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GEMEENTERAAD D.D. 22 APRIL 2014 

 
Aanwezig:  Walter HOREMANS, burgemeester-voorzitter 
 Jan HENDRICKX, Eddy VERSTAPPEN, 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  
 

Verontschuldigd: Ingeborg VAN HOOF, schepen 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. 
 

OPENBARE ZITTING 
 
1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 18 maart 2014 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 18 maart 2014 wordt het verslag met 
eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 
2. Goedkeuring overeenkomst van bruikleen KD Berlaar 
 
Overwegende dat de gemeente Berlaar eigenaar is van het duivenlokaal gelegen te  Berlaar aan de sporthal ‘t 
Stapveld, Pastorijstraat 62; 
 
Overwegende dat deze eigendom in bruikleen kan gegeven worden aan KD Berlaar om er hun activiteit in uit te 
oefenen; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 43; 
 
Gelet op de artikelen 1875 tot 1891 van het Burgerlijk Wetboek; 
 
Gelet op de collegiale beslissing van 10 april 2014 waarbij het ontwerp van de overeenkomst van bruikleen ter 
goedkeuring naar de gemeenteraad werd verwezen; 
 
Gelet op het hiernavolgend ontwerp van Overeenkomst van bruikleen waarbij de gemeente Berlaar aan de KD 
Berlaar als bruiklener het duivenlokaal gelegen te  Berlaar aan de sporthal ‘t Stapveld, Pastorijstraat 62; 
 in bruikleen geeft; 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
Tussen de ondergetekenden : 
 
Enerzijds, 
Gemeentebestuur van Berlaar, Markt 1 2590 Berlaar, vertegenwoordigd door de heer Walter Horemans, 
burgemeester en mevrouw Anja Neels,  gemeentesecretaris, 
 
 
Hierna genoemd “ het gemeentebestuur”, 
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En anderzijds, 
KD Berlaar, maatschappelijk zetel te Pastorijstraat 62  2590 Berlaar,  vertegenwoordigd door Constant 
Daelemans, Petuniastraat 11 te 2222 Itegem voorzitter en Frans De Cock, Sollevelden 24 te 2590 Berlaar 
secretaris,  
 
Hierna genoemd “de bruiklener”. 
 
 
 
Wordt volgende overeenkomst gesloten : 
 

1. Het gemeentebestuur geeft aan de bruiklener, die aanvaardt, het in fine beschreven goed in bruikleen 
voor een periode van 1 jaar , ingaande op 01/05/2014, met stilzwijgende verlenging voor telkens een 
periode van 1 jaar. Beide partijen kunnen te allen tijde een einde maken aan het contract mits een 
opzeg van minimum 3 maanden.  De bruiklener zal het goed gebruiken ieder jaar vanaf maart tot en met 
oktober. 

2.  Het is de bruiklener  verboden zijn bruikleen aan anderen over te dragen aangezien het een voorrecht 
is dat hem ten persoonlijke titel wordt toegekend. 

3. De bruiklener erkent en bevestigt uitdrukkelijk dat hij aan het gemeentebestuur voor deze bruikleen 
geen enkele vergoeding ten welke titel ook betaald heeft of verschuldigd is en dat hij het hierna 
beschreven goed kosteloos en ten titel van louter gedoog mag gebruiken. De bruiklener zal echter aan 
het gemeentebestuur een maandelijkse vergoeding van 50€ betalen voor de kosten van verwarming en 
elektriciteit voor de maanden vanaf maart tot en met oktober.  Deze vergoeding gebeurt door storting op 
het rekeningnummer 091-0000704-54 met vermelding van referte …..  
Hij ontzegt zich bijgevolg het recht om bij einde van de bruikleen enige vergoeding van het 
gemeentebestuur te vorderen om welke reden ook.   

4. De overeenkomst wordt afgesloten onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat  het gemeentebestuur te 
allen tijde over het goed  kan beschikken rekening houdende met de behoeften en verplichtingen van de 
bruiklener. 

5. Het goed wordt in bruikleen gegeven in de staat waarin het zich bevindt, gekend door de bruiklener die 
verklaart het goed bezichtigd te hebben en geen zichtbare gebreken te hebben vastgesteld. 

6. De bruiklener mag het goed uitsluitend gebruiken voor de uitoefening van zijn sport.  Voor elke andere 
bestemming is de voorafgaande schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur vereist. 

 
 
Beschrijving van het goed :  Duivenlokaal  gelegen te Berlaar aan de sporthal ‘t Stapveld, Pastorijstraat 62 
 
 
Aldus overeengekomen en wederzijds aanvaard te Berlaar 
Op ……………………………………….. en opgemaakt in twee exemplaren 
 
 
 
 
De bruiklener     Het gemeentebestuur 
 
De voorzitter         De secretaris                              De burgemeester          De secretaris                      
 
 
 
 
Daelemans Constant  De Cock Frans                   Horemans Walter          Neels Anja 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
  

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
Bovenvermeld ontwerp van overeenkomst van bruikleen aangaande het duivenlokaal gelegen te  Berlaar aan de 
sporthal ‘t Stapveld, Pastorijstraat 62,  goed te keuren. 
 
Artikel 2 
Deze overeenkomst wordt niet beschouwd als een materieel of financieel voordeel dat negatieve gevolgen zou 
kunnen hebben voor de berekening van de subsidies voor de betreffende vereniging. 
 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen zal de nodige maatregelen treffen voor de uitvoering van dit besluit. 
 
3. Toetreding tot Jobpunt Vlaanderen 
 
Gezien gemeente Berlaar de dienstverlening meer bepaald het HR–beleid in zijn globaliteit verder wenst te 
professionaliseren; 
 
Gezien consultancy in deze gespecialiseerde materie een arbeids- en tijdsintensieve aangelegenheid is en de 
aankoop ervan bijzondere expertise vergt; 
 
Gelet op de oprichting van Jobpunt Vlaanderen bij decreetsmachtiging dd 2 maart 1999 door de Vlaamse 
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de steden Leuven, Gent en Antwerpen, de gemeente Wichelen, de VVSG 
en de dienst voor de Scheepvaart; 
 
Gelet op de statuten van Jobpunt Vlaanderen zoals goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 27 mei 2011; 
 
Gelet op het feit dat Jobpunt Vlaanderen een coöperatieve vennootschap is van privaat recht met uitsluitend 
vennoten uit de publieke sector in Vlaanderen; 
 
Gelet op het feit dat Jobpunt Vlaanderen een extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse Overheid is; 
 
Gelet op het feit dat Jobpunt Vlaanderen sinds 2000 operationeel is , en momenteel ruim 210 vennoten telt, 
waaronder zowel lokale besturen, OCMW’s,  autonome overheidsbedrijven, onderwijsinstellingen, 
intercommunales als departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid; 
 
Gelet op het feit dat de relatie tussen Jobpunt Vlaanderen en haar vennoten wordt geregeld in een 
beheersreglement dat daartoe werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering; 
 
Gelet op het feit Jobpunt Vlaanderen uitsluitend werkt voor haar vennoten die elk als entiteiten behorende tot de 
overheid kunnen worden beschouwd en gezamenlijk het toezicht uitoefenen op de vennootschap  waardoor de 
quasi inhouse-kwalificatie van toepassing is;. 
 
Gezien Jobpunt Vlaanderen een heel breed dienstenpakket levert zowel inzake werving en selectie, als in de 
brede HR-activiteiten ( zoals organisatie van assessment centers, doorlichting van organisaties, begeleiding bij 
veranderingstrajecten, opmaak personeelsplannen, optimaliseren van processen, evaluatie in het algemeen en 
evaluatie decretale graden, outplacement, coaching en dergelijke meer);  
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Gezien Jobpunt Vlaanderen daartoe altijd samenwerkt met erkende dienstverleners na marktvergelijking en met 
toepassing van de wet overheidsopdrachten; 
 
Gezien het bestuur door toetreding tot Jobpunt Vlaanderen gebruik kan maken van de schaalvoordelen zowel 
inzake kostprijs als  kwaliteit  van de dienstverleners; 
 
Gezien Jobpunt Vlaanderen de meest gunstige tarieven garandeert waarop, conform het beheersreglement een 
bijkomende korting van toepassing kan zijn die afhankelijk is van tijdige betaling; 
 
Gezien de relatie tussen Jobpunt Vlaanderen en haar vennoten op reglementaire basis stoelt en niet van 
contractuele aard is, en gezien de quasi inhouse kwalificatie, zijn de openbare besturen die lid zijn van Jobpunt 
Vlaanderen vrijgesteld van de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten om van de diensten van de 
door Jobpunt Vlaanderen via overheidsopdrachten geselecteerde dienstverleners gebruik te maken; 
 
Gezien Jobpunt Vlaanderen aan haar vennoten een netwerk van professionele dienstverleners in de HR - en 
consultancysector garandeert; 
 
Gezien de toetreding geen verplichting tot afname inhoudt en het bestuur dus zijn maximale keuzevrijheid 
behoudt. Gemeente Berlaar beschikt zodoende over een HR-ondersteuning op afroep zonder verdere 
verplichting en met behoud van een maximale onafhankelijkheid; 
 
Gezien Jobpunt Vlaanderen niet in de plaats treedt van het bestuur doch de rol opneemt van adviesverlening, 
kwaliteitscontrole, procesbewaking enz. op de opdrachten die door de externe leveranciers worden uitgevoerd; 
 
Gelet op het feit dat openbare besturen vennoot kunnen worden door de éénmalige aankoop van aandelen in 
functie van de grootte van het bestuur. Voor elke 10 personeelsleden in dienst dienen 3 aandelen (afronding naar 
de hogere eenheid) van elk € 24,79 aangekocht.  
 
Gezien de aandelen aan dezelfde waarde worden terugbetaald bij eventuele uittreding. 
 
Gezien dit voor gemeente Berlaar (99 personeelsleden): 10 x 24,97 x3 = 749,10 euro betekent. 
 
Overwegende dat de kredieten zullen voorzien worden bij de eerstvolgende budgetwijziging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Koen Kerremans vindt dit een goed initiatief. Hij wil weten wat het bestuur verwacht van deze samenwerking. 
Zullen de procedures in de toekomst dan anders verlopen? Jobpunt Vlaanderen heeft onder meer een 
adviserende functie. Hoe zal de gemeente met deze adviezen omgaan? 
 
Burgemeester Walter Horemans verklaart dat de voorbereidingen steeds door het MAT zullen gebeuren en dat 
de samenwerking vooral interessant is bij de aanwerving van nieuwe collega’s, bij het optimaliseren van 
processen, bij het maken van personeelsplannen, … Er zullen een aantal taken verschoven worden naar Jobpunt 
Vlaanderen, maar concrete signalen vanuit het MAT zijn er hieromtrent nog niet. 
 
Koen Kerremans steunt de coöperatieve gedachte achter deze samenwerking en vindt de instapkost laag. 
 
Dirk Aras wil weten wat de functie is van de instapkost die via de publieke besturen verzameld wordt. 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat het om lidmaatschapskost gaat om gebruik te kunnen maken van 
het dienstverleningspakket. Het gaat om praktische diensten, waarvoor de gemeente op zich te klein is om ze op 
een goede manier te kunnen organiseren. 
 
Artikel 1 
Gemeente Berlaar treedt toe tot Jobpunt Vlaanderen voor ondersteuning inzake het HR-beleid.  
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Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Jobpunt Vlaanderen. 
 
Artikel 3 
De administratie wordt belast met de afhandeling van de formaliteiten. 
 
4. Mobiliteit: verbreden en verdiepen gemeentelijke mobiliteitsplan: voorlopige vaststelling ontwerp 
mobiliteitsplan 
 
Gelet op de conform verklaring van het gemeentelijk mobiliteitsplan van 15 oktober 2008; 

Overwegende dat in 2009 een sneltoets werd uitgevoerd waarbij beslist werd om het bestaande mobiliteitsplan te 
verbreden en verdiepen; 

Gelet op artikel 19 van het Mobiliteitsdecreet van 20 maart 2009, waarin werd vastgelegd dat de gemeenteraad 
het ontwerp van het gemeentelijk mobiliteitsplan voorlopig dient vast te leggen; 

Overwegende dat het voorlopig ontwerp van het mobiliteitsplan minstens aan een openbaar onderzoek 
onderworpen dient te worden; 

Overwegende dat het voorlopig ontwerp van het gemeentelijk mobiliteitsplan tevens werd voorgelegd aan de 
gemeentelijke verkeerscommissie; 

Overwegende dat na afloop van het openbaar onderzoek  of andere vormen van participatie het ontwerp van 
gemeentelijk mobiliteitsplan ter bespreking wordt voorgelegd aan de RMC waar bij de kwaliteitsadviseur advies 
verleent  op het ontwerp; 

Overwegende dat het gemeentelijk mobiliteitsplan definitief wordt vastgelegd door de gemeenteraad na 
ontvangst van het gunstig advies van de kwaliteitsadviseur; 

Overwegende dat bij de definitieve vaststelling van het plan alleen wijzigingen worden aangebracht die 
gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de opmerkingen en bezwaren van het openbaar onderzoek, uit overige 
resultaten van de participatie of uit uitgebrachte adviezen; 

 

BESLUIT 

Leen Janssens brengt aan dat dit ontwerp niet besproken is geweest in de verkeerscommissie, maar louter 
gepresenteerd. Ze heeft enkele vragen gesteld, maar kreeg telkens als antwoord dat het niet de bedoeling was 
om dergelijke vragen te stellen. De verwachtingen van de gemeenteraadsleden zaten duidelijk niet op één lijn 
met de inhoud van de verkeerscommissie. 

Suzy Put argumenteert dat er maar een deel van het mobiliteitsplan besproken werd. Het ging voornamelijk om 
het omleiden van het zware verkeer. Ze beaamt dat de verkeerscommissie eigenlijk niet handelde om het 
volledige mobiliteitsplan. 

Koen Kerremans voegt toe dat de tekst vermeldt dat de verkeerscommissie advies moet verlenen. Maar blijkbaar 
is dat niet gebeurd. 

Dirk Aras vult aan dat het verslag van de verkeerscommissie nog niet werd bezorgd. Hij wil weten of het verslag 
vermeldt dat de verkeerscommissie een advies heeft uitgebracht. Indien dit zo zou zijn, wil hij hiertegen formeel 

http://www.mobielvlaanderen.be/overheden/artikel.php?id=859&nav=9
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protesteren, omdat dat niet de correcte weergave van de gang van zaken in de verkeerscommissie is. Hij was 
naar de commissie getrokken in de verwachting dat er een marathon-zitting zou volgen, maar in de praktijk ging 
het slechts om een toelichting van een kwartiertje, waarbij de vragen inderdaad werden afgeblokt. Wat het aspect 
van het zware vervoer betreft, zijn er nu een aantal conclusies getrokken op basis van oude vaststellingen. Men 
verdedigde daar het standpunt dat er eerst een jaar gewacht moet worden. Dan komt er een evaluatie en 
ongeveer een half jaar later mogen er pas vragen worden gesteld. Hij vraagt zich dus af wat nu eigenlijk het 
statuut van die bewuste bijeenkomst is. 

Burgemeester Walter Horemans betreurt de gang van zaken. Het was inderdaad de bedoeling om een toelichting 
te geven bij de verbreding en de verdieping van het mobiliteitsplan. Hij zegt het verslag te zullen afwachten en na 
te gaan of de verkeerscommissie een advies moet formuleren. Indien dit het geval is, zal er een nieuwe 
commissie worden samengeroepen. 

Suzy Put geeft aan dat ze de toelichting die Igemo ter plaatse heeft gegeven wel goed vond. 

Dirk Aras zegt dat er slechts twee aspecten zijn toegelicht. 

Schepen Eddy Verstappen meent zich te herinneren dat de opdracht tot het verbreden en het verdiepen van het 
mobiliteitsplan uitsluitend toegespitst was op het gedeelte van het zware verkeer. 

Dirk Aras antwoordt dat er dan een verkeerd beeld werd geschetst van de bedoeling van de herziening van het 
mobiliteitsplan. Er is een speciale commissie samengeroepen voor de herziening van dit plan. Geen enkel 
raadslid had verwacht dat het enkel om het zware verkeer zou gaan. In feite had de vergadering dan nog veel 
vroeger kunnen eindigen, omdat het gaat om oude cijfers waaraan nu nieuwe conclusies worden vastgeknoopt. 

Burgemeester Walter Horemans bevestigt nogmaals dat het de bedoeling van een commissie is om de nodige 
vragen te kunnen stellen. Hij besluit dan ook om dit punt te verdagen. 

Enig artikel 

Dit besluit wordt verdaagd. 

5. DBFM- Scholen van Morgen : goedkeuring Individueel DBFM-contract 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

Gelet op de Wet van 26 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 

Gelet op het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 januari 2011 waarbij beslist werd beroep te doen op de 
opdrachtencentrale en het voorcontract in het kader van het DBFM-programma werd goedgekeurd; 

Gelet op het feit dat het Individueel DBFM-contract een verdere uitwerking is van het voorcontract,; 

Gelet op het feit dat er tevens een aantal project specifieke aanvullingen (split document) aan het Individueel 
DBFM-contract ter goedkeuring worden voorgelegd;  

BESLUIT met 18 ja-stemmen bij 2 onthoudingen 

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

Artikel 1 

Het Individueel DBFM-contract wordt goedgekeurd.  Het contract wordt als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

Artikel 2 

De project specifieke aanvullingen (split document) aan het Individueel DBFM-contact worden goedgekeurd.  
Deze aanvullingen worden als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen zal de nodige maatregelen treffen tot uitvoering van deze 
contracten. 

De burgemeester, Walter Horemans en secretaris, Anja Neels, worden gemachtigd om tot ondertekening van het 
Individueel DBFM-contract en project specifieke aanvullingen over te gaan. 

Artikel 4 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de DBFM-vennootschap. 

 

6. Scholengemeenschap “Scholen aan de Nete” – kennisname jaarverslag 2012-2013 en goedkeuring 
rekening 2013 (2013/1.2.5.3/0802/64932050) 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 26 april 2011 (punt 15) houdende verlenging van de huidige 
scholengemeenschap voor de periode 2011-2014 en goedkeuring overeenkomst interlokale vereniging “Scholen 
aan de Nete”; 

Overwegende dat conform art. 9 van bovenstaande overeenkomst de raad kennis dient te nemen van het 
jaarverslag en de rekening van de scholengemeenschap dient goed te keuren; 

Gelet op het jaarverslag 2012-2013 van scholengemeenschap “Scholen aan de Nete” opgemaakt door het 
beheerscomité met als bijlage de kostenafrekening voor het jaar 2013 voor in totaal een bijdrage van 1.971,88 
euro; 

Gelet op de verslagen van het beheerscomité van 9 december 2013 en 17 maart 2014 die blijk geven van een 
gunstige evaluatie en waarbij alle leden van de deelnemende partners advies geven aan hun gemeentebestuur 
om terug samen een scholengemeenschap te vormen voor de schooljaren 2014-2020; 

Gelet op artikel 2013/1.2.5.3/0802/64932050 dat de nodige kredieten voorziet; 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag van de interlokale vereniging van de scholengemeenschap 
“Scholen aan de Nete” en keurt de afrekening van de kosten van 2013 zijnde 1.971,88 euro voor Berlaar, goed. 
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7. Goedkeuring en ondertekening overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het 
kader van gegevensuitwisseling 
 
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet, meer bepaald artikels 42-43; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 17 december 2013 (punt 34) houdende de contantbelasting op de inzameling, het 
hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen; 
 
Gelet op het raadbesluit d.d. 17 december 2013 (punt 35) houdende het reglement inzake de sociale toelage bij 
de belasting op het inzamelen en verwerken van afvalstoffen; 
 
Gelet op het elektronisch bericht d.d. 5 maart van de intercommunale IVAREM met betrekking tot deze 
aangelegenheid; 
 
Gelet op het verzoek van de gemeente Berlaar in hoofd van het diensthoofd RO/Milieuambtenaar aan de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de nodige gegevens inzake voorkeurtarieven te verzamelen 
teneinde de rechthebbenden een verminderde aanslag te kunnen toesturen, voor zover zij aan de voorwaarden 
voldoen; 
 
Overwegende dat de gemeente er zich toe verbindt  alle voorwaarden van de overeenkomst volledig na te leven 
en aan de Kruispuntbank de lijst van belastingplichtigen op wie het belastingreglement van 17 december 2013 
van toepassing is, mede te delen; 
 
Overwegende dat de gemeente de door de Kruispuntbank meegedeelde gegevens slechts mag bewaren 
gedurende de toepassing van de voornoemde belastingvoorschriften; 
 
Overwegende dat deze  gegevens daarna gewist moeten worden en slechts voor functioneel gebruik aan 
IVAREM mogen worden overgemaakt conform de onderlinge overeenkomst en onder geen beding aan andere 
derden overgemaakt mogen worden; 
 
Gelet op de overeenkomst tussen de gemeente Berlaar als verantwoordelijke voor de verwerking van het 
huishoudelijk afval en de intercommunale IVAREM als verwerker m.b.t. het toevertrouwen van het gebruik van 
persoonsgegevens; 

Overwegende dat de onkosten voor het bekomen van deze gegevens 314 euro in 2014 bedragen welke kost ten 
laste wordt genomen door IVAREM; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
De overeenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid met de gemeente Berlaar wordt goedgekeurd 
en mag ondertekend worden in het kader van de gegevensuitwisseling met het oog op de onmiddellijke 
toepassing van de gemeentelijke belastingvermindering aan de belastingplichtigen die voorkeurtarieven genieten 
bij het RIZIV. 
 
Artikel 2 
Alle gemeenteraadsleden van de gemeente worden in kennis gesteld van deze overeenkomst. 
 
Artikel 3 
Een afschrift van deze beslissing wordt, samen met de ondertekende overeenkomst, overgemaakt aan de 
Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid. 
 
OVEREENKOMST NR. XXXX betreffende de machtiging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en 
van de Gezondheid aan de gemeente Berlaar om de mededeling te verkrijgen van de lijst van personen die recht 
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hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging, die op 
01/01/2014 voorkeurtarieven genieten bij het RIZIV, HVKZ of DOSZ. 
Tussen 
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Willebroekkaai 38 te 1000 Brussel, 
vertegenwoordigd door de heer XXX, administrateur-generaal, hierna "KSZ" genoemd, 
enerzijds 
en de 
Gemeente Berlaar, Markt 1, 2590 Berlaar hierna “gemeente” genoemd, anderzijds 
wordt overeengekomen wat volgt : 
 
Artikel 1 : VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST 
Onderhavige overeenkomst heeft tot doel de mededeling door de KSZ aan de gemeente van de lijst met de 
identiteit van de inwoners van de gemeente die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging, met het oog op de onmiddellijke toepassing van de gemeentelijke 
belastingvermindering, toegekend aan de belastingplichtigen die voorkeurtarieven genieten bij het RIZIV, de 
HVKZ of de DOSZ. 
 
De gemeente verbindt er zich van haar kant toe alle voorwaarden van de machtiging van het Sectoraal Comité 
van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid nr. 11/029 van 5 april 2011 na te leven en zal bijgevolg aan de 
KSZ de lijst meedelen van belastingplichtigen op wie het belastingreglement van 17 december 2013 van toe- 
passing is. 
 
De gemeente mag de door de KSZ meegedeelde gegevens enkel aanwenden voor de doeleinden vermeld in het 
eerste lid. Daarbij mogen de gegevens enkel met het oog op deze doeleinden gedeeld worden met de 
intercommunale IVAREM en geen andere derden. Bovendien mogen de meegedeelde gegevens slechts 
bewaard worden zolang dit noodzakelijk is voor de toepassing van de voornoemde belastingvoorschriften; 
waarna ze vernietigd moeten worden. 
 
Artikel 2 : VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INFORMATIE 
De KSZ zal de lijst van de betrokken belastingplichtigen, die door de gemeente of haar opdrachthouder in een 
bestand op magnetische drager meegedeeld werd, vergelijken met de informatie die zij ter zake van het RIZIV, 
de HVKZ en de DOSZ ontvangen heeft. Zij zal enkel die identiteiten in aanmerking nemen waarvoor beide 
bestanden dezelfde informatie omvatten voor alle overeenstemmende gevallen die in het personenrepertorium 
van de KSZ zijn opgenomen. 
 
De KSZ kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens of voor een onjuiste 
verspreiding. 
 
De bestanden die door het RIZIV, de HVKZ of de DOSZ worden meegedeeld aan de KSZ, geven de toestand 
weer op 1 januari van het lopende jaar, vóór de controle door de FOD Financiën. 
 
Artikel 3 : UITWISSELINGSMETHODES 
Elke mededeling van gegevens tussen de betrokken partijen in het kader van onderhavige overeenkomst gebeurt 
via filetransfer. De technische en veiligheidsaspecten worden beschreven in de projectdocumentatie die 
beschikbaar is op de website van de KSZ: 
http://www.ksz.fgov.be/nl/bcss/services/content/websites/belgium/services/service_institution/service_regional/ 
service_33.html. 
 
In uitzonderlijk geval en na bilateraal akkoord met de KSZ kan de gegevensuitwisseling gebeuren met andere 
informatiedragers. De KSZ zal haar antwoord op dezelfde wijze rechtstreeks overmaken aan de 
(informatica)dienst aangeduid door de gemeente. 
De personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige 
verzorging of op een verhoogde tegemoetkoming in het kader van de gezondheidszorg worden aangeduid zodat 
een eenduidig onderscheidt tussen ‘recht’ of ‘geen recht’ wordt gemaakt. 
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Artikel 4 : VERANTWOORDELIJKE PERSONEN 
De gemeente zal de identiteit meedelen van de persoon (of personen) verantwoordelijk voor de mededeling van 
het elektronische bestand aan de KSZ en naar wie de gevraagde informatie later door de KSZ kan worden 
teruggestuurd. 
 
Artikel 5 : DUUR VAN DE OVEREENKOMST  
Deze overeenkomst geldt voor de periode 2014-2018. 
Ze kan enkel worden gewijzigd door een door beide partijen ondertekend aanhangsel. 
Ze kan na het eerste jaar door beide partijen worden opgezegd door middel van een aangetekend schrijven en 
met eerbiediging van een opzegtermijn van drie maanden. 
 
Indien de gemeente in de toekomst opnieuw een gelijkaardige toepassing wenst, zal zij daartoe een nieuwe 
vraag richten tot het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. Voor zover dit conform 
is aan het belastingreglement kan de gemeente een aanvraag indienen voor een periode van maximaal vijf jaar. 
 
Artikel 6 : KOSTENREGELING 
De totale kostprijs voor de ontwikkeling en het gebruik van deze toepassing komt overeen met de éénheidsprijs 
van een bericht in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de dienst werd geleverd, vermenigvuldigd met het 
aantal dienstige inputberichten van de gemeente, met een minimumbedrag van € 314 (die jaarlijks op 1 januari 
geïndexeerd wordt) en een maximumbedrag van € 3.111 (die jaarlijks op 1 januari geïndexeerd wordt) (BTW is 
niet van toepassing). 
 
De KSZ zal het overgemaakte bestand zo snel mogelijk verwerken en achteraf een schuldvordering bezorgen 
met een toelichting bij de berekening van het verschuldigde bedrag. 
 
Een duidelijke beschrijving van deze regels en de volledige uitleg in functie van de architectuur voor de 
gegevensdoorgave vindt u op de website van de KSZ: 
http://www.bcss.fgov.be/nl/bcss/page/content/websites/belgium/about/organization/finances/finances_01.html in 
het document 
 
 “Nota m.b.t. de financieringsprincipes voor de dienstverlening door de Kruispuntbank aan instellingen die geen 
socialezekerheidsinstellingen zijn”. 
 
Het bedrag wordt gestort op bankrekeningnummer 001-1950055-43 van de KSZ uiterlijk binnen de 60 
kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de schuldvordering. 
 
Artikel 7 : MELDINGSPLICHT AAN DE RAADSLEDEN 
De burgemeester verbindt zich ertoe alle gemeenteraadsleden van de gemeente in kennis te stellen van deze 
overeenkomst. 
Als bewijs hiervan dient de gemeente, voorafgaandelijk aan de uitvoering van de werkzaamheden door de KSZ, 
aan de KSZ een kopie mee te delen van het verslag van de vergadering tijdens dewelke de gemeenteraadsleden 
in kennis werden gesteld van deze overeenkomst. 
 
Artikel 8 : TOEPASSELIJKE WETGEVING EN REGLEMENTERING - BEVOEGDE RECHTBANK 
Voor de uitvoering van deze overeenkomst zijn de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie 
van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en haar uitvoeringsbesluiten alsook de bepalingen van de wet 
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten en elke andere wettelijke of reglementaire bepaling tot 
bescherming van de integriteit van de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen van toepassing. 
 
Algemeen is op deze overeenkomst uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschil zijn 
uitsluitend de rechtbanken te Brussel bevoegd. 
 
Artikel 9 : OPHEFFING VAN VROEGERE OVEREENKOMSTEN 
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In voorkomend geval vervangt deze overeenkomst de bestaande overeenkomst afgesloten tussen de gemeente 
en de KSZ met betrekking tot het voorwerp bedoeld in artikel 1. De bestaande overeenkomst wordt opgeheven 
met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst. 
Opgemaakt te Brussel op ………… 2014 in minstens zoveel exemplaren als er belanghebbende partijen zijn en 
waarvan elke partij erkent er minstens één te hebben ontvangen. 
Voor de KSZ:    Voor de Gemeente : 
     Anja Neels    Walter Horemans 
administrateur-generaal   gemeentesecretaris   burgemeester 
 
8. Retributiereglement op het gebruik van Speelplein Kriebels aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 
en 2019 
 
Gelet op art 173 Grondwet;  
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;  
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;  
 
Overwegende dat de retributie op de opvang van kinderen op het speelplein dient vastgesteld te worden;  
 
Na beraadslaging, 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1  
Met ingang van heden, voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de gemeente 
onder de navolgende voorwaarden de retributie geheven op de opvang van kinderen op het speelplein. Deze 
retributie is verschuldigd door de ouders van het opgevangen kind.  
 
Artikel 2  
Het bedrag van de retributie wordt als volgt bepaald:  
 
2.1. Overzicht van de financiële bijdrage van de gezinnen 
Grabbelpas: 
Elke deelnemer tot 12 jaar dient een grabbelpas aan te kopen aan 2,5 euro. 
 
Dagbijdragen: 

• 4 euro per dag per kind 

• 2 euro per halve dag per kind 

 
2.2 Gratis tarief en werking 
Gratis werking: 

• de startdag (eerst donderdag van de werking) in de namiddag 

• de slotdag (laatste donderdag van de werking) in de namiddag 

 
In uitzonderlijke gevallen, kan het organiserend bestuur gratis opvang toestaan. Het bestuur beslist hierover op 
basis van een administratief dossier dat alle relevante aspecten voor een gemotiveerde beslissing bevat.  
 
Artikel 3 
De retributie moet betaald worden op het ogenblik van de aanvraag tot opvang, tegen de afgifte van een 
kwitantie. 
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Artikel 4  
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel 
beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot. Bij 
betwisting zal een burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld.  

BIJKOMENDE PUNTEN 
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN VOLGENDE PUNTEN OP DE 
AGENDA GEPLAATST DOOR: 
 
Raadslid Dirk Aras: 
 
9.I. Interpellatie omtrent de toekomst van het ‘GAS-reglement’ in Berlaar  
 
Sinds 21 april 2009, exact vijf jaar geleden, is in onze gemeente een nieuwe ABP inclusief GAS-reglement van 
toepassing. Van in het begin heeft het Vlaams Belang gesteld dat – onder meer als gevolg van de ‘copy-paste’ 
die was toegepast op het Mechelse reglement (dat intussen al grondig is herzien) – de zo’n 280 bestrafbare 
artikels tellende ABP heel wat overbodigheden, absurditeiten en niet op Berlaar afgestemde bepalingen bevat.  
Intussen is de GAS-wet grondig hervormd. Die hervorming schept t.a.v. de Berlaarse ABP mogelijkheden, maar 
ook spanningen.  
Graag had ik dan ook een antwoord op volgende vragen:  
-  Hoeveel GAS-boetes werden er in Berlaar uitgeschreven in 2012, in 2013 en tijdens de voorbije maanden van 

dit jaar ?  
-  Voor welke feiten was dat ? Graag aantal per feit en verwijzing naar het artikel van de ABP.  
-  Hoeveel inkomsten genereerden deze boetes (per jaar) ?  
-  Hoeveel kost het onze gemeente (per jaar) om te participeren aan het intergemeentelijk GAS-project 

(administratie, sanctionerend ambtenaar, …) ?  
-  Welke gevolgen heeft de hervorming van de GAS-wet voor de ABP Berlaar en welke mogelijkheden schept 

die hervorming ?  
 
Indien het antwoord op deze vragen niet strookt met de belijdenis op de webstek van de gemeente Berlaar / 
politie: “Door het GAS-reglement (Gemeentelijke Administratieve Sancties) worden overlast en kleine criminaliteit 
voortaan snel en efficiënt bestraft. Het gaat onder andere over lawaaihinder, vandalisme, hondpoep, wildplassen, 
zwerfvuil, enz.”, verzoekt het Vlaams Belang het reglement zo spoedig mogelijk op de ‘gepaste tafel’ ter sprake te 
brengen, het reglement uit te zuiveren van overbodige en absurde bepalingen en het – gericht op de noden van 
Berlaar – te actualiseren, uiteraard cf. de nieuwe GAS-wet.  
Is de burgemeester overtuigd van de noodzaak daartoe ?  
Laat het duidelijk zijn dat het Vlaams Belang zich vragen stelt bij de huidige uitvoerigheid van het GAS-reglement 
dat in Berlaar van toepassing is. 
 
Burgemeester Walter Horemans behandelt dit punt samen met punt 9.X, ingediend door SamBa. Het huidige 
GAS-reglement bevat inderdaad een aantal fouten. Dit reglement is tot stand gekomen via een samenwerking 
van drie gemeenten, wat niet altijd eenvoudig is. Intussen is een gemengde werkgroep bezig met het uitsorteren 
van het GAS-reglement. Er zullen een aantal zaken geschrapt en een aantal andere verduidelijkt worden. Het is 
de bedoeling om een werkdocument op te maken dat aan de drie gemeenteraden wordt voorgelegd. Alle 
raadsleden kunnen dan hun mening kwijt en suggesties doen. De timing hiervan is afhankelijk van de 
beschikbaarheden, maar hopelijk kan dit gefinaliseerd worden tegen de zomerperiode, zodat het document in 
september kan worden gepresenteerd aan de drie gemeenteraden. Het GAS-verhaal is niet winstgevend voor 
Berlaar. Een GAS-boete dient immers om de overlast aan te pakken en in een rustige gemeente komt dat niet zo 
vaak voor. Een aantal cijfers: 
 

• 2012 
o GAS-pv’s met geïdentificeerde dader: 20 
o Gemengde inbreuken GAS met niet-geïdentificeerde dader: 55 



 14 

o Gemengde inbreuken GAS met geïdentificeerde dader: 20 
• 2013 

o GAS-pv’s met geïdentificeerde dader: 8 
o Gemengde inbreuken GAS met niet-geïdentificeerde dader: 80 
o Gemengde inbreuken GAS met geïdentificeerde dader: 17 

• 2014 
o Gemengde inbreuken GAS met niet-geïdentificeerde dader: 14 
o Gemengde inbreuken GAS met geïdentificeerde dader: 3 

 
In geld uitgedrukt: 
 

• 2009: 400 euro in – 4575,45 euro uit 
• 2010: 850 euro in – 5184 euro uit 
• 2011: 1825 euro in – 5892,60 euro uit 
• 2012: 1575 euro in – 5306,29 euro uit 
• 2013: 1000 euro in – 4301,36 euro uit 

 
De gemeente lijdt dus een verlies van 3000 tot 4000 euro per jaar op het vlak van GAS. 

 
Jef Daems concludeert dat er dus geen sprake is van een dalende trend. 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. Berlaar zit in dezelfde lijn als de andere gemeenten (met 
uitzondering van Mechelen). 
 
Dirk Aras werpt op dat het GAS-reglement in Mechelen nochtans drastisch ingekrompen is. Er blijven slechts 
negen artikelen over. 
 
Burgemeester Walter Horemans nuanceert dit door te stellen dat er heel wat kleinere artikelen achter zitten. In 
Berlaar en Nijlen is het goed dat er een GAS-reglement is, dat er af en toe een boete kan worden uitgeschreven 
voor bijvoorbeeld vandalisme. 
 
Dirk Aras vraagt welke overtredingen de boventoon aangeven. 
 
Burgemeester Walter Horemans verklaart dat het vaak gaat om fietsdiefstallen, ongeoorloofde reclame, bevuiling, 
winkeldiefstal, beschadiging van voertuigen, … 
 
Dirk Aras concludeert dat het om een kleine, voorspelbare groep overtredingen gaat. Er zit dus heel veel ballast 
in het GAS-reglement. 
 
Burgemeester Walter Horemans onderschrijft dat. Er zullen een aantal zaken geschrapt worden. Wat de vraag 
van SamBa betreft over de aanpassing van het reglement naar aanleiding van het WK voetbal worden er in 
Berlaar geen problemen verwacht. In heel wat cafés is er al een televisie aanwezig, zodat er geen verschil is met 
de gewone situatie. Qua georganiseerde activiteiten is er tot nog toe slechts één bekend, namelijk in café ’t 
Hoekske in Berlaar-Heikant. Het huidige GAS-reglement is voldoende om in te grijpen, mocht dit nodig zijn. 
 
Dirk Aras vraagt in hoeverre de nieuwe GAS-wetgeving invloed zal hebben op het GAS-reglement. Hoe zal er 
bijvoorbeeld met parkeerovertredingen omgesprongen worden? 
 
Burgemeester Walter Horemans vindt het een spijtige zaak dat het kortparkeren te elfder ure uit de GAS-
wetgeving is gehaald. In Berlaar zullen we daarom gaan werken met een parkeerfirma via het uitschrijven van 
retributies. 
 
Dirk Aras wil weten of dit beperkt blijft tot het kortparkeren 
 



 15 

Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. Een aantal andere zaken van de nieuwe GAS-wetgeving zullen 
worden opgenomen in het GAS-reglement. 
 
 
Raadsleden Koen Kerremans en Leen Janssens: 
 
 
9.II. Opslag baggerspecie in de Smidstraat 
 
Naar aanleiding van een agendapunt door Groen ingediend op de gemeenteraadszitting van februari 2014 en de 
opvolging van het dossier hebben wij opnieuw vragen aan het bestuur. We doen dit opnieuw via een bijkomend 
agendapunt omdat er o.i. een nieuw element is in het dossier. We stelden namelijk vast dat de hoeveelheid 
gestort slib aanzienlijk is toegenomen. We hebben ook vastgesteld dat er op 8 april nog steeds geen proces 
verbaal werd opgesteld. We vragen formeel aan het bestuur om onverwijld een proces verbaal te laten opmaken. 
Bovendien graag antwoord op volgende vragen:  
1. Weet men ondertussen wie verantwoordelijk is voor de aanvoer van niet-geïdentificeerd slib?  
2. Werd dit niet geïdentificeerd slib gecontroleerd? Graag gedocumenteerd.  
3. Hoe zal de eigenaar van de grond schadeloos gesteld worden wanneer blijkt dat de grond gesaneerd moet 
worden?  
 
Schepen Willy Beullens licht toe dat de aangroei van het slib te wijten is aan het ruimen van de grachten, wat nog 
steeds bezig is. Dit wordt uitgevoerd door Pidpa, dat de nodige attesten kan voorleggen. Deze tijdelijke opslag is 
besproken met de aannemer en de eigenaar van de gronden. Dit verloopt allemaal perfect legaal. Er zijn 
bijkomende bodemstalen genomen, waaruit blijkt dat alles volledig in orde is. De baggerspecie die nu nog 
aanwezig is, zal worden afgevoerd voor eind mei. Hiervoor hoeft ook geen pv opgemaakt te worden. Het gaat om 
een privézaak tussen Pidpa en de eigenaar van de grond. Bovendien zijn de voorgelegde attesten in orde. 
 
Koen Kerremans wil weten hoe het zit met het niet-geïdentificeerde slib. 
 
Schepen Willy Beullens antwoordt dat het niet-geïdentificeerde deel kleiner is dan oorspronkelijk vermoed. De 
herkomst ervan is officieel nog niet bekend. De eigenaar wenst de naam van de dader niet kenbaar te maken. 
Maar tenzij de eigenaar dit kan verhalen op een andere partij, blijft hij verantwoordelijk. Daarom is de stap gezet 
om de eigenaar aan te schrijven met het verzoek om stalen te bezorgen of om de naam van de dader bekend te 
maken. 
 
Koen Kerremans vraagt op welke basis deze procedure wordt gevoerd. 
 
Schepen Willy Beullens verklaart dat dit moeilijk ligt, omdat het om privéterrein gaat. De milieuambtenaar is ter 
plaatse geweest om met toestemming van de eigenaar de zaak in te schatten. Hij mag zelf geen stalen nemen en 
kan dit ook niet afdwingen. Daarom werd er gekozen om via een officieel schrijven te werken. 
 
Koen Kerremans kan niet begrijpen dat er nog steeds geen pv werd opgesteld. 
 
Schepen Willy Beullens licht toe dat de vaststellingen door de milieuambtenaar niet in de richting van zware 
vervuiling wijzen. Indien de brief aan de eigenaar niets oplevert, zullen er volgende stappen gezet worden, wat 
onder meer het opmaken van een pv inhoudt. 
 
Koen Kerremans beklemtoont dat er in deze materie een groot illegaal circuit bestaat. Vervuilde gronden komen 
terecht op plaatsen waar achteraf voedsel op wordt geteeld. Hier willen we als gemeente toch niet aan 
meewerken! 
 
Schepen Willy Beullens gaat hiermee akkoord. Indien de brief niets uithaalt, wordt een volgende stap gezet. De 
eigenaar weet dat er iets moet gebeuren. 
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Koen Kerremans stelt nog eens duidelijk dat het hier om een misdrijf gaat. Hij vraagt of alle informatie hierover 
beschikbaar is. 
 
Burgemeester Walter Horemans zegt dit toe. Hij belooft de gemeenteraad hierover verder op de hoogte te 
houden. 
 
 
9.III Pesticidegebruik 
 
Sinds jaar en dag worden pesticiden gebruikt om ongewenste planten of plagen te lijf te gaan. Die producten 
werken goed, maar vaak wordt er meer gedood dan alleen de bedoelde plaaggeesten. Bovendien spoelen de 
dure bestrijdingsmiddelen bij een regenvlaag met het regenwater mee de riool of de gracht in. Zo komen ze in het 
oppervlaktewater, de bodem en in het grondwater terecht. Omdat pesticiden en de afbraakproducten ervan 
schadelijk kunnen zijn, horen ze niet thuis in het leefmilieu. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat bij de productie 
van drinkwater steeds moeilijker wordt en zelfs eigen gekweekte groenten sporen van giftige stoffen bevat. Het is 
dus beter om de vervuiling te voorkomen.  
 
Bovenstaande tekst vonden we terug op de website van de gemeente.  
Wij stellen echter vast dat er nog steeds bestrijdingsmiddelen gebruikt worden op openbaar domein en in 
scholen/kinderopvang. Ook particulieren gebruiken, vaak onwetend, zeer giftige producten, zelfs op grachtkanten 
en op voet- en fietspad.  
 
Daarom volgende vragen:  

• Welke alternatieven worden door de gemeente toegepast om onkruid te bestrijden?  
• Worden groene ruimtes zo aangelegd dat ze gemakkelijk onderhouden kunnen worden?  
• In welk geval worden wel pesticiden gebruikt? Welke maatregelen neemt de gemeente in dat geval om 

het gezondheidsrisico voor zowel het gemeentepersoneel als voor de bevolking te beperken?  
• Welke acties worden op touw gezet om ook de inwoners bewust te maken van de schadelijke gevolgen 

van pesticidegebruik?  
 
Schepen Jan Hendrickx antwoordt: 
 
Welke alternatieve onkruidbestrijding worden toegepast door de gemeente? 

De eerste en mogelijk belangrijkste ‘methode’ gaat niet over het behandelen van ongewenste planten, maar richt 
zich op het voorkomen van groeiplaatsen. Dit is de veegwagen. Door het wegnemen van zand en stof worden 
vele potentiële kiemingsplaatsen voorkomen en is er minder onkruidontwikkeling. 

In het verleden werd – met wisselend succes – onkruidgroei bij nieuwe aanplantingen voorkomen door het 
gebruik van ondergrondbedekkende materialen (karton, plantdoeken en/of  mulching). Elk met hun voor- en 
nadelen. Voor nieuwe aanplant werd karton met mulching als beste oplossing ervaren. Voor de alternatieve 
bestrijding werd enkele jaren geleden een onkruidbrander aangekocht die op gesloten en half-open verhardingen 
kan worden ingezet. Dit gebeurt onder meer op de parking van sporthal ’t Stapveld. Daarnaast wordt er meer dan 
vroeger geschoffeld en gehakt. 

Naar de toekomst toe zal er vooral moeten worden ingezet op het voorkomen van onkruidgroei door het gebruik 
van graspartijen, bodembedekkers en aangepaste aanleg van het openbaar domein, geflankeerd door een 
bewustwording van de bevolking. Wij zullen allemaal moeten leren dat niet elk laatste ongewenste plantje 
absoluut weg moet uit een perk of voetpad, want dat kan enkel met veel mankracht of pesticiden. 

Aanleg van groene ruimtes: gebeurt dit zo dat ze onderhoudsvriendelijk zijn? 
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We zitten uiteraard hoofdzakelijk met een erfenis uit het verleden die niet zomaar even kan worden gewijzigd. We 
zijn ons echter bewust van gewijzigde noden en een doordachte aanleg van het openbaar domein maakt deel uit 
van het voorkomen van kruidgroei op ongewenste plaatsen. Bovendien moet bij de ontwikkeling van nieuw 
openbaar domein aandacht worden geschonken aan het toekomstige onderhoud van zowel het dode als het 
levende patrimonium. Dit zowel naar onderhoudsgemak, onderhoudsfrequentie, onderhoudskost als levensduur. 

Bestaande perken zullen bij heraanplanting of heraanleg van het openbaar domein herbekeken worden en 
aangepast worden naar voornoemde aandachtspunten. In dit kader wordt ook een project opgestart met 
inventarisatie van de perken om tot een masterplan te komen zowel naar plantensoorten als naar potentiële of 
wenselijke aanpassingen aan het openbaar domein m.b.t. dezelfde aandachtspunten: onderhoudsgemak, 
onderhoudsfrequentie, onderhoudskost en (lange) levensduur. 

Wanneer worden wel pesticiden gebruikt? Welke maatregelen worden genomen om het personeel en de 
bevolking te beschermen? 

Vanaf 2015 mogen geen pesticiden meer gebruikt worden, tenzij de gemeente uitzonderingen aanvraagt. Berlaar 
heeft reeds aan de hogere overheid kenbaar gemaakt om uitzonderingen te vragen voor de kerkhoven en de 
verscheidene recent verworven sportterreinen. Voor beiden zal een planning moeten worden opgemaakt en 
opgevolgd om op aanvaardbare termijn het pesticidengebruik maximaal te beperken of stop te zetten. Dit 
stappenplan wordt de komende maanden uitgewerkt en vervolgens aan de bevoegde Vlaamse instanties 
bezorgd.  

Daarnaast worden occasioneel pesticiden gebruikt om pestsoorten (bv. Japanse duizendknoop, Amerikaanse 
vogelkers e.d.) te bestrijden. Het gemeentepersoneel dat met pesticiden werkt, heeft daartoe de nodige 
opleidingen genoten en is voorzien van alle nodige veiligheidskledij. 

Nu reeds worden op scholen en gemeentelijke sportterreinen geen pesticiden meer gebruikt. Daarnaast werden 
sinds 2003 steeds minder schadelijke producten gebruikt en wordt het gebruik van rattenvergiften of 
bestrijdingsmiddelen tegen processierupsen of wespen specifiek toegepast. 

Welke acties worden opgezet om burgers bewust te maken? 

Dit is zo mogelijk de moeilijkste opdracht. Er zal via de geijkte kanalen worden gewerkt met artikels. Daarnaast 
werd (nog) geen communicatietraject uitgewerkt. We zijn er wel van overtuigd dat flankerende maatregelen 
belangrijk zijn om de boodschap kracht bij te zetten. Onder andere het subsidiëren van private onkruidbranders, 
maar ook de vernieuwde interesse in tuinieren brengt de drang naar minder pesticiden positief in de aandacht. 

Koen Kerremans benadrukt dat giften een groot probleem vormen; ze verdwijnen niet. De kosten om zuiver 
drinkwater te produceren, lopen steeds meer op. Het streven naar mindergebruik van giftige producten is iets wat 
een breed draagvlak kent. Het laatste punt, de mensen meekrijgen in dit verhaal, is het belangrijkste punt en 
hieraan heeft de gemeente de afgelopen twaalf jaar weinig gewerkt. Het is inderdaad geen eenvoudig verhaal. 
We houden er allemaal van om propere wegen te hebben, we zijn dat zo gewoon en het minste sprietje dat blijft 
staan, geeft al snel een ‘vuil’ gevoel. We moeten dus meer moeite doen op het vlak van bewustwording. Dat is de 
verantwoordelijkheid van de schepen van milieu. De veegwagen wordt niet genoeg en vooral niet efficiënt 
genoeg gebruikt. 

Schepen Jan Hendrickx verklaart dat de twee personeelsleden die met de veegwagen kunnen rijden allebei een 
tijdje buiten strijd zijn geweest. Niet iedereen is in staat om deze wagen te besturen. 
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Koen Kerremans herhaalt zijn aanbod om een samenwerking aan te gaan met verschillende partners, waaronder 
Natuurpunt, in plaats van een uitzondering voor pesticiden aan te vragen. Hij hoopt dat dit element meegenomen 
wordt in de langetermijnvisie. 

Leen Janssens vat samen dat ze veel hoort over ‘zullen’ en ‘moeten’, maar weinig over wat er op dit moment qua 
pesticiden gebeurt. Het is nu ook al belangrijk om pesticiden te weren. 

Burgemeester Walter Horemans zegt dat dit een werk van lange adem is. Mensen zullen moeten leren dat de 
straten minder proper zullen worden. De mandatarissen worden daar vaak over aangesproken, waardoor de druk 
soms groot wordt. Deze bewustwording zal stap voor stap moeten gebeuren. Het vergt een andere mentaliteit 
van iedereen. Specifiek op het oude kerkhof zal de situatie alvast beter worden door de herinrichting ervan, wat 
een makkelijker onderhoud moet opleveren. 

 
9.IV. Aanvraag minawerkers  
 
Aan de Vlaamse gemeenten werd gecommuniceerd dat de aanvraag voor minawerkers begin juni ten laatste 
moet ingediend worden. Aangezien de gemeente eerder al aangaf de samenwerking met de minawerkers te 
willen behouden gaan we ervan uit dat Berlaar wenst in te gaan op de uitnodiging van de overheid. Graag 
vernamen wij van het bestuur met welke concrete vraag zij zal ingaan op de oproep van de Vlaamse overheid. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat elke Vlaamse gemeente recht heeft op 2 MINA-takenpakketten 
van elk 600 uren en kan voor elk pakket 5.250 euro subsidie ontvangen. Afhankelijk van het aantal intekeningen 
kunnen bijkomende takenpakketten beschikbaar komen. De gemeente wil de huidige werking graag verder zetten 
en daarom intekenen op de 2 pakketten waar zij recht op heeft. Dit komt overeen met 1.200 werkuren of 
ongeveer 1VTE. De onkosten en subsidies die hierbij horen werden reeds in de BBC voorzien. De officiële vraag 
van de Vlaamse overheid werd op 7 april ontvangen en zal in het CBS van 30 april behandeld worden. Met 1VTE 
aan MINA-werkers halveert de gemeente haar prestatiecontingent dat tot en met 2013 bestond uit 1VTE MINA-
werker en 1VTE wep+. Dit laatste werd niet gesubsidieerd en is in de meerjarenplanning van 2014-2019 dan ook 
niet weerhouden. 

Koen Kerremans vraagt of de gemeente oorspronkelijk van plan was om de kosten zelf te dragen. 

Schepen Stefaan Lambrechts ontkent dit. Dit aspect werd tijdens de opmaak van de meerjarenplanning 
besproken. Door het wegvallen van bepaalde subsidies is de gemeente teruggevallen tot op subsidieniveau. 

Koen Kerremans vindt het een spijtige zaak dat hierdoor mensen worden getroffen in sociale tewerkstelling, die 
niet zomaar terecht kunnen in het normale arbeidscircuit. 

 
9.V. Zomer van Balder 
 
Tijdens de gemeenteraad van december 2013 beloofde burgemeester Walter Horemans om met de 
organisatoren van de Zomer van Balder betere afspraken te maken in verband met de invulling van het terrein.  
Graag vernamen we of deze afspraken al gemaakt zijn en zo ja, wat we dit jaar mogen verwachten. 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat er volop afspraken worden gemaakt met de organisatoren van de 
Zomer van Balder. Er werd een ruime lijst van vragen bezorgd omtrent inrichting, podiumelementen, nadars, en 
dergelijke. Hierover heeft het college een standpunt ingenomen, dat één van de volgende weken besproken 
wordt met de organisatoren. Wat de inrichting van het plein betreft, wordt er ruimte gelaten voor creativiteit. Er 
wordt wel duidelijk gestipuleerd dat eventuele schade aan het plein wordt afgehouden van de subsidie, tenzij ze 
zelf instaan voor het herstel. 
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Koen Kerremans zegt dat er vorig jaar wel wat opmerkingen geformuleerd werden over het continu afgesloten 
zijn van het marktplein. 
 
Burgemeester Walter Horemans heeft deze opmerkingen besproken met de organisatoren. Het marktplein mag 
geen zes weken aan één stuk worden afgesloten. Er moeten openingen gerespecteerd worden. Natuurlijk is het 
ook belangrijk om de nodige ruimte te voorzien voor het zetten van reclamepanelen, die het festival bekostigen. 
Voor de rest ligt de Zomer van Balder in dezelfde lijn als vorig jaar. Zodra de plannen concreter worden, zal de 
informatie worden bezorgd. 
 
 
9.VI. Trage weg Venushoek 
 
Naar aanleiding van de informatie die we ontvingen over de trage wegen en meer bepaald de trage weg aan de 
Venushoek, informeren wij naar de financiële gevolgen van het ontwikkelen van deze trage weg. We vragen het 
bestuur om volgende verzoeken te beantwoorden:  
1. Oplijsting van de beloofde compenserende maatregelen aan betrokken particuliere personen.  
2. Overzicht van de daarmee gepaard gaande kosten.  
3. Overzicht van de subsidies die de gemeente ontvangt voor dit stuk.  
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat een totaaloverzicht pas net voor de zomer kan worden 
opgemaakt. Het PDPO-project buurt- en voetwegen sluit af op 10 juli. Volledig zelfbedruipend is het project niet: 
maximaal 65% wordt gedragen door Europa, de rest moet de gemeente bijpassen. Het doel blijft om vier 
kilometer trage weg te realiseren. 
 
Welke compenserende maatregelen werden aan de eigenaars/gebruikers toegezegd?  

De gemeente Berlaar besliste in 2008 tot deelname aan het PDPO-project buurt- en voetwegen, samen met 
Klein-Brabant en de Zuiderkempen. Het project omvat verschillende luiken, waaronder een inventarisatie van de 
trage wegen en het bepalen van prioritaire trajecten. Voor die trajecten, zowel nieuwe verbindingen als 
heropeningen van oude trajecten, werden onderhandelingen gevoerd met de aangelanden. Hierbij werden in ruil 
voor openstelling, compenserende maatregelen overeengekomen. Daarbij werd steeds getracht om alle 
aangelanden op gelijkwaardige wijze te compenseren en de bedrijfsactiviteiten van landbouwers zo min mogelijk 
te hinderen. Volgende maatregelen werden onderhandeld: 

• Aanplant van nieuwe of vervangende houtkant 
• Boren van een drinkwaterput voor vee 
• Plaatsen van afsluitingspoorten geschikt voor voetgangers (wandelsluis) 
• Vernieuwen of verplaatsen van afsluitingen 
• Plaatsen verbodsbordjes honden of bordjes ‘honden aan de leiband’ 
• Plaatsen verbodsbordjes niet toegankelijk tussen bepaalde uren 
• Toekomstig onderhoud van het pad, de groenaanplanting en infrastructuur 

 
De overeengekomen maatregelen zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen de eigenaar en de gemeente, 
waarbij de rechten en de plichten van beide partijen worden vastgelegd. De overeengekomen uit te voeren 
werken worden in de overeenkomst per weg verfijnd. Voor deze weg in het bijzonder gaat het onder andere over 
het leveren van poorten, zodat het vee op veilige wijze tussen weilanden kan worden verplaatst, het leveren van 
voetgangerstrapjes, het plaatsen van de nodige verkeersborden, het aanpassen van de afsluiting rond de 
weilanden tegen loslopende honden, … 
 
Welke onkosten en subsidies gaan hiermee gepaard? 
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Het project omvat meerdere onderdelen, zoals inventarisatie, selectie van wegen, onderhandelingen en 
terreinuitvoeringen. Igemo staat in voor de coördinatie en de uitvoering van het project en staat in voor het 
bekomen van de subsidies. De effectieve bijdrage in het project ten laste van de gemeente bedraagt ongeveer 
25.000 euro. Aanvullend heeft de gemeente in 2011 beslist om een extra bijdrage te verlenen van 62.804,13 euro 
(excl. BTW) voor het uitgebreider traject van onderhandelingen en het overleg met de aangelanden. Hiervoor 
werden geen subsidies bekomen.  

In het kader van het project wordt het aanleggen van vier kilometer trage weg vooropgesteld. Igemo staat na het 
bereiken van een akkoord tussen de gemeente en de betrokken aangelanden in voor de aanleg van de wegen, 
de aanstelling van de aannemers en de opvolging van de werken. Er worden per aangelegde weg geen extra 
vergoedingen meer betaald aan Igemo of aan particuliere personen. Er worden geen aparte subsidies 
aangevraagd per aangelegde weg. In de totaliteit van het PDPO-project zijn immers middelen voor investeringen 
voorzien. 

De aanlegwerken van Venushoek zijn intussen gegund, nog niet uitgevoerd. Hierdoor is het nog niet mogelijk om 
een totaalbedrag mee te delen. 

Koen Kerremans merkt op dat er veel verschil is in de behandeling van de diverse dossiers. Hij heeft vragen bij 
de bewering dat elk dossier gelijkwaardig behandeld is geweest. 

Burgemeester Walter Horemans licht toe dat het niet altijd eenvoudig is om mensen over de streep te trekken. De 
gemeente had als richtlijn gesteld niet te willen onteigenen, maar op basis van compromis te werken. Dat moet 
echter binnen de grenzen van de redelijkheid blijven. Het project sluit in ieder geval af begin juli. 

 
9.VII. Stemlokaal  
 
Tijdens de vorige gemeenteraad vroegen we waarom gekozen werd voor de inrichting van de stemlokalen in de 
gemeentelijke sporthallen.  
Op onze vraag waarom er geen stemlokaal werd ingericht, kregen we het foutieve antwoord dat er voor de 
inrichting van een stemlokaal wettelijk gezien 150 kiezers moeten zijn. Deze regel geldt echter niet bij de 
inrichting in een RVT. “Er zijn geen juridische bezwaren om voor elk niveau van verkiezingen een stemlokaal in 
een zorgcentrum of dienstencentrum te organiseren. Het college van burgemeester en schepenen speelt hier een 
sleutelrol.”  
Over de interesse vanuit het RVT kunnen wij ons niet uitspreken.  
Dit neemt niet weg dat door een stemlokaal buiten het centrum heel wat mensen aangewezen zijn op de goodwill 
van buren/familie/kennissen.  
Daarom wensen wij het onderstaande voor te stellen:  
De gemeente Berlaar verbindt zich ertoe op de dag van de verkiezingen een pendeldienst te organiseren tussen 
de dorpscentra (Heikant, centrum) en, indien hier ook vraag naar is, station en Gestel en het stemlokaal. 
Waardoor ook minder mobiele mensen zelf hun stem kunnen uitbrengen. 
 
Burgemeester Walter Horemans heeft reeds eerder geantwoord dat het RVT Sint-Augustinus zelf geen vragende 
partij is voor een eigen stemlokaal ter plaatse. Dit vraagt bovendien wel wat voorbereidingen qua inrichting van 
een zaaltje en mensen om het stemlokaal te bemannen. Het bestuur is van oordeel dat dit veel werk zou 
betekenen voor weinig resultaat. Het is beter om de betrokken mensen te motiveren om een volmacht te geven. 
De nog mobiele mensen kunnen bovendien met het busje van het RVT in ’t Stapveld geraken. 
 
Leen Janssens vindt het goed dat er speciaal vervoer wordt georganiseerd, maar suggereert om in de sporthal 
een apart stemlokaal te voorzien voor de mensen van het RVT en de minder mobiele kiezers. 
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Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de sporthal sowieso toegankelijk moet zijn voor minder mobiele 
mensen. Wat het inleggen van een pendeldienst betreft, is het college van oordeel dat dit een dure 
aangelegenheid is voor stemlokalen die maar een klein stukje verplaatst zijn. De kiezers worden zo veel mogelijk 
aangemoedigd om te voet of met de fiets te komen. Er wordt wel voldoende parking voorzien. Daarom is een 
pendeldienst eigenlijk overbodig. 
 
Koen Kerremans meent dat aandacht voor zulke ‘details’ net het verschil uitmaakt tussen een groen en een niet-
groen beleid. Er zijn mensen in het RVT die het democratisch systeem genegen zijn en die hun stem willen 
uitbrengen. In verschillende gemeenten wordt deze maatregel wel genomen, reeds lange tijd. Hij maakt zich sterk 
dat een oproep voor vrijwilligers om dit te ondersteunen de nodige respons zou opleveren. 
 
Ronny Van Thienen merkt op dat de minder mobielen centrale kan worden ingeschakeld via het OCMW. 
 
Burgemeester Walter Horemans vindt dit een goede zaak. Het vervoer moet aangepast zijn voor rolwagens, 
waardoor bijvoorbeeld de busjes van BKO niet kunnen worden ingeschakeld. 
 
Koen Kerremans blijft erbij dat een stemlokaal in het RVT dus eenvoudiger zou zijn. 
 
Burgemeester Walter Horemans is van oordeel dat dat alleen nuttig is wanneer het RVT zelf dit idee genegen is. 
Zelfs een volmacht geven is voor veel mensen een brug te ver. 
 
Ronny Van Thienen poneert dat het inrichten van een stemlokaal in het RVT het nodige respect zou afdwingen 
bij de oudere generatie die dan de kans krijgt om zelf te gaan stemmen. Het vervoer door het RVT is voor de 
gemeente een gemakkelijkheidsoplossing. De verantwoordelijkheid wordt afgeschoven. 
 
 
9.VIII. Groenbeleid openbaar domein 
 
Naar aanleiding van het eerder door Groen ingediende agendapunt over het beloofde beleid rond het beheer van 
openbaar groen en de melding op dezelfde gemeenteraad dat er een overleg zou plaatsvinden met de door de 
gemeente aangestelde deskundige firma, zijn wij zo vrij te informeren naar de conclusies na dit overleg.  

1. Werd de inventaris van openbaar groen en waardevolle bomen gepresenteerd en goedgekeurd?  
2. Werden er concrete afspraken gemaakt naar groenonderhoud voor dit jaar en voor de komende jaren?  
3. Welke beleid wil de gemeente voeren en hoe denkt ze dat in de praktijk waar te maken?  
4. Zijn er afspraken gemaakt rond opleidingen voor onze gemeentelijke werklieden?  
5. Werd er een budget vastgelegd door de gemeente om een en ander te kunnen concretiseren? Graag 

budget 2014 enerzijds en budget in de meerjarenplanning. 
 

Burgemeester Walter Horemans overloopt de vragen. 
 
Stand van zaken inventaris Bomenplan? 

Onder meer door de vroege lente kent de afronding van de inventaris met aanlevering van de beheerplannen e.d. 
vertraging. Op het overleg van 17 maart met Treexpert werd afgesproken om vrijdag 9 mei het uitgewerkte 
voorstel te bespreken, zodat dit aansluitend kan worden afgewerkt en de implementatie intern kan worden 
voorbereid. 

Werden er concrete afspraken gemaakt inzake groenonderhoud? 

Voor 2014 werden enkel de bomen van de Dokter Van Hoofstraat en het marktplein specifiek voorzien. De 
overige concrete planning is afhankelijk van het beheerplan en de daarin gestelde prioritaire ingrepen en 
faseringen. Mogelijk wordt dit jaar ook een rooiing voorbereid van de als ziek of gevaarlijk vastgestelde bomen 
(bv. kastanjes in de Molenlei). 
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Welk beleid wil men voeren en hoe wordt dit in de praktijk gebracht? 

M.b.t. de bomen van het openbaar domein is er momenteel 25 jaar onderhoudsachterstand. Dit willen we 
wegwerken en daartoe moet het Bomenbeheerplan ons de praktische middelen bieden. De experts van 
Treexpert zullen in het beheerplan uitwerken hoe de bomen terug in gezonde onderhoudstoestand gebracht 
kunnen worden; zogenaamd het ‘op beeld’ brengen van de bomen. Dit gebeurt zonodig individueel per boom en 
zal in fases tot stand komen. 

Voor het uitvoeren van dit corrigerende onderhoud, maar ook van het noodzakelijke reguliere onderhoud wil de 
gemeente beroep doen op personen met de nodige expertise. Daarom werd het onderhoud van de bomen ook 
gelicht uit de aanbesteding voor het onderhoud van de groenperken en zal er een aparte opdracht gegund 
worden. Om de expertise van de kandidaten te garanderen, zullen zij een attest als European Treeworker of 
gelijkwaardig moeten kunnen voorleggen. 

Zijn afspraken m.b.t. de opleiding van de gemeentelijke werklieden? 

Nog niet. Van zodra de positie van ploegleider Groen is ingevuld, zal deze persoon de mogelijkheid geboden 
worden zich verder te bekwamen o.m. op vlak van boomverzorging. Dit heeft dan voornamelijk als doel om 
controle uit te oefenen op de uitgevoerde werken en in geval van nood op vakkundige wijze te kunnen ingrijpen. 

Welke budgetten werden hiervoor ingeschreven in het MJP 2014-2019? 

In 2014 is er 5.476 euro voorzien voor het opmaken van het bomenplan: voorschriften, knelpunten en potenties, 
werkplanning en digitale module, en nog eens 5.000 euro voor het opmaken van een soorteninventaris openbaar 
groen en de opmaak van een masterplan openbaar groen. Voor het snoeien van de lindes op het marktplein is er 
8.400 euro ingeschreven, voor het snoeien en stronken in de Dokter Van Hoofstraat 4.200 euro, voor 
snoeiwerken aan probleembomen 5.000 euro en de reguliere onderhoudssnoei 3.000 euro. In 2015 is er een 
8.000 euro voorzien voor snoeiwerken. Tot en met 2019 is er een jaarlijks budget van 6.000 tot 8.000 euro 
voorzien om de achterstand weg te werken. 
 
 
 
Raadsleden Jef Daems en John Steurs: 
 
9.IX. Opvolging : Inspectieverslag Zorginspectie BKO Roefels 
 
In de gemeenteraad van 17 september 2013 heeft SamBA de ernstige tekortkomingen uit het “Inspectieverslag 
Zorginspectie BKO Roefels” op de dagorde gezet. Als antwoord heeft de betrokken schepen en burgemeester 
toen bevestigd dat de vaste coördinator vanaf 15 oktober haar taak zou hervatten en dat zij dan de opmerkingen 
uit het verslag structureel zou aanpakken. Een aantal opmerkingen moesten van Kind en Gezin, binnen een 
termijn van 3 maanden na de inspectie verholpen zijn. Graag een overzicht van de stand van zaken in dit dossier 
en de reeds ondernomen acties ? Het nieuwe Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor 
erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang, 
kortweg het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang genoemd legt een aantal nieuwe verplichtingen op. We 
denken hier onder andere aan de risicoanalyse en crisisprocedure. Wie gaat deze bijkomende opdrachten 
vervullen ? Ook spreekt men over een methode om het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen na te 
gaan. Welke methode hanteert men momenteel ? Zijn de huidige schriftelijke overeenkomst en het huishoudelijk 
reglement conform het nieuwe Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang ? Of is hier ook een aanpassing nodig ?  
Hoe gaat het gemeentebestuur als één van de "slechte leerlingen van de klas" aan al deze verplichtingen 
voldoen als de huidige werking nog niet in orde is ?  
 
Schepen Willy Beullens antwoordt dat quasi alle punten uit het inspectieverslag intussen zijn opgelost. Het 
kwaliteitshandboek is geactualiseerd en goedgekeurd. 
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Jef Daems peilt specifiek naar het veiligheidssas. 
 
Schepen Willy Beullens legt uit dat de toegang van de beide locaties geregeld is. In het centrum werd er een 
parlofoonsysteem geplaatst op de deur met een codeklavier. Dat is ook gebeurd in Heikant, zij het op het 
achterpoortje. De voordeur daar is afgesloten wegens veiligheidsredenen.  
 
Jef Daems wil weten of er inmiddels al opnieuw inspectie is langsgekomen. 
 
Schepen Willy Beullens zegt dat dat niet het geval is. Zij zijn wel volledig op de hoogte van alle maatregelen die 
intussen genomen zijn. Wanneer zij in Berlaar langskomen, is niet van tevoren bekend. Er zijn alleen nog maar 
een paar kleine details die moeten worden afgewerkt. Wat het nieuwe decreet kinderopvang betreft, is het zo dat 
dit voor de BKO niets wijzigt. Het gaat hier om de opvang van peuters (0 tot 3 jaar). De zaken waarnaar in de 
vraag gerefereerd wordt, namelijk risicoanalyse en crisisprocedure, zijn voor BKO opgenomen in het 
kwaliteitshandboek. Het behoort tot de taak van de coördinator om dit op te volgen. De aanwerving van een 
nieuwe coördinator is intussen gestart, in de hoop dat er een vervanger kan beginnen vooraleer de huidige 
coördinator uit dienst gaat. 
 
Jef Daems wil weten hoe het gesteld is met de methode om het welbevinden en de betrokkenheid van de 
kinderen na te gaan. 
 
Schepen Willy Beullens antwoordt dat ook dit een onderdeel vormt van het kwaliteitshandboek. Dat schrijft voor 
dat er op geregelde tijdstippen een bevraging moet worden georganiseerd bij de ouders. In het verleden is dat al 
gebeurd en er staat een nieuwe enquête gepland in het najaar. 
 
Jef Daems vraagt nog of de huidige schriftelijke overeenkomst en het huishoudelijk reglement conform het 
nieuwe kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang zijn. 
 
Schepen Willy Beullens geeft mee dat een aantal zaken beschreven staan in het kwaliteitshandboek. Dat staat 
los van het huishoudelijk reglement. Dat vertelt meer over de praktische modaliteiten. Hier zijn geen verdere 
aanpassingen nodig. 
 
 
9.X. GAS boetes in Berlaar  
 
In 2012 werden er gemiddeld 252 boetes per Vlaamse gemeente uitgedeeld, vorig jaar daalde dit aantal naar 
207. Graag hadden wij vernomen hoeveel GAS boetes er in Berlaar de voorbije jaren werden uitgedeeld, en of 
deze dalende trend zich ook in Berlaar doorzet. Om een beter inzicht te krijgen in het soort boetes, graag ook een 
chronologisch overzicht van de uitgeschreven GAS boetes per artikel van het GAS reglement.  
Zal het GAS reglement eventueel aangepast worden om mogelijke overlast te sanctioneren tijdens de festiviteiten 
naar aanleiding van het WK voetbal ?  
 
Zie antwoord bij punt 9.I. 
 
 
9. XI. Bouw gemeentelijke lagere school  
 
Graag hadden wij een stand van zaken gekregen betreffende dit dossier :  

• Huidige fase ?  
• Planning en timing  
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o Bouwrijp maken terrein  
o Begin ruwbouw  
o Afwerking  
o Omgevingswerken  
o Ingebruikname  
o ….  

 
Schepen Jan Hendrickx licht toe dat we momenteel in een besparingsronde verzeild geraakt zijn. Uit ervaring met 
de vorige aanbestedingen binnen het programma van Scholen van Morgen heeft de promotor geleerd dat er 
bespaard moet worden. De prijzen van 2/3 van de scholen die vorig jaar en begin dit jaar werden aanbesteed 
waren te hoog, waardoor er niet kon worden aanbesteed en de gunningsprocedure na een besparingsronde 
moest worden overgedaan. Om de nieuwe school van Berlaar vanaf de eerste gunning te kunnen toewijzen, 
moesten wij ook besparingen uitvoeren. De gemeente heeft haar besparingen doorgegeven aan Scholen van 
Morgen en de architect en heeft hierbij gekozen om kwalitatieve en onderhoudsvriendelijke maar geen onnodig 
dure plafonds toe te passen, geen dure patronen in de soepele vloerbekleding te kiezen, goedkopere maar 
kwalitatieve verlichtingsarmaturen te kiezen, … Morgen staat de volgende bespreking op het programma. De 
architect kan het aanbestedingsdossier dan aanpassen en vervolledigen om te kunnen publiceren begin mei 
2014. Eind juni zouden de offertes van deze aanbesteding ontvangen worden door de promotor, die ze dan kan 
nakijken tot en met augustus 2014. Indien de prijzen binnen de vooropgestelde grenzen liggen, kan de nieuwe 
school gegund worden en kan het iDBFM-contract tussen bouwpromotor en gemeente Berlaar ondertekend 
worden begin oktober 2014, samen met de ondertekening van het contract tussen de promotor en de gekozen 
aannemer. Als deze planning gevolgd wordt, kan de aannemer met de werken starten eind februari 2015. De 
uitvoeringstermijn van de bouw bedraagt 15 maanden. Een concrete planning van de werken zelf hebben wij nog 
niet ontvangen van de bouwpromotor. Deze planning zal hoogstwaarschijnlijk worden ingediend door de 
aannemers bij het indienen van hun offerte. Indien alles verloopt zoals nu geschetst, kan de vertraging beperkt 
blijven tot één jaar. 
 
Jef Daems vraagt wat er gebeurt indien de besparingsronde niet voldoende blijkt. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het hele project dan nog eens vijf tot zes maanden naar achter 
schuift. 
 
Jef Daems wil weten door wie de besparingen worden opgelegd. 
 
Burgemeester Walter Horemans verklaart dat dit gebeurt om pragmatische redenen, voornamelijk wegens 
eerdere ervaringen met projecten die niet gegund geraken. 
 
Ronny Van Thienen is van oordeel dat indien er ramingen door een architect worden opgemaakt, die niet blijken 
te kloppen in een gunningsprocedure, er slecht werk is geleverd door de architect. 
 
Jef Daems concludeert dat er dus minimaal een jaar vertraging op dit project zit. 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. Het project wordt voor een deel uit handen gegeven en er zijn 
aanzienlijke subsidies vanuit Vlaanderen, maar de spelregels zijn niet zo eenvoudig. Vooral tegenover het 
onderhoud staat een hoge kostprijs. Tot nog toe zijn er nog maar vier scholen gegund van de tachtig à negentig 
dossiers. 
 
Ronny Van Thienen wil weten hoeveel er uiteindelijk bespaard werd. 
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Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat dat niet bekend is. Dergelijke informatie wordt niet verstrekt. 
 
Schepen Eddy Verstappen vult aan dat het een samenspel is van drie partijen: de gemeente heeft haar 
besparingsvoorstel moeten doen, evenals Scholen van Morgen en de architect. Deze gezamenlijke inspanningen 
worden morgen besproken. 
 
Burgemeester Walter Horemans belooft om de raadsleden op de hoogte te houden van de stand van zaken. 
 
 
Raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen en Liesbeth Ceulemans: 
 
9.XII. Fietspaden 
 
Reeds langer wordt er een verbetering en een beter onderhoud beloofd van de fietspaden in onze gemeente. Wij 
merken er alvast weinig van. 
Wordt de toestand van de bestaande fietspaden opgevolgd door een bevoegd persoon? 
Wordt er een norm gehanteerd waarmee men kan oordelen dat een fietspad al dan niet in goede staat is? Zo ja 
welke is dat? Zo neen, wie beslist er of een fietspad aan op zijn minst herstelling of een veegbeurt toe is? 
Andere fietsvriendelijke paden en smalle wegen. 
Wij stellen vast dat verschillende wegen zonder fietspad –die nochtans veel gebruikt worden door alle soorten 
fietsers- er niet echt goed bij liggen. Putten in het rijoppervlak, maar vooral diepe groeven vlak naast de rijweg 
maken deze rustige wegen onveilig. Ook hier vragen wij beter onderhoud. Deze herstellingen kunnen dikwijls 
gewoon door het gemeentepersoneel uitgevoerd worden. Kan dit wat beter opgevolgd worden? 
Nieuwe fietsverbinding Tulpenstraat richting waterzuiveringsstation. 
Onze fractie merkt op dat deze verbinding die nog maar net officieel geopend werd al zwaar te lijden heeft onder 
het mechanisch geweld van tractoren die op de weide ernaast (kant Legrellestraat) moet zijn. Ter hoogte van de 
toegang tot die weide zijn er alle zware rubbersporen op de beton en diepe wielsporen naast de beton. (weer 
gevaarlijk voor fietser die even van de beton zouden geraken). Blijkt nu dat er voor diezelfde weide een ingang is 
vòòr de paaltjes langs de kant van de Tulpenstraat. De weide aan de overkant is perfect bereikbaar langs de 
toegang vòòr het zuiveringsstation. Wij vragen daarom, om dit niet echt goedkope betonbaantje te sparen van 
verdere vernieling en ook aan die kant paaltjes te zetten. 
 
Schepen Jan Hendrickx antwoordt: 
 
Stand van zaken 
 
De gemeente wil ook hier een masterplan voor opmaken, dat samen met het masterplan wegen wordt bekeken 
en opgenomen in de gunning. Dit kan in twee aparte delen, zodat ze niet noodzakelijk aan dezelfde partij gegund 
moeten worden. Naar timing toe is het cruciaal om deze zaken samen aan te pakken. 
 
Opvolging 
 
Door de ziekte van de werftoezichter is het niet eenvoudig om alles op de voet te volgen. Momenteel wordt er 
geen norm gehanteerd. Herstellingen gebeuren na klachten van burgers. Voorlopig zijn er echter nog maar 
enkele klachten geformuleerd. De fietspaden worden volgens de planning van de werkleider hersteld en 
geveegd. Eigenlijk is er in Berlaar maar één heel gevaarlijk fietspad, namelijk dat naast de N10. Momenteel halen 
we alles uit de kast om hierin een doorbraak te forceren. 
 
Paden en smalle wegen 
 
Ook hierover hebben we geen klachten binnengekregen, maar we volgen dit op en grijpen waar nodig in. 
 
Fietspad Tulpenstraat 
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In de Tulpenstraat heeft een tractor een manoeuvre gedaan aan de ingang van de weide. Aan de beton is er 
zeker geen schade en de diepe groef bevindt zich een meter naast het fietspad. Maar dat neemt niet weg dat we 
overwegen om een paaltje te zetten langs de kant van het zuiveringsstation. De weilanden zijn perfect bereikbaar 
langs de kant van de Tulpenstraat en het zuiveringsstation. 
 
Koen Kerremans wil dit punt ondersteunen. Een beleid mag niet gestoeld zijn op klachten van burgers. 
 
Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat er veel heisa wordt gemaakt over bijvoorbeeld de Itegembaan. Hij heeft de 
volledige weg te voet afgelegd en genoteerd waar er putten zijn en waar het fietspad er slecht bijligt. Al die euvels 
zijn onmiddellijk hersteld. Het is zo dat dat fietspad wat te smal is, maar het is niet in slechte staat. 
 
Leen Janssens weerlegt dit. Het fietspad aan de Itegembaan is veel te smal en is in heel slechte staat. Het is 
bijna onmogelijk om de putten te ontwijken. 
 
Schepen Jan Hendrickx vindt het dan wel raar dat er geen klachten van fietsers binnenkomen. 
 
Koen Kerremans zegt dat er in het verleden wel degelijk klachten zijn geformuleerd, maar dat daar niets mee 
gebeurd is. Er bestaat een Vlaams vademecum, waarin alle richtlijnen verzameld zitten. Het volledige netwerk 
kan op basis daarvan toch in kaart worden gebracht? 
 
Schepen Jan Hendrickx verklaart dat dat net de bedoeling is van het masterplan. 
 
Burgemeester Walter Horemans vult aan dat we ook een stuk afhankelijk zijn van de volgorde van de Pidpa-
projecten. De gemeente heeft net het goede nieuws gekregen dat er een bijdrage is uitgetrokken in 2015 voor het 
rioolproject Pastorijstraat – Ballaarweg. Dat dossier kunnen we nu dus voorbereiden. 
 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 21.55 uur. 
 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 

_____________________________ 
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