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GEMEENTERAAD D.D. 20 MEI 2014 

 
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 (vanaf 

punt 7), Artur ISSAEV, Leen JANSSENS, Koen KERREMANS, Suzanne PUT, John STEURS, 
Ronald VAN THIENEN, Silvain VERTOMMEN en Maria VERVLOET, raadsleden 
Anja NEELS, gemeentesecretaris  
 

 
Verontschuldigd: Rudolf NUYENS, raadslid 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20 uur. 
 

OPENBARE ZITTING 
 
1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 22 april 2014 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 22 april 2014 wordt het verslag goedgekeurd met 
12 ja-stemmen bij 7 onthoudingen. 
 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Silvain 
Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter 
Horemans 

Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Dirk Aras, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, 
Leen Janssens 

 
Koen Kerremans vraagt om een aanpassing in het bijkomende punt over vervoer van en naar het stembureau 
(punt 9.VII). 
 
Burgemeester Walter Horemans repliceert dat de geest van zijn antwoord op het bijkomende punt weergegeven 
wordt in het verslag zoals voorgelegd. De notulen in Berlaar worden steeds heel uitgebreid opgemaakt en 
vormen een goede weergave van de gevoerde debatten. 
 
Koen Kerremans spreekt zijn appreciatie uit over de wijze waarop de punten en de antwoorden genotuleerd 
worden. Hij wil evenwel weten of de uitspraak dat een pendelbus te duur zou zijn ook gestaafd is via het 
opvragen van offertes. 
 
Burgemeester Walter Horemans refereert naar de kostprijs van het zwembadvervoer voor de scholen. 
Busvervoer is steeds een dure aangelegenheid. 
 
 
2. BBC – budget 2014 -  1ste kwartaalrapportering 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- 
en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
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Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 d.d. 6 september 2013 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus"; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 d.d. 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering van de 
beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2014/3 d.d. 28 maart 2014 betreffende “Kwartaalrapportering en andere Europese 
rapporteringsverplichtingen”; 
 
Gelet op het goedgekeurde budget 2014; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Dirk Aras stelt vast dat de kwartaalrapportering twee knelpunten naar boven brengt: tijdsdruk en gebrek aan 
expertise. Wat het laatste element betreft, is er bijsturing mogelijk via opleidingstrajecten. Het eerste aspect is 
echter een moeilijker verhaal. Er is een personeelsbestand en een werkvolume. Het reguliere werk wordt nogal 
eens doorkruist door ad hoc en spoedopdrachten. Hoe zal dit worden aangepakt? 
 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat er verschillende mogelijkheden zijn om de tijdsdruk op te vangen. Zo 
zouden er verschuivingen kunnen gebeuren op het vlak van personeelsinzet of kan er bijkomend personeel 
worden voorzien. Dat is natuurlijk niet evident, omdat dat een zware financiële impact heeft. Daarnaast kunnen 
een paar rode scores verklaard worden vanuit een aantal acties die terzelfdertijd op kruissnelheid komen. Dit is 
dan een tijdelijke situatie op een bepaald tijdstip in een dienst, waar in de loop van de komende maanden 
waarschijnlijk wel wat meer marge zal ontstaan. Bovendien zijn er nog wel wat investeringen gepland op het vlak 
van informatica, waarbij verdere automatisering een behoorlijke tijdswinst zou moeten opleveren. Het gaat dus 
om een amalgaam van maatregelen, die op langere termijn een gunstige evolutie op gang moeten brengen. 
 
Dirk Aras peilt nog naar de volgende kwartaalrapportering. 
 
Secretaris Anja Neels licht toe dat de volgende meting eind juni op het programma staat, na afloop van het 
tweede kwartaal. 
 
Dirk Aras besluit dat het dus mogelijk zal zijn om tegen het einde van het jaar een duidelijke conclusie te trekken 
en indien nodig naar oplossingen te zoeken. 
 
Enig artikel 
De gemeenteraad neemt kennis van de eerste kwartaalrapportering van het budget 2014. 
 
 
3. Kerkfabriek Sint-Pieter – rekening dj. 2013 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 

Gelet op de door de fabrieksraad in vergadering van 31 maart 2014 afgesloten rekening der kerkfabriek Sint-
Pieter over het dienstjaar 2013 met de bijhorende bewijsstukken aangaande volgende resultaten: 

Overschot exploitatie: 36.949,95 euro 

Overschot investeringen: 388.768,41 euro 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
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BESLUIT met 13 ja-stemmen bij 6 onthoudingen 

Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Dirk Aras, Artur Issaev, 
Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter 
Horemans 

Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens 

 
Enig artikel 

Deze rekening dj. 2013 der kerkfabriek Sint-Pieter wordt gunstig geadviseerd. 

 

4. Kerkfabriek Sint Rumoldus – rekening dj. 2013 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 

Gelet op de door de fabrieksraad in vergadering van 26 maart 2014 afgesloten rekening der kerkfabriek Sint 
Rumoldus over het dienstjaar 2013 met de bijhorende bewijsstukken aangaande volgende resultaten: 

Overschot exploitatie: 16.723,65 euro 

Overschot/Tekort van investeringen: 0 euro 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT met 13 ja-stemmen bij 6 onthoudingen 

Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Dirk Aras, Artur Issaev, 
Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter 
Horemans 

Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens 

 
Enig artikel 

Deze rekening dj. 2013 der kerkfabriek Sint-Rumoldus wordt gunstig geadviseerd. 

 

5. Kerkfabriek Sint Lambertus  – rekening dj. 2013 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 

Gelet op de door de fabrieksraad in vergadering van 11 maart 2014 afgesloten rekening der kerkfabriek Sint 
Lambertus over het dienstjaar 2013 met de bijhorende bewijsstukken aangaande volgende resultaten: 

Overschot exploitatie: 15.310,39 euro 

Overschot/Tekort van investeringen: 0 euro 
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Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT met 13 ja-stemmen bij 6 onthoudingen 

Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Dirk Aras, Artur Issaev, 
Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter 
Horemans 

Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens 

 
Enig artikel 

Deze rekening dj. 2013 der kerkfabriek Sint Lambertus wordt gunstig geadviseerd. 

 

6. Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria – rekening dj. 2013 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 

Gelet op de door de fabrieksraad in vergadering van 4 april 2014 afgesloten rekening der kerkfabriek Onbevlekt 
Hart van Maria over het dienstjaar 2013 met de bijhorende bewijsstukken aangaande volgende resultaten: 

Overschot exploitatie: 3.166,09 euro 

Overschot/Tekort van investeringen: 0 euro 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT met 13 ja-stemmen bij 6 onthoudingen 

Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Dirk Aras, Artur Issaev, 
Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter 
Horemans 

Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens 

 
Enig artikel 

Deze rekening dj. 2013 der kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria wordt gunstig geadviseerd. 

 

7. Brandweer – openverklaring van één betrekking van korporaal en één betrekking van sergeant bij het 
gemeentelijk vrijwilligersbrandweerkorps bij wijze van bevordering. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het verzoek d.d. 17 maart 2009 van de officier-dienstchef van het gemeentelijk 
vrijwilligersbrandweerkorps om de in het kader voorziene vacante betrekkingen van korporaal en van sergeant op 
te vullen; 
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Overwegende dat tot de openverklaring van twee betrekkingen dient overgegaan te worden; 
 
Gelet op de raadsbeslissing van 18 december 2001 houdende goedkeuring van het nieuw organiek reglement 
van de gemeentelijke vrijwilligersbrandweerdienst, en latere wijzigingen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Enig artikel 
Er wordt één betrekking van korporaal en één betrekking van sergeant bij het gemeentelijk 
vrijwilligersbrandweerkorps open verklaard bij wijze van bevordering. 
 
 
8. Machtiging Kina tot aanstelling veiligheidsconsulent 
 
Gelet op het decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer van 18 juli 2008, art. 9, 
waardoor elk gemeentebestuur als instantie die elektronische persoonsgegevens ontvangt of uitwisselt, een 
veiligheidsconsulent dient aan te wijzen. De Vlaamse Regering bepaalt de opdrachten en de manier van 
aanwijzing van die veiligheidsconsulenten.  
 
Overwegende deze verplichting voornamelijk belangrijk is in het kader van de raadpleging door het 
gemeentebestuur van authentieke gegevensbronnen zoals Rijksregister, Kruispuntbank van de sociale 
zekerheid, Kruispuntbank van Ondernemingen.  
 
Gelet op de Beraadslaging RR nr 28/2009 van 18 mei 2009 van het  Sectoraal comité van het Rijksregister, 
waarbij de gemeentelijke openbare bibliotheken toelating krijgen gegevens uit het rijksregisternummer te 
gebruiken, op voorwaarde dat zij een veiligheidsconsulent aanwijzen.  
 
Gelet op het K.B. van 12 augustus 1993 (Belgisch Staatsblad van 21 augustus 1993) houdende de organisatie 
van de informatieveiligheid bij alle instellingen van sociale zekerheid, waardoor alle socialezekerheidsinstellingen 
ertoe gehouden zijn een informatieveiligheids-dienst in te richten. Deze informatieveiligheidsdienst moet worden 
geplaatst onder de leiding van een veiligheidsconsulent.  
 
Gelet op het advies nr. 99/09 van 9/11/’99, gewijzigd op 25/07/’00, van het toezichtcomité bij de Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid, betreffende de aanduiding van de veiligheidsconsulenten in de OCMW’s, dat stelt dat 
noch de secretaris noch de systeembeheerder de functie van veiligheidsconsulent mogen uitvoeren.  
 
Overwegende aan KINA p.v., vereniging van OCMW’s in arrondissement Antwerpen,  in 2002 machtiging werd 
verleend om op te treden namens haar leden als veiligheidsconsulent, volgens artikel 24, 25 en 46 van de wet 
van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid.  
 
Overwegende het OCMW uit onze gemeente al jaren beroep doet op de OCMW-vereniging KINA p.v. voor zijn 
informatieveiligheidsconsulent. 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de veiligheidsconsulenten van 15 mei 2009, in artikel 
2 bepaalt dat organisaties aan wie reeds de machtiging werd verleend om op te treden als veiligheidsconsulent 
niet opnieuw deze erkenningsprocedure moet doorlopen en automatisch voor het gemeentebestuur als 
veiligheidsconsulent kan optreden. 
 
Overwegende het OCMW reeds langer aan deze verplichting is onderworpen, en vanuit de steeds groter 
wordende afstemming gemeente-OCMW, het aanbeveling verdient om als gemeente een 
informatieveiligheidsbeleid uit te bouwen dat sterk aanleunt bij wat reeds vele jaren ontwikkeld is bij het OCMW.  
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Gelet op het voorstel van KINA, welke voor hun dienstverlening met een vast tarief van 5000 € op jaarbasis 
werkt. 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
De Raad van Beheer van KINA p.v. te machtigen een veiligheidsconsulent voor het gemeentebestuur aan te 
stellen, waarbij deze beslissing jaarlijks in de maand december opzegbaar is, evenals gedurende de eerste twee 
maanden na aanstelling van een nieuwe veiligheidsconsulent.  
De gemeenteraad dient deze mandatering in het begin van elke legislatuur opnieuw te bekrachtigen. KINA p.v. 
dient bij personeelswisselingen onmiddellijk de gemeenteraad schriftelijk op de hoogte te stellen van deze 
wijziging.  
 
Artikel 2 
Een afschrift van deze raadsbeslissing in tweevoud te bezorgen aan KINA p.v. , waarna KINA p.v. op haar beurt 
deze beslissing over maakt aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.  
 
Artikel 3 
 
Krediet zal voorzien worden met de volgende budgetwijziging 
 
9. 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; 

Gelet op het verslag van de verkeerscommissie d.d. 13 mei 2014; 

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 met 13 ja-stemmen tegen 7 nee-stemmen 

http://www.mobielvlaanderen.be/overheden/artikel.php?id=859&nav=9
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Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, 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, Dirk Aras, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, 
Leen Janssens 

Dirk Aras heeft een aantal bedenkingen bij de kwaliteit van het verslag van de verkeerscommissie. Dit vermeldt 
bijvoorbeeld een gemeenteraadslid uit de vorige legislatuur. Hij is van oordeel dat het verslag inhoudelijk niet 
sterk is. Een aantal essentiële zaken die besproken zijn, worden nergens weergegeven. Bovendien is de 
consistentie ver te zoeken: het is niet duidelijk wie op welk moment welke stelling heeft ingenomen. Hij wil verder 
geen inhoudelijke opmerkingen meer maken, maar concludeert dat dit louter een noodzakelijke stap is in het 
verkrijgen van subsidies. Hij vraagt de stemming, omdat volgens hem het inhoudelijke aspect verdrongen wordt 
door formaliteiten. 

Burgemeester Walter Horemans betreurt de fouten in het verslag. 

Ronny Van Thienen suggereert om opnameapparatuur te voorzien tijdens vergaderingen, zodat verslagen 
correcte neerslagen kunnen zijn van de besprekingen. Dit moet zo letterlijk mogelijk gebeuren. 

Koen Kerremans heeft bedenkingen bij de manier waarop het proces is verlopen. Inhoudelijk wenst hij op twee 
punten te wijzen. Voor de verbreding en verdieping van het mobiliteitsplan werden uiteindelijk twee zaken 
geselecteerd, namelijk overleg met de omliggende gemeenten en het vrachtverkeer op het grondgebied van de 
gemeente. Het eerste punt is nergens terug te vinden. Er is geen overleg geweest; ondanks het feit dat dit heel 
belangrijk is. Bijvoorbeeld bij het invoeren van de snelheidszones. Het tweede punt gaat over het vrachtverkeer. 
Er worden een aantal maatregelen voorgesteld, maar die geven een vrijgeleide om het doorgaand vrachtverkeer 
door woongebied te sturen. Nochtans zijn de vrachtvervoerroutes van het Vlaams Gewest toch ook in Berlaar 
bekend. Reeds ruime tijd geleden was er een consensus over het limiteren van het vrachtvervoer van en naar de 
KMO-zone, maar dat is nergens meer terug te vinden. Nu rijden de vrachtwagens langs de Misstraat, langs een 
schooltje, er moet tweemaal een gevaarlijk manoeuvre worden uitgehaald en een deel van het Stationsplein moet 
herbouwd worden. Koen Kerremans dringt er sterk op aan om dit te herbekijken en in de juiste proporties terug te 
brengen. De voorstellen hierrond zijn geformuleerd in de verkeerscommissie. De richtlijnen van de Vlaamse 
overheid worden nu niet gerespecteerd; het plan bevat zaken die tegen het vademecum van de 
verkeersveiligheid ingaan. 

Artikel 1 

Het ontwerp van het mobiliteitsplan wordt voorlopig vastgelegd. 

Artikel 2 

Het definitieve mobiliteitsplan kan ten opzicht van het voorlopig vastgestelde plan alleen gewijzigd worden op 
basis van opmerkingen of bezwaren die voortvloeien uit het openbaar onderzoek, uit andere participatievormen 
of uit uitgebrachte adviezen. 

 

10. Begeleiding gunningsprocedure van een nieuw administratief centrum - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze – budgetsleutel 1419-2-2-3-1-011999-21000007 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 
85.000,00 excl. btw niet bereikt); 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 
2; 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Begeleiding gunningsprocedure van een nieuw administratief 
centrum” een bijzonder bestek met nr. 2014-008 werd opgesteld door de Technische dienst; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 84.500,00 excl. btw of € 99.252,07 incl. 
btw; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in actie 1419-2-2-3-1-011999-21000007; 
 
Overwegende dat in de eerstvolgende budgetwijziging het budget op de geschikte budgetsleutel zal gezet 
worden.  
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2014-008 en de raming voor de opdracht 
“Begeleiding gunningsprocedure van een nieuw administratief centrum”, opgesteld door de Technische dienst. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 84.500,00 excl. btw of 
€ 99.252,07 incl. btw. 
 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 
Artikel 3 
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De uitgave voor deze opdracht is voorzien in actie 1419-2-2-3-1-011999-21000007;. 
 
Artikel 4 
Overwegende dat in de eerstvolgende budgetwijziging het budget op de geschikte budgetsleutel zal gezet 
worden.  
 
 
11. Gemeentelijke basisschool – verlenging van de huidige scholengemeenschap “Scholen aan de Nete” 
voor de periode van 2014 – 2020 in de vorm van een interlokale vereniging 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43; 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, de artikelen 125bis tot en met 125 quaterdecies; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, de artikelen 2§1 en 6 tot 
en met 9; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 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”; 

Gelet op artikel 3, §2 (1) van de overeenkomst scholengemeenschap 2011-2014 in de vorm van een interlokale 
vereniging; 

Overwegende dat de overeenkomst onder de vorm van een interlokale vereniging van de bestaande 
scholengemeenschap ten einde loopt op 31 augustus 2014 en dat de verlenging van de bestaande 
scholengemeenschap “Scholen aan de Nete” voor 6 schooljaren wordt voorgesteld; 

Gelet op de collegiale beslissing van 27 maart 2013 (punt 39) houdende de pincipiële goedkeuring van de 
verderzetting van het contract “Intergemeentelijke samenwerking onder de vorm van een interlokale vereniging: 
vorming scholengemeenschap basisonderwijs voor de schooljaar 2014-2020” 

Overwegende dat het beheerscomité “Scholen aan de Nete” vergaderde op 17 maart 2014, de werking van de 
bestaande scholengemeenschap evalueerde en het te volgen stappenplan in voorbereiding van de nieuwe cyclus 
besprak; 

Overwegende dat dit comité voorstelt om de scholengemeenschap verder te zetten voor een periode van 6 
schooljaren; 

Overwegende dat het schoolbestuur bijdraagt in de financiële kosten van de scholengemeenschap (kosten voor 
verplaatsing, telefoon, meubilair, bureelmateriaal, nascholing en ICT) en dat de kosten geraamd worden op 2.000 
euro per jaar; 

Gelet op het advies van de schoolraad van 3 april 2014; 

Gelet op het overleg van ABOC van 28 april 2014; 

Gelet op het gunstig advies van de gemeenteraadscommissie “intergemeentelijke samenwerkingsverbanden” 
d.d. 29 april 2014; 

 

BESLUIT EENPARIG 
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Artikel 1 

De gemeenteraad beslist de huidige overeenkomst inzake scholengemeenschap “Scholen aan de Nete” 2011-
2014 in de vorm van een interlokale vereniging zonder rechtspersoonlijkheid met zes schooljaren te verlengen 
vanaf 1 september 2014. 

Artikel 2 

De raad keurt het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst “intergemeentelijke samenwerking onder de vorm 
van een interlokale vereniging: vorming scholengemeenschap basisonderwijs voor de schooljaren 2014-2015 tot 
en met 2019-2020” goed. 

Artikel 3 

De raad duidt Jan Hendrickx, schepen van onderwijs aan als effectief lid van het beheerscomité en Walter 
Horemans als plaatsvervangend lid. 

Artikel 4 

Het college wordt belast met de concrete uitvoering van deze beslissing. 

12. Ruimtelijk uitvoeringsplan Pastorijstraat  – definitieve vaststelling 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 234 en 236; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, in het bijzonder art. 2.2.13 tot en met 2.2.18; 
 
Gelet op het gewestplan Mechelen goedgekeurd bij koninklijk besluit van 5 augustus 1976; 
 
Gelet op het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen van 23 september 1997 en de partiële  herziening definitief 
vastgesteld door de Vlaamse regering op 17 oktober 2010 en bekrachtigd bij decreet van 25 februari 2011 voor 
wat betreft de bindende bepalingen; 
 
Gelet op het Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie Antwerpen van 10 juli 2001 en de herziening van het 
Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen, gedeeltelijk goedgekeurd bij ministerieel besluit van 4 mei 2011; 
 
Gelet op het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Berlaar, goedgekeurd door de bestendige deputatie van de 
provincie Antwerpen op 18 januari  2011; 
 
Gelet op de actiepunten V.2.04  “Realiseren van buitenpoorten enerzijds op de Pastorijstraat ter hoogte van de 
Beerslaan en anderzijds op de Legrellestraat ter hoogte van de Gestelbeek” en V.2.05 “Realiseren van 
binnenpoorten op dezelfde ingangswegen. Uitbouwen van de binnenpoort aan het Berlaarhof als ‘groene poort’ 
als onderdeel van de bindende bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan;   
 
Overwegende dat het ontwerp van RUP de groene binnenpoort ter hoogte van het Berlaarhof wil bestendigen, in 
combinatie met het voorzien van de dieperliggende inplanting van een woonzorgcentrum op een perceel dat na 
een planologische ruil wordt omgevormd van agrarisch gebied naar zone voor gemeenschapsfunctie; 
 
Gelet op het decreet van 27 april 2007 houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 betreffende milieueffectenrapportage over 
plannen en programma’s; 
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Gelet op de Omzendbrief LNE/2007 van 1 december 2007 betreffende milieueffectenbeoordeling van plannen en 
programma’s; 
 
Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003, inzonderheid artikel 8, § 1 en 2; 
 
Gelet op de bij besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de 
toepassing van de watertoets, aangepast bij besluit van 14 oktober 2011; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2 juli 2012 houdende goedkeuring van de overeenkomst met IGEMO, 
voor de opmaak van het RUP Pastorijstraat; 
 
Overwegende dat het screeningsdossier voor het ruimtelijk uitvoeringsplan overeenkomstig artikel 4.2.6§1 van 
het planMER-decreet werd ingediend teneinde de dienst MER te vragen een beslissing te nemen over de 
opmaak van een planMER; 
 
Overwegende dat na de ganse procedure doorlopen te hebben, de dienst MER op 3 juli 2013 geconcludeerd 
heeft dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de 
opmaak van een plan-MER niet nodig is; 
 
Overwegende dat de screeningsnota en de beslissing geraadpleegd kunnen worden op de webstek van de dienst 
MER www.mervlaanderen.be en op het gemeentehuis; 
 
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 13 augustus 2013; 
 
Overwegende dat het dossier door de ontwerpers werd aangepast op basis van de adviezen en de vergadering 
zelf; 
 
Gelet op het voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan “RUP Pastorijstraat”, opgesteld door IGEMO en omvattende: 
- een toelichtingsnota; 
- stedenbouwkundige voorschriften; 
- een nota screening planMERplicht en het besluit van het Departement leefmilieu, natuur en energie Dienst MeR 
- een kaart “bestaande toestand”; 
- een kaart “juridische toestand”; 
- een kaart “grafisch plan”; 
 
Overwegende dat in toepassing van artikel 8 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 
2003 alle uitvoeringsplannen dienen te worden onderworpen aan een watertoets; dat voor het betrokken 
plangebied de watertoets werd onderzocht; dat een deel van het plangebied gelegen is in effectief 
overstromingsgevoelig gebied; dat de toegelaten en voorgestelde activiteiten verenigbaar zijn met het plaatselijk 
watersysteem;  
 
Overwegende dat het RUP bijkomende bebouwingsmogelijkheden realiseert ten opzichte van de bestaande 
juridische toestand; dat in de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP het maximaal gebruik van 
waterdoorlatende verhardingsmaterialen wordt verplicht tenzij hiervan moet worden afgeweken omwille van 
milieutechnische redenen; dat elke stedenbouwkundige aanvraag dient te voldoen aan de bepalingen van het 
decreet integraal waterbeleid; 
 
Overwegende dat het mogelijk effect van de realisatie van het RUP op het plangebied grondig is onderzocht; dat 
de voorziene maatregelen van die aard zijn dat kan worden besloten dat het plan verenigbaar is met het 
watersysteem en geen negatieve effecten heeft op de waterhuishouding; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 15 oktober 2013 (punt 3) houdende voorlopige vaststelling van het 
RUP Pastorijstraat; 
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Gelet op de collegebeslissing d.d. 14 november 2013 (punt 12) om het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan RUP 
Pastorijstraat, bestaande uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, een nota verzoek tot 
raadpleging Mer-plicht, een kaart “bestaande toestand”, een kaart “juridische toestand” en een kaart “grafisch 
plan” te onderwerpen aan een openbaar onderzoek vanaf 1 december 2013 tot en met 31 januari 2014; 
 
Overwegende dat het openbaar aangekondigd werd volgens de bepalingen vastgelegd in artikel 2.2.14 §2 en §3 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met name door aanplakking in de gemeente, door publicatie van 
het aankondigingsbericht in het Belgisch Staatsblad van 14 november 2013, in de Gazet van Antwerpen van 13 
november 2013, in De Morgen van 14 november 2013 en in Het Laatste Nieuws van 14 november 2013 en door 
het plaatsen van dit bericht op de gemeentelijke website; 
 
Overwegende dat het dossier in het kader van het openbaar onderzoek op 28 november 2013 werd verstuurd 
aan de vereiste adviesinstanties, met name het provinciebestuur van Antwerpen, Ruimte Vlaanderen, het 
departement Landbouw en Visserij, het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, VMM, afdeling Operationeel 
Waterbeheer, provinciebestuur Antwerpen dienst Waterbeleid, het agentschap Wonen Vlaanderen afdeling 
Wonen, De Lijn Antwerpen en de Gecoro; 
 
Overwegende dat er in totaal 2 adviezen en geen bezwaarschriften werden binnen gebracht bij de Gecoro; 
 
Overwegende dat het de volgende 2 adviezen betreft: 
- provinciebestuur Antwerpen, dienst Ruimtelijke planning, advies d.d. 27 januari 2014 (ref. GemRUP-

2011-0093 – Poststuk PU-2014-00003162); 
- de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Ruimte Vlaanderen, advies d.d. 31 januari 2014 (ref. 

2.14/12002/104.1); 
 
Gelet op het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek, opgemaakt door de gemeentelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar op 7 februari 2014, waaruit blijkt dat de 2 voornoemde adviezen gunstig waren, zij 
het dat er in het advies van het provinciebestuur het aandachtspunt vermeld staat dat de recentste 
watertoetskaarten dienen gebruikt te worden; 
 
Overwegende dat de adviezen werden geordend door de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en de 
Gecoro, en dat de Gecoro in vergadering van 23 april 2014 advies heeft uitgebracht over het ontwerp van RUP; 
 
Overwegende dat de Gecoro zijn adviezen heeft overgemaakt aan de gemeenteraad en het schepencollege 
d.m.v. een schrijven van 5 mei 2014; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad het hiernavolgend standpunt inneemt omtrent de uitgebrachte opmerkingen 
en adviezen en omtrent de adviezen van de Gecoro: 

- akkoord met het feit dat de recentste watertoetskaarten moeten gebruikt worden; 
- het standpunt over het verdwijnen van de vergezichten is eigenlijk geen bezwaar, want alhoewel de 

Gecoro het jammer vindt, kunnen ze zich vinden in het alternatief met een achteruitspringende bouwlijn 
waarvoor aanplantingen worden voorzien om het groene karakter te behouden; 

 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging;  
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Enig artikel 
Het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan Pastorijstraat bestaande uit een memorie van toelichting, de 
stedenbouwkundige voorschriften, een nota screening planMERplicht en het besluit van het Departement 
leefmilieu, natuur en energie Dienst MeR  en een plan bestaande toestand, een plan juridische toestand en een 
grafisch plan, wordt definitief vastgesteld. 
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13. Verkaveling “Leemputtenhof” - goedkeuring tracé openbare wegenis in verkavelingsaanvraag nr. 498 
van Ingenieurs- en landmetersbureau Alaers & Claes bvba voor Vitamo NV. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 42-43; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248–260 betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen, meer bepaald art. 4.2.17 §2 waarin 
gesteld wordt dat de gemeenteraad een beslissing neemt inzake goedkeuring van de wegenis bij een 
verkavelingsaanvraag die wegeniswerken omvat;  
 
Gelet op de rechtspraak van de Raad Van State dient door de gemeenteraad een besluit over het tracé van de 
wegen genomen te worden vooraleer over de vergunningsaanvraag beslist wordt; 
 
Gelet op de aanvraag tot verkavelingsvergunning van Ingenieurs- en landmetersbureau Alaers & Claes bvba, Dr. 
Van der Borghtstraat 1 Berlaar voor Vitamo NV, ontvangen op 23 december 2013 strekkende tot wegenaanleg en 
rioleringswerken en het creëren van 2 kavels voor vrijstaande bebouwing, 14 kavels voor halfopen bebouwing, 9 
kavels voor gesloten bebouwing en 1 projectzone voor sociale huisvesting op percelen gelegen nabij 
Leemputten, kadastraal gekend 1e afdeling sectie C nrs. 772 f, 803, 809 a, 810 b, 811 e en 812 d; 
 
Gelet op het ontvankelijkheids - en volledigheidsattest d.d. 11 februari 2014 van voormelde aanvraag tot 
verkavelingsvergunning met volgnummer 498; 
  
Gelet op het feit dat de op de plannen voorgestelde toekomstige openbare wegenis de meest functionele en 
ruimtelijk aanvaardbare ontsluiting vormt voor het thans beschikbare binnengebied op basis van de 
eigendomsstructuren; 
 
Overwegende dat de voorgestelde wegenis eveneens rekening houdt met het tracé van de omleidingsweg van 
de N10 rond de dorpskern van Berlaar-Heikant, waarover consensus werd gevormd tussen de betrokken partijen 
(Vlaams gewest, provinciebestuur van Antwerpen, gemeentebestuur van Berlaar en gemeentebestuur van Putte) 
op de intergemeentelijke begeleidingscommissie d.d. 26 maart 2014; 
 
Gelet op het proces-verbaal van sluiting d.d. 2 april 2014 van het openbaar onderzoek m.b.t. kwestieuze 
verkavelingsaanvraag, waaruit blijkt dat geen enkel bezwaar werd binnengebracht m.b.t. de wegenis in het 
bijzonder en de verkaveling in het algemeen, uitgezonderd een aandachtspunt over het behouden van een 
gracht; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na erover beraadslaagd te hebben; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Koen Kerremans peilt naar de toekomstige verlenging van de N10. 
 
Schepen Eddy Verstappen licht toe dat de verlenging op het voorlegde tracé ligt. Dit tracé is uitgetekend op basis 
van de gewestplannen van destijds. De verkavelaar van dit project heeft via contacten met stedenbouw en met 
Vlaanderen coördinaten doorgekregen op basis waarvan het ontwerp van verkaveling is gemaakt. Deze 
verkaveling bevat een soort ventweg die voor een deel parallel loopt met het vooropgestelde tracé. 
 
Burgemeester Walter Horemans vult aan dat de tracéstudie van de ringweg is afgerond. In het najaar volgt een 
informatievergadering voor de inwoners van Berlaar-Heikant die betrokken zijn. Dat is echter geen garantie dat 
de ringweg er in de praktijk zal komen. Er moet eerst een PRUP worden gemaakt, maar het is voorlopig onzeker 



 16 

of hiervoor bij de provincie budget beschikbaar is. Dit PRUP bakent de contouren af, zodat juridisch vastligt waar 
de ringweg ooit zal komen. Dat kan echter nog een tijdje duren. In ieder geval houdt deze verkaveling reeds 
rekening met de plannen zoals ze nu voorliggen. 
 
Ronny Van Thienen merkt op dat indien de ringweg er ooit komt deze vlak door de achtertuinen van de 
uitgetekende verkaveling zal leiden. Met problemen als geluidsoverlast tot gevolg. De verkavelaar wil graag de 
laatste vierkante meter ten gelde maken, maar zal de gemeente achteraf niet met de gebakken peren zitten? 
 
Burgemeester Walter Horemans argumenteert dat de kopers van een perceel van tevoren op de hoogte zijn van 
het feit dat er mogelijk ooit een ringweg komt.  
 
Ronny Van Thienen antwoordt dat er percelen bij zijn, waar de ringweg op vijftien meter van een woning zal 
lopen. 
 
Burgemeester Walter Horemans weerlegt dat. In de voorgelegde verkaveling is dat niet het geval. Aan de andere 
kant kan dat ooit wel zo zijn, maar die verkaveling is nog toekomstmuziek. 
 
Koen Kerremans legt uit dat de provincie wegens budgettaire redenen prioriteiten heeft gesteld, waarbij de 
ringweg wel degelijk in de lijst is opgenomen. De kans dat de ringweg er komt, is dus groot. Potentiële kopers 
moeten hiervan op de hoogte gebracht worden. 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. Het PRUP is hierin belangrijk, omdat dat plan alles definitief 
vastlegt. 
 
Leen Janssens wil weten of er naast een ontmoetingsruimte die voorzien is op het plan ook aan speelruimte voor 
kinderen wordt gedacht. 
 
Schepen Eddy Verstappen bevestigt dat. Achteraan is er een groene zone voorzien als speelruimte. 
 
Koen Kerremans maakt hierbij de kanttekening dat er ooit een voorstel gelanceerd werd om in de Wipstraat een 
gemeenschappelijke ruimte in te richten als ‘nuttige’ ruimte met erfvee en speeltuigen en deze te laten 
meegroeien met de leeftijd van de omwonenden. Het bestuur wou dat toen niet in het midden van de wijk, maar 
aan de kant. Naar aanleiding daarvan zijn er gesprekken met makelaars geweest, waaruit bleek dat dergelijke 
zone centraal voorzien eigenlijk interessanter is. Waarom geeft de gemeente dit niet mee aan 
projectontwikkelaars? 
 
Burgemeester Walter Horemans neemt hiervan akte. 
 
Artikel 1 
Het tracé van de openbare weg van verkaveling “Leemputtenhof” zoals vermeld in de aanvraag van de 
verkavelingsvergunning nr. 498 van Ingenieurs- en landmetersbureau Alaers & Claes bvba voor Vitamo NV wordt 
goedgekeurd mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- De voorstellen m.b.t. alle nutsleidingen moeten vooraf voorgelegd worden aan het gemeentebestuur. 
- Er moet gebruik gemaakt worden van dimbare lampen bij het plaatsen van de openbare verlichting.  
- De nutsleidingen worden aangelegd buiten de rijweg.  
- De nieuwe wegenis moet uitgerust worden met een gescheiden riolering, huisaansluitputjes, greppels en alle 
nutsleidingen. De aanleg van alle nutsleidingen (water, telefoon, elektriciteit, kabel-TV, aardgas, openbare 
verlichting, …) en de uitrustingswerken van de wegenis vallen ten laste van de verkavelaars.  
- De verkavelaar moet op zijn kosten de nodige signalisatie en straatnaamborden aanbrengen langs de wegenis 
vóór de definitieve oplevering van de wegenis.  
 
Artikel 2 
De openbare voorzieningen worden na de definitieve oplevering kosteloos overgedragen aan de gemeente 
Berlaar tot opname bij het openbaar domein. 
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Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing zal samen met de overige voorgeschreven documenten bij het stedenbouwkundig 
dossier worden gevoegd. 
 
14. Gezamenlijke aankoop door de gemeenten van GAS voor hun installaties en gebouwen – goedkeuring 
bestek 
 
Gelet op de Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende  
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG; 
 
Gelet op de Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van 
leidingen en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd; 
 
Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door de 
Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het energiebeleid 
betreft; 
 
Gelet op het Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het “Energiedecreet”) van 8 
mei 2009, zoals tot op heden gewijzigd; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (het 
“Energiebesluit”) van 19 november 2010, zoals tot op heden gewijzigd; 
 
Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het 
Decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
zoals tot op heden gewijzigd;  
 
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 2 
niveaus, zoals tot op heden gewijzigd; 
 
Gelet op de Wet van 15 juni 2006 Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel 38; 
 
Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het KB van 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, zoals tot op heden gewijzigd; 
 
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten 
en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; 
 
Overwegende dat een gunstig neerwaarts effect  bereikt kan worden indien verschillende besturen op het 
grondgebied van de gemeente een gezamenlijke opdracht uitschrijven. 
 
Overwegende dat de huidige opdracht volgens vermelde principes werd uitgeschreven en gegund; 
 
Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 31 december 2014;  
 
Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet gegund worden en er geen reden is om daarbij af te wijken 
van voormelde principes; 
 
Gelet op het besluit van het college d.d. 5 september 2013 (punt 25) houdende de belasting van Eandis cvba, 
met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 199, met de materiële organisatie van de 
samenaankoopprocedure van aardgas en elektriciteit; 
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BESLUIT met 13 ja-stemmen bij 7 onthoudingen 

Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, 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, Dirk Aras, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, 
Leen Janssens 

 
Leen Janssens vraagt waarom er geopteerd wordt voor een aankoop via Eandis en er niet wordt gewacht op het 
Vlaams energiebedrijf. 
 
Burgemeester Walter Horemans moet het antwoord schuldig blijven. Hij zal deze informatie zo snel mogelijk 
bezorgen. Veel gemeenten tekenen nu in op het aanbod van Eandis. 
 
Artikel 1 
Een gunningsprocedure te organiseren voor een opdracht van levering van gas ten behoeve van de gemeente 
voor een periode vanaf de eerste dag aansluitend op het huidig leveringscontract tot en met 31 december 2017. 
 
Artikel 2 
Hecht haar goedkeuring aan het voorgelegde bestek ter organisatie van een openbare aanbesteding 
dienaangaande. 
  
Artikel 3 
De gemeente zal de gekozen leverancier volmacht geven voor het bekendmaken van de keuze van de nieuwe 
leverancier aan de distributienetbeheerder. 
 
Artikel 4 
De gemeente is zelf  verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de facturen met betrekking de leveringen op 
hun eigen afnamepunten in onderhavige overheidsopdracht. 
 
Artikel 5 
In geval van een juridisch geschil met betrekking tot onderhavige overheidsopdracht, anders dan bepaald in 
artikel 7, is de gemeente mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot haar aandeel in de 
opdracht.  
 
15. Gezamenlijke aankoop door de gemeenten van ELEKTRISCHE ENERGIE voor hun installaties en 
gebouwen – goedkeuring bestek 
 
Gelet op de Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG; 
 
Gelet op de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en de daarbij horende 
uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd; 
 
Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door de 
Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het energiebeleid 
betreft; 
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Gelet op het Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het “Energiedecreet”) van 8 
mei 2009, zoals tot op heden gewijzigd; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (het 
“Energiebesluit”) van 19 november 2010, zoals tot op heden gewijzigd; 
 
Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het 
Decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
zoals tot op heden gewijzigd;  
 
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 2 
niveaus, zoals tot op heden gewijzigd; 
 
Gelet op de Wet van 15 juni 2006 Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel 38; 
 
Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het KB van 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, zoals tot op heden gewijzigd; 
 
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten 
en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; 
 
Overwegende dat sinds 1 juli 2003 elke afnemer op de Vlaamse elektriciteitsmarkt vrij is om te contracteren met 
de elektriciteitsleverancier van zijn keuze.; 
 
Overwegende dat de VREG in in haar mededeling van 11 november 2002 met betrekking tot het kiezen van een 
elektriciteitsleverancier door een overheid met toepassing van de wetgeving inzake overheidsopdrachten stelt dat 
verschillende besturen deze overheidsopdracht gezamenlijk kunnen uitschrijven om hun gezamenlijke behoeften 
te dekken, en dat door de schaalvergroting van de opdracht een gunstig (neerwaarts) effect op de prijs te 
verwachten valt; 
 
Overwegende dat een gunstig neerwaarts effect bereikt kan worden indien verschillende besturen op het 
grondgebied van de gemeente een gezamenlijke opdracht uitschrijven; 
 
Overwegende dat de huidige opdracht volgens vermelde principes werd uitgeschreven en gegund; 
 
Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 31 december 2014; 
 
Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet gegund worden en er geen reden is om daarbij af te wijken 
van voormelde principes; 
 
Gelet op het besluit van het college d.d. 5 september 2013 (punt 25) houdende de belasting van Eandis cvba, 
met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 199, met de materiële organisatie van de 
samenaankoopprocedure van aardgas en elektriciteit; 
 

BESLUIT met 13 ja-stemmen bij 7 onthoudingen 

Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, 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, Dirk Aras, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, 
Leen Janssens 
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Artikel 1 
Een gunningsprocedure te organiseren voor een opdracht van levering van elektrische energie ten behoeve van 
de gemeente voor een periode vanaf de eerste dag aansluitend op het huidig leveringscontract tot en met 31 
december 2017. 
 
Artikel 2 
Hecht haar goedkeuring aan het voorgelegde bestek ter organisatie van een openbare aanbesteding 
dienaangaande. 
 
In het definitieve bestek dient voorzien te worden dat de leverancier 100% groene energie levert. 
  
Artikel 3 
De gemeente zal de gekozen leverancier volmacht geven voor het bekendmaken van de keuze van de nieuwe 
leverancier aan de distributienetbeheerder. 
 
Artikel 4 
De gemeente is zelf  verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de facturen met betrekking de leveringen op 
hun eigen afnamepunten in onderhavige overheidsopdracht. 
 
Artikel 5 
In geval van een juridisch geschil met betrekking tot onderhavige overheidsopdracht, anders dan bepaald in 
artikel 7, is de gemeente mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot haar aandeel in de 
opdracht.  
 
16. 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; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 22 april 2014 (punt 7) houdende de goedkeuring en ondertekening overeenkomst 
met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader van gegevensuitwisseling; 
 
Gelet op het schrijven d.d. 24 april 2014 van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid houdende de 
overeenkomst nr. 14/72 inzake de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid; 
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Overwegende dat de voorgelegde ontwerptekst horende bij voornoemd raadsbesluit d.d. 22 april 2014 op 
verscheidene vlakken sterk afwijkt van de definitieve overeenkomst zoals ontvangen bij voornoemd schrijven van 
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 
 
Overwegende dat de gemeente zich ertoe 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, 
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 ten belopen van 314 euro in 2014 welke 
kost ten laste wordt genomen door IVAREM; 
 
Gelet op het hiernavolgend ontwerp overeenkomst, “ 
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“; 
 

BESLUIT EENPARIG 
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Artikel 1 
Neemt kennis van overeenkomst nr. 14/72 inzake de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid aan de gemeente Berlaar voor de automatische toekenning van aanvullende voordelen 
aan inwoners die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige 
verzorging, met toepassing van beraadslaging nr. 11/29 van 5 april 2011 van het sectoraal comité van de sociale 
zekerheid en van de gezondheidszorg zoals gewijzigd op 4 juni 2013. 
 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt, samen met de hierbovenvermelde ondertekende overeenkomst, 
overgemaakt aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
 
Artikel 3 
Dit besluit vervangt het besluit van de gemeenteraad d.d. 22 april 2014 (punt 7). 
 
17. Erfpachtovereenkomst tussen gemeente Berlaar en VZW Bouwcomité Chiro Heikant 
 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 15 maart 2011 waarbij de erfpachtovereenkomst tussen de gemeente 
Berlaar en VZW Bouwcomité Chiro Heikant werd goedgekeurd; 

Gelet op het feit dat vermelde akte van erfpacht op 22 april 2014 werd verleden door notaris Cuvelier Brigitte, met 
standplaats te Berlaar; 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

Machtigt Walter Horemans, burgemeester en Anja Neels, secretaris om de hypotheekbewaarder te ontslaan van 
het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van vermelde akte van erfpacht. 

 
18. IVERLEK – goedkeuring van agendapunten en de vaststelling van het mandaat 
 
Gelet op het feit dat de gemeente voor het distributiebeheer elektriciteit en/of gas deelneemt aan de opdracht-
houdende vereniging Iverlek; 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 16 april 2014 wordt opgeroepen om deel te 
nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek, die op 26 juni 2014 plaatsheeft in 
Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140 te Groot-Bijgaarden; 

Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd; 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van de algemene 
vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger dient vast te stellen; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op het gunstige advies van de commissie intergemeentelijke samenwerking d.d. 29 april 2014; 
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Gelet op de raadsbeslissing d.d. 19 november 2013 (punt 15) houdende de aanstelling van raadslid Christophe 
De Backere als vertegenwoordiger en van raadslid Artur Issaev als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT EENPARIG 

Leen Janssens merkt op dat er tijdens de commissie intergemeentelijke samenwerking enkel over Igemo een 
toelichting werd gegeven. Nochtans zijn er ook in de andere samenwerkingsverbanden afgevaardigden van de 
gemeente. Het zou interessant zijn om ook hierover een toelichting te krijgen. Het is immers onmogelijk om alles 
tijdig gelezen te krijgen. 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat toelichtingen het best worden verzorgd door specialisten. Op 12, 
13 en 14 mei waren er speciale avonden voor raadsleden, waarvoor iedereen een uitnodiging heeft gekregen, 
waar zowel de specialisten van Finilek als van Iverlek de nodige duiding hebben gegeven. Op die manier wordt 
niet zo eenvoudige materie toch duidelijk toegelicht en is er volop de kans om vragen te stellen. 

Leen Janssens is van oordeel dat de commissie intergemeentelijke samenwerking in deze vorm eigenlijk weinig 
zin had. 

Burgemeester Walter Horemans belooft de volgende commissies beter te zullen stofferen en af en toe een 
spreker uit te nodigen. 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering tevens 
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 26 juni 2014: 

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2013 
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 (balans, resultatenrekening, 

winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 
3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de 

commissaris met betrekking tot het boekjaar 2013 
4. Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit voor VREG 
5. Statutaire benoemingen 
6. Statutaire mededelingen 

 
Artikel 2 

De vertegenwoordigers van de gemeente, zijnde Christophe De Backere en/of Artur Issaev, die zullen deelnemen 
aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 26 juni 
2014, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden 
inzake de agendapunten, cf. artikel 1; 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder 
meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het 
secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 
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19. IVAREM - kennisname van de agendapunten van de algemene vergadering van de intergemeentelijke 
vereniging IVAREM van 20 juni 2014 en verlenen van mandaat 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

Gelet  op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief 
toezicht op de gemeenten; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse Minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen, betreffende de 
toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gele top de statuten van de intergemeentelijke vereniging IVAREM, vastgesteld door de algemene vergadering 
op 26 april 2003, zoals gewijzigd op 5 december 2003, 3 december 2004, 22 juni 2007, 30 november 2007, 26 
juni 2009, 17 december 2010 en 13 december 2013; 

Overwegende dat ingevolge artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking, de agenda van de algemene vergadering door de vennoten moet worden voorgelegd aan hun 
respectieve raden; 

Gelet op de agenda van de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam 
afvalbeheer regio Mechelen IVAREM van 20 juni 2014: 

1. Aanduiding stemopnemers 
2. Kennisgeving activiteitenverslag 2013 van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer 

regio Mechelen (IVAREM) 
3. Goedkeuring jaarrekening 2013 van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio 

Mechelen (IVAREM) 
• Balans, resultatenrekening en toelichting 
• Jaarverslag van de Raad van Bestuur 
• Verslag van de revisor 

4. Kennisgeving besparingsplan 
5. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de revisor van de intergemeentelijke vereniging voor 

duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) 
6. Volmacht aan de raad van bestuur toto uitvoering van de genomen beslissingen 
7. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging voor 

duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) van 20 juni 2014. 
Gelet op document VVAV1400001, houdende het activiteitenverslag voor het  jaar 2013 van de 
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), zoals vastgesteld door de 
raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM in zitting van 18-04-2014; 

Gelet op document VVAV1400002, houdende de balans, de resultatenrekening en de toelichting bij de 
jaarrekening voor het jaar 2013 van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen 
(IVAREM), zoals opgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM in zitting van 
18-04-2014; 
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Gelet op document VVAV140003, houdende het financiële jaarverslag voor het jaar 2013 van de 
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), zoals vastgesteld door de 
raad van bestuur van den intergemeentelijke vereniging IVAREM in zitting van 18-04-2014; 

Gelet op document VVAV140004, houdende het verslag van de commissaris voor het jaar 2013 van de 
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM); 

Gelet op document VVAV1400005, houdende het besparingsplan van de intergemeentelijke vereniging voor 
duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), zoals besproken op de raad van bestuur van de 
intergemeentelijke vereniging IVAREM in zitting van 21-03-2014; 

Gelet op de raadsbeslissing d.d. 21 mei 2013 (punt 23) betreffende de aanstelling van schepen Stefaan 
Lambrechts als vertegenwoordiger en schepen Nadine Boekaerts als plaatsvervangende vertegenwoordiger voor 
de algemene vergaderingen van IVAREM tot het einde van de legislatuur; 

Gelet op het gunstig advies van de commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op 29 april 2014; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van 20 juni 2014 en verleent aan 
zijn afgevaardigde(n) het mandaat in te stemmen met de voorstellen van de raad van bestuur van de 
intergemeentelijke vereniging IVAREM. 

Artikel 2 

Alle informatie omtrent de algemene vergadering wordt bezorgd aan schepenen Stefaan Lambrechts en Nadine 
Boekaerts die aangesteld werden als respectievelijk vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger 
van IVAREM. 

Artikel 3 

Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IVAREM. 

 

20. IGEMO - Kennisname van de agendapunten van de Algemene Vergadering van de intergemeentelijke 
vereniging IGEMO d.d. 20 juni 2014 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen, betreffende de 
toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Overwegende dat ingevolge artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke 
Samenwerking, de agenda van de Buitengewone algemene Vergadering door de vennoten moet worden 
voorgelegd aan hun respectieve raden; 

Gelet op de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO, vastgesteld door de Algemene Vergadering 
op 2 juni 1973, zoals gewijzigd op 19 juni 1978, 26 mei 1981, 24 juni 1988, 3 mei 1991, 29 oktober 1993, 26 
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maart 1999, 29 juni 2001, 21 juni 2002, 26 april 2003, 5 december 2003; 25 juni 2004, 22 juni 2007, 26 juni 2009 
en 28 juni 2013; 

Gelet op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 
op 20 juni 2014: 

1. Aanduiding stemopnemers 
2. Kennisgeving activiteitenverslag 2013 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het 

gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) [GVAV1400001] 
3. Goedkeuring jaarrekening 2013 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest 

Mechelen en omgeving (IGEMO) 
 Balans, resultatenrekening en toelichting [GVAV1400002] 
 Jaarverslag van de Raad van Bestuur [GVAV1400003] 
 Verslag van de revisor 

4. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de revisor van de intergemeentelijke vereniging voor 
ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 

5. Wijziging van de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest 
Mechelen en omgeving (IGEMO) [GVAV1400004] 

6. Volmacht om statuten van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen 
en omgeving (IGEMO) te coördineren 

7. Volmacht aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 
8. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 20 juni 2014 van de intergemeentelijke 

vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 
Gelet op document GVAV140001, houdende het activiteitenverslag voor het jaar 2013 van de intergemeentelijke 
vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO), zoals vastgesteld door de Raad 
van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in zitting van 28 maart 2014; 

Gelet op document GVAV140002, houdende de balans, de resultatenrekening en de toelichting bij de 
jaarrekening voor het jaar 2013 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen 
en omgeving (IGEMO), zoals opgesteld door de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging in zitting 
van 28 maart 2014; 

Gelet op document GVAV1400003, houdende het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het jaar 2013, van 
de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) zoals 
vastgesteld door de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging in zitting van 28 maart 2014; 

Gelet op document GVAV1400004, houdende het voorstel tot wijziging van de statuten van de intergemeentelijke 
vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO), zoals vastgesteld door de Raad 
van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging in zitting van 15 oktober 2013; 

Gelet op de voorstellen betreffende de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 juni 
2014, zoals geformuleerd door de Raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in vergadering 
van 28 februari 2013; 

Gelet op het gunstig advies van de commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op 29 april 2014; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 
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De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging IGEMO van 20 juni 2014. 

Artikel 2 

Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IGEMO. 

21. IGEMO - Wijziging van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen betreffende de toepassing 
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO, vastgesteld door de Algemene Vergadering 
op 2 juni 1973, zoals gewijzigd op 19 juni 1978, 26 mei 1981, 24 juni 1988, 3 mei 1991, 29 oktober 1993, 26 
maart 1999, 29 juni 2001, 21 juni 2002, 26 april 2003, 5 december 2003; 25 juni 2004, 22 juni 2007, 26 juni 2009 
en 28 juni 2013; 

Gelet op het lidmaatschap van de gemeente van de intergemeentelijke vereniging IGEMO; 

Gelet op document GVAV1400004, houdende het voorstel tot wijziging van de statuten van de intergemeentelijke 
vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO), zoals vastgesteld door de Raad 
van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging in zitting van 15 oktober 2013; 

Gelet op het gunstig advies van de commissie intergemeentelijke samenwerking d.d. 29 april 2014; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de door de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging 
IGEMO voorgestelde wijziging der statuten, waarover de Buitengewone Algemene Vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging IGEMO zal beraadslagen en beslissen op 20 juni 2014. 

Artikel 2 

De gemeenteraad verleent aan zijn afgevaardigde(n) in de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 juni 
2014 van de intergemeentelijke vereniging IGEMO het mandaat om te beraadslagen en te beslissen 
overeenkomst voormeld besluit. 

Artikel 3 

Deze beslissing wordt ter kennis overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IGEMO. 

22. IGEMO - Aanduiding van de afgevaardigden op de Buitengewone Algemene Vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging IGEMO d.d. 20 juni 2014 met verdeling van het gemeentelijk 
stemmenaandeel 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
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Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking; 

Gelet op het decreet van 18 januari 2003 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen, betreffende de 
toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op artikel 36 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO; 

Overwegende dat artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking werd 
gewijzigd bij decreet van 18 januari 2003 (artikel 8); dat deze wijziging in werking treedt op 1 mei 2013; 

Dat de benoemingsprocedure voor (een) afgevaardigde(n) in de Algemene Vergadering niet meer moet herhaald 
worden voor elke algemene vergadering; 

Dat de gemeente zijn afgevaardigde(n) in de Algemene Vergadering kan vaststellen voor de gehele 
legislatuurperiode, tot en met 31 december 2018; 

Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van de eerste afgevaardigde van de gemeente in de 
Buitengewone Algemene Vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO d.d. 28 juni 2013 

Gaat over tot de geheime stemming; 

Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 20 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Ingeborg Van Hoof bekomt 15 ja-stemmen; 
Eddy Verstappen bekomt 1 ja-stem; 
Rudy Nuyens bekomt 1 ja-stem; 
Er worden 3 blanco-stemmen uitgebracht; 
 
Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van de tweede afgevaardigde van de gemeente in de 
Buitengewone Algemene Vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO d.d. 28 juni 2013 

Gaat over tot de geheime stemming; 

Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 20 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Eddy Verstappen bekomt 15 ja-stemmen; 
Ingeborg Van Hoof bekomt 1 ja-stem; 
Jef Daems bekomt 1 ja-stem; 
Er worden 3 blanco-stemmen uitgebracht; 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

Ingeborg Van Hoof wordt aangeduid als eerste afgevaardigde in Algemene Vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging IGEMO; die eerste afgevaardigde vertegenwoordigt het volledige stemmenaandeel 
(2.403 stemmen) van de gemeente in de Algemene Vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO. 
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Artikel 2 

Eddy Verstappen wordt aangeduid als tweede afgevaardigde in de Algemene Vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging IGEMO; die tweede afgevaardigde vertegenwoordigt geen stemmenaandeel van 
de gemeente in de Buitengewone Algemene Vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO; bij 
afwezigheid van de in artikel 1 van dit besluit aangeduide eerste afgevaardigde, verleent de gemeente aan de 
tweede afgevaardigde het mandaat om het volledige stemmenaandeel (2.403 stemmen) van de gemeente in de 
Algemene Vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO te vertegenwoordigen. 

Artikel 3 

Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IGEMO. 

 

23. PIDPA – benoeming en de vaststelling van het mandaat van afgevaardigde van de gemeente voor de 
statutaire jaarvergadering van Pidpa op 16 juni 2014 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat het 
mandaat van deze afgevaardigde voor elke algemene vergadering dient te worden vastgesteld; 

Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene vergadering en dat van lid 
van een van de andere organen; 

Gelet op artikel 22 van de statuten van Pidpa; 

Gelet op de statutaire jaarvergadering van Pidpa die zal plaats hebben op maandag 16 juni 2014 op het 
administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen; 

gelet op de oproepingsbrief van 28 april 2014 waarmee Pidpa de agenda van de statutaire jaarvergadering heeft 
meegedeeld en gelet op de stukken die werden overgemaakt inzake het verslag van de raad van bestuur over 
het jaar 2013, inzake de jaarrekening over het boekjaar 2013, inzake het voorstel tot herstructurering van het 
eigen vermogen, en inzake het verslag van de commissaris; 

Gelet op het feit dat alleszins voor twee deelnemers een benoeming van een voorgedragen bestuurder dient te 
gebeuren en dat ook in elk geval minstens één benoeming voor adviescomité B (voordracht gemeente Laakdal) 
aan de orde is; 

Gelet op de artikel 19 tot en met 26 van het gemeentedecreet in verband met de vergaderingen en de 
beraadslagingen van de gemeenteraad; 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de 
gemeenteraad; 

Gaat over tot de geheime stemming van een gemeentelijk vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen 
van Pidpa tot en met 31 december 2018: 

Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 20 stembrieven in de stembus worden gevonden; 
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Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Willy Beullens bekomt 16 ja-stemmen; 
Rudy Nuyens bekomt 1 ja-stem; 
Er worden 3 blanco-stemmen uitgebracht; 
 
Gaat over tot de geheime stemming van een plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger voor de 
algemene vergaderingen van Pidpa tot en met 31 december 2018: 

Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 20 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Jan Hendrickx bekomt 16 ja-stemmen; 
Jef Daems bekomt 1 ja-stem; 
Er worden 3 blanco-stemmen uitgebracht; 
 
Gelet op het gunstig advies van de commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden d.d. 29 april 2014; 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2013, de jaarrekening over het boekjaar 2013, het voorstel tot 
herstructurering van het eigen vermogen en het verslag van de commissaris worden goedgekeurd. 

Artikel 2 

Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 2013, wordt goedgekeurd. 

Artikel 3 

Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de statutaire jaarvergaderingen tot en met 31 december 2018 wordt 
aangewezen: 

Willy Beullens met als vervanger Jan Hendrickx. 

Artikel 4 

Aan bovengenoemde vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de statutaire jaarvergadering van 16 
juni 2014, overeenkomstig deze beslissing te stemmen alsook de voorgestelde benoemingen goed te keuren, 
evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten 
van deze statutaire jaarvergadering. 

Artikel 5 

Het college van burgemeester en schepen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een 
afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. 

 

24. FINILEK – agenda van de jaarvergadering van Finilek op 26 juni 2014 
 
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek; 
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Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief van 25 maart 2014 om vertegenwoordigd te zijn op de 
jaarvergadering van Finilek op 26 juni 2014; 

Overwegende dat de jaarvergadering van Finilek op 26 juni 2014 volgende agenda heeft: 

1. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2013; 
2. Verslag van het toezichtscomité van de vereniging in deelneming; 
3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2013; 
4. Goedkeuring van de jaarrekening 2013 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting); 
5. Kwijting van de bestuurders en de commissaris-revisor; 
6. Statutaire benoemingen. 

Overwegende de inhoud van de documentatie die met de uitnodiging werd meegestuurd; 

Gelet op het gunstige advies van de commissie intergemeentelijke samenwerking op 29 april 2014; 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van deze jaarvergadering en de daarbij horende 
documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten: 

1. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2013; 
2. Verslag van het toezichtscomité van de vereniging in deelneming; 
3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2013; 
4. Goedkeuring van de jaarrekening 2013 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting); 
5. Kwijting van de bestuurders en de commissaris-revisor; 
6. Statutaire benoemingen. 

 

25. FINILEK – de aanduiding van volmachtdragers voor de algemene vergaderingen van Finilek 
 
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 

Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2013; 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek; 

Gelet op artikel 44, 1ste alinea, van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een 
(buitengewone) algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit moeten 
aanduiden uit de leden van de gemeenteraad; 

Gelet op artikel 24 van de statuten van Finilek; 

Gaat over tot de geheime stemming van een volmachtdrager voor de algemene vergadering op 26 juni 2014; 

Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 20 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Stefaan Lambrechts bekomt 16 ja-stemmen; 
Rudy Nuyens bekomt 1 ja-stem; 
Er worden 3 blanco-stemmen uitgebracht; 
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Gaat over tot de geheime stemming van een plaatsvervangend volmachtdrager voor de  algemene vergadering 
op 26 juni 2014; 

Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 20 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Ingeborg Van Hoof bekomt 15 ja-stemmen; 
Christophe De Backere bekomt 1 ja-stem; 
Jef Daems bekomt 1 ja-stem; 
Er worden 3 blanco-stemmen uitgebracht; 

BESLUIT 

Artikel 1 

De heer Stefaan Lambrechts, schepen, aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente Berlaar om deel te 
nemen aan de algemene vergadering van Finilek op 26 juni 2014. 

Artikel 2 

Mevrouw Ingeborg Van Hoof, schepen, aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente 
Berlaar om deel te nemen aan de algemene vergadering van Finilek op 26 juni 2014. 

Artikel 3 

De volmachtdragers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergaderingen van Finilek op te 
dragen zijn/hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de 
te behandelen agendapunten. 

 

26. CIPAL – de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene 
vergadering van de  dienstverlenende CIPAL van 13 juni 2014 
 
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg “DIS”); 

Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 14 april 2014 (hierna 
kortweg “CIPAL DV”); 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van CIPAL DV; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van de gemeente 
op de algemene vergadering van CIPAL DV; 

Gelet op de oproepingsbrief van 25 april 2014 tot de algemene vergadering van CIPAL DV van 13 juni 2014 met 
de volgende agendapunten: 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening 

van CIPAL over het boekjaar 2013, afgesloten op 31 december 2013 
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013, afgesloten op 31 

december 2013 
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4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 
jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013, afgesloten op 31 december 2013 

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013, afgesloten op 31 
december 2013 

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun 
mandaat tijdens het boekjaar 2013 

7. Vervanging van de op voordracht van de gemeente Brasschaat benoemde bestuurder 
8. Benoeming en vervaging van leden van het adviescomité 
9. Rondvraag 
10. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

Gelet op de toelichtende nota bij de agendpunten van de algemene vergadering; 

Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL DV; 

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te 
weigeren; 

Overwegende dat artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
moet worden herhaald voor elke algemene vergadering; 

Gelet op het gunstige advies van de commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden d.d. 29 april 2014; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

De agendapunten van de algemene vergadering van 13 juni 2014 van CIPAL DV worden goedgekeurd. 

Artikel 2 

De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van CIPAL DV van 
13 juni 2014 of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden, te handelen en te 
beslissen conform dit besluit. 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder 
met het in kennis stellen daarvan aan CIPAL DV, Cipalstraat 1 te 2440 Geel. 

27. CIPAL – aanduiding van de vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van 
de dienstverlenende vereniging Cipal 
 
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg “DIS”); 

Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 14 april 2014 (hierna 
kortweg “CIPAL DV”); 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van CIPAL DV; 
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Overwegende dat ingevolge het gewijzigde artikel 44 van het DIS en het gewijzigde artikel 39 van de statuten van 
CIPAL DV er niet langer voor elke algemene vergadering afzonderlijk een vertegenwoordiger moet benoemd 
worden, maar de vertegenwoordiger voor de volledige legislatuur kan worden aangeduid; 

Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger en één of meer 
plaatsvervanger(s) kan aanduiden; 

Gaat over tot de geheime stemming van een vertegenwoordiger voor de gemeente in de algemene 
vergaderingen van CIPAL DV tot en met 31 december 2018; 

Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 20 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Eddy Verstappen bekomt 17 ja-stemmen; 
Er worden 3 blanco-stemmen uitgebracht; 
 
Gaat over tot de geheime stemming van een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de gemeente in de 
algemene vergaderingen van CIPAL DV tot en met 31 december 2018; 

Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 20 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Suzy Put bekomt 16 ja-stemmen; 
Jef Daems bekomt 1 ja-stem; 
Er worden 3 blanco-stemmen uitgebracht; 

BESLUIT 

Artikel 1 

Als vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering van CIPAL DV, wordt voor de resterende 
duur van de legislatuur 2013-2018, aangeduid: de heer Eddy Verstappen, schepen, (Kapellebaan 12 te Berlaar – 
0478/29 37 78) met als plaatsvervanger mevrouw Suzy Put, gemeenteraadslid, (Hertstraat 33 te Berlaar – 03 482 
15 15). 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder 
met het in kennis stellen daarvan aan CIPAL DV, Cipalstraat 1 te 2440 Geel. 

 

28. BIJKOMENDE PUNTEN 
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN VOLGENDE PUNTEN OP DE 
AGENDA GEPLAATST DOOR: 
 
Raadsleden Jef Daems en John Steurs 
 
 
28.I. Stand van zaken kinderopvang IBO Roefels op campus H.-Hart 
 
Door gebrek aan proactief handelen zit het gemeentebestuur met een overcapaciteit op de buitenschoolse 
kinderopvang Roefels te Berlaar-Centrum. Men wist perfect hoeveel kinderen er jaarlijks geboren werden, toch 
heeft het gemeentebestuur niet de nodige maatregelen genomen om hierop te anticiperen.  
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Nu wil men iedere schooldag gedurende 1,5 uur een dertigtal kinderen opvangen van 15.45 uur tot 17.15 uur in 
de school van H.-Hart Centrum. De ouders zouden de bijdrage van IBO Roefels moeten betalen maar de opvang 
zou met vrijwilligers georganiseerd worden.  
Graag hadden we een stand van zaken gekregen ivm dit initiatief dat mogelijks 1 september 2014 zou van start 
gaan.  
Zijn er reeds contacten geweest met Kind&Gezin om deze optie te bespreken ? Zoja, wat denkt Kind&Gezin 
hiervan ? 
 
Schepen Willy Beullens antwoordt dat het bestuur wel degelijk zijn huiswerk grondig heeft gemaakt. Er zijn 
statistieken van het aantal kinderen dat jaarlijks geboren wordt, maar dat geeft nog geen indicatie van het aantal 
dat hier naar school en naar de buitenschoolse opvang zal gaan. 
 
Jef Daems merkt op dat hierin toch wel een lijn te ontdekken valt. 
 
Schepen Willy Beullens ontkent dat. Het is een fluctuerend gegeven. De trends wijzen op een vermindering van 
het aantal kinderen. Maar proactief werken blijft moeilijk. Kind en Gezin legt ons immers een maximale capaciteit 
op. Indien er zich dan teveel kandidaten voor de kinderopvang aanbieden, geraken we in de problemen. Het 
bestuur is volop bezig om hiervoor een oplossing te zoeken. Een traject hierin is het creëren van een gemelde 
opvang in het Heilig Hart van Maria op maandag, dinsdag en donderdag voor een dertigtal kinderen vanaf het 
tweede tot het zesde leerjaar. Deze gemelde opvang zal open zijn tot 17.15 uur; daarna worden de kinderen naar 
Roefels gebracht. Er werden verschillende pistes onderzocht en het nodige cijfermateriaal werd onder de loep 
genomen. Deze school ligt vlakbij de kinderopvang en van hieruit komen ook de meeste kinderen naar de 
opvang, waardoor deze piste voor de hand lag. De kostprijs blijft hetzelfde, omdat we geen sociale voordelen 
mogen verlenen aan de kinderen van één bepaalde school. Initieel is er gesproken over werken met vrijwilligers, 
maar we gaan van start met eigen personeelsleden van de BKO. In een latere fase kunnen we dan mogelijk nog 
vrijwilligers bij inschakelen. 
 
Jef Daems wil weten of vrijwilligers vergoed zullen worden. 
 
Schepen Willy Beullens bevestigt dat. Uitsluitend met vrijwilligers werken is niet mogelijk, omdat we de nodige 
controle moeten kunnen uitoefenen en omdat de gemelde opvang ook verzekerd moet zijn. Het bestuur zal een 
oproep lanceren aan geïnteresseerde vrijwilligers, maar er wordt alleszins gestart met eigen personeelsleden. 
Deze wijze van kinderopvang is wettelijk volledig in orde en afgetoetst met Kind en Gezin. Voor een gemelde 
opvang zijn er geen echte bepalingen. Er zijn pas subsidies beschikbaar van zodra een opvang erkend is en dan 
beginnen ook alle verplichtingen te lopen. De hamvraag is of Kind en Gezin bijkomende opvangplaatsen zal 
creëren in Berlaar, waardoor de problematiek meteen van de baan zou zijn. Dat is echter weer een zaak van 
beschikbare budgetten. De meeste gemeenten kampen met gelijkaardige problemen. 
 
Jef Daems wil weten of er twee locaties blijven wanneer de kinderopvang mee verhuist naar de nieuwe school. 
 
Schepen Willy Beullens beaamt dat. Ook in de nieuwe vestiging blijft het maximale aantal opvangplaatsen 
gelden. De problematiek blijft dus identiek. 
 
 
28.II. Vuurwerk tijdens het avondfeest  
 
Het ondertussen traditionele vuurwerk tijdens het avondfeest is natuurlijk een publiekstrekker en zorgt ervoor dat 
het publiek op het avondfeest blijft “hangen”, maar zorgt toch ook voor bepaalde ongemakken, zoals daar zijn : 
onrust en angst bij dieren, verstoring van de nachtrust van sommige inwoners, mogelijke schade aan tenten en 
luifels…  
 
Om deze voorgaande redenen zouden we willen vragen of er in de toekomst niet kan overwogen worden om het 
vuurwerk te vervangen door een ander spectaculair spektakel met evenveel publiekelijke aantrekkingskracht, 
bijvoorbeeld een klank- en licht show, een laser show, … 
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Schepen Willy Beullens antwoordt dat het vuurwerk een jarenlange traditie is in Berlaar, waarnaar veel mensen 
uitkijken. Dat vuurwerk voor ongemak kan zorgen, is correct. Wat brandgevaar en beschadigingen betreft, valt 
alles nogal mee. Ons brandweerkorps maakt er een erezaak van om alles nauwgezet in het oog te houden, zodat 
er zich geen problemen kunnen voordoen. Op daken, ladders, gebouwen staan brandweerlui geposteerd om 
permanent toezicht uit te oefenen en bij het minste gevaar in te grijpen. Schade aan tenten en parasols is er in 
het verleden al wel geweest, maar dit wordt telkens meteen opgelost en vergoed door de vuurwerkmaker. Het 
bestuur heeft al wel onderzocht of er alternatieven zijn. Zo werd een lasershow al eens geopperd. Het probleem 
daarbij is dat vuurwerk zich afspeelt in de hoogte, zodat iedereen van overal het spektakel kan bekijken. Dat is 
niet het geval bij een lasershow. De basis van zo’n show is mist of partikels in de lucht waarop de laserstraal 
weerkaatst. Om dat te creëren gebruikt men meestal mistkanonnen. Dat lukt echter niet in de hoogte, want bij het 
minste windje is de mist weg. 
 
Ronny Van Thienen merkt op dat er in Gestel ook een show werd vertoond in de kerk. 
 
Schepen Willy Beullens repliceert dat dit geen lasershow was, maar een licht- en videoprojectie. Een lasershow 
in de hoogte is dus niet haalbaar en in de laagte is het bijna niet uit te werken. Het marktplein is volledig bezet 
met allerlei attracties en bovendien moet iedereen dan naar één plek komen, waardoor de markt eigenlijk 
stilgelegd zou moeten worden. Daarnaast hangt er een behoorlijk kostenplaatje aan vast. Er werd een 
prijsindicatie opgevraagd bij verschillende firma’s en een show van een zevental minuten kost al snel 12.000 
euro. Voor vijftien minuten wordt dit 30.000 euro. Het vuurwerk zoals we nu voorzien kost 2.500 euro. Alle ideeën 
voor alternatieven zijn echter altijd welkom. 
 
John Steurs merkt op dat er bepaalde huizen zijn waarvan de muren bruine vlekken vertonen als gevolg van het 
vuurwerk. 
 
Burgemeester Walter Horemans zegt dat gedupeerden aangifte moeten doen, zodat de schadegevallen vergoed 
kunnen worden. 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 21 uur. 
 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 

_____________________________ 
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