaderingen van de betrokken polders 
en wateringen een formalisatie van de gemaakte afspraken verwacht wordt tegen september 2013. Dat de 
provincie deze beslissingen gebundeld overmaakt aan de VMM waarna deze ze bundelt voor Vlaanderen en 
bezorgt aan de minister;  
 
Overwegende dat de gemeente in 2009 een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met de provincie 
Antwerpen en de overige gemeenten binnen Waterschappen De Beneden Vliet en deelbekken Beneden Nete 
voor de uitvoering van de studieopdracht ‘Voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling voor de 
waterwegen en onbevaarbare waterlopen in waterschappen De Beneden Vliet en Beneden Nete’; 
 
Overwegende dat het om de volgende redenen aangewezen is om te beslissen tot het overdragen van de 
bevoegdheid voor het beheer van de onbevaarbare waterlopen van 3de categorie aan de provincie Antwerpen:  

• De betrokken waterlopen, of bovenlopen ervan, ontspringen soms in een buurgemeente, situeren zich 
op de grens met een buurgemeente of stromen afwaarts naar een andere buurgemeente, zodat eenheid 
van beheer (onderhoud) over gans de waterloop van cruciaal belang is om overstromingsproblemen te 
voorkomen.  

• De expertise binnen de dienst integraal waterbeleid van de provincie Antwerpen.  

• De provincie deelde op de infosessie van 20 februari 2013 mee, dat indien de gemeenten de 
bevoegdheid overdragen aan het provinciale niveau, dit betekent dat de provincie voortaan ook alle 
beheerkosten m.b.t. de overgenomen waterlopen op zich neemt; 

• Door het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de provincie in bijlage blijft de gemeente 
betrokken bij het waterlopenbeheer op haar grondgebied. Deze samenwerkingsovereenkomst kan na de 
effectieve overdracht nog aangepast worden naargelang de noden. 

 
Volgende waterlopen van 3e categorie worden overgedragen aan de provincie: 
Naam waterloop Detailgegevens  Geplande/gewenste projecten 

Plasloop  A.7.05.1, VHAG 9203  

Ebroekloop A.7.05.21, VHAG 9096  

Smetloop  A.7.05.2, VHAG 9063  

Heerebeek A.7.05.3, VHAG 9039  

 
Volgende waterlopen worden als 3e categorie (bevoegdheid gemeente) behouden: 
/ 
 
Volgende geklasseerde waterlopen worden gedeklasseerd: 
/ 
 
Volgende niet- en oud-geklasseerde waterlopen worden geklasseerd naar 2e of 3e categorie, aangeduid als een 
gracht met light-statuut of als gracht in de Vlaams Hydrografische Atlas behouden: 
Nummer/naam 
waterloop  

Ligging Argumenten  Voorstel  
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Nummer/naam 
waterloop  

Ligging Argumenten  Voorstel  

OA 12 (BEL_12, 
Plasloop) 

Tussen Liersesteenweg en 
Plasloop 

Ingebuisd stuk 
maakt deel uit van 
riolering 

Light-statuut 

OA 11 (BEL_11, 
Ebroekloop) 

Tussen Smidstraat en 
Ebroekloop (+/- 50m) 

Afvoer van de 
velden (Doelvelden) 

Light-statuut 
(voorstel 
provincie na 
terreinbezoek) 

Nieuwe gracht in 
VHA (bovenloop 
van de Ebroekloop) 
nr 25 op de kaart 
van de gemeente) 

Vanaf Smidstraat tot 
ongeveer 90m over de 
spoorweg + aftakking naar 
Havik 

Afvoer van de 
velden (Doelvelden) 

Light-statuut 
(voorstel 
provincie na 
terreinbezoek) 

Smetloop (niet 
geklasseerd, 
VHAG 9063) 

Tussen Aflaar/3de cat en 
Smidstraat 

Belangrijke 
afwateringsgracht 
voor dat gebied 

2de categorie 

Nieuwe gracht in 
VHA (nr 20 op de 
kaart van de 
gemeente) 

Tussen Smidstraat en 
Welvaartstraat 

Belangrijke 
afwateringsgracht 
voor dat gebied 

Light-statuut 

Niet geklasseerde 
waterloop (zonder 
naam, VHAG 9107) 
=> “Laarloop” + 
nieuwe waterloop 
in VHA (bochtje) 

Tussen Aflaar en de 
Smetloop (met westelijke 
vertakking ipv huidige loop) 

 2de categorie 

Niet geklasseerde 
waterloop (zonder 
naam, VHAG 9107) 
=> “Laarloop” 

Deel stroomopwaarts van 
Aflaar 

 Light-statuut 
(voorstel 
provincie na 
terreinbezoek) 

Nieuwe gracht in 
VHA (nr 23 op de 
kaart van de 
gemeente) 

Tussen het niet 
geklasseerde stuk (zie hier 
boven) en Smidstraat 
(naast vroegere hoeve 
Slootje) 

 Light-statuut 

Heerebeek (niet 
geklasseerd, 
VHAG 9039) 

Tussen Smidstraat tot 
ongeveer 110m ten oosten 
van Hemelshoek 

Dit gebied aan 
Hemelshoek gaat 
ontwikkeld worden 
(KMO) 

Light-statuut 

Nieuwe gracht in 
VHA (nr 31 op de 
kaart van de 
gemeente) 

Tussen niet geklasseerde 
stuk van Heerebeek (zie 
boven) en Hemelshoek 

Dit gebied aan 
Hemelshoek gaat 
ontwikkeld worden 
(KMO) 

Light-statuut 
(voorstel 
provincie na 
terreinbezoek) 
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Nummer/naam 
waterloop  

Ligging Argumenten  Voorstel  

OA 8 (BEL_08, 
Aflaerbeek) 

Tussen Heerebeek en 
spoorweg 
 
 

Belangrijke 
afwatering 

2 cat 

Nieuwe gracht  in VHA 
(nr 29 op de kaart van 
de gemeente), 
“Aflaerbeek”? 
 
 
 

Tussen de spoorweg 
(Melkouwen) en 
Aarschotsebaan (met 
westelijke tak) 
 
Oostelijke tak van nr 29 aan 
de Aarschotsebaan 

 Light-statuut 
(voorstel provincie  
 
 
Gracht 

Nieuwe gracht 
Nr 28 op de kaart 
van de gemeente  

Vanaf onder spoorweg 
(Melkouwen station) naar 
de waterloop nr 29 op de 
kaart van de gemeente 

 Light-statuut 
(voorstel 
provincie) 
 

Reetbeek (niet 
geklasseerd, 
VHAG 8997) 

Tussen Reetbeek 3de cat 
(Heist-op-den-Berg) tot 
ongeveer 50m ten noorden 
van Heistsebaan 

 Light-statuut 

Nieuwe gracht in 
VHA (nr 32 op de 
kaart van de 
gemeente) 

Tussen niet geklasseerd 
stuk Reetbeek (zie boven) 
over de Heistsebaan naar 
de Aarschotsebaan 

 Light-statuut 
(voorstel 
provincie na 
terreinbezoek) 

Niet geklasseerde 
waterloop (zonder 
naam, VHAG 9020) 
/ OA 3 (BEL_03, 
Eizenloop) 

Vanaf ten noorden van de 
Venushoek tot de 
Gestelbeek (heel de 
waterloop uitgezonderd de 
meest stroomopwaartse 
200m) 

 2de cat 

OA 3 (BEL_03, 
Eizenloop) 

Stukje dat niet overlapt met 
niet geklasseerde 
waterloop (zie boven), +/- 
de meest stroomopwaartse 
150m 

 Light-statuut 
(nog controle 
door de 
gemeente nodig) 

Nieuwe gracht in 
VHA (nr 27a op de 
kaart van de 
gemeente) 

Vanaf Venushoek tot de 
niet geklasseerde 
waterloop (zonder naam, 
VHAG 9020) 

 Light-statuut 
(nog controle 
door de 
gemeente nodig) 

Nieuwe gracht in 
de VHA (zonder nr 
op de kaart van de 
gemeente) 

In het verlengde van OA 3 
naar de grens met Heist-
op-den-Berg 

Beheer door 
aangelanden 
volstaat 

Gracht 
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Nummer/naam 
waterloop  

Ligging Argumenten  Voorstel  

OA 7 (BEL_07, 
Venusloop) 

Tussen Venushoek en 
Gestelbeek 

Belangrijk voor 
RWA 

Light-statuut 

OA 2 (GES_02, 
Hulstloop) + niet 
geklasseerde 
waterloop VHAG 
9179)  

Stroomafwaarts de 
Legrellestraat 

 Light-statuut 

OA 2 (GES_02, 
Hulstloop) 

Stroomopwaarts de 
Legrellestraat  

Beheer door 
aangelanden 
volstaat 

Gracht 

OA 3 (GES_03, 
Het Beekje) + OA 
nr 2 (BEL_02, 
Beekje) + niet 
geklasseerde 
waterloop VHAG 
9124) 

Langs de Steenweg op 
Herenthout 

Beheer door 
wegbeheerder 
volstaat 

Baangracht 

OA 3 (GES_03, 
Het Beekje) + niet 
geklasseerde 
waterloop VHAG 
9124) 

Tussen de Rameyenstraat-
Gestelsesteenweg en de 
Steenweg op Herenthout 

Afwatering kasteel Light-statuut 

OA 16 (BEL_16, 
Leemputtenloop) 

Vanaf ongeveer 50m ten 
westen van Leemputten tot 
aan de Itterbeek 

Groot debiet, 
afwatering naar 
Itterbeek, afwatering 
van Putte, 
bufferfunctie 

2de categorie 

Niet geklasseerd 
(zonder naam, 
VHA 8580) 

Zuidelijk deel (vanaf 
samenkomst met VHAG 
18387) 

 Light-statuut 
(voorstel 
provincie na 
terreinbezoek) 

Niet geklasseerd 
(zonder naam, 
VHA 18387) 

Tussen niet geklasseerde 
waterloop (VHAG 8580) en 
gracht nr 44 op de kaart 
van de gemeente 

 Light-statuut 
(voorstel 
provincie na 
terreinbezoek) 

Nieuwe gracht in 
VHA (nr 44 op de 
kaart van de 
gemeente) 

Tussen niet geklasseerde 
waterloop (VHAG 18387) 
en de Kegelstraat 

 Light-statuut 
(voorstel 
provincie na 
terreinbezoek) 

Nieuwe gracht in 
VHA (nr 45 op de 
kaart van de 
gemeente) 

Tussen de niet 
geklasseerde waterloop 
(VHAG 8580) en de 
Kegelstraat 

 Light-statuut  
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Nummer/naam 
waterloop  

Ligging Argumenten  Voorstel  

Nieuwe gracht in 
VHA 

Tussen niet geklasseerde 
waterloop (VHAG 8580) 
ten oosten van de 
Berlaarbaan naar de 
Itterbeek 

 Light-statuut 

Nieuwe gracht in 
VHA (nr 6 op de 
kaart van de 
gemeente, “Klets-
Nete”) 

Twee takken: vanaf 
Bastijnstraat (westelijke 
tak) en vanaf 
Liersesteenweg (oostelijke 
tak) => vloeien samen af 
naar de Grote Nete 

Groot debiet Light-statuut 
(voorstel 
provincie na 
terreinbezoek) 

Nieuwe gracht in 
VHA (nr 17 op de 
kaart van de 
gemeente) 

Tussen Constant 
Verhulststraat (scouts) en 
Gestelbeek 

 Light-statuut 
(voorstel 
provincie na 
terreinbezoek) 

Nieuwe gracht in VHA 
(nr 34 op de kaart van 
de gemeente) 

Vanaf de Brandestraat tot aan 
de overgang van 
Hazendonkloop van 3de naar 2de 
cat  

Waterproblemen (bv op 
militair domein) 

Light-statuut  

Nieuwe gracht in VHA 
(nr 39 op de kaart van 
de gemeente) 

Vanaf de Welvaartstraat tot aan 
de gracht nr 34 op de kaart van 
de gemeente 

 Light-statuut 

Nieuwe gracht in VHA 
(nr 41 op de kaart van 
de gemeente) 

Tussen Hemelshoek en de 
Brandestraat (Hazendonkloop) 

 Light-statuut (voorstel 
provincie na 
terreinbezoek) 

Nieuwe gracht in VHA 
(nr 40a op de kaart van 
de gemeente) 

Tussen Hemelshoek en de 
Hazendonkloop 

 Light-statuut 

Nieuwe gracht in VHA 
(nr 43 op de kaart van 
de gemeente) 

Tussen de Aarschotsebaan  en 
de Berlaarse Laak (3de cat, Lier)  

Toekomstige 
ontwikkeling KMO-zone 
(zie ook Heerebeek) 

Light-statuut (voorstel 
provincie na 
terreinbezoek) 

Nieuwe gracht in VHA 
(nr 34 op de kaart van 
de gemeente) 

Vanaf de Brandestraat tot aan 
de overgang van 
Hazendonkloop van 3de naar 2de 
cat  

Waterproblemen (bv op 
militair domein) 

Light-statuut  

OA 14 (BEL_14, 
Misloop) 

+/- 300m, meest stroomafwaarts 
vanaf de grens met Lier tot de 
Berlaarse Laak 

Beheer door 
aangelanden volstaat 

Light-statuut 

Waterloop zonder 
naam (niet 
geklasseerd, 
VHAG 9156, nr 48 
op de kaart van de 
gemeente) 

In Gestel, achter Achterhoek Op vraag van de 
gemeente 

Light-statuut 
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Nummer/naam 
waterloop  

Ligging Argumenten  Voorstel  

Nieuwe waterloop 
in de VHA,  

nr 51 op de kaart van de 
gemeente 

Vanaf de Melkouwensteenweg 
tot aan de waterloop zonder 
naam (VHAG 9008) 

Op vraag van de 
gemeente 

Light-statuut 

Nieuwe waterloop 
in de VHA,  

nr 5 op de kaart van de 
gemeente 

 Op vraag van de 
gemeente 

Light-statuut 

Nieuwe waterloop 
in de VHA,  

nr 10 op de kaart van de 
gemeente 

Vanaf de Bastijnstraat naar de 
Berlaarse Laak, net ten noorden 
van de Misstraat 

Op vraag van de 
gemeente 

Light-statuut 

Nieuwe waterloop 
in de VHA,  

nr 14 op de kaart van de 
gemeente 

Vanaf thv de Dr. V.D. 
Borghtstraat tot aan de 
Gestelbeek 

Op vraag van de 
gemeente 

Light-statuut 

Nieuwe waterloop 
in de VHA,  

nr 18 op de kaart van de 
gemeente 

Vanaf de Constant 
Verhulststraat tot aan de 
Gestelbeek 

Op vraag van de 
gemeente 

Light-statuut 

Nieuwe waterloop 
in de VHA,  

nr 21 op de kaart van de 
gemeente 

Vanaf de Steenweg op 
Herenthout tot aan de 
Gestelbeek (Kijfbossen) 

Op vraag van de 
gemeente 

Light-statuut 

Nieuwe waterloop 
in de VHA,  

nr 22 op de kaart van de 
gemeente 

Vanaf Kijfbossen tot aan de 
waterloop nr 22 op de kaart van 
de gemeente 

Op vraag van de 
gemeente 

Light-statuut 

Nieuwe waterloop 
in de VHA,  

nr 24 op de kaart van de 
gemeente 

Twee takken (vanaf Kijfbossen 
en vanaf de Hertstraat) naar de 
Gestelbeek 

Op vraag van de 
gemeente 

Light-statuut 

Nieuwe waterloop 
in de VHA,  

nr 40b op de kaart van 
de gemeente 

 Op vraag van de 
gemeente 

Light-statuut 

 
Volgende niet-geklasseerde waterlopen worden geschrapt uit de Vlaams Hydrografische Atlas:  
/ 
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Ook volgende waterlopen van de oude atlas worden administratief afgeschaft: 
Nummer/naam 
waterloop van 
oude atlas 

Argumenten  

OA 1 (BEL_01, 
Ghestelbeek) 

Is nu de Gestelbeek (2de cat, A.7.05, VHAG 8925). 

OA 4 (BEL_04, 
Hellegatbeek) 

Is nu de Gestelbeek (2de cat, A.7.05, VHAG 8925). 

OA 5 (BEL_05, 
Molenveldbeek) 

Is nu de Molenvenne Beek (2de cat, A.7.05.5, VHAG 8984). 

OA 6 (BEL_06, 
Reetbeek) 

Is nu de Reetbeek (2de cat, A.7.05.4, VHAG 8997). Het bochtje aan de 
Gestelbeek bestaat niet meer. 

OA 8 (BEL_08, 
Aflaerbeek) 

Is nu deels de Heerebeek (3de cat, A.7.05.3, VHAG 9039).  

OA 9 (BEL_09, 
Heerebeek) 

Is nu de Heerebeek (3de cat, A.7.05.3, VHAG 9039). 

OA 10 (BEL_10, 
Smetloop) 

Is nu de Smetloop (3de cat, A.7.05.2, VHAG 9063). 

OA 11 (BEL_11, 
Ebroekloop) 

Is grotendeels de Ebroekloop (3de cat, A.7.05.21, VHAG 9096).  

OA 12 (BEL_12, 
Plasloop) 

Is nu grotendeels de Plasloop (3de cat, A.7.05.1, VHAG 9203). Het stuk ten 
zuiden van de Liersesteenweg bestaat niet meer. 

OA 13 (BEL_13, 
Berlaersche Laak) 

Is nu de Berlaarse Laak (2de cat, A.7.03, VHAG 9219).  

OA 15 (BEL_15, 
Itterbeek) 

Is nu de Itterbeek (2de cat, A.6.16, VHAG 8526). 

OA 1 (GES_01, 
Gestelbeek) 

Is nu de Gestelbeek (2de cat, A.7.05, VHAG 8925). 

 
 
Overwegende dat bijgevolg het advies van de dienst gunstig is wat betreft de nieuwe waterlopenkaart van de 
gemeente en een eventuele samenwerkingsovereenkomst met de provincie Antwerpen (zie bijlage). 
 

 
BESLUIT EENPARIG 

 
Artikel 1 
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In te stemmen met de voorgestelde wijziging van de inschaling van de waterlopen op het grondgebied Berlaar 
onder voorbehoud van de concrete inhoud die aan het ‘Light’-statuut zal worden gegeven en desgevallend voor 
deze waterlopen alsnog te opteren voor een inschaling als 3e categorie dan wel gracht. 

 
Artikel 2  

 
Onderhavige beslissing voor kennisname en verder gevolg over te maken aan:  

• de provincie Antwerpen – dienst Integraal Waterbeleid te Antwerpen 

•  de PIDPA-Hidrorio. 

 
11. Uitbreiding opdracht omgevingswerken Lambertusplaats - gunning 
 
Dit punt is zonder voorwerp. 
 
12. VZW Wolkewietje – balans 2012 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 
 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen; 
 
Gelet op de ministeriële rondzendbrief van 21 april 1993 betreffende de uitoefening van gemeentelijke en 
provinciale belangen in samenwerking met private rechtspersonen- toelagen- vereisten inzake openbaarheid en 
inzagerecht; 
 
Gelet op de raadsbeslissing van 20 juni 2000 (punt 21) houdende princiepsbeslissing tot oprichting van de VZW 
Kinderdagverblijf Ballaarweg; 
 
Gelet op de raadsbeslissing van 20 juni 2000 (punt 22) tot goedkeuring van de statuten  van de VZW 
Kinderdagverblijf Ballaarweg; 
 
Gelet op de raadsbeslissing van 15 maart 2005 (punt 19) houdende kennisname van de nieuwe statuten van de 
VZW en de naamswijziging in VZW Wolkewietje; 
 
Gelet op het verslag van de algemene vergadering van VZW Wolkewietje van 24 juni 2013 houdende 
goedkeuring van de rekening van 2012 met bijgevoegd de balans voor het werkingsjaar 2012 (jaarverslag 2012); 
 
Overwegende dat uit nazicht duidelijk blijkt dat de subsidie van 2012 effectief besteed is aan de werking zoals als 
voorwaarde was gesteld in artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing van 18 september 2012 (punt 11); 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Enig artikel 
Keurt de voorgelegde balans 2012 van de VZW Wolkewietje goed. 
 
13. Toekenning subsidie van 13.700 euro aan de VZW Wolkewietje m.b.t. het dienstjaar 2013 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 
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Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen; 
 
Gelet op de ministeriële rondzendbrief van 21 april 1993 betreffende de uitoefening van gemeentelijke en 
provinciale belangen in samenwerking met private rechtspersonen - toelagen – vereisten inzake openbaarheid en 
inzagerecht; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 20 juni 2000 (punt 21) houdende princiepsbeslissing tot oprichting van de VZW 
Kinderdagverblijf Ballaarweg; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 20 juni 2000 (punt 22) tot goedkeuring van de statuten van de VZW 
Kinderdagverblijf Ballaarweg; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 15 maart 2005 (punt 19) houdende kennisname van de nieuwe statuten van de 
VZW en de naamswijziging in VZW Wolkewietje; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 18 december 2012 (punt 5)  houdende goedkeuring van het gemeentebudget dj. 
2013; 
 
Gelet op de raadsbeslissing van heden (punt 12) houdende goedkeuring van de balans 2012 van de VZW 
Wolkewietje; 
 
Gelet op het visum van de gemeenteontvanger d.d.7 augustus 2013 (nr. 2013/35); 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Artikel 1 
Er wordt aan de VZW Wolkewietje voor het dienstjaar 2013 een subsidie van 13.700 euro toegekend om een 
werking op te zetten met als doel het organiseren, coördineren en beheren, ofwel door de vereniging zelf of door 
derden, van elke geschikt geachte vorm van instelling of diensten voor het verblijf en de verzorging van kinderen 
tussen nul en drie jaar, van wie de ouders om redenen van beroepsactiviteit en van elk ander door de raad van 
bestuur als geldig weerhouden motief, zelf niet kunnen instaan voor hun oppas en verzorging. 
 
Artikel 2 
De gemeenteraad zal kennisnemen van de balans en verifiëren of de gelden effectief werden gebruikt voor de 
werking zoals omschreven in artikel 1 van dit besluit. 
 
Artikel 3 
De toekenning van deze subsidie wordt afhankelijk gesteld van de vigerende wetgeving op de toekenning van 
subsidies.  
 
Artikel 4 
De geëigende kredieten hiervoor zijn voorzien in het gemeentebudget dj. 2013 (1313 1253 M 0945 64920200). 
 
14. Motie in verband met de financiële toestand van de 13 centrumgemeenten 
 
Gelet op het feit dat de centrumgemeenten in het Nieuwsblad van woensdag 10 april 2013 en de Morgen van 
dinsdag 16 april 2013 stellen dat de financiële toestand van hun respectieve steden onhoudbaar wordt; zij stellen, 
citaat: straks gaan alle steden in het rood en daarvoor zal de burger opdraaien; 
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Overwegende dat de centrumgemeenten aan de noodrem trekken omdat zij niet meer in staat zijn hun 
dienstverlening te financieren ten gevolge van de weerslag van de financieel economische crisis op hun 
ontvangsten die de stijgende uitgaven niet meer kunnen opvangen; 

Gelet op het feit dat deze 13 centrumgemeenten nochtans door het Vlaams Gemeentefonds zeer behoorlijk 
betoelaagd worden: 56,11 % van deze toelage wordt voor deze steden gereserveerd; 

Overwegende dat de 295 andere Vlaamse gemeenten, die eveneens met dezelfde problemen af te rekenen 
hebben, niet op deze voorkeursbehandeling kunnen rekenen en het moeten stellen met 43,89 % van de toelage 
van het Vlaams gemeentefonds; 

Overwegende dat onze gemeente het moet stellen met 0,089 % van de toelage van het Vlaams gemeentefonds; 

Teneinde, andermaal, de aandacht van de Vlaamse overheid te vestigen op deze ongelijke behandeling keurt de 
gemeenteraad de bijgaande motie goed en zal deze overmaken aan de voorzitter van het Vlaamse parlement, de 
minister-president van de Vlaamse regering, de viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams 
minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en de Vlaamse rand; 

BESLUIT met 16 ja-stemmen tegen 5 nee-stemmen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Dirk Aras, Jef Daems, 
John Steurs, Artur Issaev, Rita Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, 
Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter Horemans 
Nee-stemmen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Koen Kerremans, Leen Janssens  
 

Dirk Aras licht toe dat deze motie afkomstig is uit Lennik. De problematiek die wordt aangekaart, klopt; er komt 
heel wat af op de gemeenten. Deze motie vraagt echter aan Vlaanderen om 1,2 miljard euro op jaarbasis vrij te 
maken door een extra fonds te creëren voor de centrumsteden én het Gemeentefonds te behouden. Dit lijkt niet 
echt realistisch. Maar omdat het politieke signaal, de noodkreet vanuit de gemeenten, primeert op dit eerder 
technische aspect, zal het Vlaams Belang deze motie ondersteunen. 

Koen Kerremans verklaart dat Groen tegenstemt, omdat de fractie niet begrijpt waarom er niet gekozen is voor 
de motie die door VVSG is opgesteld en die unaniem door de gemeenten werd goedgekeurd. In de voorliggende 
versie worden er punten uit de VVSG-motie overgenomen, maar de begeleidende teksten zijn van een heel 
ander allure. Een aantal redeneringen houden geen steek, bijvoorbeeld over Antwerpen en Gent die 
proportioneel meer geld krijgen, alsof een stad vergeleken kan worden met de opdrachten van een gemeente 
zoals Berlaar. Dat er iets aan de financiering moet gebeuren, is voor iedereen duidelijk. Maar de argumentatie die 
hier geformuleerd wordt, is soms naast de kwestie, bijvoorbeeld waar er plots verwezen wordt naar de 
geldstromen naar het zuiden des lands. De bedragen die geciteerd worden, kloppen niet met de werkelijkheid, 
noch de redenering erachter. De waarheid is heel wat genuanceerder. Daarom zal Groen deze tekst niet 
goedkeuren. 

Burgemeester Walter Horemans licht toe dat er gekozen is voor deze tekst, omdat de VVSG-versie te algemeen 
was. De steden zaten toen mee aan tafel; de voorliggende tekst formuleert daarentegen op kernachtige manier 
de problematiek van de kleinere gemeenten. 

 

Recent hebben de 13 centrumgemeenten via de media er op gewezen dat hun financiële toestand onhoudbaar 
wordt. Deze centrumgemeenten verwijzen naar: 
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• De stijging van de pensioenfactuur van de statutaire ambtenaren 
• Door de crisis en de vergrijzing doen steeds meer mensen beroep op het OCMW; 
• Door het stijgende geboortecijfer zijn er extra kredieten nodig voor scholenbouw en kinderopvang 
• De stijgende kosten van de politiehervorming 
• De hervorming van de civiele veiligheidsdiensten en het niet uitvoeren van de wet van 15 mei 2007 

(50% ten laste van de federale overheid en de lokale besturen) door de federale overheid (nu zijn 90 % 
ten laste van de lokale besturen en 10 % ten laste van de federale overheid); 

• De stijgende kosten van de energievoorziening; 
• Het substantieel verminderen van de dividenden van de financierings- en energie intercommunales; 

De centrumgemeenten wijzen eveneens naar de relatief kleine aangroei van de toelage van het Vlaams 
gemeentefonds. 

Inzonderheid wat het Vlaams gemeentefonds betreft zijn deze 13 centrumgemeenten nochtans substantieel 
bevoordeeld tegenover de 295 andere Vlaamse gemeenten, die eveneens met dezelfde problemen 
geconfronteerd worden. 

De toelage van het Vlaams gemeentefonds ten bedrage van 2.098.051.000 euro voor 2012 wordt voor 56,11 % 
(1.177.313.881 euro) toebedeeld aan de 13 centrumgemeenten; de andere 295 gemeenten moeten het stellen 
met 43,89 % (920.737.119 euro). Deze verdeling wordt geregeld door artikel 6 van het decreet van 26 januari 
2012. 

Antwerpen en Gent krijgen 39,93 % (837.680.627 euro) van de toelage van het gemeentefonds, terwijl hun 
bevolking maar 12 % van het Vlaams gewest bedraagt. 

Bovenop de toelage van het Vlaams gemeentefonds krijgen de 13 centrumgemeenten nog een federale toelage 
van 117.695.427 euro. 

De gemeente Berlaar moet het stellen met 0,089 % (1.861.199 euro) van de toelage van het Vlaams 
gemeentefonds en zonder federale toelage. 

De problemen die de centrumgemeenten terecht signaleren komen nog harder aan voor de 295 andere Vlaamse 
gemeenten die niet kunnen rekenen op de voorkeursbehandeling inzake de verdeling van de kredieten van het 
gemeentefonds en toch dezelfde dienstverlening moeten financieren, zij het op een andere schaal; 

Ondanks het bijzonder statuut voor de centrumgemeenten (o.a. Gent en Mechelen) gaan deze nu reeds over tot 
het ontslag van personeelsleden en het niet of gedeeltelijk vervangen van diegenen die de diensten verlaten; 

Terwijl de Vlaamse overheid de toelage van het gemeentefonds (jaarlijkse groei: 3 %) niet substantieel kan 
verhogen worden jaarlijks naargelang de bron tussen 10 à 15 miljard euro naar het zuiden des lands 
getransfereerd zonder enige controle, noch resultaatverbintenis. 

De gemeenteraad verzoekt de Vlaamse overheid dringend de nodige middelen ter beschikking te stellen om het 
functioneren van de lokale basisdemocratie niet verder uit te hollen en dringt aan op een grondige herverdeling 
van de kredieten van het Vlaamse gemeentefonds. 

Gezien de overmatige betoelaging van de 13 centrumgemeenten stelt de gemeenteraad voor deze uit het 
Vlaams gemeentefonds te lichten, zonder de kredieten ervan te verminderen, en ze in een afzonderlijk fonds te 
groeperen naar analogie met de regeling van het stedenfonds. 

15. Goedkeuring gebruik logo van de gemeente Berlaar door fanfare “Willen is Kunnen” 
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Neemt kennis van de elektronische aanvraag d.d. 18 maart 2013 van Ludo Winckelmans, voorzitter van fanfare 
“Willen is Kunnen” voor het gebruik van het gemeentelijk wapenschild om dit te verwerken in het ontwerp van hun 
nieuwe vlag. 

Gelet op de richtlijnen over gebruik gemeentewapen die terug te vinden zijn in de omzendbrief van Van 
Grembergen van 21 juli 2001 (BA-2001/12). 

Overwegende dat daarin bepaald wordt dat alleen de gemeente over haar wapen mag beschikken. 

Overwegende dat de gemeenteraad beschikt over het eigendomsrecht van het gemeentelijk wapen en oordeelt 
of het gebruik door derden al dan niet toegestaan is. 

BESLUIT EENPARIG 

Keurt het gebruik van het gemeentelijk wapenschild door fanfare “Willen is Kunnen” goed, op voorwaarde dat het 
niet vervormd wordt. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN VOLGENDE PUNTEN OP DE 
AGENDA GEPLAATST DOOR: 
 
Raadsleden Jef Daems en John Steurs : 
 
19.I Inspectieverslag Zorginspectie BKO Roefels 
 
In het schepencollege van 14/8/2013 maakte punt 43 melding van het inspectieverslag van de zorginspectie. 
Ernstige tekortkomingen mbt het kwaliteitsmanagementsysteem en de zelfevaluatie, de bezetting, de 
personeelsinzet, veilige opvangomgeving en de toegangsbeveiliging werden vastgesteld na een driedaags 
inspectiebezoek van 18, 20 en 21 juni 2013. Drie maanden na dit zeer slecht rapport hadden we graag van de 
schepen van gezin vernomen wat hij ondertussen heeft ondernomen om aan deze waslijst van tekortkomingen te 
verhelpen. 
Hoe komt het dat er zoveel gebreken zijn, terwijl onze bko roefels toch extra administratieve ondersteuning heeft 
in vergelijking met andere bko’s ? 
Werd het inspectiebezoek van zorginspectie vooraf aangekondigd ? Zo ja, waarom hebt U dan niet een aantal 
zaken nog in orde gebracht voor het inspectieverslag. 
Was de schepen van gezin op de hoogte van al die gebreken ? Zo niet, wanneer werd hij op de hoogte gebracht 
? 
Is er intussen een stappenplan uitgewerkt om al die tekortkomingen in orde te brengen ? Zo ja, hadden we graag 
hiervan een afschrift ontvangen. 
Welke proactieve stappen onderneemt de schepen van gezin om te vermijden dat de bko roefels nog zo’n slecht 
vernietigend rapport krijgt ? 
 
 
Schepen Willy Beullens stelt vooraf dat de formulering van dit punt toch wat nuancering vereist, bijvoorbeeld 
‘ernstige tekortkomingen’, ‘slecht vernietigend rapport’ e.d. Er zijn drie inspecties geweest, twee onaangekondigd 
(op 18 en 20 juni) en één aangekondigd (op 21 juni) , die geleid hebben tot dit verslag. Het grootste deel van de 
opmerkingen heeft te maken met het kwaliteitshandboek, dat inderdaad niet in orde is. De redenen daarvan zijn 
de gewijzigde wetgeving en de wissel in coördinator bij BKO zonder een overlappingsperiode. De interim-
coördinator heeft haar handen vol gehad met de problemen van overbezetting, personeelstekorten, … Er was te 
weinig tijd om ook het handboek aan te passen. Het is de bedoeling dat dit prioritair zal worden aangepakt door 
de vaste coördinator, die haar job hervat op 15 oktober. 
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John Steurs wil weten of er een tijdslimiet gesteld is voor dit handboek. 
 
Schepen Willy Beullens verklaart dat er afspraken zijn gemaakt met Kind en Gezin dat dit zo snel mogelijk in orde 
wordt gemaakt. Een aantal andere aspecten vormen er eveneens een onderdeel van, bijvoorbeeld de organisatie 
van de cursus levensreddend handelen, die nu is gepland in november. Als schepen van gezin was Willy 
Beullens op de hoogte van een aantal gebreken. Deze zijn ook ter sprake gekomen tijdens vergaderingen met de 
dienst en in samenspraak met het diensthoofd zijn er prioriteiten bepaald en werd er een stappenplan tot 
remediëring opgesteld. Hij benadrukt evenwel dat er wat betreft de kerntaken van BKO geen negatieve 
opmerkingen geformuleerd werden door de inspectie. Een groot probleem blijft wel de overbezetting van de BKO. 
De interim-coördinator heeft hieraan lang gewerkt om dit zoveel mogelijk in orde te krijgen, om voldoende 
mensen ter beschikking te hebben op de piekmomenten. We mogen gedurende bepaalde momenten de 
maximale capaciteit overschrijden, maar we zitten daar heel regelmatig ver boven. Dit moet opgelost geraken. Er 
werden reeds gesprekken opgestart met de scholen, die nu hervat moeten worden. Een piste zou bijvoorbeeld 
kunnen zijn dat het eerste half uurtje opvang overbrugd kan worden in de scholen zelf, wat op zich al een hele 
stap in de goede richting zou betekenen. Binnen BKO moet er immers een begeleider worden voorzien per 14 
kinderen; op school geldt die beperking niet. 
 
John Steurs vraagt of er opvang voorzien is in de nieuwe school. 
 
Schepen Willy Beullens bevestigt dat. Er is een nieuwe BKO voorzien in de nieuwe school, maar ook dan blijft de 
erkenning voor maximaal 110 kinderen gelden (Heikant en Centrum). 
 
Jef Daems polst naar de termijn waarbinnen alle tekortkomingen weggewerkt moeten zijn. 
 
Schepen Willy Beullens antwoordt dat de problemen zo snel mogelijk worden aangepakt. Bepaalde zaken 
moeten binnen de drie maanden opgelost worden voor Kind en Gezin. Waarschijnlijk volgt er dan een nieuwe 
controle. Eén van de zaken waaraan zwaar wordt getild, is het ontbreken van toegangscontrole. Hoe we dit 
moeten regelen, wordt in het midden gelaten. Hiervoor moeten we nu een oplossing zoeken, waarschijnlijk via 
een parlofoon-systeem. In de opvang Centrum is er een bijkomend probleem dat de ingang ook wordt gebruikt 
door de school. De gesprekken hierover zijn gaande. 
 
John Steurs wil graag op de hoogte gehouden worden van de evoluties in dit dossier. 
 
Schepen Willy Beullens belooft dit te zullen doen. 
 
Burgemeester Walter Horemans vat samen dat de vaste coördinator vanaf 15 oktober opnieuw haar taak hervat, 
zodat de zaken terug structureel kunnen worden aangepakt. Belangrijk is dat de ouders nog steeds heel tevreden 
zijn over onze service. Bovendien heeft de gemeente een nieuwe erkenning gekregen voor vijf jaar, wat betekent 
dat de situatie niet zo rampzalig is. De problematiek van de overbezetting heeft vooral te maken met de 
gewijzigde uren van het Heilig Hart van Maria.  
 
Schepen Willy Beullens vult nog aan door te stellen dat op die momenten het tekort aan begeleiding vaak wordt 
opgevuld door de administratieve hulp, door de coördinator en/of door het afdelingshoofd. Hij verwijst verder naar 
de punctuele antwoorden op de gestelde vragen, zoals hieronder opgenomen. 
 
 
Tekorten/aandachtspunten die geformuleerd werden: 
 
1) Het kwaliteitshandboek is niet aangepast aan de gewijzigde wetgeving van 06/05/2011. Ontbreekt o.a.: 

• een veiligheidsprocedure 
• een crisisprocedure 
• een procedure grensoverschrijdend gedrag 
• een procedure evaluatie door de opvangvoorziening van de samenwerking met gezinnen, de 

kinderen en de medewerkers 
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• een procedure evaluatie van de werking van de opvangvoorziening door het gezin en de 
medewerker 

• een procedure zelfevaluatie 
 

=> Opmerking:  
Het kwaliteitshandboek dateert van 2010 en moet nog worden bijgesteld in functie van de wijzigingen in de 
regelgeving die wijzigde in mei 2011. De vervangende coördinator informeerde zich reeds over deelname aan 
een werkgroep Kwaliteitshandboek bij de Cel Kinderopvang bij VVSG, maar deze werkgroepen zijn 
georganiseerd per jaar. Je schrijft je eind van het jaar in voor een volledig kalenderjaar. De deelname aan deze 
werkgroep zal dus iets zijn voor de vaste coördinator. Verder nam de vervangende coördinator reeds vanaf begin 
2013 deel aan een werkgroep rond kwaliteitszorg die werd opgestart door de lokale coördinatoren van het 
arrondissement Mechelen. Er werd echter voor geopteerd om het herschrijven van het kwaliteitshandboek uit te 
stellen tot de vaste coördinator terug in dienst zou komen, zodat er prioritair kon worden ingezet op: 
- een gestructureerd uurrooster 
- de vermindering van het aantal overuren 
- duidelijke taakomschrijvingen 
- een betere personeelsinzet 
- een correcte administratie 
- een hervorming van de busritten 
- het uitwerken van een degelijke structuur betreffende de vakantiewerkingen: draaiboek/vakantie, leidraad 
administratie, opvolgingsfiches kinderen, … 
 
2) Zelfevaluatie: Er is geen klachtenregister; de klachtenbehandeling moet nog verder uitgewerkt worden en de 
namen in het huishoudelijk reglement van de personen tot wie men zich kan wenden, zijn niet geactualiseerd. 
 
=> Opmerking:  
De klachtenprocedure maakt onderdeel uit van het nieuwe kwaliteitshandboek dat moet worden geschreven. De 
huidige klachtenprocedure voldoet niet meer aan de eisen. Graag verwijzen we hierbij naar het 
postregistratiesysteem dat in de gemeente werd uitgewerkt en dat in de toekomst, in navolging hiervan, voor 
klachtenbehandeling een eenduidige werkwijze zal waarborgen. Een aanpassing van het huishoudelijk reglement 
staat reeds een tijdje in de pijplijn en zou nog dit jaar moeten worden doorgevoerd. 
 
3) Op het vlak van de erkenningsvoorwaarden werden er amper tekorten vastgesteld! 
- In de artikels met betrekking tot de opvangkinderen (5) werd er slechts 1 “tekort” vastgesteld, namelijk dat 
kinderen niet vrij binnen en buiten kunnen spelen. 
 
=> Opmerking:  
Kinderen kunnen op locatie Heikant wél vrij binnen en buiten spelen; op locatie Centrum kunnen de Tieners & de 
Bengels wel vrij buiten spelen, enkel de Kleuters niet (trappen). 
- In de artikels met betrekking tot de ouderparticipatie werden er geen tekorten vastgesteld. 
- In de artikels met betrekking tot het personeel werd er ook slechts één “tekort” vastgesteld, namelijk dat de 
vorming rond het Attest Levensreddend Handelen niet tijdig werd opgenomen, zodat er geen geldig Attest 
Levensreddend Handelen voor elke medewerker en verantwoordelijke voorgelegd kan worden. Er werd echter 
reeds in mei geïnformeerd naar dergelijke opleiding. Een opleiding Levensreddend handelen staat dan ook al 
geruime tijd gepland op dinsdag 5 november 2013, in BKO Roefels met verplichte deelname voor alle 
begeleiders. 
 
4) Wat betreft een veilige opvangomgeving (toegangsbeveiliging) maakt Zorginspectie volgende opmerkingen: 
- er werden onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat iemand de opvangruimten en de 
buitenruimte ongemerkt kan betreden of verlaten. 
- de toegang tot de vestigingsplaats Centrum wordt gedeeld met andere verenigingen. 
- de tussenruimte van de Tieners naar de zolder van het aanpalend CKG is niet op slot. 
- op de vestigingsplaats Heikant bevinden zich een achterpoort en een zijpoortje in de omheining. 
 
=> Opmerking:  
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- de mogelijkheid wordt onderzocht om op beide locaties te werken met een parlofoon-systeem; extra budget is 
hiervoor echter nodig, voltooiing zal pas voor begin 2014 zijn. 
- de toegang tot de vestigingsplaats Centrum wordt voorlopig nog gedeeld met de school (Kleine Kangoeroe). Op 
dinsdag 17 september had de coördinator hierover een gesprek met de schooldirectie. Voorstel is de school 
enkel haar hoofdingang op de speelplaats te laten gebruiken. 
- de tussenruimte van de Tieners naar de zolder van het aanpalend CKG mag niet op slot van onze 
preventiedienst Igemo, aangezien dit een extra vluchtweg is bij brand of ander gevaar, wel werd er reeds een 
deuralarm op deze deur geplaatst. 
- de achterpoort van locatie Heikant zal eveneens worden voorzien van een parlofoon; het zijpoortje in de tuin 
achter de kerk zal eerstdaags vergrendeld worden door onze technische dienst. 
 
5) Artikels met betrekking tot de bezetting van de vestigingsplaats: 
- Vestigingsplaats Heikant:  

• Er is sedert februari 2013 in toenemende mate sprake van een overbezetting in de naschoolse opvang; 
deze overbezetting betreft het piekuur (als 130% van de maximale opvangcapaciteit is toegestaan) en 
houdt langer aan dan het regelgevend toegestane uur. In de nagekeken periode was er op 33 dagen 
een overbezetting op het piekuur (met een maximum van 44 kinderen tegenover een toegestane 
opvangcapaciteit van 35); die overbezetting houdt op 23 dagen langer aan dan het regelgevend 
toegestane uur (met een maximum van 33 kinderen tegenover een toegestane capaciteit van 27). 

- Vestigingsplaats Centrum: 
• Er is sprake van een ernstige, structurele overbezetting in de naschoolse opvang voor de gehele 

nagekeken periode. De overbezetting wordt vastgesteld tijdens het piekuur (met een maximum van 144 
kinderen tegenover een toegestane capaciteit van 108 kinderen = 130%). Op 89 dagen was er een 
overbezetting die langer duurde dan het regelgevend toegestane uur (met een maximum van 125 
kinderen tegenover een toegestane capaciteit van 83 kinderen = 100%). 

 
=> Opmerking:  
- Er werd reeds meermaals aan het bestuur gesignaleerd dat we te kampen hebben met een structurele 
overbezetting. Er wordt dan ook reeds geruime tijd naar oplossingen gezocht, ook in samenwerking met de 
scholen. Voor 01/01/2014 worden er echter geen structurele oplossingen verwacht. 
 
6) Artikels met betrekking tot het inzetten van personeel in de vestigingsplaats: 
- Vestigingsplaats Heikant:  

• De personeelsinzet is niet op elk moment conform de regelgeving: er zijn vaak meer dan 28 kinderen 
aanwezig op opvangmomenten waar 2 begeleiders worden ingezet. Op het ogenblik van de inspectie 
werd er geen tekort vastgesteld: er waren 3 begeleiders aanwezig voor 35 kinderen bij de start van de 
opvang aan de school. De administratief medewerkster verving een begeleidster die ziek was. 

- Vestigingsplaats Centrum: 
• De personeelsinzet is niet op elk moment conform de regelgeving en blijkt onvoldoende op de dagen 

met een overbezetting in de voorschoolse en naschoolse opvang. Op het ogenblik van het 
inspectiebezoek werd er geen tekort vastgesteld: er waren 8 begeleiders aanwezig voor 81 kinderen). 

 
=> Opmerking:  
- Op locatie Heikant zijn er voorschools en naschools (op maandag, woensdag & vrijdag) steeds 2 begeleiders 
aanwezig. Naschools op dinsdag en donderdag zijn er 3 begeleiders aanwezig omdat dit de drukste dagen zijn. 
Op het uurrooster wordt ook een ‘inspringlijst’ vermeld, zodat er voor een snelle oplossing (vervanging) gezorgd 
kan worden in geval van een onverwachte afwezigheid van een begeleider. 
- Op locatie Centrum zijn er voorschools elke dag behalve woensdag, 6 begeleiders aanwezig waarvan één 
persoon de administratieve taken op zich neemt; naschools zijn er elke dag behalve woensdag, 8 begeleiders 
aanwezig, waarvan één eveneens de administratie doet. Op woensdag zijn er 5 begeleiders aanwezig in de 
voorschoolse en 6 begeleiders in de naschoolse opvang. Op het uurrooster wordt ook een ‘inspringlijst’ vermeld, 
zodat er voor een snelle oplossing (vervanging) gezorgd kan worden in geval van een onverwachte afwezigheid 
van een begeleider. 
Coördinator, administratief medewerker en afdelingshoofd Mens springen in waar nodig bij een hoge bezetting; 
dit is evenwel niet geregistreerd op het uurrooster. 
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Tijdens de vakantie is de personeelsinzet afgestemd op het aantal ingeschreven kinderen. Zowel in juli als 
augustus wordt een extra jobstudent ingezet. 
- De momenten dat er onvoldoende personeelsbezetting is, zijn de momenten van overbezetting. 
 
7) Artikels met betrekking tot de infrastructuur van de vestigingsplaats Heikant 
- Ligging en verplaatsingen : geen tekorten 
- Binnenruimte: geen tekorten 
- Keuken – sanitair: tijdens het inspectiebezoek bevond zich een gevaarlijk onderhoudsproduct binnen 
handbereik van de kinderen. 
- Buitenruimte: 

• Het zeil dat over de zandbak ligt, bedekt het zand niet volledig; op één plaats is het zand niet afgedekt 
en kunnen dieren gemakkelijk onder het zeil geraken; 

• De toegang tot een tweede bergruimte is niet afgesloten; in deze bergruimte bevinden zich een aantal 
bouwmaterialen en liggen houten panelen op een verhoog gestapeld; 

• De trampoline is in zeer slechte staat: de veringen zijn op vele plaatsen niet afgedekt en er ontbreken 
veringen; het net is beschadigd en laat een grote opening bij de ingang van de trampoline. 

- Veilige opvangomgeving: er liggen kabels van een elektrisch toestel binnen handbereik in de tienerruimte 
- Toegangsbeveiliging: er werden geen maatregelen genomen om te voorkomen dat iemand ongemerkt de 
binnenruimten en de buitenruimte van de opvang kan betreden of verlaten. (zie punt 4). 
 
=> Opmerking:  
- Keuken – sanitair: de aanwezige begeleider verwijderde het product onmiddellijk bij de inspectie; (gevaarlijke) 
onderhoudsproducten worden bewaard in de berging. 
- Buitenruimte: 

• Het zeil over de zandbak zal eerstdaags terug aangespannen worden door de technische dienst. 
• De toegang tot de tweede bergruimte zal eerstdaags worden afgesloten door de technische dienst. 
• De trampoline werd onmiddellijk verwijderd. 

- Veilige opvangomgeving: de draden en kabels zullen eerstdaags door de technische dienst afgeschermd en 
verzameld worden in een kabelgoot. 
- Toegangsbeveiliging: zie opmerkingen punt 4. 
 
8) Artikels met betrekking tot de infrastructuur van de vestigingsplaats Centrum 
- Ligging en verplaatsingen : geen tekorten 
- Binnenruimte:  

• De huiselijke sfeer in de huidige ruimte van de Bengels wordt in de weg gestaan door de netten die voor 
de glas-in-lood ramen zijn aangebracht uit veiligheidsoverwegingen. 

- Veilige opvangomgeving:  
• Er bevinden zich gevaarlijke voorwerpen binnen handbereik van de kinderen. In de keuken van de 

huidige tienerruimte bevinden zich messen, een onderhoudsproduct en een insectenbestrijdingsmiddel 
binnen handbereik van de kinderen. 

• In de tienerruimte worden loshangende elektriciteitskabels opgemerkt bij de TV en een installatie. 
• De trampoline in de ruimte van de Bengels is niet veilig. Het net is op enkele plaatsen onvoldoende 

aangespannen waardoor er een opening is; bij de toegang komen de 2 gedeelten van het net 
onvoldoende over elkaar, zodat ook hier een opening is waar de kinderen kunnen doorvallen. 

• De muur in de motorische ruimte van de Bengels ter hoogte van een raam, vertoont scherpe randen 
doordat een gedeelte van de tegels en de bepleistering weg is. 

• In de leefruimte van de Kleuters bevinden zich 2 vrijstaande open kasten, die mogelijks door het spel 
van de kinderen uit evenwicht kunnen geraken. 

- Toegangsbeveiliging: er werden geen maatregelen genomen om te voorkomen dat iemand ongemerkt de 
binnenruimten en de buitenruimte van de opvang kan betreden of verlaten. De toegang tot de opvangvoorziening 
wordt gedeeld met andere verenigingen. De tussenruimte van de Tieners naar de zolder van het aanpalend CG 
is niet op slot (zie punt 4). 
 
=> Opmerking:  
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- Binnenruimte: veiligheid primeert bovenop huiselijke sfeer. 
- Veilige opvangomgeving: 

• Gevaarlijke producten en voorwerpen werden onmiddellijk verwijderd en achter slot en grendel geplaatst 
op de verdieping van de Kleuters (keuken + berging). 

• De loshangende elektriciteitskabels worden eerstdaags door de technische dienst weggewerkt. 
• Het net van de trampoline werd onmiddellijk beter aangespannen; er wordt een nieuw net besteld indien 

dit de toestand kan verbeteren, zo niet wordt de trampoline verwijderd. 
• De muur in de motorische ruimte wordt eerstdaags door de technische dienst van Kinderland 

gerepareerd. 
• De 2 vrijstaande kasten werden verwijderd nadat er een definitieve oplossing werd uitgewerkt voor het 

afschermen van de router die voorlopig achter deze kasten werd geplaatst. 
- Toegangsbeveiliging: zie opmerkingen punt 4. 
 
Algemene opmerking: 
Stellen dat dit een ‘zeer slecht’ rapport is en dat dit allemaal ‘ernstige’ tekortkomingen zijn, is toch wat 
overroepen. Het woord ‘vernietigend’ is al helemaal uit de lucht gegrepen. 
 
Het gemeentebestuur ontving immers op 5 september 2013 een schrijven van Kind & Gezin waarin Kind & Gezin 
meldt: 
 “De erkenning van het initiatief voor buitenschoolse opvang “Roefels” van gemeentebestuur Berlaar wordt 
verlengd vanaf 1 september 2013 met een termijn van 5 jaar, voor een capaciteit van 110 equivalent volle 
plaatsen. Aan deze erkenning zijn volgende vestigingsplaatsen gekoppeld:  
- Berlaar-Centrum’, Ballaarweg 1, met een maximum aantal toegelaten plaatsen van 83; 
- Berlaar-Heikant, Aarschotsebaan 52, met een maximum aantal toegelaten plaatsen van 27. 
 
Als voorwaarde wordt inderdaad opgelegd dat het organiserend bestuur de door de Inspectiedienst vastgestelde 
tekortkomingen wegwerkt (waarvoor verwezen wordt naar het inspectieverslag). De procedure hiervoor wordt 
uitvoerig beschreven en deze zal dan ook gevolgd worden. 
 
 
 
 
Raadsleden Koen Kerremans en Leen Janssens: 
 
19.II Gepland behoud waardevolle eiken in de nieuwe verkaveling “Oud Balder” 
 
In het centrum van onze gemeente wordt momenteel een terrein bouwrijp gemaakt voor het project “Oud Balder”. 
Nog voor het uittekenen van de plannen werd gekozen voor het behoud van een aantal waardevolle gezonde 
eiken. Op 3 september werden we opgeschrikt met het bericht dat de oudste, mooiste en omvangrijkste eik tegen 
de vlakte lag. De boom was niet ziek en vormde geen bedreiging. Er was geen kapvergunning. Op onze vraag 
werd een PV opgemaakt. Deze zaak wordt vervolgd.  
Wat ons vooral treft in deze zaak is het feit dat het gemeentebestuur er eens te meer niet in slaagt een 
eensgezind standpunt in te nemen aangaande waardevol groen op haar grondgebied. Net na het beslag rond het 
dossier van de Dr. Van Hoofstraat is dit op z’n minst gezegd verbazend. Er werden naar ons aanvoelen net 
stappen gezet in de goede richting (aanstelling expert, begin van opmaak van inventaris). Maar blijkbaar is niet 
iedereen van het college mee met deze nieuwe gang van zaken. Of is er helemaal geen vernieuwd beleid?  
In dit dossier rijzen opnieuw vele vragen. Door de ontwerper zelf werd de oudste eik als “zeker te behouden” 
omschreven omwille van het erg waardevolle visuele aspect binnen het geheel van het project. Welnu, de 
aannemer heeft er anders over beslist en heeft op eigen houtje beslist om de boom te vellen, dan maar zonder 
aanvraag of vergunning. Zelfs zonder overleg? Blijft op z’n minst de vraag wie dergelijke werken vanuit de 
gemeente opvolgt. Wat is de rol van de bevoegde schepen? Is er sprake van schuldig verzuim?  
Ondertussen konden we in de krant lezen dat ook de andere bomen dan maar moeten wijken. Onbegrijpelijk dat 
dergelijke standpunten nog kunnen, in een tijdperk waarin het belang van “groen” in woonomgevingen unaniem 
wordt aangenomen door zowat alle studie- en ontwerpbureaus. Zeker onbegrijpelijk in een gemeente die meer en 
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meer begint te gelijken op een voorstadje van de grote stad en die stilaan door passanten wordt omschreven als 
“kaal en lelijk”. Binnen het schepencollege klinken echter verschillende stemmen. De meerderheid van het 
college uit de vaste wil om deze bomen te behouden. Zij zeggen dat ontwerper en aannemer naar een oplossing 
moeten zoeken. Maar blijkbaar kunnen sommige schepenen hun zin doen en wordt de rest buitenspel gezet. Het 
is niet de eerste keer dat dit voorvalt, met dezelfde hoofdrolspelers in actie.  
Graag vernamen we welke oplossing het college eensgezind voorstelt zodat de bomen die moesten behouden 
blijven ook daadwerkelijk zullen blijven staan. 
 
 
Burgemeester Walter Horemans maakt vooreerst een kleine rechtzetting: het gaat niet om de verkaveling ‘Oud 
Balder’, maar wel om ‘Balderdorp’. 
 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat het college heeft besloten het BPA, zoals door de Vlaamse Regering bij 
besluit van 8/2/2011 goedgekeurd, volledig uit te voeren, indien mogelijk met behoud van de bomen. Deze 
beslissing wordt nogmaals omschreven in de Codex onder art. 4.3.1,§1 tweede lid, waarin de strikte naleving als 
voorwaarde verbonden is aan de verkavelingsvergunning. Indien dit in de praktijk onmogelijk blijkt, moet het 
uitgevoerd worden volgens het goedgekeurde BPA. Het dossier is meerdere keren ter sprake gekomen in de 
Gecoro, waar ook Groen deel van uit maakt. Waarschijnlijk heeft de architect hier een verkeerde inschatting 
gemaakt, maar niemand heeft daar ooit enige opmerking over geformuleerd. Een openbaar onderzoek was niet 
nodig, aangezien het project volledig binnen de contouren van het BPA is aangelegd. Wat betreft de 
kapvergunning van bomen, is dit project volledig vrijgesteld op basis van art. 4.2.17,§1, wat zegt dat een 
verkavelingsvergunning geldt als stedenbouwkundige vergunning voor wat betreft alle in de 
verkavelingsvergunning opgenomen handelingen die de verkaveling bouwrijp maken, zoals in het bijzonder: 
1° de aanleg van nieuwe verkeerswegen of de tracéwijziging, verbreding of opheffing hiervan 
2°het wijzigen van de reliëf van de bodem 
3°het ontbossen 
4°het afbreken van constructies 
Een kapvergunning is tegenwoordig ook een stedenbouwkundige vergunning en is dus niet nodig. Een 
aanpassing van het BPA is hier zeker niet aan de orde. Een voldoende nieuwe aanplanting zal ervoor zorgen dat 
de voorziene groenzone optimaal benut zal worden. 
 
Koen Kerremans vraagt zich af of bomen dan zo onbelangrijk zijn voor dit bestuur. Aanpassingen zijn in deze 
fase nog mogelijk; het college kan hiervoor nog kiezen. In het BPA staan de bomen ingetekend; de aannemer 
kan verplicht worden om aanpassingen te doen. Maar de wil is er duidelijk niet; dit lijkt op een politiek spelletje. 
De vraag is dus wat er zo storend is aan bomen die omschreven worden als een ‘knap visueel element’. Is het de 
bedoeling om van de gemeente een blokkendoos te maken met zo weinig mogelijk groen? 
 
Burgemeester Walter Horemans zegt dat de aannemer de opdracht heeft gekregen om de bomen indien mogelijk 
te behouden. 
 
Leen Janssens werpt op dat er vooraf een akkoord was tot behoud van de bomen. Het plan is getekend, er is een 
fout gebeurd en nu moeten die bomen plots weg. Er kan toch niet verwacht worden dat iedereen het plan gaat 
nakijken en opmerken dat er ergens iets niet in de haak is? Zo kunnen alle bomen weggewerkt worden. 
 
Burgemeester Walter Horemans zegt dat het inderdaad de opdracht is om in de toekomst nauwkeuriger na te 
gaan of alles correct is ingetekend. 
 
Schepen Eddy Verstappen verklaart dat zowel de architect als de leden van de Gecoro eenzelfde fout hebben 
gemaakt. 
 
Leen Janssens blijft bij haar standpunt dat fouten die gemaakt worden ook rechtgezet moeten worden. Afspraken 
moeten worden nagekomen. 
 
Schepen Eddy Verstappen wil weten waar de afspraak werd gemaakt tot behoud van de bomen. 
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Koen Kerremans antwoordt dat dit standpunt meermaals werd aangehaald tijdens de vergaderingen van de 
Gecoro. 
 
Burgemeester Walter Horemans drukt de hoop uit dat de resterende bomen kunnen blijven staan. Het is 
belangrijk dat de verkaveling verder vorm krijgt. Het gaat om 140 kavels, waarvan een aantal voor sociale 
woningbouw zijn bestemd. 
 
Schepen Eddy Verstappen vermoedt dat er nog één boom zal verdwijnen en dat de drie bomen langs de 
waterkant behouden kunnen blijven. 
 
Burgemeester Walter Horemans rondt af door te stellen dat het een mooi en groen project blijft. Het bestuur zal 
erover waken dat de heraanplant gebeurt met voldoende grote bomen. 
 
 
19.III Rampenplan  
 
Tijdens de gemeenteraad van 22 januari 2013 werd unaniem de hieronder vermelde motie goedgekeurd over het 
opstellen van een bij rampen bruikbaar protocol.  
De gemeenteraad van de gemeente Berlaar vraagt het college opdracht te willen geven aan de 
rampenambtenaar om een protocol of scenario op te maken dat gebruikt kan worden bij rampen. Het document 
biedt een praktische leidraad (rode draad) van logisch op elkaar volgende te volgen stappen, is bondig en 
overzichtelijk en tevens onmiddellijk beschikbaar en bruikbaar voor de burgemeester of de waarnemend 
burgemeester. Het handelt over de acute fase en over nazorg. (Direct nuttige contactgegevens van alle instanties 
die moeten betrokken worden, stappen te ondernemen voor de evacuatie van slachtoffers, stappen te 
ondernemen bij het zoeken naar onderdak, stappen te ondernemen in het kader van de nazorg (ocmw e.a.). 
Deze opsomming is niet limitatief.)  
Tijdens de gemeenteraad van mei 2013 werd gezegd dat het uitgewerkte document in juni of september zou 
voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Graag vernamen we welke stappen ondertussen gezet zijn en de 
huidige timing. 
 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de burgemeester bij rampen begeleid wordt door een aantal 
disciplines rondom hem die perfect weten wat ze moeten doen. Bij de woningbrand vorig jaar tijdens de 
kerstperiode is alles vlot verlopen; er werden toen oplossingen aangereikt via de familie zelf wat tijdelijke 
huisvesting betreft. Er bestaat een uitgewerkt scenario en de noodambtenaar is bezig aan de update van het 
noodplan, dat in de gemeenteraad van november zal komen en dat ter beschikking is bij de politie en bij de 
brandweer. Dit uitgebreide nood- en interventieplan is gekoppeld aan OSR, waarin alle informatie en coördinaten 
verzameld zitten. Bij een ramp moeten we eigenlijk slechts één persoon bellen, namelijk diegene die achter de 
computer zit bij de brandweer. Hij/zij beschikt over het OSR-systeem, dat steeds up-to-date wordt gehouden. Ook 
qua huisvesting hebben we alle gegevens ter beschikking die nuttig kunnen zijn op zulke momenten. In de 
toekomst zullen we daarenboven beschikken over een eigen oplossing in de vorm van een noodwoning, zodra 
het Rode Kruis verhuisd zal zijn. Kant-en-klare fiches bestaan niet, want elke ramp of elk probleem is anders en 
vergt een andere aanpak. Maar we kunnen wel terugvallen op een stevige back-up. Misschien is het interessant 
om het systeem eens te demonstreren tijdens een commissie in de kazerne. 
 
Koen Kerremans werpt op dat er een gemeenteraadsbeslissing is van 22 januari 2013 die stipuleert dat er een 
praktische leidraad van logisch op elkaar volgende stappen zou worden opgemaakt, die bondig en overzichtelijk 
te hanteren is bij noodgevallen. 
 
Burgemeester Walter Horemans belooft dat deze leidraad er in de vorm van een korte inhoud zal komen zodra 
de update van het plan rond is. 
 
 
19.IV Mobiliteitsplan  
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We vernamen dat er een addendum goedgekeurd werd bij de overeenkomst tussen Igemo en de gemeente 
Berlaar voor het verbreden en verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Het huidige mobiliteitsplan dateert 
van 2003. Op de website is sinds mei 2008 het volgende te lezen:  
Het mobiliteitsplan moet op geregelde tijdstappen geëvalueerd worden. Bij een laatste evaluatie – sneltoets 
genaamd – in maart 2008, is gebleken dat het mobiliteitsplan moet geactualiseerd worden omdat het niet meer 
volledig overeenstemt met de huidige visies. Meer concreet moeten bepaalde facetten uit dit mobiliteitsplan 
“verbreed en verdiept” worden.  
In november 2009 werd de opdracht gegeven aan Igemo en in juni 2013 werd met Igemo overeengekomen een 
addendum te schrijven bij de lopende overeenkomst. Igemo voorziet dat alles nog klaar is in 2013.  
Het is ons niet geheel duidelijk welke versie van het mobiliteitsplan op dit ogenblik geldt en wat er van het 
actieplan is geworden.  
Graag kregen we een overzicht van alle stappen die sinds 2009 al gezet werden en een verklaring voor het 
jarenlange aanslepen van de actualisatie van dit plan.  
Ook willen we vernemen hoe de procedure nu verder zal verlopen. 
 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat er in 2008 een beslissing rond de opdracht werd genomen, maar 
dat ze pas is doorgegeven aan Igemo in het najaar van 2009. Igemo heeft de opdracht op de planning geplaatst 
in 2010, maar dat jaar heeft Igemo te kampen gehad met een aantal personeelswissels en afwezigheden wegens 
ziekte. Hierdoor is de opdracht ongeveer anderhalf jaar blijven liggen. De gemeente had op dat ogenblik evenmin 
de resources om het mobiliteitsplan strikt op te volgen. De opdracht tot verdieping van het plan werd in oktober 
2012 afgerond, maar intussen is het decreet gewijzigd, wat betekent dat er een aantal nieuwe elementen moeten 
worden opgenomen, onder meer het organiseren van een participatietraject. Het nieuwe plan moet dus getoetst 
worden aan de bevolking. Dit zal Igemo mee in goede banen leiden. Daarnaast moet het plan ingedeeld worden 
in een informatief deel en een richtinggevend deel. Igemo is bezig met de redactie hiervan. De verdieping van het 
mobiliteitsplan gaat voornamelijk om het vrachtwagenverkeer en het parkeerbeleid. 
 
Koen Kerremans vraagt of het geldende mobiliteitsplan op dit ogenblik dus van 2003 dateert? 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. De gemeente heeft tijd tot 2014 om een nieuw mobiliteitsplan 
goed te keuren. 
 
Koen Kerremans wil weten of de versie van oktober 2012 consulteerbaar is. 
 
Burgemeester Walter Horemans beantwoordt deze vraag positief. Het plan kan ingekeken worden bij de afdeling 
Ruimte. Zodra alles afgerond is, zal het nieuwe mobiliteitsplan geagendeerd worden op alle relevante 
vergaderingen en op de gemeenteraad. 
 
 
 
Raadslid Dirk Aras: 
 
19.V Interpellatie omtrent de financiële creativiteit van het gemeentebestuur met het oog op het budget 
2014 
 
 
Het gemeentebestuur schaarde zich dit jaar reeds achter een motie van de VVSG omtrent de noodlijdende lokale 
financiën. Vandaag stelde het gemeentebestuur opnieuw een motie voor (punt 14 van de agenda van de 
raadsvergadering van 17 september 2013) waarin wordt gewezen op een aantal factoren die de lokale financiën 
ernstig dreigen te bezwaren en die gemeenten lijdzaam moeten ondergaan. Dit neemt echter niet weg dat de 
financiële gezondheid van onze steden en gemeenten in de eerste plaats de verantwoordelijkheid is en blijft van 
de lokale besturen zelf. 
 
Concreet wat Berlaar aangaat, bevestigt de noodroep van het gemeentebestuur die uit beide moties weerklinkt, 
dat het gemeentebestuur met het oog op het opstellen van het budget 2014 een zekere ‘financiële creativiteit’ 
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aan de dag zal moeten leggen. Belastingen verhogen, financieel weinig belastende projecten terugschroeven en 
leningen aangaan, ressorteren volgens het Vlaams Belang niet onder creativiteit. 
 
Vandaar hieromtrent een aantal vragen: 
 

- Op 14 juni jl. vond een bijeenkomst plaats van de burgemeesters van de Ivarem-regio met de 
intercommunale. Naar aanleiding van die bijeenkomst verkondigde de Berlaarse burgemeester via de 
pers dat het huidige betaalregime op het containerpark niet vol te houden is en moet geëvalueerd 
worden. Hoe concreet is die evaluatie en wat houdt ze in ? 

- Verscheidene gemeentebesturen worden door de intercommunale Ivarem uitgenodigd in de loge van KV 
Mechelen om een wedstrijd bij te wonen. Dit kost de verlieslatende intercommunale 30 000 euro. 
Hebben het gemeentebestuur en/of leden van het college van burgemeester en schepenen ooit al zulke 
(of daaraan gelijkaardige) uitnodiging ontvangen ? Zo ja, hoe werd daar dan mee omgegaan ? 

- De schepen van Financiën stelde naar aanleiding van mijn interpellatie in mei omtrent de op het budget 
van dit jaar toegepaste ‘kaasschaaf’ dat nu wordt gewerkt met zero-based-budgetting. Het Vlaams 
Belang dringt hier al jaren op aan, maar uiteraard heeft dit weinig zin wanneer diensten bijvoorbeeld 
overbodige taken uitvoeren. Overbodig omdat ze reeds door een parallelle dienst worden verricht. Heist-
op-den-Berg denkt – onder druk van de financiële omstandigheden – na over een verregaande fusie van 
parallel lopende ondersteunende diensten van gemeente en OCMW. Terecht. Heeft het 
gemeentebestuur deze oefening al overwogen ? 

- Het Vlaams Belang meent dat financiële creativiteit ook niet moet gezocht worden in zaken als het 
verkopen van adresgegevens aan commerciële firma’s. Sommige gemeenten blijken dat te doen. 
Hoewel het Vlaams Belang geneigd is aan te nemen dat dit in Berlaar niet gebeurt, toch graag een 
antwoord op de vraag of Berlaar werd / wordt benaderd – in gelijk welke vorm – door commerciële 
bedrijven met het oog op het leveren van  informatie van inwoners ? Hoe gaat onze gemeente daar mee 
om ? 

- Het Vlaams Belang kan zich niet van de indruk ontdoen dat er naast de budgettaire kaasschaaf ook een 
culturele kaasschaaf werd gehanteerd: Was er nog een “nacht van de Balderse jeugd” ? Waarom werd 
de 11-juliviering inhoudelijk uitgehold (de verhuis naar de markt – waar het Vlaams Belang trouwens al 
lang voor pleit – kon dat niet compenseren) ? Waar en wanneer werd de cultuurprijs 2013 uitgereikt ? 
Werden de fanfares nog betrokken bij evenementen ? … Kortom is er op cultuurvlak een  
bezuinigingsslag aan de hand ? 

- Kan het gemeentebestuur toelichten waarin met het oog op het budget 2014 dan wel financiële 
creativiteit wordt gezocht? 

 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof licht de vragen over Ivarem toe. Ze verklaart dat het containerpark in Berlaar niet 
gratis is. Het betalende gedeelte is door de vernieuwing nu duidelijker zichtbaar geworden, bijvoorbeeld 
steenpuin, asbest, bouwafval, … Het groen blijft wel gratis. De berichtgeving in de pers is wat dat betreft wat 
verwarrend geweest.  
 
Voor de loge op KV Mechelen betaalt Ivarem 36.000 euro per jaar. Tijdens de vorige raad van bestuur werd dit 
contract stopgezet. De gemeente is in het verleden ingegaan op de uitnodiging van Ivarem, omdat het de 
bedoeling van de intercommunale was om via deze formule een aantal projecten te toetsen bij de verschillende 
aangesloten besturen. Dit is een vorm van netwerking, die heel nuttig kan zijn. 
 
Dirk Aras zegt dat de intercommunale bestaat bij gratie van de gemeente en dat het deontologisch dus niet 
verantwoord is om op deze uitnodigingen in te gaan. Hij vraagt of er dit voetbalseizoen nog vertegenwoordigers 
van het bestuur afgevaardigd zullen worden. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat dit het geval is. 
 
Dirk Aras vindt dit onverantwoord en in strijd met de deontologische code. 
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Schepen Stefaan Lambrechts formuleert de volgende antwoorden op de gestelde vragen. Hij verzekert Dirk Aras 
dat de gemeente geen adresgegevens verstrekt, noch verkoopt. Dit is in strijd met de wet op de privacy, die 
uiteraard volledig wordt nageleefd. 
 
Wat de mogelijke samensmelting tussen gemeente en OCMW betreft, zoals bijvoorbeeld in het vooruitzicht wordt 
gesteld in Heist-op-den-Berg, is het bestuur deze evolutie zeker genegen. Dit is een waardevolle piste, die 
serieuze opportuniteiten biedt. Door gemeente en OCMW administratief samen te voegen, kunnen er heel wat 
kostenbesparende synergieën ontstaan. Deze piste zal ook in Berlaar in de toekomst bewandeld worden; het 
bestuur koppelt dit aan het project van het nieuw administratief centrum, wat mogelijkheden moet bieden om een 
aantal samensmeltingen te realiseren. Concreet wordt er gedacht aan de onthaalfunctie, de administratieve 
ondersteuning, ICT, communicatie, het financieel beheer, de personeelsdienst, tot zelfs één leidinggevende 
functie over gemeente én OCMW tezamen in de persoon van één secretaris. Het is belangrijk om de twee 
organisaties, die nu nog ver van elkaar af staan, dichter bij elkaar te brengen. Dit wordt een groot werkpunt 
gedurende de volgende jaren. 
 
Wat de suggestie van de ‘culturele kaasschaaf’ betreft, verzekert schepen Stefaan Lambrechts Dirk Aras dat dit 
zeker niet de bedoeling was. Voor de meerjarenplanning en het budget 2014 zal er op een evenwichtige manier 
bespaard moeten worden over alle beleidsdomeinen heen.  
 
De werkzaamheden rond de meerjarenplanning en het budget 2014 zitten op schema. De administratie heeft 
samen met het college een doelstellingenboom opgesteld, een verzameling van de acties die het bestuur tijdens 
deze legislatuur zou willen uitvoeren. De volgende stap betrof het opstellen van ramingen, om de 
doelstellingenboom financieel te stofferen. De administratie is nu volop bezig met het bijschaven en rationaliseren 
van deze ramingen. Op 30 september zitten college en MAT samen om keuzes te maken om het meerjarenplan 
en het budget financieel gezond te krijgen. 
 
Dirk Aras wil nog weten of er politieke beslissingen zijn genomen omtrent de culturele activiteiten. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof ontkent dit. Het was de bedoeling om de 11 juli-viering op een andere, creatievere 
manier aan te pakken, maar in de praktijk is dit niet zo eenvoudig gebleken. Het doelpubliek is nogal verschillend 
en de eerste groep die op het podium stond, was niet echt geschikt voor dergelijke viering. Dit is duidelijk naar 
voor gekomen tijdens de evaluatie van het evenement. Volgend jaar wordt dit opnieuw op een andere manier 
aangepakt. Voor de uitreiking van de cultuurprijs is de opening van het culturele jaar een ideale gelegenheid. 
 
Dirk Aras zegt dat de opening van het culturele jaar een vrij besloten evenement is met een eerder beperkt 
publiek. Wanneer daar nu de cultuurprijs aan wordt gekoppeld, is het wellicht gepaster dat dit op een publiek 
evenement gebeurt, dan in de schoot van een besloten vereniging. Dergelijke verschuivingen zijn niet altijd 
evident. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof repliceert dat dit wel volledig is doorgesproken met de cultuurraad. 
 
 
19.VI Interpellatie n.a.v. het jaarverslag 2012 van de kringwinkel Zuiderkempen 
 
Uit het jaarverslag 2012 van de kringwinkel Zuiderkempen blijkt dat ondanks “positief geëvolueerde operationele 
resultaten” verleden jaar (na reeds twee opeenvolgende verlieslatende jaren 2011 en 2010, vooral ten gevolge 
van de oplopende bedrijfskosten) de werking resulteerde in een behoorlijk financieel verlies: 905 000 euro. Een 
ingrijpend herstelplan drong zich op met onder meer een betekenisvolle besparing op personeel (met effectieve 
afvloeiing). 
 
Berlaar is volgens het jaarverslag (enkel) voor de ophaling van herbruikbare goederen en voor de inzameling van 
textiel operationeel verbonden aan de kringwinkel. Klopt dat (wat de textielinzameling betreft) nog ? 
 
Op welke manier is Berlaar financieel verbonden met de kringwinkel ? 
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Schepen Ingeborg Van Hoof licht toe dat de kringwinkel sinds vorig jaar een nieuwe directeur heeft. Sindsdien is 
er een besparingsronde gehouden die voor een deel ten koste is gegaan van het personeel met effectieve 
afvloeiingen, maar er zijn ook een aantal activiteiten afgebouwd die een serieuze financiële kater hebben 
veroorzaakt. De gemeente Berlaar werkt samen met de kringwinkel rond herbruikbaar materiaal, dat zowel huis-
aan-huis wordt opgehaald als via het containerpark wordt ingezameld. De kringwinkel heeft geen 
kledingcontainers in de gemeente zelf. In 2004 verzamelde de kringwinkel in Berlaar 52.000 kilogram 
herbruikbare goederen, goed voor 6.762,21 euro. Vorig jaar was dat 91.712 kilogram herbruikbare goederen, of 
een waarde van 11.922,57 euro. Dat is 0,13 euro per kilogram. Dat is meteen het officiële cijfer dat de gemeente 
aan de kringwinkel geeft met een plafondbedrag van 14.000 euro per jaar. 
 
Dirk Aras vraagt of dit de bijdrage van de gemeente is, ongeacht het resultaat van de kringwinkel. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof bevestigt dat. 
 
 
19.VII Interpellatie n.a.v. het bericht dat de Vlaamse regering volgend jaar ongeveer 210 miljoen euro zal 
vrijmaken voor rioleringsprojecten 
 
Net zoals nog tal van andere gemeenten dient ook Berlaar nog heel wat te investeren in rioolprojecten en andere 
vormen van waterzuivering. Blijkbaar zal de Vlaamse regering in 2014 geld vrijmaken (210 miljoen euro) voor 
zo’n 117 rioleringsprojecten waarvan 63 dossiers gaan over IBA’s. De rest gaat voornamelijk over de uitbreiding 
van het bestaande rioolstelsel. 
 
Omwille van het feit dat in april van dit jaar bleek dat de Vlaamse Milieumaatschappij een herziening van de 
Berlaarse rioleringsplannen heeft opgestart (het zou de bedoeling zijn om tegen eind 2014 in functie van nieuwe 
prioriteiten aangepaste plannen te klaar hebben) maar ook dat als gevolg daarvan het Berlaarse IBA-project werd 
stilgelegd, zou deze beslissing van de Vlaamse regering ook voor onze gemeente van belang kunnen zijn. 
Daarom hieromtrent volgende vragen: 
 

- Wordt over zulke beslissingen (geld vrijmaken voor riolering- / IBA-projecten door de Vlaamse overheid), 
indien Berlaar daarin betrokken zou zijn, gecommuniceerd met het gemeentebestuur of is dat met 
Pidpa? 

- Hoe concreet is deze beslissing van de Vlaamse regering (blijkbaar gaat het over heel concrete 
projecten) en heeft ze invloed op het waterzuiveringsproject van onze gemeente ? Behelst een (of 
meerdere) van deze 117 dossiers Berlaar? 

- Moet de gemeente / Pidpa in deze nog zelf stappen ondernemen? 
- Hoe staat het met het Berlaarse waterzuiveringsproject: wat wordt momenteel in dit kader uitgevoerd, 

wat wordt volgend jaar gepland, wat is nog nodig? 
- Hoe staat het met het IBA-project in Berlaar ? Valt onze gemeente in een van de 63 Vlaamse IBA-

dossiers ? heeft Pidpa hieromtrent concrete plannen? 
- Welke timing hanteert Vlaanderen nu in de zuivering van het oppervlaktewater? Welke timing hanteert 

het gemeentebestuur? 
 
 
Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat de gemeente in april een vergadering heeft gehad met VMM, waar weinig 
goed nieuws werd gebracht. De plannen zullen inderdaad worden aangepast, maar van de beloofde tussentijdse 
evaluatie heeft de gemeente nog niets gezien. Zowel de wijzigingen van de zoneringsplannen als de toelichting 
omtrent de prioritering van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen werden toegelicht aan de gemeente en aan 
PIDPA. Wat betreft de opgedragen dossiers op een investeringsprogramma worden beide actoren steeds op de 
hoogte gebracht. Het nemen van de beslissingen gebeurt evenwel op Vlaams niveau. 
 
Voor de gemeente Berlaar werden reeds meerdere subsidieaanvragen ingediend bij VMM. Deze werden door 
VMM nagekeken en conform verklaard. Maar zowel de gemeente als PIDPA zijn afhankelijk van VMM voor de 
effectieve opname van de dossiers op een investeringsprogramma. Wat dat betreft legt de huidige beslissing 
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alvast de eerste prioriteiten vast. Aangezien geen enkel Berlaars dossier de hoogste Vlaamse prioriteit geniet, 
heeft de beslissing van de Vlaamse Regering mogelijk wel een effect op de timing van de Berlaarse dossiers. 
 
Dirk Aras vraagt of het mogelijk is een bedrag op de subsidiedossiers te plakken. 
 
Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat PIDPA nog steeds geen exacte bedragen heeft doorgekregen van VMM. 
De gemeente is uiteraard vragende partij hiervoor in het kader van het meerjarenplan en het budget. 
 
Dirk Aras concludeert dat het indienen van projecten voor subsidiëring dus telkens een project betreft zonder 
financiële verbintenis. 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. Het gaat om het indienen van een fiche met een 
projectomschrijving, waarop door VMM een berekening wordt gemaakt. De rest moet door de gemeente of 
PIDPA worden gedragen. 
 
Schepen Jan Hendrickx vult aan dat het voorbereidende werk dat van de gemeente en PIDPA werd gevraagd 
(nazicht status van uitvoering e.d.) uitgevoerd is. VMM beschikt over alle nodige informatie en 
subsidieaanvragen. 
 
Aangezien er voor Berlaar geen enkel project de hoogste prioriteit kreeg en de andere prioriteitenniveaus nog 
niet werden toegekend, is de timing van de Berlaarse projecten met overheidssubsidie nog niet gekend. Er 
bestaat wel de mogelijkheid om de dossiers vervroegd uit te voeren, maar dan zonder tussenkomst van de 
Vlaamse Regering. 
 
De huidige rioleringsgraad van Berlaar bedraagt 66%; met de vooropgestelde projecten zou dit oplopen tot 96%. 
 
Binnen de opmaak van het zoneringsplan werden een aantal IBA's als prioritair te plaatsen opgenomen. Deze 
zullen door PIDPA binnen de vooropgestelde timing van VMM geplaatst worden. Voor Berlaar werd echter aan 
geen enkele IBA de hoogste prioriteit verleend. Volgens de plannen die de gemeente voorlopig heeft kunnen 
inkijken, zouden er een tiental IBA’s geschrapt worden, omdat er nieuwe technieken zijn in de vorm van 
drukpersleidingen. 
 
De vooropgestelde timing wordt bepaald door de hogere overheden. Aan deze timing hangt eveneens het 
subsidieritme vast, wat tot op gemeentelijk vlak een invloed zal hebben op de timing. Voor de projecten van de 
hoogste prioriteit wordt een uitvoering voor 2017 gehanteerd. De daaropvolgende prioriteiten zullen 
opeenvolgende einddata hanteren. Zowel de einddata als de prioriteiten zijn echter nog niet toegekend. Zoals 
gesteld kan elke gemeentebestuur beslissen om projecten vroeger uit te voeren dan de inplanning op het 
Vlaamse investeringsprogramma is voorzien. In dergelijk geval zal echter geen subsidie bekomen worden en zal 
de gemeente dit deel bijkomend dienen te financieren. Momenteel wordt een dergelijk scenario overwogen voor 
de Pastorijstraat en de zone Markt/Sint-Pieterskerk. Rond 30 oktober wordt hierin meer klaarheid verwacht. 
 
Dirk Aras vraagt of er inmiddels al een mogelijke einddatum bekend is. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat deze al is verschoven naar 2025 of 2026. Er zal pas opnieuw 
schot in de zaak komen na de verkiezingen van 2014. Er moeten daarna knopen worden doorgehakt; er is 
voorlopig geen enkele gemeente die nog in staat is om grote projecten te plannen indien er geen subsidies aan 
vasthangen. 
 
 

GEHEIME ZITTING 
 
16. Ontslag stagiair-brandweerman Rik Bogaerts 
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17. Kennisname vrijwillig ontslag brandweerman 
 
 
18. Brandweer - openverklaring bij aanwerving van 3 stagiair-brandweerlieden met aanleg van een 
werfreserve van één jaar + openverklaring bij bevordering van 1 onderluitenant 
 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 21.50 uur. 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 

_____________________________ 
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