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OPENBARE ZITTING 
 
1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 20 mei 2014 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 20 mei 2014 wordt het verslag met eenparigheid 
van stemmen goedgekeurd. 
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2. Jaarrekening dj. 2013 met verslag en bijlagen 
 
Gelet op artikel 174 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het  besluit van de Vlaamse regering van 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  van 1 oktober 2010  tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van 
de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
 
Gelet op het decreet van 13 april 1999  en de daarop volgende wijzigingen tot wijziging van het decreet van 28 
april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten; 
 
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; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 d.d. 6 september 2013 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus"; 
 
Gelet op de voorliggende jaarrekening 2013 (BBC); 
 
Na beraadslaging;  
 

BESLUIT met 12 ja-stemmen tegen 1 nee-stem bij 5 onthoudingen 

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

Nee-stem: Dirk Aras 

Onthoudingen: Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, John Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens 

Artikel 1 
De jaarrekening  2013   bevattende de beleidsnota, de financiële nota, de samenvatting van de algemene rekeningen,  
de toelichting financiële nota en toelichting samenvatting algemene rekeningen wordt goedgekeurd.  
 
Artikel 2 
De  financiële toestand  van de jaarrekening :  
 
Resultaat op kasbasis  
 
I Exploitatiebudget  :                              1.439.060 euro  
 
Uitgaven    :     10.910.983 euro 
Ontvangsten   :        12.350.043 euro 
         
 
II Investeringsbudget                                      - 2.245.181 euro  
 
Uitgaven                               :                     2.455.205 euro 
Ontvangsten   :              210.025  euro 
         
III Andere                                         - 354.008 euro  
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Uitgaven                               :                         387.844 euro 
Ontvangsten   :                           33.836 euro  
 
IV Budgettair resultaat boekjaar                     -1.160.129 euro  
 
V Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar                   7.823.813 euro 
 
VI.Gecumuleerd budgettair resultaat                  6.663.684 euro 
 
VII Bestemde gelden                   1.690.000 euro 
 
VIII Resultaat op kasbasis                   4.973.684 euro 
 
Autofinancieringsmarge                                  1.085.052 euro  
 
 
Artikel 3 
De balans heeft een actief en een passief op 31 december 2013  van 45.466.220 euro. 
 
Artikel 4 
De staat van opbrengsten en kosten heeft een tekort van 1.296.233 euro.   
 
Artikel 5 
De jaarrekening . 2013  wordt voor nuttig gevolg toegestuurd aan Vlaamse Overheid – Agentschap voor Binnenlands 
Bestuur  , VAC Anna Bijns – 12de verd. – Lange Kievitstraat 111-113 bus 10  te 2018 Antwerpen. 
 
3. Financieel  rapport 2013 
 
Gelet  op artikel 166 en 167 van  het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet  op het voorliggend financieel rapport  2013 opgemaakt door de financieel beheerder 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel  

Neemt kennis van het voorliggend rapport  jaarrekening 2013. 

4. Goedkeuring budgetwijziging 1 dj. 2014 
 
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. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van 
de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 23 oktober 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
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Gelet op het ministerieel besluit 26 november 2012  tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot 
vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 d.d. 10 mei 2013 houdende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 
2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; 
 
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; 
 
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 voorgestelde budgetwijziging 1 dj 2014; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
 

BESLUIT met 12 ja-stemmen bij 6 onthoudingen 

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

Onthoudingen: Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, John Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens 

 
Artikel 1 
Keurt de budgetwijziging 1 dj  2014 goed. 
 
Artikel 2 
Volgens artikel 1, 8°   Besluit Vl. Regering van 25 juni 2010,  zijn bestemde gelden : de geldmiddelen die de raad 
in het budget reserveert voor een specifieke bestemming in de volgende financiële boekjaren.  Overeenkomstig 
art . 24 mogen deze alleen worden gebruikt voor de bestemming die de raad eraan toekent. Om die reden beslist 
de gemeenteraad dat de bestemde gelden, in totaal 1.690.000 euro worden verminderd met 1.690.000 euro met 
het oog op het verwerven van onroerend goed in 2015. 
 
5. Belasting  op de afgifte van administratieve stukken aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 
 
Gelet op art 170 §4 Grondwet; 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008  betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen;  

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Gelet op het KB van 12 juni 1998 tot wijziging van het KB van 8 oktober 1981 waarin de artikelen 45§5, 49§5, 
51§7, 53§7, 54§5 en 61§5 bepalen dat de totale kostprijs die de gemeente vordert voor de afgifte van een 
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verblijfbewijs voor vreemdelingen niet meer mag bedragen  dan de prijs die wordt geheven voor de afgifte van de 
identiteitskaarten van Belgische onderdanen; 

Gelet op de rondzendbrief d.d. 29 november 2005 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
betreffende de spoedprocedure van de elektronische identiteitskaarten; 

Gelet op de rondzendbrief d.d. 13 februari 2009 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
betreffende het opstarten van de veralgemening van het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische 
kinderen onder de 12 jaar;  

Gelet op de rondzendbrief d.d. 26 november 2013 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
betreffende het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van de vergoeding ten laste van de 
gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor 
Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde 
onderdanen, waarbij de bijlage is gewijzigd bij ministerieel besluit van 27 maart 2013 (B.S. van 21 en 29 maart 
2013); 

Gelet op de rondzendbrief d.d. 3 januari 2013 van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer betreffende 
het Rijbewijs in bankkaartmodel: uitbreiding van het pilootproject Mercurius naar alle Belgische gemeente; 

Gelet op de rondzendbrief d.d. 27 februari 2013 van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer 
betreffende het Rijbewijs in bankkaartmodel: opstart van het project Mercurius in de gemeenten van de Provincie 
Antwerpen; 

Gelet op de rondzendbrief d.d. 26 november 2013 van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer 
betreffende retributie afleveren internationale rijbewijzen vanaf 1 februari 2014; 

Overwegende dat de heraanvraag van codes van elektronische kaarten een administratieve kost voor de 
gemeente veroorzaakt; 

Gelet op het raadsbesluit van 17 december 2013 houdende goedkeuring van de belasting op de afgifte van 
administratieve stukken aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017,2018,2019. 

Gelet  op de opmerking van de heer Eddie Kassirer van de Vlaamse overheid – Agentschap voor Binnenlands 
Bestuur, fiscaliteit lokale besturen; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT met 12 ja-stemmen tegen 1 nee-stem bij 5 onthoudingen 

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

Nee-stem: Dirk Aras 

Onthoudingen: Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, John Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens 

Artikel 1 

Het raadsbesluit  van  17 december 2013 (punt 12) houdende belasting op de afgifte van administratieve stukken 
aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 wordt opgeheven.  

Artikel 2  
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Met ingang van heden en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de gemeente 
onder de navolgende voorwaarden een belasting geheven op de afgifte van getuigschriften of  andere 
administratieve stukken. De belasting is verschuldigd door de personen aan wie deze stukken door de gemeente 
op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt. 

Artikel 3 

Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald: 

a) Op de afgifte van de identiteitsbewijzen met foto (+ plastiekzakje) die aan niet – Belgische kinderen beneden 
de 12 jaar worden uitgereikt: 

 1 euro voor het eerste bewijs en voor elk duplicaat en voor elke vernieuwing. 

b) Op de afgifte van een trouwboekje: 20 euro 

c) Op de afgifte van een nieuw paspoort: 
 5 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid en eventueel 

verhoogd met de aangerekende kosten voor een spoedprocedure. 

d) Op de afgifte van de papieren verblijfsbewijzen voor vreemdelingen: 
 1. Voor de personen vanaf 12 jaar: 5 euro voor de afgifte, de vernieuwing of de vervanging van de 

verblijfsbewijzen. 
 2. De verlenging van de verblijfsbewijzen is gratis. 

e) Op de afgifte van de elektronische identiteitskaarten (eID) en de elektronische vreemdelingenkaarten (eVK):  
 1. 1,30  euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid. 
 2. Overeenkomstig spoedprocedures met volledig transport door een  koerierdienst : 
  - 5,10  euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid en/of 

een  koerierdienst  voor een dringende procedure. 
  - 5,20  euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid en/of 

een  koerierdienst   voor een zeer dringende procedure. 

f) Op de afgifte van een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar (Kids-ID): 
 1. 0,40 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid. 
 2. Overeenkomstig spoedprocedures met volledig transport door een  koerierdienst  : 
 - 0,70 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid en/of 

een  koerierdienst  voor een dringende procedure. 
 - 0,80  euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid en/of 

een  koerierdienst   voor een zeer dringende procedure. 
 In deze aanslagvoeten is de kostprijs van de kaart inbegrepen. 

g) Voor de heraanvraag van codes van een actieve elektronische identiteitskaart (eID), een actieve 
elektronische vreemdelingenkaart (eVK) of een actief elektronisch identiteitsbewijs voor Belgische kinderen 
jonger dan 12 jaar (Kids-ID): 

 3 euro voor elke aanvraag, ongeacht op welke manier de aanvraag gebeurt.  

h) Op de afgifte van rijbewijzen en voorlopige rijbewijzen in bankkaartmodel: 
 5 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid. 

i) Op de afgifte van een internationaal rijbewijs vanaf 1 februari 2014: 
 4 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid. 

Artikel 3 
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De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken, welke krachtens een wet, een koninklijk besluit of een 
overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten behoeve der gemeente onderworpen zijn. 

Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten welke de met het afgeven van reispassen belaste gemeenten 
ambtshalve toekomen volgens de tarieven gevoegd bij de wet op de consulaire en kanselarijrechten. 

Artikel 4 

Zijn van de belasting vrijgesteld: de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmee gelijkgestelde 
instellingen alsook de instellingen van openbaar nut. 

Artikel 5 

De belastingplichtigen moeten voorafgaandelijk een aanvraag doen bij het gemeentebestuur en er een bedrag 
gelijk aan de vermoedelijke belasting in bewaring geven tegen afgifte van een ontvangstbewijs, dat op elk 
verzoek van de met toezicht belaste ambtenaren of agenten moet worden getoond. Het in bewaring gegeven 
bedrag zal van ambtswege als een verworven contantbelasting worden geboekt de dag waarop het belastbaar 
feit zich zal voltrekken. Bij niet contante betaling wordt de belasting ingekohierd.  

Artikel 6 

De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de 
modaliteiten vervat in het gelijknamig decreet  van 30 mei 2008.   

6. Retributiereglement op het parkeren in een zone voor kortparkeren aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018 en 2019 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op de Wet betreffende de politie van het wegverkeer van 16 maart 1968; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 01.12.1975 betreffende de politie over het wegverkeer en het gebruik van de 
openbare weg inzonderheid de artikelen 26, 27 en 27 ter, 5 met 70.2.2°,met 70.2.1.3° a, b, d, e, g en met 70.3; 
 
Gelet op de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid; 
 
Gelet op het Decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging 
van de verkeerstekens van 16 mei 2008; 
 
Gelet op het Decreet van 9 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven; 
 
Overwegende dat artikel 2 van hierboven vernoemd decreet dat stelt dat de gemeenten met het oog op het innen 
van de parkeerretributies concessies of overeenkomsten kunnen afsluiten; 
 
Overwegende dat er in het centrum en in de stationsomgeving van Berlaar een probleem is inzake het 
kortparkeren in de zones met bebording E9 (of E9b)+ bord type VIIc (30’ min.); 
 
Overwegende dat het innen van de retributie tot doel heeft de parkeerdruk in het centrum en aan het station te 
verminderen door het vlotter beschikbaar maken van de kort parkeerzones; 
 
Overwegende dat hierdoor ook de handelszaken gemakkelijker bereikbaar worden; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
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Na beraadslaging: 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
 
Met ingang van 1 september 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt er een gemeentelijke retributie 
gevestigd voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de 
openbare weg. Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar parkeren toegelaten 
is voor een korte periode, en aangegeven door de borden E9, E9b met onderbord VIIc ( max. 30 min.). De 
parkeerwachters van de concessiehouder, belast met de controle op het gebruik van de parkeerschijf en 
aangeduid door de gemeente, kunnen een parkeerretributie uitschrijven indien het motorvoertuig in overtreding is 
met de bepalingen uit dit retributiereglement. 
 
Artikel 2 
 
De retributie is verschuldigd vanaf maandag tot en met zaterdag van 9 uur tot 18 uur en bijgevolg niet 
verschuldigd op zon- en feestdagen.  De Vlaamse feestdag van  11 juli wordt tevens beschouwd als feestdag 
 
De retributie wordt als volgt vastgesteld : 
- Gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden. 
- Een forfaitair bedrag van 25 EUR per dag binnen elke periode van vierentwintig uur die volgt op de periode die   
gratis is.  
 
Artikel 3 
 
De retributie is verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het voertuig. De retributie is verschuldigd 
zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die toegelaten is door de verkeersborden, en is betaalbaar 
door overschrijving op de rekening van de aangeduide concessiehouder, belast met de controle op de 
parkeerschijf. 
 
Artikel 4 
 
Als de parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit van zijn voertuig is geplaatst of in geval de gebruiker de pijl 
niet op het streepje plaatst dat volgt op het tijdstip van aankomst of indien de gebruiker de aanduidingen wijzigt 
zonder dat het voertuig de parkeerplaats heeft verlaten, wordt de gebruiker steeds geacht te kiezen voor de 
betaling van het in artikel 2 bedoelde forfaitaire tarief. Bij toepassing van het hierboven vermelde forfait, brengt  
de concessiehouder een uitnodiging om de retributie binnen de vijf  dagen te betalen aan op de voorruit van het 
voertuig. 
 
Artikel 5 
 
Bij niet betaling van de retributie binnen 15 kalenderdagen zal de gemeente of haar concessiehouder kosteloos 
een herinnering sturen. Vervolgens, bij niet-betaling, van de niet betwiste parkeerretributie binnen de 
vooropgestelde termijn zal de gemeente of haar concessiehouder een aangetekende herinnering sturen. Hiervoor 
worden administratieve kosten ten bedrage van 15 euro  gevorderd  ten laste zijn van de debiteur van de 
retributie, in zover hij de retributie niet betwist. Vervolgens en nog steeds in het geval van niet-betaling zal het  
dossier toevertrouwd worden aan een  gerechtsdeurwaarder voor inning. 
De gerechtsdeurwaarder zet de invordering verder volgens de regels van het gemeen recht door middel van het 
organiseren van een ultieme poging tot minnelijke invordering met als doel om de invordering via gerechtelijke 
weg te vermijden. 
Bij niet-betaling na de ultieme minnelijke pogingen ondernomen door de gerechtsdeurwaarder, zal deze laatste 
de invordering gerechtelijk verderzetten. 
De kosten en rechten blootgesteld in alle fasen van de invordering van de verschuldigde bedragen vallen ten 
laste van de debiteur van de retributie en zullen toegevoegd worden aan het initieel verschuldigd bedrag (bedrag 
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van de retributie en administratieve kosten) Deze kosten en rechten worden berekend overeenkomstig het 
Koninklijk Besluit van 30 november 1976 dat het tarief vastlegt van de akten verricht door de 
gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van sommige toelagen. 
 
7. Concessieovereenkomst voor controle in een zone (E9) voor kortparkeren – openverklaring en 
goedkeuring concessievoorwaarden. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het raadsbesluit van 17 juni 2014 houdende goedkeuring van het retributiereglement op bovenvermelde 
concessieovereenkomst ; 

Overwegende dat de gemeentelijke overheid tot taak heeft de controle op het kortparkeren in de zone E9 te 
reglementeren; 

Gelet op de hierbij gevoegde concessievoorwaarden; 

 

BESLUIT EENPARIG 

Dirk Aras merkt op dat de keuze blijkbaar minder vanzelfsprekend is dan werd verondersteld. Volgens de huidige 
voorwaarden zal de prijs de doorslag geven. In de concessieovereenkomst die zal worden afgesloten, duiken een 
aantal zaken op, zoals de bewonerskaart. Daar werd tot nog toe niet over gesproken. Hij wil weten of hierover 
reeds concrete plannen bestaan. 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit in eerste instantie nog niet de bedoeling is, maar alle pistes 
worden open gehouden. 

Schepen Willy Beullens vult aan dat eventuele wijzigingen achteraf, zoals bijvoorbeeld het invoeren van een 
bewonerskaart, op deze manier niet hoeven te resulteren in nieuwe reglementering. De concessiehouder is dan 
meteen op de hoogte van het feit dat deze mogelijkheid zich zou kunnen voordoen. 

Dirk Aras heeft gelezen dat er eveneens een mogelijkheid wordt opengelaten om te controleren buiten de zones 
die opgesomd staan (de zones met parkeerschijf). Hiervoor zouden gemeenschapswachten ingeschakeld 
worden. 

Burgemeester Walter Horemans licht toe dat ook dit nog niet van toepassing wordt gesteld. Misschien kan dit in 
de toekomst wel ooit aan de orde zijn. 

Artikel 1 

Verklaart de concessieovereenkomst tot controle van het kortparkeren open. 

Artikel 2 

Beslist de voorwaarden van de concessieovereenkomst tot controle van het kortparkeren goed te keuren.  

Artikel 3 
 
Publiceert een bericht dienaangaande op de lichtreclameborden in het centrum en op de gemeentelijke website. 
 
8. OCMW – aktename goedkeuringsbesluit jaarrekening 2012 
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Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het OCMW-decreet d.d. 19 december 2008; 

Gelet op de jaarrekening 2012 van het OCMW van Berlaar, vastgesteld door de OCMW-raad in zitting van 25 
november 2012; 

Gelet op de raadsbeslissing d.d. 17 december 2013 waarbij van de jaarrekening 2012 van het OCMW werd 
kennisgenomen; 

Gelet op de brief d.d. 5 mei 2014 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Antwerpen houdende 
het goedkeuringsbesluit van de provinciegouverneur; 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel  

Neemt akte van het goedkeuringsbesluit d.d. 5 mei 2014 van de provinciegouverneur betreffende de jaarrekening 
2012 van het OCMW. 

9. Renovatie Sint-Pieterskerk fase 5 onderzoek naar binnenafwerkingen – Goedkeuring lastvoorwaarden 
en gunningswijze. (actie 1419/004/001/003/002) 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
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, § 
3; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16 maart 1999 houdende goedkeuring van het bestek nr. GZ/A/99/2 
“Aanstelling van een ontwerper voor het opmaken van een ontwerp en de leiding der werken voor de restauratie 
van de Sint-Pieterskerk” en de raming, alsmede vaststelling van de onderhandelingsprocedure als wijze van 
gunnen; 
 
Gelet op de collegiale beslissing van 17 juli 1999 waarbij de aanstelling van een ontwerper voor het opmaken van 
een ontwerp en de leiding der werken voor de restauratie aan de Sint-Pieterskerk conform voornoemd bestek 
werd toevertrouwd aan de Groep Infrabo NV, Bell Telephonelaan 2 te Westerlo; 



 13 

 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “opmaken van een ontwerp en de leiding der werken voor de 
restauratie aan de Sint-Pieterskerk”  een bijzonder bestek met nr. 99182-5 werd opgesteld door de ontwerper 
Infrabo voor de opdracht “restauratie Sint-Pieterskerk Fase 5: onderzoek naar de binnenafwerkingen”; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 51.156,00 excl btw of 61.988,.76 incl btw; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van open offertevraag; 
 
Overwegende dat 28 oktober 2014 om 09.00 uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen van de 
offertes; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2015, op budgetcode 
1419/004/001/003/002/790/22199107; 
 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
 
Na erover beraadslaagd te hebben; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Leen Janssens vraagt of er aanwijzingen bestaan dat er muurschilderingen zijn. 
 
Burgemeester Walter Horemans ontkent dat, maar zegt dat alles onderzocht moet worden. Er zijn in het verleden 
schilderingen gebeurd, zodat de mogelijkheid wel degelijk bestaat.  
 
Dirk Aras merkt op dat dit wel eens voor extra toeristische attractiviteit zou kunnen zorgen. 
 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 99182-5  en de raming voor de opdracht 
“restauratie Sint-Pieterskerk Fase 5: onderzoek naar de binnenafwerkingen”, opgesteld door de ontwerper. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 51.156,00 euro excl. btw of 61.988,76 euro 
incl. btw. 
 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van open offertevraag. 
 
Artikel 3 
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken 28 oktober 2014 om 09.00 uur. 
 
Artikel 4 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2015, op budgetcode 
1419/004/001/003/002/790/22199107. 
 
10. Aankoop grond gelegen te Kapellebaan 56 te 2590 Berlaar 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 maart 2014 (punt 3) waarbij de aankoop van de grond gelegen te 
Kapellebaan 56 te 2590 Berlaar  werd goedgekeurd; 

Gelet  op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 43; 

Gelet  op het visum van de ontvanger … 
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Gelet op het hiernavolgend ontwerp van aankoopovereenkomst voorgelegd door notaris Cuveliers, Markt 85 te 
2590 Berlaar, 

_______________________________________________________________________________________ 
Rep. nr. VERKOOP datum: 
____________________________________________________________________________________ 
 
 Het jaar tweeduizend veertien. 
 Op vierentwintig juni. 
 Voor mij, Meester Brigitte CUVELIER, notaris met standplaats te Berlaar. 

Zijn verschenen: 
 De Heer MARTLÉ Steven (rijksregisternummer 78.07.04-373.30), postbode, echtgescheiden, geboren te Lier 
op 4 juli 1978, wonende te 2590 Berlaar, Legrellestraat nummer 29. 
 De Heer Steven Martlé verklaart een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd met Mevrouw 
Ann Wuyts waarvan melding werd gedaan in het bevolkingsregister van de gemeente Berlaar op 4 februari 2013. 
 Hierna genoemd "de verkopers". 
 Welke verschijners verklaren bij deze te verkopen, af te staan en over te dragen, onder de gewone vrijwaring 
van daad en recht, voor vrij zuiver en onbelast van alle schulden, voorrechten en rechten van hypotheek 
hoegenaamd, aan en ten behoeve van: 
 De Gemeente BERLAAR, alhier vertegenwoordigd door: 
 De Heer Walter Horemans, burgemeester, wonende te 2590 Berlaar, Heikanthof nummer 15, bijgestaan door 
Mevrouw Anja Neels, gemeentesecretaris, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg (Hallaar), Spekstraat nummer 30, en 
die verklaren namens de gemeente Berlaar te aanvaarden, handelende ingevolge een besluit van de gemeenteraad 
van 18 maart 2014 en die bevestigen dat dit gemeenteraadsbesluit uitvoerbaar is ingevolge het verstrijken van de 
termijn waarbinnen het door de toezichthoudende overheden kon worden geschorst of vernietigd. Een uittreksel 
van voormeld besluit van de gemeenteraad zal aan deze akte gehecht blijven. 
 Ondernemingsnummer BE 0207.537.339 rechtspersonenregister Mechelen. 
 Hierna genoemd de “kopers”. 
 De kopers hier aanvaardende, vertegenwoordigd zoals gezegd. 

Gemeente Berlaar (Eerste Afdeling). 
 Een perceel grond gelegen te Berlaar, aan de Kapellebaan, volgens titel bekend sectie D nummer 136/C/4/deel, 
thans bekend ten kadaster sectie D nummer 136/G/4 met een oppervlakte van 3 are 28 centiare (328 m²). 

Bewijs van eigendom. 
 Het hierboven beschreven onroerend goed hoort in volle eigendom toe aan de Heer Steven Martlé, 
voornoemd, om het onder grotere oppervlakte te hebben aangekocht van de Heer Jozef Ernest Aloïs Moons, 
magazijnarbeider, en zijn echtgenote Mevrouw Nancy Ceulemans, zonder beroep, te Berlaar, bij proces-verbaal 
van definitieve toewijzing na hoger bod gesloten door notaris Brigitte Cuvelier te Berlaar op 8 juni 1998, 
overgeschreven op het hypotheekkantoor te Mechelen op 6 juli 1998, boek 13550 nummer 17,  
 Het hierboven beschreven onroerend goed hoorde in volle eigendom toe aan de Heer Jozef Ernest Aloïs 
Moons en zijn echtgenote Mevrouw Nancy Ceulemans, beiden voornoemd, om het aangekocht te hebben van 1) 
de Heer Lucas Aloïs Ludovic Joseph Van den Bossche, bediende, echtgenoot van Mevrouw Monique Amelia 
Hendrika Hubertina Gerarda Peersman, bediende, te Edegem, 2) de Heer Edward Leonie Jozef Van den 
Bossche, bediende, echtgenoot van Mevrouw Linda Jan Maria Van Mechelen, bediende, te Edegem, 3) Mevrouw 
Maria Magdalena Francisca Van den Bossche, kinderverzorgster, en haar echtgenoot de Heer Luc Henri Jozef 
Maria Jonkers, laborant, te Turnhout, bij akte verleden voor notaris Brigitte Cuvelier te Berlaar, met tussenkomst 
van notaris Staf Huybrechs te Hove, op 19 december 1989, overgeschreven op het hypotheekkantoor te 
Mechelen op 19 januari 1990, boek 10952 nummer 14. 
 Het hierboven beschreven onroerend goed hoorde oorspronkelijk toe aan de Heer Franciscus Mariën, in 
leven handelaar, en zijn echtgenote Mevrouw Maria Theresia Verlinden, te Wommelgem, om de gebouwen zelf 
te hebben doen oprichten en om de grond te hebben aangekocht deels van de Heer Josephus Vervloet, arbeider, 
echtgenoot van Mevrouw Maria Catharina Ooms, te Berlaar, bij akte verleden voor notaris Lucien Cuvelier te 
Berlaar op 19 november 1933, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Mechelen op 30 december 1933, 
boek 3737 nummer 30, en deels van 1) Mevrouw Viktoria Bertha Van den Broeck, zonder beroep, weduwe van 
de Heer Jaak Jozef De Schutter, te Berlaar, en 2) Mejuffrouw Constantia Maria Ludovica De Schutter, zonder 
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beroep, te Berlaar, bij akte verleden voor notaris Lucien Cuvelier te Berlaar op 26 november 1934, overge-
schreven op het hypotheekkantoor te Mechelen op 7 januari 1935, boek 3814 nummer 11. 
 De Heer Franciscus Mariën, voornoemd, is overleden te Berlaar op 27 september 1970 zonder 
voorbehouden erfgenamen te hebben nagelaten. 
 Bij akte van schenking tussen echtgenoten verleden voor notaris Lucien Cuvelier te Berlaar op 5 
augustus 1949, heeft de Heer Franciscus Mariën het grootste beschikbaar gedeelte zijner nalatenschap vermaakt 
aan zijn overlevende echtgenote Mevrouw Maria Theresia Verlinden, voornoemd, aan wie zijn gehele nala-
tenschap is toegekomen. 
 Mevrouw Maria Theresia Verlinden, voornoemd, is overleden op 6 november 1989. 
 Ingevolge haar authentiek testament gedicteerd aan notaris Marcel Wellens te Mortsel op 14 januari 
1987, heeft Mevrouw Maria Theresia Verlinden aangesteld als enige en algemene legatarissen 1) de Heer Lucas 
Aloïs Ludovic Joseph Van den Bossche, 2) de Heer Edward Leonie Jozef Van den Bossche, en 3) Mevrouw 
Maria Magdalena Francisca Van den Bossche, allen voornoemd. 
 Mevrouw Maria Magdalena Francisca Van den Bossche en haar echtgenoot de Heer Luc Henri Jozef 
Maria Jonkers, voornoemd, waren gehuwd onder het stelsel van een algemene gemeenschap van goederen 
ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Marcel Wellens te Mortsel op 9 april 1980. 
 De kopers zullen zich met bovenstaand bewijs van eigendom moeten vergenoegen en van de verkopers 
geen andere titel kunnen eisen dan een afschrift dezer. 

Verkoopsvoorwaarden. 
 1. Het hierboven beschreven onroerend goed wordt verkocht en overgedragen in de staat en gelegenheid 
waarin het zich thans bevindt, met alle voor- en nadelige, zicht- en onzichtbare, voortdurende en niet voortdurende 
erfdienstbaarheden die er zouden kunnen aangehecht zijn en zonder waarborg der uitgedrukte grootte, alle verschil in 
min of in meer tussen de oprechte en de aangewezen maat, al overtrof het één/twintigste, zal ten schade of ten bate 
van de kopers zijn. 
 Partijen komen overeen dat de verkopers op zijn kosten de septische put zal verplaatsen zodat deze volledig op 
het aangrenzend perceel terechtkomt. De aansluiting op de riolering van de septische put zal op kosten van de 
kopers gebeuren. 
 2. De kopers bekomen onmiddellijk de eigendom, het genot en vrij gebruik van de door hen 
aangekochte onroerende goederen, op last van alle lasten en belastingen ervan uitgaande te dragen en te 
betalen te rekenen vanaf heden. 
 3. De kopers zullen zich rechtstreeks met de aanpalende eigenaars moeten ontmengelen voor wat de 
scheidingen en de afpalingen betreft en de op heden bestaande wegenissen zoals deze zouden blijken uit 
authentieke akten of stukken moeten eerbiedigen of mogen uitoefenen zonder de verkopers in zake te kunnen 
roepen, noch verhaal tegen hen. 
 In voormelde akte verleden voor notaris Brigitte Cuvelier te Berlaar op 19 december 1989, staat het 
volgende vermeld, hierna letterlijk overgenomen :  
 "De kopers verbinden zowel zichzelf als hun rechtverkrijgenden en rechthebbenden ertoe dat het bij 
deze aangekochte perceel grond dat kadastraal een deel is van nummer 136/W/3, een wegenis van drie meter 
zal verlenen aan het aanpalend perceel nummer 136/X/3. 
 Bij onderhandse overeenkomst opgemaakt te Berlaar op achtentwintig december negentienhonderd 
drieëndertig gesloten tussen wijlen de Heer Franciscus Mariën en zijn buren destijds, werd letterlijk het volgende 
overeengekomen : 
"De ondergetekenden allen bewoners der huizen aan elkander palende in de Kapellebaan te Berlaar zijnde vijf 
woningen geven door deze de toelating aan de Heer Frans Mariën, handelaar te Berlaar, daar wonende, om over 
hunne eigendommen het vuil water op te nemen van Mariën voornoemd die alle onkosten desaangaande zal 
doen om een goede afleiding te bekomen. Zij allen verklaren daar zich nooit tegen te verzetten en aan latere 
eigenaars der huizen ingeval van verkoop het bij deze gevestigde kontrakt te doen eerbiedigen." 
 Voor zover nog van toepassing, worden de kopers gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen 
dienaangaande. 
 De verkopers verbinden zowel zichzelf als hun rechtverkrijgenden ertoe dat de op heden verkochte 
eigendom gekadastreerd nummers 136/S/3 en 136/W/3 een recht van uitweg zal genieten van minstens drie 
meter breed, naar de Kapellebaan, zoals op het aangehecht plan aangeduid, en dit over het afgesplitste perceel 
deel van nummer 136/W/3 nog toebehorende aan de verkopers." 
 De kopers worden in de plaats gesteld van alle rechten en verplichtingen van de verkopers 
dienaangaande. 
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 4. Omtrent de wetgeving op de verkavelingsplannen en de stedenbouwkundige aanleg dienen de kopers 
zich te onderwerpen aan de in voege zijnde wetgeving, dit voor eigen rekening en gevaar en zonder de 
tussenkomst van de verkopers en van de werkende notaris. 
 Bij gebreke aan een stedenbouwkundige vergunning of stedenbouwkundig attest betreffende het bij deze 
verkochte onroerend goed, kan er geen verzekering gegeven worden omtrent de mogelijkheid om op voorbeschreven 
goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan gebruikt 
worden.  
 Bovendien mag op zelfde goed geen bouwwerk noch enige vaste of verplaatsbare inrichting die voor bewoning 
kan gebruikt worden, worden opgericht, zolang er geen stedenbouwkundige vergunning is verkregen. 
 De verkopers verklaren uitdrukkelijk dat hen betreffende het verkochte goed geen enkele betekening werd 
gedaan in het kader van de besluiten en wetgeving op bescherming van monumenten, landschappen, stads- en 
dorpsgezichten. 
 De verkopers verklaren dat het onroerend goed bij hun weten niet het voorwerp uitmaakt van een geplande 
onteigening. 
 De verkopers verklaren dat bij hun weten het hierboven beschreven onroerend goed: 
- niet gelegen is in een risicozone voor overstroming; 
- niet gelegen is in een mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse 
regering; 
- niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone zoals vastgesteld door de 
Vlaamse regering. 
 De verkopers verklaren dat bij hun weten het hierboven vermeld onroerend goed niet gelegen is in een gebied 
waarvoor een wettelijk, decretaal of conventioneel voorkooprecht van toepassing is. 
 Bij schrijven van 16 januari 2014, heeft de gemeente Berlaar onder andere meegedeeld dat: 
- het onroerend goed volgens het gewestplan Mechelen van 5 augustus 1976 gelegen is woongebied; 
- het onroerend goed deel uitmaakt van het bijzonder plan van aanleg nummer 12 “Balder Dorp” van 8 februari 2011; 
- voor zover bekend voor het onroerend goed geen bouwvergunningen of stedenbouwkundige vergunningen zijn 
afgeleverd; 
- voor zover bekend voor het onroerend goed geen stedenbouwmisdrijven werden vastgesteld; 
- het onroerend goed zich bevindt in zuiveringszone het centrale gebied; 
- het onroerend goed gelegen is in woningbouwgebied. 
 Conform artikel 5.2.1 §1 Vlaamse codex ruimtelijke ordening bevestigt de instrumenterende notaris dat, 
voor zoveel dit kon worden nagegaan, voor de hoger vermelde goederen: 
- geen andere meldingen werden teruggevonden inzake afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen dan deze 
die gemeld werden door het gemeentebestuur; 
- de meest recente stedenbouwkundige bestemming van de goederen volgens de voormelde brieven van de 
gemeente is: woongebied; 
- zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift en de verklaring van de verkopers, geen dagvaarding werd 
uitgebracht overeenkomstig de artikelen 6.1.1. of 6.1.41 tot en met 6.1.43 Vlaamse codex ruimtelijke ordening en 
dat er geen rechterlijke beslissingen bekend zijn in dit verband. 
- geen recht van voorkoop geldt zoals bedoeld in artikel 2.4.1. Vlaamse codex ruimtelijke ordening; 
- geen melding werd teruggevonden dat ze deel zouden uitmaken van een goedgekeurde verkaveling.  
- dat het krachtens artikel 4.2.12, §2, 2° voor de overdracht verplichte as-builtattest nog niet kan worden 
uitgereikt en gevalideerd. 
 Bovendien verklaren de kopers te zijn gewezen op artikel 4.2.1. Vlaamse codex ruimtelijke ordening. 
Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen. 
 5. De verkopers verklaren de kopers voor het sluiten van onderhavige overeenkomst op de hoogte te hebben 
gebracht van de inhoud van het bodemattest afgeleverd door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het 
Vlaamse Gewest (OVAM) op 16 januari 2014, in overeenstemming met artikel 101 § 1 van het Decreet betreffende 
de bodemsanering en de bodembescherming.  
 De inhoud van voormeld bodemattest luidt als volgt: :  
 "De OVAM beschikt voor deze grond niet over informatie met betrekking tot de bodemkwaliteit. 
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 Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 
 Opmerkingen:  
 1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de 
OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 
 2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be. 
 3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: 
www.ovam.be/grondverzet. 
 4. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.” 

 De verkopers verklaren dat de grond van het hierboven beschreven onroerend goed bij hun weten geen 
risicogrond is. Daarmee wordt bedoeld dat op deze grond geen risico-inrichtingen gevestigd zijn of geweest 
zijn, zoals fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een 
verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst door de Vlaamse 
Regering opgesteld in overeenstemming met artikel 6 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de 
bodembescherming. 

 De verkopers verklaren met betrekking tot het hierboven beschreven onroerend goed geen weet te hebben van 
bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de kopers of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een 
saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan 
opleggen. 
 Voorzover voorgaande verklaring door de verkopers te goeder trouw afgelegd werd, nemen de kopers de 
risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op 
zich en verklaren de kopers dat de verkopers hiervoor tot geen vrijwaring zijn gehouden. 
 Op grond van bovenstaande verklaringen bevestigt de notaris dat de bepalingen van het Decreet betreffende 
de bodemsanering en de bodembescherming in verband met de overdracht van gronden werden nageleefd. 
 De verkopers verklaren dat in het hierboven beschreven onroerend goed geen stookolietank aanwezig is. 

Prijs. 
 Bovendien is deze verkoop toegestaan en aanvaard om en mits de som van VIJFTIGDUIZEND 
ACHTHONDERDVEERTIG EURO (€ 50 840,00). 

 Welke som de verkopers erkennen ontvangen te hebben van de kopers, waarover deze akte dient tot 
kwijtschrift en bewijs, eventueel dubbel uitmakend met kwijtschriften reeds afgeleverd voor zelfde doel. 
 Ondergetekende notaris stelt vast dat de prijs betaald werd voorafgaandelijk aan deze door debitering van 
rekening nummer *** en creditering van rekening nummer *** van ondergetekende notaris. 
 De hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen van ambtshalve inschrijving te nemen bij de 
overschrijving van deze akte. 
 Lezing werd door mij notaris Brigitte Cuvelier gegeven van artikel 203 van het wetboek der 
registratierechten. 

 Verklaring inzake B.T.W. 
 Ondergetekende notaris verklaart lezing te hebben gegeven van de artikelen 62 paragraaf 2 en 73 van het 
wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. Hierop hebben de verkopers verklaard dat zij niet 
belastingplichtig zijn in toepassing van voormeld wetboek.  
 Kosten. Alle onkosten, rechten en erelonen dezer zijn ten laste van de kopers. 
 Identiteitsbewijs. Op zicht der door de wet vereiste bewijsstukken bevestigt de ondergetekende notaris de 
echtheid van de burgerlijke stand van de partijen. 
 Alle verschijners verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het verrichten van de bij deze akte gestelde 
rechtshandelingen en inzonderheid dat er geen beletsel bestaat ingevolge faillissement, collectieve 
schuldenregeling, gerechtelijk akkoord, aanstelling voorlopige bewindvoerder of andere maatregelen. Zij 
stemmen in met de vermelding van hun rijksregisternummer. 
 Informatieplicht. 
 De verschijners erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen die artikel 9, § 1 
alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat aan de notaris oplegt. 
 De verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen 
voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden. 
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 De verschijners bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, 
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft 
verstrekt. 
 Vrijstelling van registratierechten en recht op geschriften. 
 Ten einde te kunnen genieten van de vrijstelling van registratierechten in toepassing van artikel 161 
paragraaf 2 van het wetboek der registratierechten en van de vrijstelling van het recht op geschriften in 
toepassing van artikel 21 van het wetboek van diverse rechten en taksen, verklaren partijen dat deze overdracht 
gebeurt voor algemeen nut. 
 WAARVAN AKTE. 
 Gedaan en verleden te Berlaar ter studie. 
 Na integrale voorlezing met toelichting, hebben de partijen, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals 
gezegd, met mij, notaris, deze akte ondertekend. 
 

BESLUIT met 12 ja-stemmen tegen 6 nee-stemmen 

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

Nee-stemmen: Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, John Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens 

 

Koen Kerremans verzoekt nogmaals een korte schets te willen geven van de aankoopgeschiedenis, de 
prijszetting en de reden van aankoop van de grond. 

Schepen Eddy Verstappen licht toe dat in de eerste schatting, gemaakt in 2009 of 2010, de grond geschat werd 
op 85 euro/m². Hiermee kon de eigenaar echter niet akkoord gaan. Hij kon op basis van een aantal uitspraken 
van de rechtbank aantonen dat het achterliggende tuingedeelte ook beschouwd moest worden als bouwgrond. 
Op basis van deze informatie werd er een tweede schatting aangevraagd, die resulteerde in een prijs van 155 
euro/m². De eigenaar kon het hiermee eens zijn. Deze verkoop ligt vandaag voor. Toen de eigenaar een aantal 
jaar geleden zijn woning heeft verkocht, is alles opgemeten, omdat deze woning en het stuk daarachter eigenlijk 
één geheel vormde. Achteraan de woning is een gedeelte bijgebouwd met een schuifraam aan de zijkant. Om dat 
recht te trekken, moet er minimaal 1.90 meter open blijven. Daarom werd het perceel opnieuw opgemeten en 
werd de benodigde 1.90 meter mee ingecalculeerd in de verkoop van de woning. De septische put ligt echter 
buiten die zone, omdat het stuk voordien toch één geheel vormde. Daarom moet de eigenaar de septische put op 
eigen kosten verleggen, zodat die op het gedeelte van de woning komt te liggen. 

Leen Janssens merkt op dat de betrokken eigenaar het slim heeft bekeken. Hij heeft zijn woning verkocht, maar 
de grond behouden, omdat hij wist dat hij die kon verkopen aan de gemeente. 

Schepen Eddy Verstappen zegt dat dit niet het geval is. Het huis werd reeds in 2008 of 2009 verkocht. De 
eigenaar wist toen niet dat de gemeente de grond zou kopen. 

Ronny Van Thienen polst naar de reden van de aankoop van de grond. 

Schepen Eddy Verstappen legt uit dat de oorspronkelijke reden voor verwerving teruggaat tot de opmaak van het 
BPA voor de volledige site achter de Lidl. Eigenlijk hoefde het BPA niet zo uitgebreid te zijn, maar om de 
betrokken bewoners wat rechtszekerheid te verschaffen, werd het volledige gebied meegenomen tot aan de 
achterkant van hun tuinen. Deze strook zit dus mee in het onteigeningsplan en is groen ingekleurd in het BPA. 
Een strook dus waar alleen bijgebouwen zoals garages mogen worden neergezet. De eerste optie was dus om 
de percelen van de betrokken woningen wat dieper te maken. Een aantal woningen hebben immers maar een 
diepte van 8 tot 9 meter. 
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Ronny Van Thienen merkt op dat de gemeente hier dus projectontwikkelaar speelt. 

Schepen Eddy Verstappen zegt dat dat niet zo is. Aan het gedeelte achter de tuinen wordt niet geraakt, dat is in 
het bezit van een andere eigenaar. Het was wel de bedoeling van de gemeente om ook een stukje grond te 
verwerven naast de huidige smalle doorgang aan de andere kant, zodat de toegang verbreed zou kunnen 
worden, onder meer voor de brandweer. Maar deze onderhandelingen zijn afgesprongen, wegens exuberante 
vraagprijzen. 

Koen Kerremans vraagt of deze grond niet onteigend kan worden. 

Schepen Eddy Verstappen argumenteert dat de procedure tot onteigening heel wat tijd in beslag neemt. 
Bovendien kan de brandweer wel degelijk passeren. 

Ronny Van Thienen besluit dat het dus niet nodig is dat de gemeente deze grond aankoopt. 

Leen Janssens heeft in het dossier gelezen dat de eigenaars van de Kapellebaan aangeschreven zijn met de 
vraag of ze hun tuin zouden willen vergroten. 

Schepen Eddy Verstappen bevestigt dat. Dat was inderdaad de eerste piste, maar dit kan niet doorgaan, omdat 
de eigenaar niet wil verkopen. Het stuk grond dat de gemeente nu wil aankopen, zal worden ingericht als 
parkeerplaats. 

Ronny Van Thienen betwijfelt het nut van bijkomende parkeerplaatsen op die plek. Het zou interessanter zijn om 
bij elke bouwvergunning te bekijken welke parkeernoden zich voordoen en voorwaarden te verbinden aan die 
vergunningen. Dit in plaats van nutteloze bijkomende parkings te creëren. Hij geeft het voorbeeld van de 
Zomerstraat, waar een grote parkeerplaats voorhanden is, die amper gebruikt wordt. 

Schepen Eddy Verstappen spreekt dit tegen. Deze parkeerplaats staat tegenwoordig bomvol. 

Ronny Van Thienen suggereert om ook daar kortparkeren in te voeren. 

Burgemeester Walter Horemans rondt af door te stellen dat dit allemaal interessante discussies zijn voor de 
toekomst. Voorlopig wordt er opgelegd dat een nieuwbouwwoning één parkeerplaats moet voorzien, maar dit blijft 
niet haalbaar. 

Artikel 1 

Bovenbeschreven ontwerp van overeenkomst van aankoop van de grond gelegen te Kapellebaan 56  te 2590 
Berlaar goed te keuren. 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen zal de nodige maatregelen treffen voor uitvoering van dit besluit. 

De burgemeester, Walter Horemans en secretaris, Anja Neels, worden gemachtigd om tot ondertekening van de 
overeenkomst tot aankoop van de grond over te gaan. 

11. Groene  Poort Gestel   
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het lidmaatschap van het gemeentebestuur  bij Kempisch Landschap vzw sinds 2010; 
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Gelet op de inschrijving door Kempisch Landschap vzw van de opwaardering van Gestel in het subsidieproject 
“Pure Kempen, een uitdagend merk”, dat in totaal voor 75% gecofinancierd wordt door het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO), de provincie Antwerpen en Hermes (Vlaanderen); 

Overwegende dat het project “Werken ter heropwaardering van de poort aan de Legrellestraat en het 
geboortebos” binnen het subsidieproject “Pure Kempen, een uitdagend merk” past, voor 8.625 euro 
subsidieerbaar is en bestaat uit: 

- plaatsen infopaneel, zitbank en fietsenstalling, zodat een dubbele cofinanciering ontstaat 
- realisatie van een wandelbrug over de Gestelbeek 
- realisatie van een groene parking in grasdals, geotextiel, of dergelijke 
- inkleding van de zone met een groene houtkant 
- versteviging van de duiker die uitgeeft op de gracht langsheen de Legrellestreet met het oog op de 

omvorming tot zone voor parking; 
 

Gelet op de bijkomende subsidies vanuit de provincie voor 10.000 euro onder voorwaarde dat het project een 
investering van 75.000 euro bevat; 

Overwegende dat de raming voor dit project 75.000 euro bedraagt; 

Overwegende dat de gevraagde eigen inbreng van de gemeente ca. 56.375 euro zal bedragen op een 
investering van 75.000 euro (10.000 euro + 8.625  euro subsidies); 

Overwegende dat hiervoor middelen voorzien zijn in het budget via sleutel 1419/4_1_2_5/0680/24400000 en 
22000017; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT met 12 ja-stemmen bij 6 onthoudingen 

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

Onthoudingen: Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, John Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens 

 

Dirk Aras merkt op dat al deze zaken al gebeurd zijn, waardoor de stemming er eigenlijk niet meer toe doet. Hij 
wenst zich daarom te onthouden. 
 
 
Enig artikel 

De gemeenteraad gaat akkoord met de uitvoering van het project “Werken ter heropwaardering van de poort aan 
de Legrellestraat en het geboortebos”. 

 
12. Wegen- en rioleringswerken in de Markt, Pastorijstraat en Ballaarweg samenwerkingsovereenkomst 
Pidpa en Berlaar – goedkeuring 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 



 21 

Gelet op de wet van 24 december 1993, vooral de artikelen 14 en 16, betreffende de overheidsopdrachten en 
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de koninklijke besluiten van 8 
januari 1996 en 26 september 1996 en hun latere wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit plaatsing klassieke sectoren van 15 juli 2011 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
Gelet op artikel 80 van voormeld KB van 8 januari 1996; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op titel VIII, hoofdstuk I van het Gemeentedecreet, houdende bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2006 houdende wijzigingen aan Gemeentedecreet, Provinciedecreet, 
organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk werk en decreet intergemeentelijke 
samenwerking; 
 
Gelet op het schrijven dd. 28 april 2014 van de Vlaamse Milieumaatschappij waarin vermeld staat dat het project 
A215093 – Aanleg van een gescheiden stelsel en herinrichting van Pastorijstraat, Markt en Ballaarweg definitief 
opgenomen is in het eerste kwartaalprogramma 2015;  
 
Overwegende dat het gemeentebestuur Berlaar in de markt, de Pastorijstraat en de Ballaarweg de bovenbouw 
wil herinrichten; 
 
Overwegende dat PIDPA tegelijkertijd de aanleg van een gescheiden stelsel in de betrokken straten wil 
realiseren; 
 
Overwegende dat beide partijen van oordeel zijn dat werken en opdracht in het algemeen belang dienen te 
worden samengevoegd;  
 
Overwegende de hierna beschreven samenwerkingsovereenkomst m.b.t. voornoemd project: 

 
 

 
Samenwerkingsovereenkomst 

K-09-070: Wegen- en rioleringswerken in de Markt, Pastorijstraat en Ballaarweg 
 
TUSSEN :  De gemeente Berlaar, met zetel ten gemeentehuize, Markt 1 te 2590 Berlaar, alhier 

vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, voor wie hier tekenen: 
- Walter Horemans, burgemeester, en 
- Anja Neels, secretaris, 

   hierna genoemd “de gemeente”. 
 
EN : Pidpa, vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur voor wie optreedt de heer E. Huyghe, 

voorzitter en  de heer R. Sabo, Directeur-generaal hierna genoemd "Pidpa". 
 
Aangezien het gemeentebestuur de volgende werken wenst uit te voeren : 

- Herinrichting van de bovenbouw 
 
Aangezien Pidpa  tegelijk de volgende werken wenst uit te voeren: 

- De aanleg van een gescheiden stelsel in de betrokken straten 
Bij Pidpa is dit project gekend als K-09-070: Wegen- en rioleringswerken in de Markt, Pastorijstraat en 
Ballaarweg 
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Aangezien partijen van oordeel zijn dat de werken en de opdracht in het algemeen belang dienen te worden 
samengevoegd. 
 
WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 
 
 
 
 
ARTIKEL 1: Opdrachtgevend bestuur 
 
De gemeente en Pidpa beslissen de hoger beschreven werken in het algemeen belang, samen te voegen en 
Pidpa aan te duiden om in gezamenlijke naam, bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als 
opdrachtgevend bestuur op te treden.  
 
Alle partijen staan financieel in voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste is en zullen hiervoor tijdig alle 
nodige financiële middelen vrijmaken teneinde alle verplichtingen en engagementen genomen in het kader van 
deze overeenkomst te kunnen honoreren. 
Partijen zullen in dat opzicht nooit solidair moeten optreden. 
 
 
ARTIKEL 2: Studie en ontwerp, vergunningen, onteigening en veiligheidscoördinatie 
 
§1. Alle partijen staan in voor de studie en de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van de opdracht dat ten 
hunnen last is. Zij nemen tegenover het opdrachtgevend bestuur de volledige verantwoor-delijkheid voor dit 
ontwerp, de administratieve en de technische bepalingen die zij ter zake in het bestek laten inlassen, en alle 
wijzigingen of bijwerken die tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken en verband houden met de 
uitvoering van de werken ten hunnen laste.   
 
§2. Elke partij staat in voor het verwerven van de vergunningen alsook voor de eventuele onteigeningen die nodig 
zijn voor de uitvoering van de werken ten haren laste. Desgevallend worden de vergunnings- aanvragen en de 
onteigeningsdossiers door het opdrachtgevend bestuur gebundeld.  
 
§3. Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator (ontwerp en verwezenlijking) zijn opdracht, 
verbonden met hun aandeel in de samengevoegde opdracht, te allen tijde volledig en adequaat vervult, dat hij 
betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de uitwerking, wijzigingen en aanpassingen 
van het ontwerp van het bouwwerk en dat hij alle nodige informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn 
opdrachten. 
De aangestelde ontwerper wordt hiertoe contractueel verplicht. 
Alle bouwheren nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze verbintenissen ten aanzien van het 
opdrachtgevende bestuur de volledige verantwoordelijkheid op. 
 
ARTIKEL 3: Grondverzet  
 
§1. Pidpa zal, rekening houdend met de wetgeving overheidsopdrachten en de bepalingen van hoofdstuk X van 
het Vlarebo instaan voor het opstellen van een technisch verslag en de conformverklaring ervan door een 
erkende bodembeheerorganisatie. 
Het opdrachtgevende bestuur voegt het door een erkende bodembeheerorganisatie conform verklaarde 
Technisch verslag toe aan het aanbestedingsdossier 
 
§2. Alle kosten in verband met de in paragraaf 1 vernoemde deelopdrachten worden door alle partijen gedragen 
a rato van de raming der werken vóór aanbesteding van elk der respectievelijke delen. 
Dit betreft o.a. – niet-limitatief – volgende kosten: 
- het aanstellen van een erkend bodemsaneringdeskundige 
- het opmaken van een Technisch verslag 
- de conformverklaring van het technisch verslag door een erkende bodembeheerorganisatie. 
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- extra gerelateerde prestaties door het studiebureau. 
 
§3. De kosten voor het milieuhygiënisch onderzoek, nodig voor de opmaak van het Technisch verslag, worden 
door elk van de partijen op basis van hun aandeel in de werken gedragen. 
 
 
ARTIKEL 4: Aanstellen ontwerper en aanneming van werken 
 
De opdracht van het studiebureau wordt uitgevoerd deels voor rekening van de gemeente, deels voor rekening 
van Pidpa. 
 
Per deel maakt het studiebureau afzonderlijke facturen. Alle partijen zullen de facturen betalen conform de 
bepalingen van de tussen partijen en studiebureau gesloten ereloonovereenkomst. 
Indien één der partijen de wettelijk of contractueel voorziene betalingstermijnen niet naleeft en hierdoor 
verwijlinteresten en/of schadevergoedingen verschuldigd zijn, zal de ingebreke gebleven partij de andere partijen 
volledig vrijwaren. 
 
§2. Het opdrachtgevend bestuur schrijft wat de aanneming van werken betreft de gunningprocedure uit, staat in 
voor de opening der inschrijvingen en wijst de opdracht toe. Hierbij wordt wel rekening gehouden met het feit dat 
de aanneming één ondeelbaar geheel uitmaakt en dat alle werken dus moeten toevertrouwd worden aan de 
laagste regelmatige bieder voor de totaliteit der werken (de 2 delen samen).   
 
Het opdrachtgevend bestuur zal de kennisgeving van de goedkeuring van de gezamenlijke werken slechts 
betekenen nadat alle partijen hebben ingestemd met het gunningvoorstel en op ondubbelzinnige wijze een 
verklaring hebben afgelegd dat zij akkoord gaan met het gedeelte der werken te hunnen laste en dat zij voor de 
betaling ervan de nodige financiële middelen hebben voorzien. 
 
Desnoods verzoekt het opdrachtgevend bestuur, de aannemers om een verlenging van de geldigheidsduur der 
inschrijvingen in afwachting van het akkoord van de andere partij. In elk geval zal zij dit akkoord geven binnen de 
twee maanden nadat zij hierom werd verzocht.  
 
De werken ten laste van de gemeente en deze ten laste van Pidpa, worden in het bestek en de opmetingen 
telkens door een afzonderlijk deel vermeld en maken het voorwerp uit van afzonderlijke door de aannemer op te 
stellen vorderingsstaten. 
Inzonderheid in het artikel: "betalingen" van de administratieve bepalingen van het bijzonder bestek zal de 
speciale aandacht van de aannemer hierop gevestigd worden. 
 
 
ARTIKEL 5: Borgtocht 
 
Het opdrachtgevend bestuur verzoekt de aannemer de borgtocht te stellen. 
Deze heeft betrekking op de totaliteit der werken. Het opdrachtgevend bestuur kan dus eventueel beslag leggen 
op de ganse borgtocht, maar zal die uiteraard geheel of gedeeltelijk aanwenden ten voordele van deze partijen 
ten aanzien van wie de aannemer tekort geschoten is en dit in verhouding tot de werkelijke kostprijs. 
 
Aanwending van de borgtocht zal enkel gebeuren op aanvraag en/of met goedkeuring van de betrokken 
partij(en). 
 
 
ARTIKEL 6: Leiding der werken, wijziging en verrekening 
 
§1. Pidpa is opdrachtgevend bestuur der werken en duidt in overleg met de gemeente een leidend ambtenaar 
aan. De leidend ambtenaar neemt de leiding der werken waar. Dit betekent dat hij alleen gemachtigd is om - voor 
alle werken, wie ze ook ten laste neemt - opdrachten te geven aan de aannemer, proces-verbaal van 
ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering der werken op te maken, 
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de werken te schorsen, vorderingsstaten goed te keuren, verrekeningen op te maken en voor te stellen, 
eventuele maatregelen van ambtswege voor te stellen, enzovoort. 
 
Voor beslissingen die betrekking hebben op het deel ten laste van de andere partij, zal de leidend ambtenaar 
voorafgaandelijk aan zijn beslissing, advies vragen aan de andere partijen. Indien er geen tegenstrijdigheden 
kunnen uit voortvloeien is dit advies bindend. 
 
In elk geval dient dit advies te worden gegeven binnen een termijn die noodzakelijk is voor de vlotte vooruitgang 
der werken. 
 
De partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid, ook financiële, voor onder meer het tijdig verlenen van dit 
advies. 
 
§2. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht een (belangrijke) wijziging van de opdracht voor het gedeelte van 
één of meerdere partij(en) noodzakelijk wordt geacht, wordt vóór de betekening aan de aannemer de 
goedkeuring van de betrokken partij(en) bekomen met de vooropgestelde wijzigingen en/of verrekeningen. 
 
§3. Indien nalatigheid wordt vastgesteld in de uitvoering van de functie van leidend ambtenaar dient de partij die 
niet werkgever of opdrachtgever is van de betrokken persoon (hetzij Pidpa, hetzij de gemeente afhankelijk van de 
werkgever of opdrachtgever van de leidend ambtenaar) een schriftelijk verzoek richten aan de andere partij om 
de ontzetting in de functie van leidend ambtenaar te bewerkstelligen met vermelding van de gefundeerde 
redenen waarom dit verzoek wordt verricht. Beide partijen zullen na ontvankelijk verklaring van het schriftelijk 
verzoek overgaan tot de aanduiding van een nieuwe leidend ambtenaar zoals bepaald in artikel 6 §1. 
 
ARTIKEL 7: Toezicht der werken 
 
Iedere partij staat in voor het toezicht op de werken opgenomen in haar aandeel en draagt daarvan de kosten. 
 
Iedere partij kan gemandateerde waarnemers aanstellen die de werken te hunnen laste opvolgen. Deze 
gemandateerde waarnemers kunnen advies geven aan de toezichter en/of leidend ambtenaar. Dit advies is 
eveneens bindend tenzij er tegenstrijdigheden zouden kunnen uit voortvloeien. 
 
De partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid voor het advies dat deze gemandateerde waarnemers 
verstrekken en staan ook in voor de kosten hiervan. 
 
ARTIKEL 8:  Aansprakelijkheid 
 
§1. De partijen verbinden zich ertoe om, behoudens ingeval van een zware fout of nalatigheid, het 
opdrachtgevend bestuur volledig te vrijwaren en in alle geschillen vrijwillig tussen te komen. Het opdrachtgevend 
bestuur verstrekt alle inlichtingen ten behoeve van de gerechtelijke procedure. 
 
§2. Voor zover niet kan worden uitgemaakt of geschillen betrekking hebben op de werken ten laste van de ene of 
de andere partij, zullen de partijen de gebeurlijke aansprakelijkheid op zich nemen op basis van het aandeel van 
elk der partijen in de samengevoegde opdracht en instaan voor eventuele financiële gevolgen van deze 
aansprakelijkheid. 
 
ARTIKEL 9: Betaling der werken 
 
De werken worden uitgevoerd deels voor rekening van de gemeente en deels voor rekening van Pidpa. 
 
Per deel worden afzonderlijke betalingsaanvragen, vorderingsstaten en facturen opgemaakt. 
 
De betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ingediend bij het opdrachtgevend bestuur. Afzonderlijke 
kopieën worden per deel ingediend bij de betalende partij, t.t.z. voor 
- het deel ten laste van de gemeente; 
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- het deel ten laste van Pidpa 
 
De partijen beschikken over 14 kalenderdagen om de vorderingsstaten na te zien en/of eventueel te verbeteren. 
 
Ook voor de eindafrekening geldt deze termijn van 14 kalenderdagen. 
De al dan niet verbeterde betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de 
leidend ambtenaar. 
 
Het opdrachtgevend bestuur stuurt binnen de 5 kalenderdagen de goedgekeurde betalingsbundel van de andere 
delen terug naar de andere partijen en nodigt tezelfdertijd de aannemer uit om zijn factuur in te dienen bij de 
respectieve partijen. 
 
Ingeval voor één der partijen deze termijnen niet gerespecteerd worden en hierdoor verwijlintresten of andere 
schadevergoedingen voortvloeien, zal de ingebreke gebleven partij de andere partij volledig vrijwaren. 
 
De gemeente zowel als Pidpa zullen instaan voor de betaling aan de aannemer binnen de wettelijk voorziene 
termijnen en verbinden zich ertoe de vereiste maatregelen te nemen om te beschikken over de nodige kredieten 
voor de betaling van hun respectievelijk aandeel. 
 
In geval van laattijdige betaling door één van de partijen staan deze in voor de daaruit voortvloeiende 
verwijlintresten en andere schadevergoedingen en zullen deze het opdrachtgevend bestuur volledig vrijwaren. 
 
ARTIKEL 10: Boetes en kortingen wegens minwaarde 
 
De boetes en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een bepaald aandeel, komen 
ten goede aan de betrokken partij. De andere boetes (van algemene aard) en/of kortingen wegens minwaarde 
die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een bepaald deel, worden pro rata van de inschrijvingsbedragen voor de 
verschillende delen verdeeld over de verschillende partijen. 
 
ARTIKEL 11: Voorlopige en definitieve oplevering. Vrijgave borgtocht. 
 
Aangezien het één globale aanneming betreft, wordt de voorlopige en definitieve oplevering verleend voor gans 
de aanneming, dus voor alle delen samen. 
 
De voorlopige en definitieve oplevering wordt door de leidend ambtenaar gegeven. 
 
De vrijgave van de borg heeft betrekking op de ganse aanneming. 
 
De processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve oplevering worden door de leidend ambtenaar 
opgesteld en een afschrift wordt overgemaakt aan alle betrokken partijen. 
 
Voor het plaatsbezoek met het oog op de oplevering dienen alle betrokken partijen tijdig en regelmatig 
uitgenodigd te worden. Iedere partij dient aldus de mogelijkheid geboden te worden om, tegensprekelijk, zijn 
opmerkingen te formuleren en desnoods te laten opnemen in het proces-verbaal van oplevering. 
 
Indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geven zij hierover een duidelijke 
motivatie. De leidend ambtenaar beslist, zoals beschreven in artikel 6. 
 
ARTIKEL 12:  Beheer, toezicht en onderhoud na beëindiging der werken 
 
Na de voorlopige oplevering gebeurt het onderhoud van de afgewerkte werken deels voor rekening van de 
gemeente en deels voor rekening van Pidpa.  De gemeente zowel als Pidpa zullen blijven instaan voor de werken 
die zij betaald hebben en alle verantwoordelijkheid nemen voor een goed onderhoud.   Zij kunnen hiervoor ieder 
afzonderlijk contracten afsluiten of de werken laten uitvoeren in eigen beheer. 
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De gemeente doet toezicht en verwittigt Pidpa van onregelmatigheden aan haar gedeelte.  
 
Pidpa vraagt tijdig vergunning aan de gemeente voor alle noodzakelijke onderhoudswerken. 
 
ARTIKEL 13: Veiligheidscoördinatie 
 
Het opdrachtgevend bestuur staat in voor de aanstelling van een veiligheidscoördinator-ontwerp en 
verwezenlijking. 
 
De kosten ivm. veiligheidscoördinatie voor deze werken zullen worden gedragen door iedere partij volgens de 
respectievelijke aandelen in de werken. 
 
ARTIKEL 14: Verzekeringen 
 
Pidpa sluit, voor de volledige opdracht, een verzekeringspolis “Alle Bouwplaatsrisico’s” af volgens de bepalingen 
in het bestek. De volledige premie zal worden betaald door Pidpa. 
 
 
ARTIKEL 15: Waarborg 
 
Tijdens de waarborgperiode zal iedere partij aan het opdrachtgevende bestuur elk schadegeval ten gevolge van 
een eventuele gebrekkige uitvoering van de opdracht overmaken. Het opdrachtgevende bestuur zal vervolgens 
de nodige maatregelen treffen.  
 
ARTIKEL 16: Inwerkingtreding 
 
Deze overeenkomst treedt in werking van zodra alle partijen deze samenwerkingsovereenkomst ondertekend 
hebben. 
 
Opgemaakt in 2 originele exemplaren waarvan elke partij erkent er één ontvangen te hebben,  
 
Opgemaakt in tweevoud te Antwerpen op 27/05/2014 
 
Voor de gemeente Berlaar 
Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
In opdracht: 
 
 
 
 
 
Secretaris Burgemeester 
Anja Neels Walter Horemans 
 
 
 
Voor Pidpa: 
 
 
 
 
 
 
Directeur-generaal Voorzitter 
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Ronny Sabo Eddy Huyghe 
 
 
 
 
 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
Artikel 1 
Bovenvermeld ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Berlaar en PIDPA m.b.t. Wegen- 
en rioleringswerken in de Markt, Pastorijstraat en Ballaarweg, wordt principieel goedgekeurd. 
 
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een 
afschrift van deze beslissing bezorgen aan PIDPA. 
 
13. Goedkeuring lastvoorwaarden en bestek ontwerper wegen- en rioleringswerken in de Markt, 
Pastorijstraat en Ballaarweg (1419/4_1_3_1/0200/22498107) 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
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; 
 
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, § 
3; 
 
Gelet op de samenwerkeringsovereenkomst “wegen- en rioleringswerken in de Markt, Pastorijstraat en 
Ballaarweg tussen de gemeente Berlaar en Pidpa”; 
 
Overwegende dat in het kader van de samenwerkingsovereenkomst “wegen- en rioleringswerken in de Markt, 
Pastorijstraat en Ballaarweg tussen de gemeente Berlaar en Pidpa een bijzonder bestek met nr. K-09-070 werd 
opgesteld door Pidpa voor de opdracht “aanstellen studiebureau ontwerp, veiligheidscoördinatie VC-O/VC-V, 
afkoppelingsdeskundige”; 
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 50.000 euro excl. btw of 60.500 euro incl. 
btw; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van open offertevraag; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2015, op budgetcode 
1419/4_1_3_1/0200/22498107; 
 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT met 12 ja-stemmen bij 6 onthoudingen 

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

Onthoudingen: Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, John Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens 

 

Leen Janssens stelt vast dat de projectdefinitie gewag maakt van extra parkeerplaatsen, zowel in de 
kerkomgeving als bij de heraanleg van de Markt. Het is toch niet de bedoeling om Berlaar vol te leggen met 
parkings? 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat een aantal bijkomende parkeerplaatsen, bijvoorbeeld dichtbij de 
kerk, een goede zaak zou zijn. 

Leen Janssens zegt dat de school een grote parkeerplaats aan het bouwen is, waardoor de leerkrachten alvast 
geen andere plaatsen meer in beslag zullen nemen. Bovendien wordt er een parking voorzien aan het nieuw 
administratief centrum, aan de Groene Poort is ook parkeerplaats, … Er komen blijkbaar overal parkeerplaatsen 
bij. 

Schepen Willy Beullens argumenteert dat er ook veel auto’s bijkomen. 

Leen Janssens repliceert dat er zoveel auto’s aangetrokken worden. 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er tegenwoordig rekening gehouden moet worden met meer dan 
één auto per woongelegenheid. Deze extra auto’s vinden allemaal parking op de Markt. Je kan niet vermijden dat 
mensen meer auto’s kopen. 

Koen Kerremans vraagt wat het parkeerbehoefteplan zegt over de marktomgeving. 

Burgemeester Walter Horemans kent deze informatie niet uit zijn hoofd, maar geeft aan dat er geen 
parkeerplaatsen teveel zijn. Daarvoor is geen behoefteplan nodig. 

Koen Kerremans spreekt dat tegen. Een behoefteplan is noodzakelijk, omdat de perceptie niet altijd correct is, 
zoals bijvoorbeeld in de Stationsstraat. Er moet toch rekening gehouden worden met de tellingen die in het 
verleden meermaals zijn uitgevoerd. 

Burgemeester Walter Horemans argumenteert dat het laatste onderzoek gebeurd is door de ZOB. Dat plan geeft 
duidelijk aan in welke richting de gemeente moet evolueren en bevat de duidelijke conclusie dat er te weinig 
parkeerplaatsen zijn. 

Ronny Van Thienen stelt dat met het plan van de ZOB niets is gebeurd. Er is nog steeds geen visie uitgewerkt. 
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Burgemeester Walter Horemans weerlegt dat. De controle op kortparkeren is een actie die hieruit voortvloeit. 

Koen Kerremans verwijst naar cijfermateriaal dat voorhanden is. Als je de plaatselijke middenstand wil 
aanzwengelen, moet het fietswinkelverkeer bevorderd worden. Maar in Berlaar gebeurt dat niet. We zuigen hier 
teveel auto’s aan. Dat is in het verleden gebeurd op basis van het inplanten van supermarkten 

Burgemeester Walter Horemans besluit dat dit allemaal onderdeel zal vormen van het plan dat wordt opgemaakt 
voor de kerkomgeving en de Markt. Het betreft een globale denkoefening, waarvan de uitvoering wegens 
budgettaire redenen in fases zal gebeuren. 

Ronny Van Thienen hamert erop dat er eerst een visie moet worden ontwikkeld vooraleer een ontwerper aan te 
stellen. De inhoudelijke discussie is nog niet gebeurd. 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de gemeente pas recent op de hoogte is gesteld van het feit dat 
er subsidies ingeschreven zijn voor de heraanleg. 

Ronny Van Thienen spreekt dat tegen. Het bestuur weet al vijf jaar dat de kerkomgeving heringericht moet 
worden en dat dat een prioriteit is. 

Schepen Stefaan Lambrechts verklaart dat de gemeente zich wegens budgettaire redenen heeft moeten 
beperken tot de Pastorijstraat, omdat er oorspronkelijk werd gesteld dat er geen subsidies beschikbaar zouden 
zijn. Dit gegeven is pas recent veranderd. 

Burgemeester Walter Horemans vult aan dat het nu de taak is van het studiebureau om de gemeente te 
bevragen en te coachen. De verkeerscommissie zal hierin ook betrokken worden, evenals de gemeenteraad. Dat 
maakt deel uit van de opdracht. 

Dirk Aras wil weten of het fietsplan hier ook onderdeel van uitmaakt en peilt naar de timing. 

Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. Het studiebureau zal tegen september-oktober worden 
aangesteld. Er moet in ieder geval met heel veel partijen gesproken worden, onder meer ook met het Heilig Hart 
van Maria. 

Ronny Van Thienen zegt dat een parkeerplan dus nodig is. Nu is het vaak zo dat bij begrafenissen de naaste 
familie zelfs geen parkeerplaats vindt in de buurt van de kerk. Dit los je niet op met een paar plaatsen onderhevig 
te maken aan kortparkeren. 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit onder meer zal blijken uit de controle op kortparkeren en dat er 
op basis hiervan aanpassingen mogelijk zijn. 

Koen Kerremans is van mening dat het plan had moeten klaarliggen. Tenslotte is de gemeente al vijf jaar aan het 
praten over de herinrichting van de kerkomgeving en de Markt. Hij wijst erop dat de zaken infrastructureel zo 
moeten worden ingericht dat men gebruikers ook aanzet om er daadwerkelijk gebruik van te maken. Hij verwijst 
naar de cijfers van de fiets-o-strade, bijvoorbeeld in Duffel, die alle inschattingen ruimschoots overstijgen. 

Burgemeester Walter Horemans spreekt de hoop uit dat Koen Kerremans de fiets-o-strade in Berlaar verdedigt 
bij de provincie, zodat die ook hier werkelijkheid wordt. 

Koen Kerremans zegt dat hij hier volop werk van maakt, maar dat de zaken er niet goed voorstaan. Hij merkt 
echter niet dat er vanuit de gemeente bijkomende signalen worden gegeven over dit dossier. 

Burgemeester Walter Horemans verwijst naar de gezamenlijke brief die vanuit Heist-op-den-berg, Berlaar en Lier 
naar de provincie is vertrokken. 
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Dirk Aras betreurt het dat bij dergelijke initiatieven de betrokken raadsleden niet op de hoogte worden gebracht. 

Burgemeester Walter Horemans belooft om een afschrift van de brief op te vragen in Heist-op-den-Berg en dit te 
bezorgen aan de gemeenteraad. 

 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. K-09-070 en de raming voor de opdracht 
“aanstellen studiebureau ontwerp, veiligheidscoördinatie VC-o/VC-V, afkoppelingsdeskundige”, opgesteld door 
Pidpa. . De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in 
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt  50.000 euro excl. btw of 
60.500 euro incl. btw. 
 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van open offertevraag. 
 
 
Artikel 3 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2015, op budgetcode 
1419/4_1_3_1/0200/22498107. 
 
14. DBFM- Scholen van Morgen : beroep op de opdrachtencentrale voor afsluiten van een individueel 
DBFM-contract met de DBFM-vennootschap 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

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

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

Gelet op het Decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur (B.S. 15 september 
2006) 

Gelet op de kandidaatstelling van Gemeente Berlaar voor deelname aan het DBFM-programma; 

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

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 april 2014 waarbij het individueel DBFM- contract en de 
project specifieke aanvullingen (split-document) werden goedgekeurd. 

Gelet op het feit dat de publicatie van het project 032-000.O Gemeentelijke Basisschool Centrum is gebeurd op 
12/05/2014; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1  

De gemeenteraad bevestigt de deelname aan het DBFM-programma “Inhaalbeweging Schoolinfrastructuur”, 
zoals bepaald in het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur. 

Artikel 2 
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In het kader van dit DBFM-programma bevestigt de gemeenteraad hiertoe een beroep te doen op de Vlaamse 
Regering, die als opdrachtencentrale is opgetreden voor de selectie van een private partner in de DBFM-
vennootschap en het belasten van de DBFM-vennootschap met de uitvoering van het DBFM-programma. 

Artikel 3 

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

 

15. Gemeentelijke basisschool Berlaar – aanwending lestijdenpakket schooljaar 2014-2015 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, na wijzigingen; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 17 november 2000 betreffende e toepassing van de wet van 29 juli 
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen op besluiten van provinciale en 
gemeentelijke overheden en OCMW’s; 
 
Gelet op het decreet van het basisonderwijs d.d. 25 februari 1997 in het bijzonder hoofdstuk IX 
(personeelsformatie in het basisonderwijs); 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon 
basisonderwijs; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief BAO/2005/09 van 29 juni 2005, inzake personeelsformatie scholen in het 
gewone basisonderwijs; 
 
Gelet op het schrijven d.d. 20 maart 2014 van de heer Jan Stabel van het Vlaams Ministerie voor Onderwijs en 
Vorming (Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) betreffende het nieuwe omkaderingssysteem in het 
basisonderwijs voor schooljaar 2014-2015; 
 
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 28 september 1984 houdende uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot 
regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; 
 
Overwegende dat de telling op 1 februari 2014 volgend resultaat gaf: 

• Aantal gewogen leerlingen in het kleuteronderwijs: 122+64= 186 
• Aantal gewogen leerlingen in het lager onderwijs: 143+83= 226 
• Totaal aantal gewogen leerlingen:  412 

Overwegende dat met dit aantal leerlingen volgend lestijdenpakket kan gevormd worden: 
 Kleuteronderwijs: 259 lestijden 
 Met dit pakket kunnen volgende klassen ingericht worden: 
 - vestigingsplaats 1, Aarschotsebaan 60 : 6 klasjes (6x24=144 lestijden) 
 - vestigingsplaats 2, Schoolstraat 14: 3 klasjes (3x24=72 lestijden) 
 - kleuterturnen: 18 lestijden 
Totaal 234 lestijden + 1 restlestijd 
 - kinderverzorgster: 12 uren 
 
 Lager onderwijs: 309 lestijden + 24 lestijden (overheveling kleuteronderwijs) = 333 lestijden 
 Met dit pakket kunnen volgende klassen ingericht worden: 
 - vestigingsplaats 1, Aarschotsebaan 60 : 7 klasjes (7x24=168 lestijden) 
 - vestigingsplaats 2, Schoolstraat 14: 6 klasjes (6x24=144 lestijden) 
 - lichamelijke opvoeding: 20 lestijden (18 LT LO en 2 LT zwemmen) 
 - ambulante leerkracht : 1 lestijd 
Totaal 333 lestijden  
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 ICT-coördinator:  
 20 punten: goed voor 8/36 (of 5/24 lestijden) 
 Administratie:  
 70 punten goed voor HSO 36/36 + PBA 3/36 
 Er worden 6/36 Tivoli uren gebruikt voor administratie 
 Godsdienst (kan nog wijzigen tot en met 8 september 2014): 
 Katholieke godsdienst: 20 lestijden 
 Niet confessionele zedenleer: 20 lestijden 
 Islamitische godsdienst: 12 lestijden 
 Protestantse godsdienst: 4 lestijden 
 Zorgcoördinator: 
 Deze puntenenveloppe wordt op niveau van de scholengemeenschap verdeeld. 
 
Gelet op het verslag van de schoolraad van 12 juni 2014 waarin een positief advies werd gegeven voor het 
aanwenden van het lesurenpakket; 
 
Gelet op het protocol-akkoord van 10 juni 2014 van het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Artikel 1 
De gemeenteraad gaat akkoord met de aanwending van het lestijdenpakket zoals voorgesteld door het college 
van burgemeester en schepenen: 
 Kleuteronderwijs: 259 lestijden  
 Met dit pakket kunnen volgende klassen ingericht worden: 
 - vestigingsplaats 1, Aarschotsebaan 60 : 6 klasjes (6x24=144 lestijden) 
 - vestigingsplaats 2, Schoolstraat 14: 3 klasjes (3x24=72 lestijden) 
 - kleuterturnen: 18 lestijden 
Totaal 234 lestijden + 1 restlestijd 
 - kinderverzorgster: 12 uren 
 
 Lager onderwijs: 309 lestijden + 24 lestijden (overheveling kleuteronderwijs) = 333 lestijden 
 Met dit pakket kunnen volgende klassen ingericht worden: 
 - vestigingsplaats 1, Aarschotsebaan 60 : 7 klasjes (7x24=168 lestijden) 
 - vestigingsplaats 2, Schoolstraat 14: 6 klasjes (6x24=144 lestijden) 
 - lichamelijke opvoeding: 20 lestijden (18 LT LO en 2 LT zwemmen) 
 - ambulante leerkracht : 1 lestijd 
Totaal 333 lestijden  
 
 ICT-coördinator:  
 20 punten: goed voor 8/36 (of 5/24 lestijden) 
 Administratie:  
 70 punten goed voor HSO 36/36 + PBA 3/36 
 Er worden 6 uren tivoli uren toegekend. 
 Godsdienst (kan nog wijzigen tot en met 8 september 2014): 
 Katholieke godsdienst: 20 lestijden 
 Niet confessionele zedenleer: 20 lestijden 
 Islamitische godsdienst: 12 lestijden 
 Protestantse godsdienst: 4 lestijden 
 Zorgcoördinator: 
 Deze puntenenveloppe wordt op niveau van de scholengemeenschap verdeeld. 
 
Artikel 2 
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De gemeenteraad stemt ermee in om 6/36 administatie als tivoli-uren met eigen middelen te financieren 
(registratiesleutel 0802/62070100). 
 
16. Gemeentelijke basisschool Berlaar – kennisname van de facultatieve vakantiedagen voor het 
schooljaar 2014-2015 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 17 april 1991 tot organisatie van het schooljaar in het 
basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse 
Gemeenschap; 

Gelet op het arbeidsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 15 juni 2010 en gewijzigd in de 
gemeenteraad van 15 november 2011 meer bepaald artikel 72; 

Overwegende dat de instellingen voor basisonderwijs, in toepassing van voormeld besluit, per schooljaar over 
twee facultatieve vakantiedagen kunnen beschikken; 

Overwegende dat deze vakantiedagen naar keuze mogen worden aangewend om tegemoet te komen aan 
plaatselijke of specifieke omstandigheden en dat zij daartoe mogen worden opgesplitst in halve dagen; 

Gelet op het door de scholen ingediende voorstel betreffende de vastlegging van de facultatieve vakantiedagen 
voor het schooljaar 2014-2015; 

Gelet op het gunstig advies dat ter zake werd uitgebracht door de schoolraad d.d. 3 april 2014; 

Gelet op het protocol die aangaande deze aangelegenheid werd afgesloten door het ABOC d.d. 10 juni 2014; 

Op voorstel van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

De facultatieve vakantiedagen van de gemeentelijke basisschool Berlaar worden voor het schooljaar 2014-2015 
als volgt vastgelegd: 

• Maandag 10 november 2014 (brugdag) 
• Lokale verlofdag dinsdag 26 mei 2015. 
• De verlofdagen omwille van pedagogische studiedagen volgen later 

 

17. Gemeentelijke basisschool Berlaar – vaststelling nascholingsplan voor het schooljaar 2014-2015 
 
Gelet op het decreet d.d. 16 april 1996 betreffende het mentorschap en de nascholing in Vlaanderen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 17 april 1991 tot organisatie van het schooljaar in het 
basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse 
Gemeenschap; 

Gelet op het door de directie ingediende voorstel van nascholingsplan voor het schooljaar 2014-2016; 

Gelet op het protocol die aangaande deze aangelegenheid werd afgesloten door het ABOC d.d. 10 juni 2014; 

Op voorstel van burgemeester en schepenen; 
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BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

De gemeenteraad keurt het voorliggende nascholingsplan, dat werd goedgekeurd door het ABOC in vergadering 
van 10 juni 2013, goed. 

 
18. Ruimtelijk uitvoeringsplan Zonevreemde Sport en Recreatie fase 2  – 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 actiepunt R.101 “Opmaken van een sectoraal RUP “zonevreemde sport- en recreatieterreinen” als 
onderdeel van de bindende bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan;   
 
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; 
 
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 21 december 2010 houdende goedkeuring van de overeenkomst met 
IGEMO, voor de opmaak van het RUP zonevreemde recreatie, aangepast door de gemeenteraadsbesluiten van 
18 oktober 2011 en 16 april 2013; 
 
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; 
 
Gelet op de verschillende data in het MER-proces: 
 - 7 maart 2012: aanschrijving dienst MER; 
 - 9 maart 2012: aanschrijving adviesinstanties – de termijn van terinzagelegging bedraagt 30 dagen; 

-   28 maart 2012: addendum screeningsnota; 
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 - 16 april 2012: advies Agentschap Ruimtelijke Ordening; 
 - 23 maart en 4 april 2012: advies Agentschap Natuur en Bos; 
 - 23 maart 2012: advies OVAM; 
 - 12 april  2012: advies Agentschap R-O Antwerpen – Onroerend Erfgoed; 
 - 13 april 2012: advies Waterwegen en Zeekanaal NV; 
 - 23 maart en 5 april  2012: advies Departement Mobiliteit en Openbare werken; 
 - 17 april 2012: advies Vlaamse Milieumaatschappij; 
 - 11 april 2012: advies Departement Landbouw en Visserij; 
 - 27 maart 2012: advies Wonen-Vlaanderen; 

 -  19 april 2012: herinneringsbrief ; 
 - 20 april 2012: Bloso; 
 - 27 april 2012: verzending dossier naar de dienst Mer; 
 - 18 mei 2010: besluit van de dienst Mer: “De adviezen van de aangeschreven instanties werden als bijlage 

toegevoegd aan de screeningsnota. Deze adviezen waren gunstig, op het advies van Onroerend Erfgoed 
Antwerpen na. Ook afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling stelde een aantal voorwaarden. Er werd 
voldoende invulling gegeven aan de opmerkingen en/of een voldoende motivering gegeven voor het niet 
volgen van de opmerkingen. Op basis van de aangepaste screeningsnota en de adviezen is voldoende 
aangetoond dat het RUP niet zal leiden tot aanzienlijke negatieve effecten op het milieu.  
Rekening houdende met het bovenvermelde kunnen wij concluderen 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 7 juni 2012  waarbij volgende instanties werden uitgenodigd 
om een advies te formuleren: 
- Agentschap Ruimtelijke ordening / aanwezig; 
- Deputatie provincie Antwerpen – DRP / aanwezig; 
- Agentschap Natuur en Bos / verontschuldigd; 
- Waterwegen en Zeekanaal, afdeling Zeeschelde / verontschuldigd; 
- Departement Landbouw en Visserij, afdeling duurzame landbouwontwikkeling / verontschuldigd; 
- BLOSO / verontschuldigd; 
- Vlaamse Milieumaatschappij / verontschuldigd; 
- NMBS Holding / verontschuldigd; 
- Vlaamse milieu maatschappij / verontschuldigd; 
- Onroerend Erfgoed / verontschuldigd 
- Departement Mobiliteit en Openbare werken / verontschuldigd; 
 
Overwegende dat het dossier door de ontwerpers werd aangepast op basis van de adviezen en de vergadering 
zelf; 
 
Overwegende dat één van de conclusies van de plenaire vergadering was, dat de verdere administratieve 
afhandeling van het RUP “Zonevreemde Sport- en Recreatie” zal worden opgesplitst in twee fases; 
 
Overwegende dat het RUP Zonevreemde Sport en Recreatie fase 1, met als deelplannen “ ’t Stapveld”, 
“Fertlarelei”, “FC Witte Hoeve”, “FC Heikant” en “Sportterrein Heistsebaan” werd goedgekeurd door de deputatie 
van de provincieraad op 21 februari 2013; 
 
Overwegende dat fase 2, die het voorwerp van deze voorlopige vaststelling uitmaakt, de hierna volgende 
deelplannen omvat: 
- Deelplan 3 “ De Moedige Kampers”; 
- Deelplan 4  “Herberg De Boekt”; 
- Deelplan 6  “LRV Sint Pieter”; 
- Deelplan 7  “De Laarhoeve” 
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- Deelplan 8  “Slootjeshoeve”; 
- Deelplan 11 “Kinderland”; 
- Deelplan 12 “TC Berlaar” 
- Deelplan 13 “ Oud FC Rita” 
 
Gelet op het voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan “Zonevreemde Sport en Recreatie – fase 2”, opgesteld door 
IGEMO en omvattende: 
- een toelichtingsnota; 
- stedenbouwkundige voorschriften; 
- per deelgebied een kaart “bestaande toestand”; 
- per deelgebied een kaart “juridische toestand”; 
- per deelgebied 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 de voornoemde 
deelplannen de watertoets werd onderzocht; dat deelplannen 3, 4 en 6 effectief gelegen zijn in 
overstromingsgevoelig gebied; dat deelplannen 7 en 11  grenzen aan een effectief overstromingsgevoelig gebied; 
dat deelplan 12 gelegen is in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied; dat de toegelaten activiteiten in elk 
deelplan verenigbaar zijn met het respectievelijke 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 het aandeel toegelaten verhardingen en bebouwingen in elk deelplan werd beperkt 
of in voorkomend geval uitgesloten; 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 4) houdende voorlopige vaststelling van het 
RUP Zonevreemde Sport- en Recreatie fase 2; 
 
Gelet op de collegebeslissing d.d. 14 november 2013 (punt 13) om het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan RUP 
Zonevreemde Recreatie fase 2, bestaande uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, een nota 
verzoek tot raadpleging Mer-plicht, per deelgebied een kaart “bestaande toestand”, per deelgebied een kaart 
“juridische toestand” en per deelgebied 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, BLOSO, het departement MOW, het agentschap Natuur en Bos, de NMBS,, 
Onroerend Erfgoed Antwerpen,  VMM, Waterwegen en Zeek anaal en de Gecoro; 
 
Overwegende dat er in totaal 3 adviezen en geen bezwaarschriften werden binnen gebracht bij de Gecoro; 
 
Overwegende dat het de volgende 3 adviezen betreft: 
- provinciebestuur Antwerpen, dienst Ruimtelijke planning, advies d.d. 16 januari 2014; 
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- de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Ruimte Vlaanderen, advies d.d. 31 januari 2014 (ref. 
2.14/12002/103.2); 

- departement MOW, advies 10 januari 2014 (ref. AB/NDC/U/2014/00014); 
 
Gelet op het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek, opgemaakt door de gemeentelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar op 7 februari 2014, waaruit blijkt dat er gedurende het openbaar onderzoek de 3 
hiernavolgende adviezen werden ingediend:   
 
    
 - de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Ruimte Vlaanderen, advies d.d. 31 januari 2014 (ref. 

2.14/12002/103.2): gunstig advies; 
 - departement MOW, advies 10 januari 2014 (ref. AB/NDC/U/2014/00014): geen advies, enkel de vraag of 

er bij deelplan 4 ‘Herberg De Boekt’ een tekort aan parkeerplaatsen zijn vastgesteld, omdat de capaciteit 
verhoogt van 40 naar 80 

 - provinciebestuur Antwerpen, dienst Ruimtelijke planning, advies d.d. 16 januari 2014: voorwaardelijk 
gunstig advies met de hiernavolgende 16 opmerkingen: 

  - opmerking 2.1. het onderzoek naar een nieuwe locatie voor recreatie werd geschrapt uit dit RUP; de 
provincie vraagt dat er zo snel mogelijk gestart wordt met een degelijke behoeftestudie en een ruimtelijk 
onderzoek in functie van de te her lokaliseren locatie;   

  - opmerking 2.2.: deelplan 3 ‘De Moedige Kampers’: er dient te worden toegevoegd aan de voorschriften 
dat parkeren niet wordt toegestaan en dat de nodige parkeerplaatsen voorzien zijn bij herberg De Boekt; 

  - opmerking 2.3.: deelplan 4 ‘Herberg De Boekt’: de link met deelplan 3 moet worden verduidelijkt; het 
normaal gebruik omvat eveneens het gebruik van de visvijvers, zodat het duidelijk is dat het parkeren moet 
geclusterd worden rond de herberg; 

  - opmerking 2.4.: deelplan 6 ‘LRV-Sint-Pieter’: de paragraaf over de bebouwingsindex is onduidelijk 
geformuleerd en dient te worden aangepast; 

  - opmerking 2.5.: deelplan 6 ‘LRV-Sint-Pieter’: de mogelijke activiteiten (inlooppiste, eventing) worden niet 
toegelicht; het is daarom niet duidelijk wat er naast de kantine nog allemaal nodig is om deze activiteiten 
mogelijk te maken;  

  - opmerking 2.6.: deelplan 6 ‘LRV-Sint-Pieter’: de provincie vraagt om op het grafisch plan aan te duiden 
waar verharding en bebouwing gewenst is; 

  - opmerking 2.7.: deelplan 7 ‘De Laarhoeve’: het is nodig om het recreatief medegebruik te definiëren en 
beperkingen op te leggen om te voorkomen dat de ruimtelijke draagkracht wordt overschreden; 

  - opmerking 2.8.: deelplan 7 ‘De Laarhoeve’: in artikel 9.2.01 wordt gewag gemaakt van sportterreinen, 
maar er zijn geen sportterreinen toegelaten; dit moet worden geschrapt; 

  - opmerking 2.9.: deelplan 8: ‘Slootjeshoeve’: het dossier moet aantonen dat de ontsluiting en 
parkeervoorzieningen in het RUP een oplossing vormen voor het parkeerprobleem; 

  - opmerking 2.10: deelplan 11 ‘Kinderland’: de samenhang tussen het gebruik door de kinderopvang en de 
school komt onvoldoende aan bod in de toelichting; 

  - opmerking 2.11: deelplan 11 ‘Kinderland’: artikel 13.3. ‘verbinding voor langzaam verkeer’ wordt niet 
vermeld op het grafisch plan; 

  - opmerking 2.12: deelplan 11 ‘Kinderland’: artikel 13.3. lijkt betrekking te hebben op de bestemmingszone 
recreatie en niet enkel op de verbinding voor langzaam verkeer; 

  - opmerking 2.13: deelplan 12: ‘TC Berlaar’: de bestendiging van de huidige situatie mag een grondige 
herinrichting in de toekomst niet hypothekeren; 

  - opmerking 2.14: deelplan 12: ‘TC Berlaar’: artikel 14.1.02 schrijft voor dat de maximale oppervlakte 250 
m² is; de huidige bebouwing is slechts 150 m²; deze verdubbeling strookt niet met het toekomstperspectief 
en moet worden beperkt tot een regularisatie van de huidige inrichtingen; 

  - opmerking 2.15: deelplan 12: ‘TC Berlaar’: in de zuidoostelijke hoek van het perceel wordt de buffer 
versmald; er wordt niet aangehaald waarom een smallere bufferstrook hier gewenst is; 

  - opmerking 2.16: deelplan 13: ‘Oud FC Rita’: er ontbreekt een visie over de herbestemming van dit 
gebied; wat betekent dit op de behoefte voor recreatieterreinen in de gemeente; waarom is private 
recreatie hier wel gewenst; 

 - de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Ruimte Vlaanderen, advies d.d. 31 januari 2014 (ref. 
2.14/12002/103.2): gunstig advies; 
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 - departement MOW, advies 10 januari 2014 (ref. AB/NDC/U/2014/00014): geen advies, enkel de vraag of 
er bij deelplan 4 ‘Herberg De Boekt’ een tekort aan parkeerplaatsen zijn vastgesteld, omdat de capaciteit 
verhoogt van 40 naar 80; 

 - er gedurende het openbaar onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend. 
 
Overwegende dat de adviezen werden geordend door de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en de 
Gecoro en dat de Gecoro in vergaderingen 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, wiens standpunt overal wordt bijgetreden: 

- Opmerking 2.1. van het provinciebestuur: uit ervaringen op het terrein blijkt duidelijk dat er op dit 
moment geen behoefte bestaat voor een bijkomend recreatieterrein; 

- Opmerking 2.2. van het provinciebestuur: het standpunt wordt bijgetreden en er wordt een artikel in de 
voorschriften toegevoegd dat parkeren in de zone verbiedt; 

- Opmerking 2.3. van het provinciebestuur: het ‘normaal gebruik’ zal worden verduidelijkt in artikel 6.1.4, 
meer bepaald in de toelichtende kolom; 

- Opmerking 2.4. van het provinciebestuur: de paragraaf in de toelichtingsnota en in de bijhorende 
stedenbouwkundige voorschriften wordt aangepast naar 1 bouwoppervlakte van max. 200 m², wat 
overeenkomt met de behoeftebepaling op basis van een kantine voor max. 25 personen; 

- Opmerking 2.5. van het provinciebestuur: de impact van de toegelaten activiteiten wordt verduidelijkt in 
de toelichtingsnota; 

- Opmerking 2.6. van het provinciebestuur: het voorstel van het provinciebestuur wordt niet bijgetreden 
omwille van te beperkend; de voorschriften zijn reeds erg dermate beperkend voor de toegelaten 
oppervlakte verhardingen, dat de latere initiatiefnemers verplicht zullen zijn goed na te denken over een 
eventuele inplanting; 

- Opmerking 2.7. van het provinciebestuur:  in de toelichtende kolom zal verduidelijkt worden dat de zone 
bestemd is voor een horeca-uitbating met woonst en speeltuin; uit de voorschriften moet ook blijken dat 
woonst enkel mogelijk is in functie van de horeca-uitbating; 

- Opmerking 2.8. van het provinciebestuur:  sportterreinen zijn niet toegelaten en worden geschrapt uit de 
voorschriften; 

- Opmerking 2.9. van het provinciebestuur:  het principe van de lus werd toegelicht in de toelichtingsnota; 
het RUP laat toe om de graszone te verharden omdat die in natte periodes niet als parking kan worden 
gebruikt; hieruit blijkt duidelijk dat het RUP een oplossing biedt; 

- Opmerking 2.10. van het provinciebestuur: de samenhang tussen kinderopvang en school zal 
verduidelijkt worden in de toelichtingsnota; 

- Opmerking 2.11. van het provinciebestuur: ‘verbinding voor langzaam verkeer’ wordt toegevoegd op het 
grafisch plan; 

- Opmerking 2.12. van het provinciebestuur: het voorschrift is correct; 
- Opmerking 2.13. van het provinciebestuur:  deelplan 12 kan indien later noodzakelijk, worden herzien in 

het kader van een nieuw planningsinitiatief voor een nieuwe recreatiezone; 
- Opmerking 2.14. van het provinciebestuur:  de werkelijke oppervlakte van de bestaande bebouwing blijkt 

na recente meting 233,5 m² te bedragen; het voorschrift wordt derhalve aangepast tot 235 m²; 
- Opmerking 2.15. van het provinciebestuur: aangezien het tennisveld tot tegen de omheining komt, is het 

praktisch op die plaats niet mogelijk een groenbuffer van 3 meter aan te leggen; 
- Opmerking 2.16. van het provinciebestuur: er is reeds een 10-tal jaar geleden een stedenbouwkundige 

vergunning voor een poolhouse verleend op basis van de bestemming recreatie; dit nu omvormen naar 
landbouwgebied zou problemen veroorzaken i.p.v. op te lossen;  

- Opmerking van het departement MOW: het gecombineerd parkeerprobleem voor zowel deelgebied 3 als 
4 wordt afdoende beschreven in de toelichtingsnota;  

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

BESLUIT EENPARIG 
 
Dirk Aras verwijst naar de opmerking van de provincie i.v.m. de studie over de zoekzone recreatie en het 
antwoord daarop dat uit ervaring blijkt dat er geen behoefte bestaat aan bijkomend recreatieterrein. Dat is een 
jammerlijke formulering, omdat die ‘ervaring op het terrein’ op niets gestoeld is. Er is geen bevraging of 
onderzoek gebeurd, er is geen behoeftestudie, geen sportbeleidsplan, … Qua oppervlakte zijn er inderdaad, mits 
grondige herschikking, mogelijkheden tot bijkomende recreatie. Deze formulering is echter te kort door de bocht. 
 
Schepen Eddy Verstappen licht toe dat de opmerking van de provincie teruggaat tot de periode toen de twee 
voetbalterreinen nog niet in het bezit van de gemeente waren. Toen bestond er wel degelijk nood aan uitbreiding 
van recreatiegebied. 
 
Dirk Aras merkt op dat sport toch ruimer moet worden gezien dan een buitenterrein. Hij denkt aan sporten die 
overdekt beoefend worden. De gemeente biedt hiertoe geen ruimte. 
 
Schepen Eddy Verstappen verwijst naar de meerjarenplanning, waar vanaf 2015 budget is ingeschreven voor de 
realisatie van een nieuw sportcomplex op de Doelvelden. 
 
Dirk Aras repliceert dat er in dit kader tijdens de sportraad meteen beperkingen geformuleerd zijn. 
 
Schepen Eddy Verstappen zegt dat dit voorbarig is, er staat nog niets vast. Voorlopig is er nog maar één firma 
gecontacteerd om een aantal sporthallen te gaan bezichtigen. Een en ander zal afhangen van het beschikbare 
budget. 
 
Ronny Van Thienen merkt op dat er ook wat dit betreft, geen visie is uitgewerkt. Het bestuur moet zich 
voorafgaand degelijk beraden over wat het wil doen en welke doelen het wil bereiken. 
 
Burgemeester Walter Horemans kondigt aan dat er een onderzoek naar de behoeften zal gebeuren en dat er 
daarnaast zal worden bekeken welk budget kan worden gespendeerd. 
 
Koen Kerremans verwijst naar het onderzoek van de provincie over sporten. Dat kan richtinggevend zijn voor de 
gemeente en meegenomen worden in de plannen. 
 
Burgemeester Walter Horemans belooft om dit aspect mee te nemen. 

 
Enig artikel 
Het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan “Zonevreemde Sport  en Recreatie – fase 2”, omvattende de deelplannen 
“De Moedige Kampers”, “Herberg De Boekt”, “LRV Sint Pieter”, “De Laarhoeve”,  “Slootjeshoeve”, “Kinderland”, 
“TC Berlaar”  en “Oud FC Rita” en 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 per deelgebied  een plan bestaande toestand, een plan juridische toestand en een grafisch plan, 
wordt definitief vastgesteld. 
 
19. Reglement inzake te stellen waarborgen tegen schade aan het openbaar domein ten gevolge van 
bouwwerkzaamheden 
 
Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 18 december maart 2001 (punt 13) houdende het reglement inzake het stellen van 
een waarborgsom tegen eventuele beschadiging openbaar domein bij uitvoeren van bouwwerkzaamheden; 
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Overwegende dat de praktijk uitwijst dat regelmatig schade wordt berokkend aan het openbaar domein naar 
aanleiding van nieuwbouw-, verbouwings- of slopingswerkzaamheden; 

Gelet op de nood aan sensibilisering van de burger om schade aan het openbaar domein te voorkomen en 
evenzeer de nood om de onkosten voor het herstel van dergelijke schade snel en efficiënt te kunnen 
recupereren; 

Overwegende dat het billijk is om bij risico op schade aan het openbaar domein een waarborg te stellen; 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening en bijhorende uitvoeringsbesluiten dat de dossiertypes en 
behandelingsprocedures inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening vastlegt; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

Dit reglement treedt in werking op 1 augustus 2014 en vervangt alle voorgaande reglementen met betrekking tot 
waarborgen tegen schade aan het openbaar domein ten gevolge van bouwwerkzaamheden. 

Artikel 2 

De gestelde borg voor schade aan het openbaar domein dient tot het geheel of gedeeltelijk dekken van de 
eventuele kosten, voortspruitend uit het herstel van de schade, die aan privé wegen met openbaar karakter en/of 
het openbaar domein aangebracht mocht zijn bij het uitvoeren van werken. Onder werken wordt onder andere 
verstaan het oprichten, het herbouwen, het veranderen, het herstellen of het afbreken van gelijk welk bouwwerk. 

Het bedrag van de te stellen borg wordt als volgt bepaald: 

Verrekening op basis van het dossier en de straatbreedte: 
a. Oprichten of slopen van hoofdgebouwen: 50 euro per meter straatbreedte van het perceel met 

een minimum van 500 euro; 
b. Verbouwingen aan bestaande gebouwen, het oprichten of slopen van nevengebouwen 250 

euro. 
Onder hoofdgebouw wordt verstaan: elk gebouw bestemd voor huisvesting of elk ander bouwwerk met 
een grondoppervlakte van meer dan 100 m². 

Vrijstellingen: werken waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning moet worden bekomen of werken die vrij 
zijn van de bemoeienissen van een architect, zijn vrijgesteld van het stellen van een waarborg. 

Artikel 3 

Indien de gemeente geen schade aan het openbaar domein vaststelt, zal de borg onder artikel 2 vrijgegeven 
worden. Indien er schade aan het openbaar domein wordt vastgesteld, zal de bouwheer hiervan schriftelijk op de 
hoogte worden gesteld zodat deze nog kan overgaan tot de nodige herstellingen. Bij blijvende schade zal de 
gemeente overgaan tot het laten uitvoeren van de nodige herstellingen in eigen beheer of door tussenkomst van 
derde. 
De uitgaven voor herstellingen worden integraal afgetrokken van de gestorte borg. Het eventueel overblijvende 
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gedeelte van de borg wordt teruggeven aan de borgsteller. Mocht daarentegen de borg ontoereikend blijken ter 
volledige dekking van de genoemde verrekening, dan moet de borgsteller het tekort bijbetalen.  

Artikel 4 

De gestelde waarborg wordt gevorderd en dient voldaan te zijn voor de aanvang van de werken. 

Het bewijs van betaling blijkt uit een ontvangstbewijs. 

Artikel 5 

Conform artikel 2 gestelde waarborgen welke niet binnen de 5 jaar na borgstelling door de rechtmatige 
borgsteller werden opgevraagd, worden definitief in eigendom verworven door de gemeente. 

20. Sportraad – erkenning en goedkeuring statuten 
 
Gelet op de cultuurpactwetgeving van 16 juli 1973 waarbij de gemeentebesturen een beroep moeten doen op 
bestaande of op te richten organen en structuren met het oog op inspraak en advies van de gebruikersgroeperingen 
en de ideologische en filosofische strekkingen bij de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het decreet lokaal sportbeleid van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal 
sportbeleid, diende de sportraad binnen 6 maanden na de installatie van de gemeenteraad erkend te worden; 
 
Gelet op het verslag van de sportraad d.d. 26 mei 2014 waaruit blijkt dat de sportraad nog niet voldoet aan dit 
decreet; 
 
Gelet op de installatie van de nieuwe gemeenteraad in zitting van 2 januari 2013, waardoor de sportraad volgens zijn 
statuten, goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 1 september 2009, opnieuw diende erkend te worden en zijn 
statuten diende te laten goedkeuren voor 2 juli 2013, maar dit door een administratieve dwaling werd vergeten; 
 
Gelet op het verslag van de sportraad d.d. 14 januari 2013 waaruit blijkt dat de reeds aanwezige structuur van de 
sportraad voldeed en ongewijzigd mag blijven; 
 
Gelet op het verslag van de Algemene Vergadering van de sportraad d.d. 5 juni 2013 waaruit blijkt dat er 24 
verenigingen zijn aangesloten bij de sportraad, dat de huidige bestuursleden niet uittredend zijn en dus in functie 
blijven en dat er een nieuwe kandidatuur is waardoor het dagelijks bestuur nu acht leden telt; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
De gemeentelijke sportraad van Berlaar wordt erkend als adviesraad. 
 
Artikel 2 
De statuten van de gemeentelijke sportraad zoals ze werden goedgekeurd in de gemeenteraad van 1 september 
2009 worden herbevestigd. 
 
Artikel 3 
De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te 
bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en van de algehele lichamelijke en geestelijke ontwikkeling 
van alle inwoners van de gemeente. 
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Artikel 4 
Voor de concrete doelstellingen, de samenstelling, structuur, bepalingen omtrent de Algemene vergadering en 
het dagelijks bestuur, de ontbinding en de erkenning wordt verwezen naar de statuten van de sportraad. 
 
Artikel 5 
Het college van burgemeester en schepen mag advies vragen aan de gemeentelijke sportraad over alle 
aangelegenheden inzake sport. De sportraad mag zelf advies geven over alle onderwerpen die betrekking 
hebben op sport en het sportbeleid van de gemeente. 
 
Artikel 6 
De sportraad kan beschikken over een ambtenaar die het secretariaat van de sportraad verzorgt en de 
vergaderingen bijwoont. Bovendien kan de desbetreffende ambtenaar helpen om in contact te komen met andere 
partners binnen het gemeentehuis. 
 

21. Reglement op het gebruik van de beachvolleybalvelden en het skatepark aan sporthal ‘t Stapveld 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Vanuit de overtuiging dat het mogelijk moet zijn om de inwoners ten allen tijde gebruik te laten maken van de 
infrastructuur, is het aangewezen om de toestellen en terreinen vrij toegankelijk te houden; 
 
Gelet op het positief advies van de sportraad d.d. 26 mei 2014; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
Door het gemeentebestuur van Berlaar worden beachvolleybalvelden en skatetoestellen ter beschikking gesteld.  
De beachvolleybalmaterialen (palen, netten en belijning) worden opgesteld vanaf de paasvakantie tot 1 oktober.  
De skatetoestellen (geschikt voor skateboards, rolschaatsen en rollerblades) zijn het volledige jaar toegankelijk.  
Het dragen van beschermkledij is verplicht. 
De velden en toestellen zijn elke dag vrij toegankelijk tussen 8.00 en 22.00 uur. 
 
Artikel 2 
Voor het organiseren van wedstrijden dient vooraf een schriftelijke toelating bekomen te worden van de dienst 
Vrije tijd, Markt 3, Berlaar. 
 
Artikel 3 
Het is verboden om toestellen bij te plaatsen op en rond het terrein tenzij vooraf toelating bekomen is van het 
college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 4 
Bij het niet-naleven van het reglement, bij verstoring van de orde of door het toebrengen van beschadigingen aan 
de toestellen, het openbaar groen of de omgeving kan het college van burgemeester en schepenen steeds de 
toegang weigeren aan personen en hen de toegang voor een bepaalde periode ontzeggen. 
 
Artikel 5 
Het achterlaten van afval op het terrein is verboden. 
 
Artikel 6 
Het gemeentebestuur staat als uitbater in voor het onderhoud en de herstelling van de toestellen.  
Beschadigingen of gebreken moeten onmiddellijk worden gemeld aan de dienst Vrije Tijd, 03.410.19.43. 
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22. Sportregio Dijle-Nete  - goedkeuring werkingsverslag met jaarrekening 2013 
 
Gelet op de oprichting van de interlokale vereniging “Sportregio Dijle-Nete” op 19 maart 2005; 
 
Overwegende dat de gemeente Berlaar participeert in deze vereniging; 
 
Overwegende dat hoofdstuk 5 bepaalt dat jaarlijks de rekeningen en het resultaat van de interlokale vereniging 
“Sportregio Dijle-Nete” voorgelegd en goedgekeurd moet worden door alle participanten; 
 
Overwegende dat hoofdstuk 6 bepaalt dat het werkingsverslag jaarlijks voorgelegd en goedgekeurd moet worden 
door alle participanten; 
 

BESLUIT met 12 ja-stemmen tegen 1 nee-stem bij 5 onthoudingen 

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

Nee-stem: Dirk Aras 

Onthoudingen: Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, John Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens 

 

Dirk Aras heeft in het verleden het verslag van de sportregio een aantal keer aangekaart en een paar kritische 
bedenkingen erbij geformuleerd. Nu wordt deze regio opgedoekt en de gemeente volgt dit. Hij heeft voorheen al 
vaak vragen gesteld bij het doel en het nut ervan en concludeert nu dat deze sportregio niet bijster veel waarde 
heeft gehad voor de gemeente. 

Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat de provincie de subsidies voor de werknemers van de sportregio 
stopzet en heroriënteert naar G-sport. Hierdoor wordt de werking van deze regio opgedoekt. Het geld dat nog 
aanwezig is en dat uit de bijdragen van de aangesloten gemeenten bestaat, wordt gebruikt voor vrijwilligers bij  
een aantal interlands voor gehandicaptensport. De rest wordt herverdeeld onder de aangesloten gemeenten. 

 
Enig artikel 
Keurt het werkingsverslag met jaarrekening 2013 van de interlokale vereniging “Sportregio Dijle-Nete” goed. 
 
23. Interlokale Vereniging Sportregio Dijle-Nete – goedkeuring vrijwillige ontbinding 
 
Overwegende dat de provincie Antwerpen sinds 1986 de sportregiowerking (8 regio’s) coördineert via de VZW 
Mens en Beweging; 
 
Overwegende dat de gemeente Berlaar participeerde aan deze sportregiowerking en hiervoor jaarlijks 0,05 euro 
per inwoner voorzag in haar begroting; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 16 november 2004 (punt 13), betreffende de oprichting Interlokale Vereniging 
Sportregio Dijle Nete; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 19 juni 2007 (punt 22) betreffende wijziging overeenkomst Interlokale Vereniging 
Sportregio Dijle-Nete; 
 
Gelet op het schrijven van Valerie Van Hauwaert d.d. 12 mei 2014 betreffende de uittreding van de provincie 
Antwerpen uit de Interlokale Vereniging met ingang van 1 januari 2015, de sportregiowerking zal enkel nog 
projectmatig en op vraag van de steden en gemeenten worden georganiseerd; 
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Gelet op het verslag d.d. 7 mei 2014 van de Algemene Vergadering van de Interlokale Vereniging Sportregio 
Dijle-Nete, waarin unaniem werd beslist om de ILV Sportregio Dijle-Nete te ontbinden met ingang van 1 januari 
2015; 
 
Overwegende dat er reserves zijn voor het werkjaar 2014 werd de wijziging van de gemeentelijke bijdragen in 
2014 van 0,05 euro naar 0,025 euro door het beheerscomité unaniem goedgekeurd;  
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 

 
BESLUIT EENPARIG 

 
Artikel 1 
De gemeente Berlaar gaat akkoord met de ontbinding van de intergemeentelijke samenwerking, met name het 
samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid, met de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Lier, 
Mechelen, Sint-Katelijne-Waver en Putte. 

 
Artikel 2 
De in de vereniging aanwezige middelen worden, volgens artikel 16 in de overeenkomst, verdeeld over de 
participanten overeenkomstig hun inbreng. 
 
Artikel 3 
Aangezien er voor het werkjaar 2014 nog reserves op de rekening staat, gaat de gemeente Berlaar akkoord op 
de bijdrage in 2014 terug te schroeven van 0,050 naar 0,025 euro per inwoner zodat de geplande doelstellingen 
in 2014 nog bereikt kunnen worden. 
 

24. Herschikking A-aandelen IVAREM: aankoop 8 aandelen 
 
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; in zonderheid artikel 9 van de statuten waarin wordt bepaald 
dat om de zes jaar de algemene vergadering, tijdens de eerste vergadering na de algehele vernieuwing der 
gemeenteraden, het geplaatst kapitaal onder de vorm van A-aandelen zal herschikken conform de evolutie van 
het bevolkingscijfer, door onderlinge overdracht van A-aandelen tegen nominale waarde. 

 
Gelet op de goedkeuring van de herschikking van de A-aandelen door de raad van bestuur van IVAREM van 15-
03-2013 en bekrachtigd door de algemene vergadering van IVAREM van 28 juni 2013; 
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Gelet op de brieven van IVAREM d.d. 25 juli 2013, 9 december 2013 en 11 april 2014; 
 
Gelet op de noodzakelijkheid tot budgetwijziging van de gemeente die het vereffenen van de aankoop van 8 A-
aandelen tegen 75 % van de nominale waarde (verrekening volstort kapitaal) moet mogelijk maken; 
 
Overwegende dat de nominale waarde van 8 A-aandelen 118,24 euro bedraagt en de gemeente à 75% bijgevolg 
88,68 euro verschuldigd is; 
 
Overwegende dat het nodige krediet wordt voorzien op de registratiesleutel 002.001.002.001-011999-28100000; 
 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 
Gaat akkoord om de noodzakelijke budgetwijziging door te voeren en beslist over te gaan tot de aankoop van 8 
A-aandelen van IVAREM tegen 75 % van de nominale waarde, zijnde een totaalbedrag van 88,68 EUR. 
 
25. Project “Buurt- en voetwegen herleven in de regio van Klein-Brabant (Bornem en Sint-Amands) en de 
Zuiderkempen (Berlaar, Duffel, Lier, Putte en Sint-Katelijne-Waver)” - goedkeuring 2e bijakte aan 
overeenkomst tussen IGEMO en het gemeentebestuur van Berlaar (004.002.004.001-0200-22498007) 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op titel VIII, hoofdstuk I van het Gemeentedecreet, houdende bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2006 houdende wijzigingen aan Gemeentedecreet, Provinciedecreet, 
organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk werk en decreet intergemeentelijke 
samenwerking; 
 
Gelet op de Europese Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de raad van 20 september 2005 inzake de steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) dat de 
doelstellingen en maatregelen omschrijft die Europa wil voeren voor de ontwikkeling van de Europese 
plattelandsgebieden en het kader schetst waarbinnen de lidstaten hun plattelandsbeleid voor 6 jaar kunnen 
vormgeven; 
 
Gelet op het Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen – periode 2007-2013 (PDPO II), 
goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 27 oktober 2006, dat de Europese verordening vertaalt en aanpast 
aan de Vlaamse situatie en dat binnen vier thematische assen de doelstellingen aangeeft waarrond gewerkt moet 
worden; 
 
Gelet op het Provinciaal Plattelandsontwikkelingsplan 2007-2013 (PPOP) van de Provincie Antwerpen dat uit het 
Vlaamse PDPO 2007-2013, de klemtonen vastlegt voor het provinciale plattelandsbeleid, meer bepaald voor As3 
(het bevorderen van de leefkwaliteit op het platteland en de diversificatie van de plattelandseconomie) en As4 (de 
LEADER-methodiek), en dat als doelstelling heeft het Antwerpse platteland te ontwikkelen tot een leefbaar en 
kwaliteitsvol platteland; 
 
Gelet op de financiële middelen die via cofinanciering ter beschikking worden gesteld vanuit het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), het Vlaams Gewest en de Provincie om deze 
doelstellingen te realiseren, ten bedrage van maximaal 65% van de projectkosten;  
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Gelet op de aanvraag tot cofinanciering in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling – 2007-
2013, As 3 gebiedsgerichte werking voor het project ‘Buurt- en voetwegen herleven in de regio van Klein-Brabant 
(Bornem en Sint-Amands) en de Zuiderkempen (Berlaar, Duffel, Lier, Putte, Sint-Katelijne-Waver)’ ingediend door 
IGEMO op 15/03/2008 en officieel goedgekeurd door het Provinciaal Managementcomité op 19/06/2008 voor een 
totale projectkost van 484.706 euro waarvan maximum 315.058,90 euro (65%) gesubsidieerd kan worden via 
PDPO II; 
 
Gelet op de princiepsbeslissing van de gemeenteraad van Berlaar op 16 september 2008 tot deelname aan het 
project ‘Buurt- en voetwegen herleven in de regio van Klein-Brabant (Bornem en Sint-Amands) en de 
Zuiderkempen (Berlaar, Duffel, Lier, Putte, Sint-Katelijne-Waver)’;  
 
Gelet op beslissing van de gemeenteraad van Berlaar op 16 december 2008 tot goedkeuring van de 
overeenkomst tussen IGEMO en het gemeentebestuur van Berlaar houdende de uitvoering van het project 
‘Buurt- en voetwegen herleven in de regio van Klein-Brabant (Bornem en Sint-Amands) en de Zuiderkempen 
(Berlaar, Duffel, Lier, Putte, Sint-Katelijne-Waver)’; 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Berlaar op 18 oktober 2011 tot goedkeuring van een bijakte aan 
de overeenkomst d.d. 16 september 2008 voor project ‘Buurt- en voetwegen herleven in de regio van Klein-
Brabant (Bornem en Sint-Amands) en de Zuiderkempen (Berlaar, Duffel, Lier, Putte, Sint-Katelijne-Waver)’;  
 
Gelet op stedenbouwkundige vergunning 6267 voor de aanleg van de trage weg Constant Verhulststraat – 
Stapveld vergund door het college van burgemeester en schepenen d.d. 25 april 2014; 
 
Gelet op de engagementsverklaring afgesloten d.d. 25 maart 20144 tussen enerzijds de Vereniging van de 
Zusters van Berlaar en Franciscus Van Winkel (pachter) en anderzijds de gemeente Berlaar; 
 
Overwegende dat de vergunde wijze van aanleg van de trage weg Constant Verhulststraat – Stapveld, welke een 
belangrijke trage ontsluiting van de toekomstige gemeentelijke basisschool moet vormen, ingrijpend is gewijzigd 
ten aanzien van de oorspronkelijke visie op de aanleg en het oorspronkelijke tracé; 
 
Overwegende dat deze hogere infrastructuureisen een belangrijke meerkost veroorzaken ten opzichte van de 
oorspronkelijk voorziene wijze van aanleg; 
 
Overwegende dat het totale investeringsbudget van PDPO voor de realisatie van trage wegen in 7 gemeenten 
248.200,38 euro bedraagt en dat hiervan reeds 88% is gerealiseerd, in aanleg is of besteld is; 
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen instaat voor de organisatie van de plaatsing van 
openbare verlichting langs de trage weg Constant Verhulststraat – Stapveld; 
 
Overwegende dat de Raad van Bestuur van IGEMO het bestek nr. GUBES1300031 ‘opdracht voor de aanleg van 
fiestpad Constant Verhulststraat-Pastorijstraat te Berlaar’ heeft gegund, met toepassing van de Wetgeving 
Overheidsopdrachten, aan REGA NV, Ambachtstraat 32, 2390 Westmalle;  
 
Overwegende dat de werken zullen worden uitgevoerd voor een bedrag van 71.168,87 euro (incl. btw); dat de 
onderdelen van de aanleg die in aanmerking komen voor de nog beschikbare subsidies maximaal zullen worden 
benut (geraamd op 23.070,05 euro excl. btw): dat deze door de aannemer gefactureerd worden aan IGEMO en 
dat IGEMO nadien instaat voor het opvragen van deze subsidies (65% van de investeringskost) in het kader van 
de PDPO; 
 
Overwegende dat de overige kosten die niet in aanmerking komen voor subsidie geraamd worden op maximaal 
40.000,00 euro (incl. BTW) en dat deze essentieel zijn om een veilige, kwalitatieve en aanvaardbare verbinding 
te realiseren;  
 
Overwegende dat in samenspraak met de gemeente in het bestek een indicatieve opsplitsing gemaakt is van de 
werken en kosten (zoals aangeduid in de opmetingsstaat);  
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Gelet op de elektronische berichten d.d. 4 en 5 juni 2014 van IGEMO met hierna volgend voorstel tot bijakte aan 
de overeenkomst:   
 
 

 
TWEEDE ADDENDUM AAN DE OVEREENKOMST HOUDENDE DE UITVOERING VAN HET PROJECT 
‘BUURT EN VOETWEGEN HERLEVEN IN DE REGIO VAN KLEIN-BRABANT EN DE ZUIDERKEMPEN’ 

 
 
TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN 
 
Heden, op …………………………….., tussen  
 
ENERZIJDS 
 
Gemeentebestuur Berlaar 
Markt 1 
2590 Berlaar 
 
hier vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen, handelend in uitvoering van de 
beslissing van de Gemeenteraad in zitting van …………………, en voor wie hier optreden de heer Walter 
Horemans, burgemeester, bijgestaan door mevrouw Anja Neels, gemeentesecretaris,  
 
hierna genoemd de “Gemeente”; 
 
ANDERZIJDS  
 
De intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving, publieke 
rechtspersoon die de vorm van een dienstverlenende vereniging overeenkomstig het decreet van 6 juli 2001 
houdende Intergemeentelijke Samenwerking, heeft aangenomen, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd 
is te 2800 Mechelen, Schoutetstraat 2 en ingeschreven in het register voor intergemeentelijke 
samenwerkingsvormen onder het nummer I3, geldig vertegenwoordigd door de heer Walter Horemans, voorzitter, 
en de heer Peter De Bruyne, algemeen directeur, handelend volgens de beslissing van de Raad van Bestuur, 
genomen in zitting van …………………………….., 
 
hierna genoemd “IGEMO”; 
 
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 
 
Omschrijving van de opdracht 
Uitvoering van de trage weg als verbinding Constant Verhulststraat – Pastorijstraat (alternatief voor nr. 1g.017 ) 
geschikt als trage ontsluiting van een basis- en kleuterschool met inbegrip van enig voorbereidend werk voor 
eventuele openbare verlichting. 
 
De werken zijn door de Raad van Bestuur van IGEMO cfr. het bestek nr. GUBES1300031 ‘opdracht voor de 
aanleg van fietspad Constant Verhulststraat-Pastorijstraat te Berlaar’ gegund aan REGA NV, Ambachtstraat 32, 
2390 Westmalle.  
 
Geldigheidsduur 
Deze tweede bijakte verlengt de overeenkomst tot de volledige oplevering der werken en de uitbetaling aan de 
gemeente van bekomen subsidies conform de initiële overeenkomst en de eerste bijakte. 
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Kostprijs van de uitvoering 
Voor de uitvoering van het project is het noodzakelijk om te voorzien in een extra budget 40.000,00 euro (incl. 
BTW)  ten bate van IGEMO. 
 
Het beschikbare investeringsbudget van PDPO zal zo optimaal mogelijk worden benut. 
 
Belangrijke opmerkingen bij de kosten: 

• De kosten voor de infrastructuurwerken zijn geraamd voor de realisatie van de door de gemeente 
geselecteerde wegen. Indien uit het onderhandelingstraject blijkt dat bepaalde wegen niet realiseerbaar 
zijn of niet realiseerbaar zijn volgens de voorziene uitvoeringsmethode kan de infrastructuurkost wijzigen 
of wegvallen. 

• De kosten voor opmeting en afpaling zijn eveneens bepaald op basis van de door de gemeente 
geselecteerde wegen. Indien uit het onderhandelingstraject blijkt dat bepaalde wegen niet realiseerbaar 
zijn of niet realiseerbaar zijn volgens de voorziene ligging kunnen de kosten voor opmeting en afpaling 
wijzigen of wegvallen. 

 
Wijze van betaling 
Het door IGEMO te factureren bedrag, ingevolge dit addendum aan de initiële overeenkomst voor het project 
buurt- en voetwegen, wordt in volgende schijven gefactureerd rekening houdend met de uitvoeringstermijn van 
het project, volgens grosso-modo volgende facturatiedata waarbij de eindfactuur pas wordt overgemaakt na 
afronding van het project en rekening houdende met de optimale benutting van het investeringsbudget van het 
PDPO-project:  
 
20/06/2014 (forfait) 18 000,00 € 21 780,00 €
30/07/2014 (saldo) 15 057,85 € 18 220,00 €
TOTAAL (maximum) 33 057,85 € 40 000,00 €  
 
De betalingstermijn voor de facturen van IGEMO bedraagt 50 kalenderdagen vanaf datum van verzending. 
Betalingen gebeuren op het rekeningnummer 091-0126837-87 van IGEMO met vermelding ‘Tweede Addendum 
aan de overeenkomst project buurt- en voetwegen’ en het factuurnummer. 
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
Beide partijen verbinden zich ertoe de bepalingen van deze overeenkomst te goeder trouw uit te voeren. Zo deze 
uitvoering ernstig verstoord wordt door een nieuw en belangrijk element, dan zal dit dadelijk tussen de partijen 
besproken worden teneinde de bepalingen van deze overeenkomst eventueel aan te passen. 
 
Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht. 
 
Beide partijen zullen alles in het werk stellen om de betwistingen en geschillen die kunnen voortvloeien uit deze 
overeenkomst in der minne te regelen. Zo dit niet mogelijk is, dan zijn de Rechtbanken van het arrondissement 
Mechelen bevoegd uitspraak te doen. 
 
Dit tweede addendum aan de overeenkomst ‘Buurt- en voetwegen herleven in de regio van Klein-Brabant en de 
Zuiderkempen’ werd ondertekend te Berlaar op datum van ………………… in twee originelen. 
 
Iedere betrokken partij erkent door ondertekening van deze overeenkomst één exemplaar te hebben ontvangen. 
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Namens de gemeente, 
 
Walter Horemans, burgemeester 

Namens IGEMO, 
 
Walter Horemans, voorzitter. 

Anja Neels, gemeentesecretaris Peter De Bruyne, algemeen directeur 
 
Gelet op de actie “4.2.4.1- Veilige schoolomgeving Pastorijstraat” beschreven in de Beheer- en Beleidscyclus 
2014-2019 en bijhorende financieel meerjarenplan; 
 
Overwegende dat het nodige krediet wordt voorzien op de registratiesleutel 004.002.004.001-0200-22498007; 
 
Gelet op het visum van de financieel beheerder nr. 2014/17 d.d. 6 juni 2014; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na erover beraadslaagd te hebben; 
 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
Stemt in met de voorgestelde tweede bijakte aan de overeenkomst tussen de intercommunale IGEMO en het 
gemeentebestuur van Berlaar houdende uitvoering van het project “Buurt- en voetwegen herleven in de regio van 
Klein-Brabant (Bornem en Sint-Amands) en de Zuiderkempen (Berlaar, Duffel, Lier, Putte en Sint-Katelijne-
Waver)” zoals hierboven beschreven. 
 
Artikel 2 
Voor de verdere uitvoering en voltooiing van het project (periode 2014) zijn de uitgaven naast registratiesleutel 
004.002.004.001-0200-22498007 voorzien: 
 
26. PDPO-project “Buurt- en voetwegen herleven in de regio van Klein-Brabant en de Zuiderkempen”: 
engagementsverklaring tussen Luc De Wilde en de gemeente Berlaar tot realisatie trage weg Ezenhoek-
Broekweg (referentienummers 1f.007 en 1f.013) 
 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 16 september 2008 (punt 26) met betrekking tot de instap van de gemeente 
Berlaar in het PDPO-project “Buurt- en voetwegen herleven in de regio van Klein-Brabant en de Zuiderkempen” 
van IGEMO; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 18 oktober 2011 (punt 12) houdende de bijakte tussen IGEMO en de gemeente 
Berlaar voor het PDPO-project “Buurt- en voetwegen herleven in de regio van Klein-Brabant en de 
Zuiderkempen”; 

Gelet op de collegiale beslissing van 19 juli 2012 (punt 17) houdende de goedkeuring van een ontwerp van 
engagementsverklaring in het kader van dit project; 

Gelet op de collegiale beslissing van 4 april 2013 (punt 28) houdende de goedkeuring van een 
engagementsverklaring in het kader van dit project tussen de gemeente en de heer Luc De Wilde; 

Overwegende dat in de loop van de voorbije maanden meermaals overleg heeft plaatsgevonden tussen de 
dossierbegeleiders van IGEMO en da plaatselijke betrokkenen om tot een zo goed mogelijk consensus te komen 
voor wat het traject en de omkaderende maatregelen betreft; 
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Gelet op volgende engagementsverklaring met betrekking tot het gedeelte van het traject op gronden van de heer 
Luc De Wilde, Ezenhoek 55 Berlaar, te weten percelen 1-C-132a en 133d: 

“ENGAGEMENTSVERKLARING IN HET KADER VAN HET PROJECT ‘BUURT- EN VOETWEGEN HERLEVEN 
IN KLEIN-BRABANT EN DE ZUIDERKEMPEN’ 

Tussen 

ENERZIJDS, 
Eigenaar  
Naam De heer De Wilde Luc 
Adres Ezenhoek 55, 2590 Berlaar 
Hierna genoemd “de eigenaar”, 

ANDERZIJDS, 
De gemeente Berlaar 
Vertegenwoordigd door Anja Neels, gemeentesecretaris 
   Walter Horemans, burgemeester 
Adres   Markt 1, 2590 Berlaar 
Hierna genoemd “de gemeente”, 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 

Artikel 1 
Deze overeenkomst heeft betrekking op de trage weg gelegen: Ezenhoek, verbinding Ezenhoek-Broekweg (kaart 
in bijlage). 
De kaart in bijlage maakt integraal deel uit van deze overeenkomst. 

Artikel 2 
De overeenkomst legt de engagementen van zowel de eigenaar als de gemeente vast betreffende de 
beschreven trage weg. 

Artikel 3 
De eigenaar geeft de toestemming om de trage weg zoals beschreven hierboven: 

- Open te stellen voor wandelaars (zie artikel 4) 
- In te richten (zie artikel 5) 
- Te onderhouden (zie artikel 5) 

Artikel 4 
De trage weg wordt toegankelijk gemaakt voor wandelaars. 
Er wordt aan de toegang, ter hoogte van de Ezenhoek een bord geplaatst 'honden aan de leiband' . 
Verderop, aan de ingang van het bosje (zie kaart), wordt een wandelsluis geplaatst om de toegang van de 
wandelweg enkel mogelijk te maken voor wandelaars. 

Artikel 5 
De eigenaar geeft de gemeente Berlaar de toestemming om volgende inrichtingswerken op zijn eigendom uit te 
voeren: (beschrijving van de werken): 

- Aanplant van een haag, beuk, ter hoogte van privé terrein langs bestaande toegang. 
- Plaatsen van een wandelsluis 
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- Vrijmaken van wandelstrook in bos incl. het rooien van bomen in die zone 
- Aanplanten nieuwe bosrand 
- Verwerken van snoeiafval in takkenril, ter afscherming van het bos en als bescherming tegen loslopende 

honden 
- Plaatsen van de brug over de gracht op het einde van de bosstrook 

De eigenaar geeft de gemeente Berlaar de toestemming om volgende onderhoudswerken op zijn eigendom uit te 
voeren: (beschrijving van de werken): 

- Onderhoud van het pad 
- Onderhoud van de aanplantingen langs het pad 
- Onderhoud aan de brug 

Op het plan in bijlage zijn de voorziene werken gedetailleerd ingetekend. Dit plan maakt integraal deel uit van de 
overeenkomst. 

Artikel 6 
De gemeente verbindt er zich toe de werken zoals hierboven beschreven uit te voeren.  
De gemeente treedt op als wegbeheerder en draagt hiervoor de eindverantwoordelijkheid. 
De gemeente zal, indien van toepassing, de nodige vergunningen aanvragen om de voorziene werken uit te 
voeren. 
De kostprijs voor de voorziene werken, alsook eventuele opmetingskosten, onderhoudskosten e.a. nodig om de 
voorziene werken naar behoren uit te voeren zijn ten laste van de gemeente. 

Artikel 7 
De eigenaars behoudt het volle eigendomsrecht van de grond waarop deze werken worden uitgevoerd. Noch de 
aanleg van de trage weg door middel van aanplantingen of verhardingen noch het onderhoud van de trage weg 
kunnen op enige wijze aanleiding geven tot overdracht van eigendom van de eigenaars aan de gemeente. 

De eigenaar verbindt er zich echter wel toe om geen schade aan te brengen aan de uitgevoerde werken. 

Artikel 8 
De brug over de Hellegatbeek, geplaatst door de gemeente, blijft eigendom van de gemeente. Indien in de 
toekomst de weg terug wordt afgesloten kan deze  terug door de gemeente worden weggenomen. 

Artikel 9 
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 10 jaar. Zij kan niet eenzijdig worden opgezegd.  
De eigenaar en de gemeente kunnen te allen tijde een evaluatie van deze overeenkomst vragen indien zij van 
mening zijn dat de voorwaarden vermeld in deze overeenkomst niet worden gerespecteerd. 
Na 10 jaar wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd tenzij een van de partijen de andere partij drie 
maanden voor het vervallen van de einddatum aangetekend op de hoogte stelt van de vraag tot stopzetting of 
aanpassing.  
Binnen de drie maanden vindt dan een overleg tussen beide partijen plaats om gezamenlijk de overeenkomst 
stop te zetten of om nieuwe afspraken te maken. 
Wanneer de weg onrechtmatig wordt afgesloten door de eigenaar kan de gemeente de gemaakte kosten 
verhalen op de eigenaar. 

Artikel 10 
Noch de gemeente, noch de eigenaar kunnen andere rechten en plichten afleiden dan degenen vermeld in deze 
overeenkomst. 
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Artikel 11 
Bij betwisting is de rechtbank van Mechelen bevoegd. 

Voor akkoord: 
Opgemaakt en getekend te Berlaar op ……....…….. in 2 exemplaren, waarvan elke partij verklaart er één te 
hebben ontvangen.  
VOOR DE EIGENAAR(S):    VOOR DE GEMEENTE: 
 
Eigenaar   Mevr. Anja Neels, gemeentesecretaris 
 
   Dhr. Walter Horemans, burgemeester” 
 
Overwegende dat de heer Luc De Wilde, Ezenhoek 55, zich op 5 maart 2013 akkoord verklaarde voor 
bovenvermelde engagementsverklaring; 

BESLUIT met 12 ja-stemmen bij 6 onthoudingen 

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

Onthoudingen: Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, John Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens 

 

Koen Kerremans motiveert de onthouding van Groen door de bedenkingen die de partij heeft bij de beloften die 
gedaan zijn om de trage wegen te kunnen uitwerken. 

 

Enig artikel 

Hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde engagementsverklaring tussen de gemeente Berlaar en de heer Luc 
De Wilde in het kader van het project ‘Buurt- en Voetwegen herleven in Klein-Brabant en de Zuiderkempen’ voor 
het deel op gronden 1-C132a en 133d ter realisatie van een trage wegverbinding tussen Ezenhoek en Broekweg. 

 
27. PDPO-project “Buurt- en voetwegen herleven in de regio van Klein-Brabant en de Zuiderkempen”: 
engagementsverklaring tussen de familie Hermans-Van Der Wilt en de gemeente Berlaar tot realisatie 
trage weg Ezenhoek-Broekweg (referentienummers 1f.007 en 1f.013) 
 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 16 september 2008 (punt 26) met betrekking tot de instap van de gemeente 
Berlaar in het PDPO-project “Buurt- en voetwegen herleven in de regio van Klein-Brabant en de Zuiderkempen” 
van IGEMO; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 18 oktober 2011 (punt 12) houdende de bijakte tussen IGEMO en de gemeente 
Berlaar voor het PDPO-project “Buurt- en voetwegen herleven in de regio van Klein-Brabant en de 
Zuiderkempen”; 

Gelet op de collegiale beslissing van 19 juli 2012 (punt 17) houdende de goedkeuring van een ontwerp van 
engagementsverklaring in het kader van dit project; 
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Overwegende dat in de loop van de voorbije maanden meermaals overleg heeft plaatsgevonden tussen de 
dossierbegeleiders van IGEMO en de plaatselijke betrokkenen om tot een zo goed mogelijk consensus te komen 
voor wat het traject en de omkaderende maatregelen betreft; 

Gelet op volgende engagementsverklaring met betrekking tot het gedeelte van het traject op gronden van familie 
Hermans-Van Der Wilt, te weten percelen 1-C-134 en 218: 

“ENGAGEMENTSVERKLARING IN HET KADER VAN HET PROJECT ‘BUURT- EN VOETWEGEN HERLEVEN 
IN KLEIN-BRABANT EN DE ZUIDERKEMPEN’ 

Tussen 
ENERZIJDS, 

Eigenaar  
Naam Hermans, Joannes Baptist & Van Der Wilt, Cesarina Emile 
Adres Bosstraat 44 te 2590 Berlaar 
Hierna genoemd “de eigenaar”, 

ANDERZIJDS, 

De gemeente Berlaar 

Vertegenwoordigd door Anja Neels, gemeentesecretaris 

   Walter Horemans, burgemeester 

Adres   Markt 1, 2590 Berlaar 
Hierna genoemd “de gemeente”, 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 

Artikel 1 
Deze overeenkomst heeft betrekking op de trage weg gelegen: Ezenhoek, verbinding Ezenhoek-Broekweg (kaart 
in bijlage). 
De kaart in bijlage maakt integraal deel uit van deze overeenkomst. 

Artikel 2 
De overeenkomst legt de engagementen van zowel de eigenaar als de gemeente vast betreffende de 
beschreven trage weg. 

Artikel 3 
De eigenaar geeft de toestemming om de trage weg zoals beschreven hierboven: 

- Open te stellen voor wandelaars (zie artikel 4) 
- In te richten (zie artikel 5) 
- Te onderhouden (zie artikel 5) 

Artikel 4 
De trage weg wordt toegankelijk gemaakt voor wandelaars. 
Er wordt aan beide toegangen een bord geplaatst 'honden aan de leiband'. 
Aan beide ingangen van het pad wordt een wandelsluis geplaatst om de toegang van de wandelweg enkel 
mogelijk te maken voor wandelaars. 
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Artikel 5 
De eigenaar geeft de gemeente Berlaar de toestemming om volgende inrichtingswerken op zijn eigendom uit te 
voeren: 

Beschrijving van de werken: 

- Plaatsen van twee brugjes over gracht/waterloop aan de rand van het perceel 1-A-218 (oversteek naar 
perceel 1-C133d en perceel 1-C242) 

- Snoeien van de beplanting en creëren van de wandelstrook (1 m) 
- Plaatsen van een nieuwe afsluiting bestaande uit duurzaam behandelde houten palen met ursusdraad 

van +/- 1,5m hoogte van het ZW-hoekpunt van perceel 1-C-218 tot de noordelijke hoek van perceel 1-C-
134 langs de westzijde van het weiland 

- Plaatsen van een houtkant van 1m breed, bestaande uit inheemse schaduwsoorten (o.a. hulst) 
De eigenaar geeft de gemeente Berlaar de toestemming om volgende onderhoudswerken op zijn eigendom uit te 
voeren: 

Beschrijving van de werken: 

- Onderhoud van het pad 
- Onderhoud aan de bruggen 
- Snoeien van de beplanting en vrijstellen van de wandelstrook (1 m) 
- Onderhoud van de houtkant 

Op het plan in bijlage zijn de voorziene werken gedetailleerd ingetekend. Dit plan maakt integraal deel uit van de 
overeenkomst. 

Artikel 6 
De gemeente verbindt er zich toe de werken zoals hierboven beschreven uit te voeren. 
De gemeente treedt op als wegbeheerder en draagt hiervoor de eindverantwoordelijkheid. 
De gemeente zal, indien van toepassing, de nodige vergunningen aanvragen om de voorziene werken uit te 
voeren. 
De kostprijs voor de voorziene werken, alsook eventuele opmetingskosten, onderhoudskosten e.a. nodig om de 
voorziene werken naar behoren uit te voeren zijn ten laste van de gemeente. 

Artikel 7 
De eigenaar behoudt het volle eigendomsrecht van de grond waarop deze werken worden uitgevoerd. Noch de 
aanleg van de trage weg door middel van aanplantingen of verhardingen noch het onderhoud van de trage weg 
kunnen op enige wijze aanleiding geven tot overdracht van eigendom van de eigenaars aan de gemeente. 

De eigenaar verbindt er zich echter wel toe om geen schade aan te brengen aan de uitgevoerde werken. 

Artikel 8 
De infrastructuur geplaatst door de gemeente en nodig voor de inrichting van de weg, blijven eigendom van de 
gemeente. Indien in de toekomst de weg terug wordt afgesloten kan deze terug door de gemeente worden 
weggenomen. 

Artikel 9 
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 10 jaar. Zij kan niet eenzijdig worden opgezegd.  
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De eigenaar en de gemeente kunnen te allen tijde een evaluatie van deze overeenkomst vragen indien zij van 
mening zijn dat de voorwaarden vermeld in deze overeenkomst niet worden gerespecteerd. 
Na 10 jaar wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd tenzij een van de partijen de andere partij drie 
maanden voor het vervallen van de einddatum aangetekend op de hoogte stelt van de vraag tot stopzetting of 
aanpassing.  
Binnen de drie maanden vindt dan een overleg tussen beide partijen plaats om gezamenlijk de overeenkomst 
stop te zetten of om nieuwe afspraken te maken. 

Indien één der partijen vraagt om de trage weg te verwijderen of op andere wijze af te sluiten of het gebruik ervan 
te stoppen dient hiervoor een overgangsperiode van minimaal zes maanden te worden gegeven tenzij onderling 
anders wordt overeengekomen, teneinde alle partijen de mogelijkheid te bieden zich terdege voor te bereiden op 
deze wijziging. 

 
Wanneer de weg onrechtmatig wordt afgesloten door de eigenaar kan de gemeente de gemaakte kosten 
verhalen op de eigenaar. 

Artikel 10 
Noch de gemeente, noch de eigenaar kunnen andere rechten en plichten afleiden dan degenen vermeld in deze 
overeenkomst. 

Artikel 11 
Bij betwisting is de rechtbank van Mechelen bevoegd. 

Voor akkoord: 
Opgemaakt en getekend te Berlaar op ……....…….. in 2 exemplaren, waarvan elke partij verklaart er één te 
hebben ontvangen.  
VOOR DE EIGENAAR(S):    VOOR DE GEMEENTE: 
Eigenaar   Mevr. Anja Neels, gemeentesecretaris 
 
   Dhr. Walter Horemans, burgemeester” 
 

Overwegende dat de heer Joannes Hermans, Bosstraat 44, zich op 1 april 2014 mondeling akkoord verklaarde 
met bovenvermelde engagementen; 

BESLUIT met 12 ja-stemmen bij 6 onthoudingen 

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

Onthoudingen: Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, John Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens 

Enig artikel 

Hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde engagementsverklaring tussen de gemeente Berlaar en de familie 
Hermans-Van Der Wilt in het kader van het project ‘Buurt- en Voetwegen herleven in Klein-Brabant en de 
Zuiderkempen’ voor het deel op gronden 1-C-134 en 218 ter realisatie van een trage wegverbinding tussen 
Ezenhoek en Broekweg. 
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28. PDPO-project “Buurt- en voetwegen herleven in de regio van Klein-Brabant en de Zuiderkempen”: 
engagementsverklaring tussen de familie Smits-Truyen en de gemeente Berlaar tot realisatie trage weg 
Ezenhoek-Broekweg (referentienummers 1f.007 en 1f.013) 
 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 16 september 2008 (punt 26) met betrekking tot de instap van de gemeente 
Berlaar in het PDPO-project “Buurt- en voetwegen herleven in de regio van Klein-Brabant en de Zuiderkempen” 
van IGEMO; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 18 oktober 2011 (punt 12) houdende de bijakte tussen IGEMO en de gemeente 
Berlaar voor het PDPO-project “Buurt- en voetwegen herleven in de regio van Klein-Brabant en de 
Zuiderkempen”; 

Gelet op de collegiale beslissing van 19 juli 2012 (punt 17) houdende de goedkeuring van een ontwerp van 
engagementsverklaring in het kader van dit project; 

Gelet op de collegiale beslissing van 4 april 2013 (punt 29) houdende de goedkeuring van een 
engagementsverklaring in het kader van dit project tussen de gemeente en de familie Smits-Truyens; 

Overwegende dat in de loop van de voorbije maanden meermaals overleg heeft plaatsgevonden tussen de 
dossierbegeleiders van IGEMO en de plaatselijke betrokkenen om tot een zo goed mogelijk consensus te komen 
voor wat het traject en de omkaderende maatregelen betreft; 

Gelet op volgende engagementsverklaring met betrekking tot het gedeelte van het traject op gronden van familie 
Smits-Truyen, te weten percelen 1-C-242 en 243b: 

“ENGAGEMENTSVERKLARING IN HET KADER VAN HET PROJECT ‘BUURT- EN VOETWEGEN HERLEVEN 
IN KLEIN-BRABANT EN DE ZUIDERKEMPEN’ 

Tussen 
ENERZIJDS, 

Eigenaar  
Naam Familie Smits-Truyen 
Adres Bosstraat 21, 2590 Berlaar 
Hierna genoemd “de eigenaar”, 

ANDERZIJDS, 

De gemeente Berlaar 

Vertegenwoordigd door Anja Neels, gemeentesecretaris 

   Walter Horemans, burgemeester 

Adres   Markt 1, 2590 Berlaar 
Hierna genoemd “de gemeente”, 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 

Artikel 1 
Deze overeenkomst heeft betrekking op de trage weg gelegen: Ezenhoek, verbinding Ezenhoek-Broekweg (kaart 
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in bijlage). 
De kaart in bijlage maakt integraal deel uit van deze overeenkomst. 

Artikel 2 
De overeenkomst legt de engagementen van zowel de eigenaar als de gemeente vast betreffende de 
beschreven trage weg. 

Artikel 3 
De eigenaar geeft de toestemming om de trage weg zoals beschreven hierboven: 

- Open te stellen voor wandelaars (zie artikel 4) 
- In te richten (zie artikel 5) 
- Te onderhouden (zie artikel 5) 

Artikel 4 
De trage weg wordt toegankelijk gemaakt voor wandelaars. 
Er wordt aan beide toegangen een bord geplaatst 'honden aan de leiband'. 
Aan beide ingangen van het pad wordt een wandelsluis geplaatst om de toegang van de wandelweg enkel 
mogelijk te maken voor wandelaars. 

Artikel 5 
De eigenaar geeft de gemeente Berlaar de toestemming om volgende inrichtingswerken op zijn eigendom uit te 
voeren: (beschrijving van de werken) 

- Tractorpoort voor het ruimen van de beek 
- 2 bruggen 
- Nieuwe afrastering: type ursus + kippendraad + bijkomende draad langs perceel aan de bestaande 

palen 
De eigenaar geeft de gemeente Berlaar de toestemming om volgende onderhoudswerken op zijn eigendom uit te 
voeren: (beschrijving van de werken) 

- Onderhoud van het pad 
- Onderhoud aan de bruggen 

Op het plan in bijlage zijn de voorziene werken gedetailleerd ingetekend. Dit plan maakt integraal deel uit van de 
overeenkomst. 

Artikel 6 
De gemeente verbindt er zich toe de werken zoals hierboven beschreven uit te voeren. 
De gemeente treedt op als wegbeheerder en draagt hiervoor de eindverantwoordelijkheid. 
De gemeente zal, indien van toepassing, de nodige vergunningen aanvragen om de voorziene werken uit te 
voeren. 
De kostprijs voor de voorziene werken, alsook eventuele opmetingskosten, onderhoudskosten e.a. nodig om de 
voorziene werken naar behoren uit te voeren zijn ten laste van de gemeente. 

Artikel 7 
De eigenaars behoudt het volle eigendomsrecht van de grond waarop deze werken worden uitgevoerd. Noch de 
aanleg van de trage weg door middel van aanplantingen of verhardingen noch het onderhoud van de trage weg 
kunnen op enige wijze aanleiding geven tot overdracht van eigendom van de eigenaars aan de gemeente. 
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De eigenaar verbindt er zich echter wel toe om geen schade aan te brengen aan de uitgevoerde werken. 

Artikel 8 
De bruggen over de Reetse Beek en de Hellegatbeek, geplaatst door de gemeente, blijven eigendom van de 
gemeente. Indien in de toekomst de weg terug wordt afgesloten kunnen deze terug door de gemeente worden 
weggenomen. 

Artikel 9 
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 10 jaar. Zij kan niet eenzijdig worden opgezegd.  
De eigenaar en de gemeente kunnen te allen tijde een evaluatie van deze overeenkomst vragen indien zij van 
mening zijn dat de voorwaarden vermeld in deze overeenkomst niet worden gerespecteerd. 
Na 10 jaar wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd tenzij een van de partijen de andere partij drie 
maanden voor het vervallen van de einddatum aangetekend op de hoogte stelt van de vraag tot stopzetting of 
aanpassing.  
Binnen de drie maanden vindt dan een overleg tussen beide partijen plaats om gezamenlijk de overeenkomst 
stop te zetten of om nieuwe afspraken te maken. 
Wanneer de weg onrechtmatig wordt afgesloten door de eigenaar kan de gemeente de gemaakte kosten 
verhalen op de eigenaar. 

Artikel 10 
Noch de gemeente, noch de eigenaar kunnen andere rechten en plichten afleiden dan degenen vermeld in deze 
overeenkomst. 

Artikel 11 
Bij betwisting is de rechtbank van Mechelen bevoegd. 

Voor akkoord: 
Opgemaakt en getekend te Berlaar op ……....…….. in 2 exemplaren, waarvan elke partij verklaart er één te 
hebben ontvangen.  
VOOR DE EIGENAAR(S):    VOOR DE GEMEENTE: 
Eigenaar   Mevr. Anja Neels, gemeentesecretaris 
 
   Dhr. Walter Horemans, burgemeester” 
 

Overwegende dat mevrouw Augusta Truyen, Bosstraat 21, zich op 5 maart 2013 akkoord verklaarde met 
bovenvermelde engagementsverklaring; 

BESLUIT met 12 ja-stemmen bij 6 onthoudingen 

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

Onthoudingen: Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, John Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens 

Enig artikel 

Hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde engagementsverklaring tussen de gemeente Berlaar en de familie 
Smits-Truyen in het kader van het project ‘Buurt- en Voetwegen herleven in Klein-Brabant en de Zuiderkempen’ 
voor het deel op gronden 1-C-242 en 243b ter realisatie van een trage wegverbinding tussen Ezenhoek en 
Broekweg. 
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29. PDPO-project “Buurt- en voetwegen herleven in de regio van Klein-Brabant en de Zuiderkempen”: 
engagementsverklaring tussen de VZW Vereniging van de Zusters van Berlaar en de gemeente Berlaar 
tot realisatie trage weg Constant Verhulststraat-Stapveld 
 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 16 september 2008 (punt 26) met betrekking tot de instap van de gemeente 
Berlaar in het PDPO-project “Buurt- en voetwegen herleven in de regio van Klein-Brabant en de Zuiderkempen” 
van IGEMO; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 18 oktober 2011 (punt 12) houdende de bijakte tussen IGEMO en de gemeente 
Berlaar voor het PDPO-project “Buurt- en voetwegen herleven in de regio van Klein-Brabant en de 
Zuiderkempen”; 

Gelet op de collegiale beslissing van 19 juli 2012 (punt 17) houdende de goedkeuring van een ontwerp van 
engagementsverklaring in het kader van dit project; 

Overwegende dat in de loop van de voorbije maanden meermaals overleg heeft plaatsgevonden tussen de 
dossierbegeleiders van IGEMO en de plaatselijke betrokkenen om tot een zo goed mogelijk consensus te komen 
voor wat het traject en de omkaderende maatregelen betreft; 

Gelet op volgende engagementsverklaring met betrekking tot het gedeelte van het traject op gronden van de 
Zusters van Berlaar, te weten percelen 1-B-223 en 224: 

“ENGAGEMENTSVERKLARING IN HET KADER VAN HET PROJECT ‘BUURT- EN VOETWEGEN HERLEVEN 
IN KLEIN-BRABANT EN DE ZUIDERKEMPEN’ 

Tussen 
ENERZIJDS, 

Eigenaar  
Naam VZW Vereniging van de Zusters van Berlaar 
Adres Markt 13 te 2590 Berlaar 
Hierna genoemd “de eigenaar”, 

Gebruiker / pachter 
Naam Franciscus Van Winkel 
Adres Pastorijstraat 30 te 2590 Berlaar 
Hierna genoemd “de gebruiker”, 
 

ANDERZIJDS, 

De gemeente Berlaar 

Vertegenwoordigd door Anja Neels, gemeentesecretaris 

   Walter Horemans, burgemeester 

Adres   Markt 1, 2590 Berlaar 
Hierna genoemd “de gemeente”, 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 

Artikel 1 
Deze overeenkomst heeft betrekking op de trage weg gelegen: Stapveld ter verbinding van de Constant 
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Verhulststraat met het gemeentelijk terrein Stapveld (kaart in bijlage). 
De kaart in bijlage maakt integraal deel uit van deze overeenkomst. 

Artikel 2 
De overeenkomst legt de engagementen van zowel de eigenaar als de gemeente vast betreffende de 
beschreven trage weg. 

Artikel 3 
De eigenaar geeft de toestemming om de trage weg zoals beschreven hierboven: 

- Open te stellen voor wandelaars (zie artikel 4) 
- In te richten (zie artikel 5) 
- Te onderhouden (zie artikel 5) 

Artikel 4 
Voorwaarden voor openstelling. 
Doelpubliek trage weg, in bijzonder fietsers en voetgangers die zich toegang willen verschaffen tot de terreinen ’t 
Stapveld en de gemeentelijke basisschool aldaar. 
De trage weg wordt toegankelijk gemaakt voor wandelaars/fietsers. 

Artikel 5 
De eigenaar geeft de gemeente Berlaar de toestemming om volgende inrichtingswerken op zijn eigendom uit te 
voeren: 

Beschrijving van de werken: 

- Aanleg van een weg conform bijgevoegd plan van aanleg en profielen 
- Plaatsen van een veesas 
- Plaatsen van twee inbuizingen/overwelvingen aan de perceelsranden 
- Rooien van drie bomen 
- Aanplant van vier bomen²  

De eigenaar geeft de gemeente Berlaar de toestemming om volgende onderhoudswerken op zijn eigendom uit te 
voeren: 

Beschrijving van de werken: 

- Onderhoud van de trage weg 
- Onderhoud aan de inbuizingen/overwelvingen 
- Onderhoud van de nieuw aangeplante bomen 

Op het plan in bijlage zijn de voorziene werken gedetailleerd ingetekend. Dit plan maakt integraal deel uit van de 
overeenkomst. 

Artikel 6 
De gemeente verbindt er zich toe de werken zoals hierboven beschreven uit te voeren. 
De gemeente treedt op als wegbeheerder en draagt hiervoor de eindverantwoordelijkheid. 
De gemeente zal, indien van toepassing, de nodige vergunningen aanvragen om de voorziene werken uit te 
voeren. 
De kostprijs voor de voorziene werken, alsook eventuele opmetingskosten, onderhoudskosten e.a. nodig om de 
voorziene werken naar behoren uit te voeren zijn ten laste van de gemeente. 



 61 

Artikel 7 
De eigenaar behoudt het volle eigendomsrecht van de grond waarop deze werken worden uitgevoerd. Noch de 
aanleg van de trage weg door middel van aanplantingen of verhardingen noch het onderhoud van de trage weg 
kunnen op enige wijze aanleiding geven tot overdracht van eigendom van de eigenaars aan de gemeente. 

De eigenaar verbindt er zich echter wel toe om geen schade aan te brengen aan de uitgevoerde werken. 

Artikel 8 
De infrastructuur geplaatst door de gemeente en nodig voor de inrichting van de weg, blijven eigendom van de 
gemeente. Indien in de toekomst de weg terug wordt afgesloten kan deze terug door de gemeente worden 
weggenomen. 

Artikel 9 
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 10 jaar. Zij kan niet eenzijdig worden opgezegd.  
De eigenaar en de gemeente kunnen te allen tijde een evaluatie van deze overeenkomst vragen indien zij van 
mening zijn dat de voorwaarden vermeld in deze overeenkomst niet worden gerespecteerd. 
Na 10 jaar wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd tenzij een van de partijen de andere partij drie 
maanden voor het vervallen van de einddatum aangetekend op de hoogte stelt van de vraag tot stopzetting of 
aanpassing.  
Binnen de drie maanden vindt dan een overleg tussen beide partijen plaats om gezamenlijk de overeenkomst 
stop te zetten of om nieuwe afspraken te maken. 

Indien één der partijen vraagt om de trage weg te verwijderen of op andere wijze af te sluiten of het gebruik ervan 
te stoppen dient hiervoor een overgangsperiode van minimaal zes maanden te worden gegeven tenzij onderling 
anders wordt overeengekomen, teneinde alle partijen de mogelijkheid te bieden zich terdege voor te bereiden op 
deze wijziging. 

 
Wanneer de weg onrechtmatig wordt afgesloten door de eigenaar kan de gemeente de gemaakte kosten 
verhalen op de eigenaar. 

Artikel 10 
Noch de gemeente, noch de eigenaar kunnen andere rechten en plichten afleiden dan degenen vermeld in deze 
overeenkomst. 

Artikel 11 
Bij betwisting is de rechtbank van Mechelen bevoegd. 

Voor akkoord: 
Opgemaakt en getekend te Berlaar op ……....…….. in 2 exemplaren, waarvan elke partij verklaart er één te 
hebben ontvangen.  
VOOR DE EIGENAAR(S):    VOOR DE GEMEENTE: 
Eigenaar   Mevr. Anja Neels, gemeentesecretaris 
 
   Dhr. Walter Horemans, burgemeester” 
 

Overwegende dat de VZW Vereniging van de Zusters van Berlaar (eigenaar), Markt 13, evenals de heer 
Franciscus Van Winkel (gebruiker), Pastorijstraat 30, zich op 25 maart akkoord verklaarden met bovenvermelde 
engagementsverklaring; 

BESLUIT met 12 ja-stemmen bij 6 onthoudingen 
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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, Eddy Verstappen, Walter Horemans 

Onthoudingen: Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, John Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens 

Enig artikel 

Hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde engagementsverklaring tussen de gemeente Berlaar en de VZW 
Vereniging van de Zusters van Berlaar / Franciscus Van Winkel in het kader van het project ‘Buurt- en 
Voetwegen herleven in Klein-Brabant en de Zuiderkempen’ voor het deel op gronden 1-B-223 en 224 ter 
realisatie van een trage wegverbinding tussen Constant-Verhulststraat en ‘t Stapveld. 

30. PDPO-project “Buurt- en voetwegen herleven in de regio van Klein-Brabant en de Zuiderkempen”: 
engagementsverklaring tussen Jan Van De Putte en de gemeente Berlaar tot realisatie trage weg 
Melkouwen-Venushoek (referentienummers 1f.001) 
 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 16 september 2008 (punt 26) met betrekking tot de instap van de gemeente 
Berlaar in het PDPO-project “Buurt- en voetwegen herleven in de regio van Klein-Brabant en de Zuiderkempen” 
van IGEMO; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 18 oktober 2011 (punt 12) houdende de bijakte tussen IGEMO en de gemeente 
Berlaar voor het PDPO-project “Buurt- en voetwegen herleven in de regio van Klein-Brabant en de 
Zuiderkempen”; 

Gelet op de collegiale beslissing van 19 juli 2012 (punt 17) houdende de goedkeuring van een ontwerp van 
engagementsverklaring in het kader van dit project; 

Gelet op de collegiale beslissing van 23 december 2013 (punt 27) houdende de goedkeuring van een 
engagementsverklaring in het kader van dit project tussen de gemeente en de de heer Jan Van De Putte; 

Overwegende dat in de loop van de voorbije maanden meermaals overleg heeft plaatsgevonden tussen de 
dossierbegeleiders van IGEMO en de plaatselijke betrokkenen om tot een zo goed mogelijk consensus te komen 
voor wat het traject en de omkaderende maatregelen betreft; 

Gelet op volgende engagementsverklaring met betrekking tot het gedeelte van het traject op gronden van de heer 
Jan Van De Putte, Venushoek 71 Berlaar, te weten percelen 1-C-132a en 133d: 

“ENGAGEMENTSVERKLARING IN HET KADER VAN HET PROJECT ‘BUURT- EN VOETWEGEN HERLEVEN 
IN KLEIN-BRABANT EN DE ZUIDERKEMPEN’ 

Tussen 

ENERZIJDS, 
Eigenaar  
Naam De heer Van De Putte Jan 
Adres Venushoek 71, 2590 Berlaar 
Hierna genoemd “de eigenaar”, 

ANDERZIJDS, 
De gemeente Berlaar 
Vertegenwoordigd door Anja Neels, gemeentesecretaris 
   Walter Horemans, burgemeester 
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Adres   Markt 1, 2590 Berlaar 
Hierna genoemd “de gemeente”, 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 

Artikel 1 
Deze overeenkomst heeft betrekking op de trage weg gelegen: verbinding Melkouwen-Venushoek (kaart in 
bijlage). 
De kaart in bijlage maakt integraal deel uit van deze overeenkomst. 

Artikel 2 
De overeenkomst legt de engagementen van zowel de eigenaar als de gemeente vast betreffende de 
beschreven trage weg . 

Artikel 3 
De eigenaar geeft de toestemming om de trage weg zoals beschreven hierboven: 

- Open te stellen voor wandelaars (zie artikel 4) 
- In te richten (zie artikel 5) 
- Te onderhouden (zie artikel 5) 

Artikel 4 
De trage weg wordt toegankelijk gemaakt voor wandelaars van zonsopgang tot zonsondergang. 
Verderop, aan de toegang via Melkouwen (zie kaart), wordt een wandelsluis geplaatst om de toegang van de 
wandelweg enkel mogelijk te maken voor wandelaars onder vorm van een overstapje. 

Artikel 5 
De eigenaar geeft de gemeente Berlaar de toestemming om volgende inrichtingswerken op zijn eigendom uit te 
voeren:  

Beschrijving van de werken: 

- Snoeien van de bestaande beplanting 
- Vrijstellen van de wandelstrook 
- Ruimen van de gracht 
- Plaatsen van 2 wandelsluizen, type trap overstap 
- Plaatsen van nieuwe afsluiting bestaande uit kastanjehouten palen met ursusdraad en bovenaan 

prikkeldraad 
- Plaatsen van een nieuwe houten afsluiting met palen en 3 balken 
- Plaatsen van 5 ijzeren tractorpoorten in de afsluiting zodat de toegang tussen de verschillende 

weilanden mogelijk blijft. De exacte plaats van de tractorpoorten wordt in onderling overleg afgesproken 
- Plaatsen van 6 houten tractorpoorten. De exacte plaats van de poorten wordt in onderling overleg 

afgesproken 
- Boren waterput in weiland voor drinkwater dieren 
- Plaatsen van volgende borden: 

o Geen honden 
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o Dieren niet voederen 
o Toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang 
o Tijdelijk bord te plaatsen wanneer jonge dieren op de weide worden gezet 
o 2 borden C5 

De eigenaar geeft de gemeente Berlaar de toestemming om volgende onderhoudswerken op zijn eigendom uit te 
voeren: 

Beschrijving van de werken: 

- Onderhoud van het pad 
- Onderhoud van de beplantingen langs het pad 
- Onderhoud van de wandelsluis 
- Onderhoud van de nieuwe draad en de poorten 
- Opruimen van afval en sluikstort 

Op het plan in bijlage zijn de voorziene werken gedetailleerd ingetekend. Dit plan maakt integraal deel uit van de 
overeenkomst. 

Artikel 6 
De gemeente verbindt er zich toe de werken zoals hierboven beschreven uit te voeren.  
De gemeente treedt op als wegbeheerder en draagt hiervoor de eindverantwoordelijkheid. 
De gemeente zal, indien van toepassing, de nodige vergunningen aanvragen om de voorziene werken uit te 
voeren. 
De kostprijs voor de voorziene werken, alsook eventuele opmetingskosten, onderhoudskosten e.a. nodig om de 
voorziene werken naar behoren uit te voeren zijn ten laste van de gemeente. 

Artikel 7 
De eigenaars behoudt het volle eigendomsrecht van de grond waarop deze werken worden uitgevoerd. Noch de 
aanleg van de trage weg door middel van aanplantingen of verhardingen noch het onderhoud van de trage weg 
kunnen op enige wijze aanleiding geven tot overdracht van eigendom van de eigenaars aan de gemeente. 

De eigenaar verbindt er zich echter wel toe om geen schade aan te brengen aan de uitgevoerde werken. 

De eigenaar mag aan de nieuwe afsluitingen zelf stroom voorzien aan de kant van het weiland. 

De eigenaar verbindt er zich echter wel toe om geen schade aan te brengen aan de uitgevoerde werken. 

Artikel 8 
De overstapjes, de verkeersborden, de draad en de poorten, geplaatst door de gemeente en nodig voor de 
inrichting van de weg, blijven eigendom van de gemeente. Indien in de toekomst de weg terug wordt afgesloten 
kunnen deze  terug door de gemeente worden weggenomen. 

Artikel 9 
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 10 jaar. Zij kan niet eenzijdig worden opgezegd.  

De eigenaar en de gemeente kunnen te allen tijde een evaluatie van deze overeenkomst vragen indien zij van 
mening zijn dat de voorwaarden vermeld in deze overeenkomst niet worden gerespecteerd. 
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Na 10 jaar wordt de overeenkomst telkens na een evaluatie verlengd tenzij een van de partijen de andere partij 
drie maanden voor het vervallen van de einddatum aangetekend op de hoogte stelt van de vraag tot stopzetting 
of aanpassing. 

Binnen de drie maanden vindt dan een overleg tussen beide partijen plaats om gezamenlijk de overeenkomst 
stop te zetten of om nieuwe afspraken te maken. 

Wanneer de weg onrechtmatig wordt afgesloten door de eigenaar kan de gemeente de gemaakte kosten 
verhalen op de eigenaar. 

Artikel 10 
Noch de gemeente, noch de eigenaar kunnen andere rechten en plichten afleiden dan degenen vermeld in deze 
overeenkomst. 

Artikel 11 
Bij betwisting is de rechtbank van Mechelen bevoegd. 

Voor akkoord: 
Opgemaakt en getekend te Berlaar op ……....…….. in 2 exemplaren, waarvan elke partij verklaart er één te 
hebben ontvangen.  
VOOR DE EIGENAAR(S):    VOOR DE GEMEENTE: 
 
Eigenaar   Mevr. Anja Neels, gemeentesecretaris 
 
   Dhr. Walter Horemans, burgemeester” 
 
Overwegende dat de heer Jan Van De Putte, Venushoek 71, zich op 10 december 2013 akkoord verklaarde voor 
bovenvermelde engagementsverklaring; 

BESLUIT met 12 ja-stemmen bij 6 onthoudingen 

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

Onthoudingen: Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, John Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens 

Enig artikel 

Hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde engagementsverklaring tussen de gemeente Berlaar en de heer Jan 
Van De Putte in het kader van het project ‘Buurt- en Voetwegen herleven in Klein-Brabant en de Zuiderkempen’ 
ter realisatie van een trage wegverbinding tussen Melkouwen en Venushoek. 

 
31. Buitenschoolse kinderopvang – goedkeuring opstart buitenschoolse gemelde/niet erkende 
kinderopvang in de lokalen van de Gesubsidieerde Vrije Basisschool H.Hart van Maria, Pastorijstraat 3 te 
Berlaar 
 

Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op het verslag van de Zorginspectie n.a.v. de inspectie in juni 2013 waarbij opgemerkt wordt dat er een 
ernstige, structurele overbezetting is in de vestiging van de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang Roefels 
in het Centrum en dat er eveneens een toenemende overbezetting te merken valt in de vestiging Heikant ; 
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Overwegende dat de gemeente Berlaar hiervoor dringend een oplossing diende te zoeken; 

Overwegende dat de piekmomenten zich manifesteren op maandag-, dinsdag- en donderdagavond van 15.45 
uur tot 17.15 uur; 

Overwegende dat de huidige cijfers op Heikant geen significante pieken van overbezetting meer vertonen, maar 
dat de evolutie hiervan uiteraard niet te voorspellen valt; 

Overwegende dat er – na overleg met de scholen – volgend voorstel vanuit het college naar voor is gekomen: het 
opstarten van een buitenschoolse gemelde/niet erkende kinderopvang  in de lokalen van de Gesubsidieerde Vrije 
Basisschool van het H. Hart van Maria in de Pastorijstraat; 

Overwegende dat – na het afwegen van andere mogelijke scenario’s – voor deze oplossing werd gekozen omdat 
het aantal kinderen dat vanuit de Pastorijstraat wordt opgevangen op onze buitenschoolse kinderopvang Roefels 
veruit de grootste groep vertegenwoordigt en de school vlakbij de huidige gemeentelijke kinderopvang gelegen is; 

Overwegende dat er de voorkeur aan wordt gegeven om de kleuters te blijven opvangen in de lokalen van ons 
IBO Roefels omdat zij nog de meeste zorgen behoeven en hiervoor de gepaste infrastructuur voorhanden is 
binnen onze buitenschoolse kinderopvang; 

Overwegende dat uit recente berekeningen blijkt dat de overbezetting in het centrum kan worden weggewerkt 
door de leerlingen van het tweede tot en met het zesde leerjaar van de Gesubsidieerde Vrije Basisschool H. Hart 
van Maria op de piekmomenten op te vangen in de buitenschoolse (niet erkende) kinderopvang in de lokalen van 
hun eigen school; 

Gelet op het akkoord van alle basisscholen van de gemeente Berlaar met de opstart van buitenschoolse 
gemelde/niet erkende kinderopvang  in de lokalen van de Gesubsidieerde Vrije Basisschool van het H. Hart van 
Maria in de Pastorijstraat 3  vanaf 1 september 2014; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

In de lokalen van de Gesubsidieerde Vrije Basisschool H. Hart van Maria, Pastorijstraat nr. 3 te Berlaar wordt een 
buitenschoolse gemelde/niet erkende kinderopvang  opgestart vanaf 1 september 2014 op maandag-, dinsdag- 
en donderdagavond vanaf 15.45 uur tot 17.15 uur.  

Artikel 2 

In het budget 2014 wordt via budgetwijziging een aparte actie met de nodige budgetten voorzien: 
003.002.007.003: Berlaar voorziet de nodige middelen voor de opstart en kwaliteitsvolle werking van 
buitenschoolse (niet erkende) kinderopvang. 

De gemeente Berlaar zal de kosten van deze buitenschoolse (niet erkende) kinderopvang volledig ten laste 
nemen. 

Voor de begeleiding van deze groep kinderen zal in eerste fase personeel van de buitenschoolse kinderopvang 
worden ingezet om de nodige kwaliteit te kunnen garanderen. Op termijn wordt de piste onderzocht om eventueel 
met een combinatie van begeleiders en vrijwilligers te kunnen werken. 
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Voor het gebruik van de lokalen in de school van de Gesubsidieerde Vrije Basisschool H. Hart van Maria, 
Pastorijstraat 3 te Berlaar zal een gebruiksovereenkomst worden afgesloten. 

Artikel 3 

De ouderbijdrage voor de kinderen die gebruik zullen maken van deze buitenschoolse (niet erkende) 
kinderopvang wordt volledig gelijk gesteld aan deze die is bepaald voor de kinderen van de erkende 
buitenschoolse kinderopvang Roefels. De inkomsten komen volledig toe aan de inrichter van de buitenschoolse 
(niet erkende) kinderopvang, zijnde de gemeente Berlaar. 

Artikel 4 

De ouders van de leerlingen van de Gesubsidieerde Vrije Basisschool H. Hart van Maria, afdeling Pastorijstraat 
zullen schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de opstart van deze buitenschoolse gemelde/niet erkende 
kinderopvang. 

Artikel 5 

Het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang zal n.a.v. deze beslissing worden aangepast. 
Het aangepaste document zal aan de basisscholen van Berlaar en alle ouders die gebruik maken van de 
gemeentelijke kinderopvang verzonden worden. 

Artikel 6 

Deze buitenschoolse kinderopvang zal via het meldingsformulier worden doorgegeven aan Kind en Gezin. 

Artikel 7 

De verdere uitwerking van deze beslissing wordt toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.  

32. Buitenschoolse (gemelde/niet erkende) kinderopvang: goedkeuring gebruiksovereenkomst 
(schooljaar 2014 – 2015) voor het gebruik van de lokalen in de school van de Gesubsidieerde Vrije 
Basisschool H. Hart van Maria, Pastorijstraat 3 te Berlaar 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 43; 
 
Gelet op de artikelen 1875 tot 1891 van het Burgerlijk Wetboek; 
 
Gelet op de huidige raadsbeslissing (punt 31) waarbij de opstart van de buitenschoolse gemelde/niet erkende 
kinderopvang in de lokalen van de Gesubsidieerde Vrije Basisschool H. Hart van Maria , Pastorijstraat 3 te 
Berlaar werd goedgekeurd; 
 
Overwegende dat er voor het gebruik van deze lokalen nog een gebruiksovereenkomst dient afgesloten te 
worden teneinde duidelijke afspraken te maken omtrent het gebruik van deze lokalen en de beperkte vergoeding 
voor kosten van schoonmaak, verwarming, water en elektriciteit; 
 
Gelet op het hiernavolgend ontwerp van gebruiksovereenkomst ; 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GEBRUIKSOVEREENKOMST SCHOOLJAAR 2014-2015 
_______________________________________________________________________ 
 
“ VZW "Vereniging van de Zusters van Berlaar"  
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Markt 13 
2590 BERLAAR 
 
GEBRUIKSOVEREENKOMST SCHOOLJAAR 2014-2015 
 
Tussen de ondergetekenden:  
 
1.  De VZW  "Vereniging  van de Zusters van Berlaar" met maatschappelijke zetel te 2590 Berlaar, Markt 
13, opgericht bij akte verleden voor notaris Louis De Strycker te Lier, op 27 juni 1922, bekendgemaakt in de 
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 03 augustus 1922, en met ondememingsnummer  406   758   018,   
vertegenwoordigd   overeenkomstig   artikel   16  van   de statuten door: 
-Mevrouw Kempen Maria Jozefa, wonende te 2590 Berlaar, Markt 13, 
-Mevrouw Oostens Maria, wonende te Berlaar, Markt 13,  
 
beiden bestuurders en tot die hoedanigheid aangesteld ingevolge beslissing van de buitengewone algemene 
vergadering. van 24 mei  2004,  bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad  van 22 juli 
2004 en verder genoemd "EERSTE PARTIJ". 
 
 
2.  De VZW "Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar" met maatschappelijke zetel te 2590 
Berlaar, Markt 13 en ondememingsnurnmer  461 202 831, vertegenwoordigd door: 
-De heer Johannes  Van Deuren, wonende te 2222 Itegem, Dennenlaan 15, 
-Mevrouw Greet Van Loo, wonende te 2235 Houtvenne,  Stekkestraat  76 
 
 
respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter en tot die hoedanigheid aangesteld ingevolge beslissing 
van de algemene vergadering van 26 november 2009,  bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch 
Staatsblad van 7 januari 2010, en verder genoemd 
"TWEEDE PARTIJ".  
 
3. Het gemeentehestuur van Berlaar, Markt 1; 2590 Berlaar  
vertegenwoordigd door: 
de heer Walter Horemans, burgemeester en mevrouw Anja Neels, gemeentesecretaris  
en verder genoemd  ·  
"DERDE PARTIJ", is overeengekomen  wat volgt. 
 
 
 
Artikel 1. Eerste  partij  geeft in gebruik  aan derde  partij,  die aanvaardt,  de refter van de lagere school 
met daarbij horende berging, de speelplaats van de lagere school en sanitaire installaties, en gelegen te 
Berlaar, Pastorijstraat 3. Derde  partij  verklaart  deze lokalen  goed te kennen  en ze uitsluitend aan te 
wenden voor de buitenschoolse kinderopvang.  
 
Artikel 2. Vermelde infrastructuur  mag door derde partij gebruikt worden gedurende 4,5 uur per week, 
te weten: 
 
 Maandag:  15u45 – 17u15 
 Dinsdag:  15u45 – 17u15 
 Donderdag: 15u45 – 17u15 
 
 
1 
 
Tweede partij behoudt het gebruikersvoorrecht van vermelde accommodatie op de gestelde dag indien nodig voor de eigen 
werking van tweede partij. 
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Derde partij zal hierover 14 dagen vooraf op de hoogte worden gesteld. 
 
Artikel3. Deze overeenkomst treedt in voege op 1september 2014 en eindigt op 30 juni 2015. Zij kan nadien 
verlengd worden.  
 
Artikel 4. De bruiklener (derde partij)  erkent en bevestigt uitdrukkelijk dat hij aan de eerste en de tweede 
partij  voor deze bruikleen geen enkele vergoeding ten welke titel ook betaald heeft of verschuldigd is en dat 
hij het hiervoor beschreven goed kosteloos en ten titel van louter gedoog mag gebruiken. De bruiklener 
(derde partij) zal echter aan de eerste en de tweede partij  een vergoeding van  20 EUR per dag betalen 
voor de verwarming, water- en elektriciteitsgebruik en schoonmaak. Hij ontzegt zich bijgevolg het recht om 
bij einde van de bruikleen enige vergoeding van de eerste of de tweede partij te vorderen om welke reden 
ook 
Deze vergoeding dient per trimester betaald te worden: éénmaal voor de Kerstvakantie, éénmaal voor de Paasvakantie, 
éénmaal voor de grote vakantie. Betaling geschiedt door overschrijving op rekeningnummer  
BE90  4069 0275 2132 van tweede partij, op naam van vzw Vrije Basisscholen van de Zusters van 
Berlaar, afdeling Pastorijstraat-2590 BERLAAR. Niet tijdige betaling kan de 
onmiddellijke beëindiging van de  overeenkomst tot gevolg hebben. · 
 
Artikel 5. De afgevaardigden van eerste en tweede partij hebben te allen tijde vrije toegang tot de lokalen. Derde 
partij zal zich moeten gedragen naar de eventuele aanwijzingen en onderrichtingen van deze afgevaardigden. 
Alzo zal derde partij de lokalen en eventueel ter beschikking gesteld materiaal met zorg en 
verantwoordelijkheidsgevoel in gebruik nemen. Voor eventueel ter beschikking gesteld materiaal door derde partij 
geldt bij gebruik door tweede partij dezelfde zorg en verantwoordelijkheid. 
 
Derde partij dient zo vlug mogelijk en uiterlijk 20 minuten na het verstrijken van de gebruikstijd de  lokalen te verlaten. 
De door derde partij aangestelde verantwoordelijken dienen er nauwgezet toezicht op te houden dat de lokalen na  elk gebruik 
opgeruimd worden. Tevens dienen zij zorg te dragen voor het doven van de lichten, eventueel het regelen van de verwarming 
en het zorgvuldig afsluiten van de lokalen. Schade die zou voortspruiten uit nalatigheid is ten laste  van derde partij. Ingeval van 
opzettelijke beschadiging of wangedrag kan door de afgevaardigden van eerste en tweede partij de toegang tot de  
lokalen aan derde partij ontzegd worden. 
Bijzondere aandacht dient besteed aan de netheid van de sanitaire installaties zodat ze gebruiksklaar zijn bij het 
beëindigen van de activiteiten. Alle gebruikte lokalen en uitrusting worden achtergelaten in de toestand waarin ze zich bij de 
aanvang van de activiteiten bevonden. 
 
Artikel 6. Derde partij verbindt zich ertoe gedurende de gebruiksuren een verantwoordelijke aan te stellen. 
Deze verbindt zich ertoe de lokalen nooit onbewaakt of niet afgesloten achter te laten en steeds zelf 
aanwezig te zijn gedurende de hele duur van de activiteiten. Derde partij zal een 
intern reglement van orde opstellen waarin de verantwoordelijkheid en uit te voeren taken van de 
aangestelde verantwoordelijke zijn opgenomen. 
 
Artikel 7. Eerste en tweede partij zijn niet verantwoordelijk voor enig ongeval dat aan de gebruikers van 
de buitenschoolse kinderopvang van derde partij zou kunnen overkomen. Derde partij is ertoe gehouden de 
nodige verzekering tegen ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid voor alle leden aan te gaan. Tevens 
zal derde partij het gebruikersrisico van de lokalen en installaties laten verzekeren. 
 
Artikel 8. Tweede en derde partij stellen elk een inventaris op van het aanwezig  en eventueel ter 
beschikking gesteld materiaal.  
 
 
Artikel 9. Tweede partij verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat vermelde lokalen tijdens de aangeduide uren 
ter beschikking worden gesteld van derde partij en dit volgens de voorwaarden opgenomen in deze 
overeenkomst. 
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Artikel 10.  In geval van betwistingen voortvloeiende uit deze overeenkomst komen de partijen uitdrukkelijk 
overeen dat alleen de Vrederechter van het Kanton Heist-op-den-Berg bevoegd is. 
 
 
Artikel 11. Iedere partij erkent  één exemplaar van onderhavige overeenkomst te hebben ontvangen. 
 
Opgemaakt in drievoud te Berlaar op 17 juni 2014 en waarvoor handtekenen,  

Eerste partij, VZW Vereniging van de Zusters van Berlaar 

 
Tweede partij, VZW Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar   
 
 
Derde partij, Gemeentebestuur van Berlaar  
 
 
 
“ 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
Bovenvermeld ontwerp van gebruiksovereenkomst aangaande het gebruik van de lokalen van de Gesubsidieerde 
Vrije Basisschool H. Hart van Maria, Pastorijstraat 3 te Berlaar voor de buitenschoolse gemelde/niet erkende 
kinderopvang,  goed te keuren. 
 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen zal de nodige maatregelen treffen voor de uitvoering van dit besluit. 
 
33. Buitenschoolse kinderopvang – goedkeuring wijziging huishoudelijk reglement 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 18 maart 2014 (punt 5) houdende wijziging huishoudelijk reglement, splitsing 
huishoudelijk reglement - retributiereglement voor de buitenschoolse kinderopvang; 
 
Overwegende dat n.a.v. huidige raadsbeslissing (punt 31) houdende goedkeuring opstart buitenschoolse 
gemelde/niet erkende kinderopvang het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang dient 
aangepast te worden; 
 
Overwegende dat op de locatie Heikant op woensdagnamiddag vanaf 14 uur nog slechts een klein aantal 
kinderen aanwezig is en dat het daarom aangewezen is om hier niet langer apart personeel voor in te zetten, 
maar de kinderen vanaf 14 uur met het busje van de kinderopvang onder toezicht van een begeleider te brengen 
naar de locatie Centrum waar ze verder kunnen opgevangen worden; 
 
Gelet op het voorgelegde aldus gewijzigde huishoudelijk reglement voor de buitenschoolse kinderopvang; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
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Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG  
 
Artikel 1 
Keurt het voorgelegde gewijzigde huishoudelijk reglement voor de buitenschoolse kinderopvang goed met ingang 
vanaf 1 september 2014: 
 
 

“HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Buitenschoolse kinderopvang (IBO Roefels en buitenschoolse 

gemelde/niet erkende kinderopvang Pastorijstraat) 
 

 GEMEENTE        

                                                   
  

               B E R L A A R 
 

1 ALGEMEEN 

1.1 Organiserend bestuur 
De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd door  
- Gemeentebestuur Berlaar, 
- Markt 1 
- 2590  Berlaar.  
- Telefoon: 03 410 19 00 

 
De hoofdverantwoordelijken zijn: 
de heer Willy Beullens, Schepen van landbouw, lokale economie, jeugd en gezin. 
mevrouw Anja Neels, Gemeentesecretaris, voor wat betreft de administratieve taken. 

1.2.  Contactpersoon 
Het gemeentebestuur organiseert buitenschoolse (erkende) kinderopvang op twee locaties: 
BERLAAR-CENTRUM BERLAAR-HEIKANT 
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IBO Roefels IBO Roefels 
Kinderland Pastorie 
Ballaarweg 1 Aarschotsebaan 52 
2590  Berlaar 2590  Berlaar 
03 482 08 08 015 25 09 23 
 
En een buitenschoolse gemelde/niet erkende kinderopvang op één locatie: 
Gesubsidieerde Vrije Basisschool Heilig Hart van Maria  
Pastorijstraat 3 
2590 Berlaar 
0491/375.753 
 
De gemeente heeft voor het project een lokale coördinator aangesteld: Caroline Schroven. 
Kantooradres:  
Kinderopvang “Roefels” 
Ballaarweg 1 (ingang via Dr. Van der Borghtstraat) 
2590 Berlaar 
0472/58.19.04 
e-mail:  bko.roefels@berlaar.be 
Voor inschrijvingen, vragen of problemen kan men terecht bij de coördinator telefonisch of na afspraak. 

1.3 Doelgroep 
De kinderopvang staat open voor alle kinderen van het kleuter- en lager onderwijs: 
- die in Berlaar wonen 
- die in Berlaar naar school gaan 
- waarvan één van de ouders in Berlaar tewerkgesteld is 
Kinderen die niet aan één van deze voorwaarden voldoen, kunnen in de schoolvakanties terecht als het 
maximaal aantal toegelaten kinderen niet bereikt is. Na overleg met de coördinator staat dit initiatief tevens open 
voor kinderen met extra zorgbehoefte. 

1.4 Verzekering 
Alle geregistreerde kinderen zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens 
de opvanguren en het vervoer van en naar school of op weg van en naar de woonplaats. 
Wanneer een kind zijn verblijf op de opvang onderbreekt wegens sport- of andere activiteiten dient dit schriftelijk 
door de ouders meegedeeld te worden en kan het opvanginitiatief niet aansprakelijk gesteld worden voor 
gebeurlijke ongevallen die plaats kunnen hebben op deze sport- of andere activiteit.  Het kind is enkel verzekerd 
op weg van en naar deze activiteit.  Indien kinderen zelfstandig naar huis gaan, dient dit schriftelijk gemeld te 
worden aan de begeleiding en zijn zij verzekerd van en naar de woonplaats. 
Kinderen waarbij dit niet schriftelijk gemeld werd en zelfstandig naar de opvang komen zijn niet verzekerd. 
Aangifte van schadegevallen of ongevallen gebeurt aan de leidinggevende of begeleiding.  De aangifte gebeurt 
binnen de twee werkdagen, zodat de verzekeringsinstelling op de hoogte kan gebracht worden. 
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1.5 Inschrijving 
Ouders die van het opvanginitiatief wensen gebruik te maken, schrijven hun kinderen vooraf in bij de coördinator.  
Voor kinderen die niet zijn ingeschreven op de opvang, zijn wij niet verantwoordelijk.  
Per gezin wordt samen met de ouders een dossier opgemaakt. 
Het dossier bestaat uit: 
 ondertekend inschrijvingsformulier (per kind) 
 bewijs van kinderbijslagfonds (bankafschrift of brief van aansluiting) 
 bewijs van gezinssamenstelling (uittreksel uit bevolkingsregister, volmacht gezinssamenstelling) 
 2 klevers van het ziekenfonds 
 bewijs van hoederecht: indien één van de ouders het kind niet mag afhalen 
 bankdomiciliëring  
 attest tewerkstelling in Berlaar (indien niet in Berlaar woonachtig of schoolgaand) 
Belangrijke wijzigingen in de gegevens dienen steeds doorgegeven te worden.                                                  
(bv. adresverandering, wijziging school, Kinderbijslagfonds, nieuwe gezinssamenstelling) 
De persoon die het kind naar de opvang brengt, is verplicht om het kind aan te melden.  Datum en uur van 
aankomst van de kinderen worden door de begeleiding aangeduid op de aanwezigheidslijst en ingegeven in het 
registratiesysteem.  De persoon die het kind komt afhalen is eveneens verplicht dit te melden aan de begeleiding.  
Het vertrekuur wordt genoteerd en ingegeven in het registratiesysteem. 
De aanwezigheidslijst dient zowel bij het brengen als bij het afhalen ondertekend te worden. 
In gevallen waarin ouders niet aanmelden, wordt het maximumtarief aangerekend. 

1.6 Vakantie-inschrijvingen 
Tijdens de vakantieperiodes wordt gevraagd om de kinderen vooraf in te schrijven.  Kinderen die niet 
ingeschreven zijn, kunnen op de opvang terecht op voorwaarde dat het maximum aantal toegelaten kinderen niet 
overschreden is. 
Voor uitstappen dient vooraf ingeschreven en betaald te worden.  Inschrijvingsgeld wordt enkel terugbezorgd na 
voorlegging van een doktersbriefje binnen de 3 dagen. 

1.7 Openingsuren 

 BERLAAR-CENTRUM BERLAAR-HEIKANT PASTORIJSTRAAT 3 
 IBO Roefels IBO Roefels buitenschoolse 

gemelde/niet erkende 
kinderopvang 

maandag  dinsdag, 
donderdag 

  6.45u  tot  8.30u  6.45u tot 8.30u 15.45u tot 17.15u (*) 

  15.30u  tot 18.15u          15.30u tot 18.15u  
woensdag  6.45u tot 8.30u  6.45u tot 8.30u  
  12.00u tot 18.15u  12.00u  tot 14.00u (**)  
vrijdag  6.45u tot 8.30u  6.45u  tot 8.30u  
  15.00u  tot 18.15u  15.00u  tot 18.15u  
vakantiedagen                                                                    6.45u tot 18.15u 
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(*): de buitenschoolse (niet erkende) opvang wordt georganiseerd in de Gesubsidieerde Vrije Basisschool H. Hart 
van Maria, Pastorijstraat 3 te Berlaar voor de kinderen van het 2e tot en met het 6de leerjaar die daar naar school 
gaan. Om 17.15 uur worden deze kinderen door de begeleiding te voet naar opvanglocatie Centrum gebracht 
waar ze verder opgevangen worden. 
(**): na 14 uur worden de kinderen door de begeleiding met het busje van de kinderopvang naar de 
opvanglocatie Centrum gebracht waar ze verder opgevangen worden. 
 
De gefactureerde opvanguren zijn afhankelijk van de openingsuren van de school (zie bijlage). 
Tijdens de schoolvakanties wordt de opvang gecentraliseerd op één locatie, meestal te Berlaar-Centrum. 
De opvang is gesloten de  week tussen Kerstmis en Nieuwjaar. 

2 INTERN WERKINGSKADER 

2.1.    Principes m.b.t. pedagogische beleid: 
“Bezig zijn is belangrijker dan presteren” 
We hanteren geen schoolse aanpak waarbij doelgericht leren centraal staat.  Dat kinderen spelen en daaraan 
plezier beleven is belangrijker dan wat ze daarbij leren. 

“Zelf kiezen” 
Echte vrije tijd is speel-tijd en dat betekent dat het kind inspraak heeft in wat het wil doen.  Na schooltijd wil een 
kind zich ontspannen en dient een keuzemogelijkheid te hebben hoe het dit wil doen:  sommige kinderen willen 
na de drukke schooldag een rustig hoekje opzoeken waar ze alleen kunnen bezig zijn, anderen willen samen met 
leeftijdsgenoten een gezelschapsspel spelen, weer anderen willen zich vooral motorisch uitleven enz. 
Op woensdagnamiddagen en tijdens de vakantiedagen is vrij spel alleen niet voldoende.  De begeleiding voorziet 
dan in een gevarieerd spelaanbod aangepast aan de leeftijd en de mogelijkheden van de aanwezige kinderen.  
Ook hier tracht men een zekere keuzemogelijkheid in te bouwen en blijven de kinderen vrij om deel te nemen aan 
geleide activiteiten.  Kinderen mogen maar moeten niet spelen. 
Hoewel het “zelf kiezen” centraal staat, zijn er activiteiten die gestructureerd dienen te gebeuren: het eetmaal, en 
huiswerk.  Ook al beantwoordt huiswerk niet helemaal aan de vrijetijdsomschrijving, toch is het mogelijk dat 
kinderen hun huistaak in de opvang kunnen maken, gezien het voor sommigen te laat wordt, als zij dit thuis nog 
moeten doen.  Huiswerk maken en individuele huiswerkbegeleiding zien we niet als hoofdelementen binnen de 
opvang. 

“Huiselijke sfeer” 
Een echte vrije keuze maken de kinderen alleen in een omgeving waarin ze zich veilig voelen. Vandaar dat de 
BKO beschikt over eigen lokalen die op maat van de kinderen zijn ingericht. 

2.2 Principes m.b.t. de samenwerking met kinderen en ouders 
Het is evident dat de ouders de eerste en belangrijkste opvoeders blijven maar een kwalitatieve opvang kan veel 
meer betekenen dan een noodoplossing voor werkende ouders. 
In de BKO wordt het kind gerespecteerd om wie het is.  Elk kind wordt persoonlijk begroet en opgevangen. 
De begeleiding stimuleert de kinderen in hun zelfvertrouwen door hen aan te spreken op hun vaardigheden, door 
rekening te houden met hun voorkeuren en door hun eigen initiatief te bevorderen.  Er worden inspanningen 
geleverd om in elk kind de specifieke kwaliteiten te ontdekken waarover het beschikt. 
Tevens worden alle middelen ingezet om achter moeilijk gedrag de onderliggende oorzaken te zoeken. 
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De adviserende inbreng van de ouders moet gestimuleerd worden.  Zij moeten op een gestructureerde wijze 
inbreng kunnen doen van ideeën.  Dit kan via informatievergadering of vertegenwoordiging in het lokaal overleg.  
Ouders worden ook uitgenodigd om persoonlijk contact op te nemen met de dagelijkse begeleiding of coördinator 
van het project. 
De inbreng van de ouders is adviserend en zal nagevolgd worden in de mate dat ze de werking van de BKO niet 
tegenwerkt of bemoeilijkt.  Het belang van het globale project staat voorop en primeert boven de individuele 
belangen. 

2.3 Principes m.b.t. de samenwerking met externen. 
We vinden het belangrijk om contacten te leggen met andere partners, bv. met het lokale overleg in de 
gemeente, met andere opvanginitiatieven binnen en buiten de gemeente, de scholen, de gemeentelijke 
diensten,…  
 

3 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN DE OUDERS EN HET IBO 

3.1 Breng- en haalmomenten. 
De kinderen worden ’s morgens door één van de ouders gebracht en ’s avonds afgehaald.  Indien een andere 
regeling is voorzien (familie, vrienden…) dan moet dit vermeld worden op de inschrijvingsfiche of dient de 
begeleiding schriftelijk verwittigd te worden. 
Indien dit niet is gebeurd, mogen wij weigeren de kinderen mee te geven. 
Treedt in de loop van de opvang een wijziging op in het ouderlijk gezag of het verblijfs- of bezoekrecht, dan is het 
nodig om dit te laten aanpassen op het inschrijvingsformulier.   
We vragen om jouw kind voor sluitingstijd af te halen.  Bij herhaaldelijk laattijdig afhalen vragen we om een 
andere oplossing te zoeken die beter aansluit bij je behoefte.  Indien je niet meewerkt, kan dit leiden tot het 
beëindigen van de opvang.  

3.2 Brengen en halen van kinderen naar/van de school  
Vervoer  van en naar school wordt door de opvang georganiseerd in samenspraak met de scholen. 
De verplaatsingen van en naar de school gebeuren op een veilige wijze en onder gepaste begeleiding.  De 
begeleiders van het IBO brengen de kinderen ’s ochtends naar de school.  ’s Avonds worden de kinderen op de 
school afgehaald door de begeleiders en naar de BKO gebracht. 

3.3 Voeding 
Op de opvang worden geen warme maaltijden aangeboden. Elk kind brengt op woensdag en in de vakantie een 
lunchpakket en een tussendoortje mee.   
Indien de kinderen lang op de opvang blijven, gelieve zelf iets extra te voorzien voor de kinderen.  
Tijdens activiteiten is het mogelijk dat er (warm) eten gemaakt wordt.  

3.4 Kleding en verzorging 
Trek je kind gemakkelijke kledij en stevig schoeisel aan, waarmee het kind voluit kan spelen. Voor schoolvrije 
dagen en vakanties is speelkledij het meest aangewezen. 
Bij sommige activiteiten vragen we vooraf om reservekledij te voorzien. Om verloren voorwerpen te vermijden 
vragen we om de jassen, boekentassen, brooddozen en andere waardevolle voorwerpen te tekenen. 
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Gelieve bij warm weer uw kind thuis in te smeren met zonnecrème en zonnecrème en een petje/hoedje mee te 
geven naar de opvang. 

3.5 Opvang van een ziek kind 
Zieke kinderen kunnen niet naar de opvang komen.  
Symptomen waarbij een kind niet mag komen: 
- diarree; 
- braken; 
- zeer zware hoest; 
- koorts (>38,5°); 
- elk kind dat wegens ziekte zoveel aandacht vraagt dat de gezondheid en/of de veiligheid van de andere 

kinderen niet meer gegarandeerd kan worden (bijvoorbeeld: te prikkelbaar, onophoudelijk huilen); 
- elk kind dat niet kan deelnemen aan de normale activiteiten van de opvang wegens een ziektetoestand. 
Indien je kind een besmettelijke ziekte heeft en op de opvang is geweest, wordt er gevraagd om dit te melden.  
Indien een ouder op de hoogte is van medische problemen van hun kind, die een gevaar zouden kunnen 
betekenen (bv. luizen) dienen zij dit te signaleren. 
De ouders brengen de begeleiders of coördinator in kennis van gedrags- en of andere problemen van de 
kinderen, zoals bv. ADHD,… . 

3.6 Regeling in geval een kind ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens de opvang 
Wanneer een kind ziek wordt in de buitenschoolse opvang of onverwacht een ongeval heeft, dan verwittigt de 
begeleiding : (naargelang de ernst van de ziekte of het ongeval) 
- de ouders van het kind of een opgegeven persoon die hen vervangt en steeds bereikbaar is. 
- de huisdokter (indien nodig) 
- de hulpdiensten  
- de coördinator 
Eventuele dokters- en apothekerskosten zijn ten laste van de ouders/ verzekering.  Samen met de ouders en/ of 
arts wordt de verdere aanpak besproken.  In de meeste gevallen is de beste oplossing dat het kind zo snel 
mogelijk wordt afgehaald.  Het belang van het zieke kind staat voorop, maar er wordt ook rekening gehouden met 
het belang van de andere opgevangen kinderen. 
In elke opvang is een EHBO-kast aanwezig.  Enkel de begeleiders hebben toegang tot deze kast.  
Aan elke telefoon hangt een lijst met noodnummers en een lijst van dokters in de buurt.  In geval van ziekte 
kunnen de begeleiders een dokter bellen, indien mogelijk de huisdokter van het kind.  In ernstige gevallen kunnen 
de begeleiders het kind naar het ziekenhuis laten voeren per ambulance. Er gaat steeds een begeleider mee, die 
bij het kind blijft totdat een van de ouders ter plaatse is. 

3.7 Medicatie 
In principe wordt er geen medicatie toegediend.  We raden je aan om je huisarts te vragen medicatie voor te 
schrijven die bij voorkeur ’s morgens en ’s avonds door jezelf kan worden toegediend.   
Wanneer een kind toch geneesmiddelen moet innemen, dan is een schriftelijke attest van de apotheker (ouders) 
of de behandelende arts verplicht. Het attest bevat minstens volgende informatie: de naam van de voorschrijver, 
naam van het kind, naam van het geneesmiddel, de afleveringsdatum, de dosering van het geneesmiddel, de 
wijze van toediening, de einddatum of duur van de behandeling.  



 77 

3.8 Regels voor de kinderen 
Aangezien kinderopvang zich situeert in de vrije tijd, is er een ruim spelaanbod aanwezig. Het kind dient zich te 
houden aan de geldende afspraken en instructies van de begeleiding. 
Eten en drinken doen we aan tafel.  De kinderen moeten zelfstandig kunnen eten. De kinderen brengen zelf hun 
middageten mee.  Ook drank, koeken en fruit mogen meegebracht worden maar geen snoep. 
Op de opvang kunnen de kinderen water krijgen.  Tussendoortjes en drank (zelf te voorzien) worden op vaste 
tijdstippen gegeven.   
Ieder kind mag zich vrij in de verschillende lokalen bewegen.  Uit veiligheidsoverwegingen kunnen hierop in 
drukkere periodes uitzonderingen gemaakt worden waaraan de kinderen zich dienen te houden.  Kinderen 
mogen niet op eigen initiatief, zonder toestemming naar buiten.   
De keuken mogen ze uit veiligheidsoverwegingen niet alleen betreden. 
Kinderen mogen buiten spelen.  Voor en na school wordt er in dit buitenspel rekening gehouden met kledij. 
Tijdens de vakanties en op schoolvrije dagen gaan we ervan uit dat de kinderen speelkledij dragen. 
Jassen, mutsen, sjaals hangen we aan de kapstok.  Vuilnis hoort thuis in de vuilnisbak. 
Kinderen helpen mee met het opruimen van speelgoed en knutselgerief. 
Wanneer een kind zaken met opzet vernielt of de regels niet respecteert, worden de ouders hiervan op de hoogte 
gebracht. 

3.9 Onvoorziene uitstappen 
Op rustige momenten kan er een onvoorziene uitstap plaatsvinden.  De ouders zullen hiervan, indien mogelijk, op 
het moment zelf op de hoogte gebracht worden.  De begeleiding zal steeds nagaan of deze uitstap past binnen 
de uren dat het kind dient opgevangen te worden. 
 

4 GELDELIJKE BEPALINGEN 

4.1 Financiële bijdrage van de gezinnen  
De tarieven zijn conform “Het besluit van de Vlaamse regering houdende erkenning- en subsidiëringvoorwaarden 
van initiatieven voor Buitenschoolse Opvang” 
Het gemeentebestuur behoudt het recht om tarieven aan te passen.  Van elke aanpassing van de financiële 
bijdrage van de gezinnen  word je schriftelijk op de hoogte gesteld.  
Voor de tarieven wordt verwezen naar het geldende retributiereglement op het gebruik van de buitenschoolse 
kinderopvang. 
 

4.4 2 Bijkomende retributie. 
De opvang is open tot 18.15u.  Misbruik van de openingsuren wordt niet toegestaan. 
Indien de kind(eren) na 18.30u worden afgehaald, wordt een forfaitaire vergoeding aangerekend zoals bepaald in 
het retributiereglement. 
Tijdens de vakantieperioden wordt gevraagd om de kinderen vooraf in te schrijven. 
Alle reservaties worden aangerekend tenzij de ouder schriftelijk annuleert mits voorlegging van een doktersattest. 
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4.3 Betalingswijze 
De betaling dient te gebeuren via domiciliëring. De ouder op wiens naam de facturen  worden  gemaakt, tekent 
een mandaat op basis waarvan  de gemeente de facturen van de buitenschoolse kinderopvang vanaf de 10de van 
de maand rechtstreeks kan invorderen bij de bank. ‘ 
 De facturen worden opgemaakt aan de hand van de ingegeven aanwezigheidsuren. Betwistingen van de factuur 
worden aanvaard tot de 25ste van de maand, uitsluitend bij de coördinator van de kinderopvang.  Correcties 
worden bij de factuur van de volgende maand doorgevoerd.  Indien er niet gereageerd is voor de 25ste worden 
vergissingen niet meer rechtgezet. Vanaf de 10de van de maand dient provisie voorzien te worden voor de 
betaling van de factuur.  
De ouder op wiens naam de factuur wordt gemaakt verbindt zich er toe om bij 2 openstaande facturen het ocmw  
te contacteren met de vraag tot budgetbegeleiding.  Eveneens geeft hij toelating aan het initiatief  zijn dossier 
over te maken aan het ocmw van zijn woonplaats.  Indien er binnen de termijn van twee weken geen dossier 
werd opgestart bij het ocmw worden de kinderen geschorst na beslissing van het schepencollege.  Er wordt 
steeds een bericht van schorsing gestuurd via aangetekende post. 

4.4 Opzegmodaliteiten voor de ouders 
Er is geen opzegging nodig van de ouders.  Ouders die geen beroep meer doen op de buitenschoolse opvang 
(schoolverandering, verhuis,..) brengen hier de opvang van op de hoogte.  

4.5 Opzegmodaliteiten voor de voorziening  
De BKO kan de opvang eenzijdig beëindigen: 
- indien het kind de huisregels niet respecteert, dingen vernielt of verbale of lichamelijke agressie gebruikt 

tegen begeleiders of andere kinderen.  De ouders worden hiervan eerst op de hoogte gebracht en worden er 
afspraken gemaakt.  Als er wordt vastgesteld dat het gedrag van het kind niet verbetert, heeft de BKO het 
recht om het kind de toegang tot de opvang te weigeren.  

- als je als ouder de bepalingen van het huishoudelijk reglement niet naleeft en je geen gevolg geeft aan de 
mondelinge en schriftelijke verwittigingen van de BKO. 

- wanneer er geen bemiddeling meer mogelijk is tussen ouders en/of kind en begeleiding en/of coördinator 
van de opvang 

De opzeggingsbrief wordt aangetekend verstuurd en vermeldt de reden en ingangsdatum van de schorsing.  

5 SLOTBEPALINGEN 

5.1 Meldingsplicht 
Het initiatief heeft een meldingsplicht t.a.v. Kind en Gezin. Om het aanbod van buitenschoolse kinderopvang 
binnen de gemeente doordacht uit te bouwen, heeft de gemeente een lokaal overleg opgericht waarbinnen het 
bestaande aanbod onderzocht en geoptimaliseerd wordt.  IBO Roefels Centrum + Heikant wordt eveneens 
geëvalueerd door Kind en Gezin wat betreft pedagogische werking, ouderparticipatie, begeleiding, infrastructuur, 
veiligheid en gezondheid. 

5.2 Klachtenbehandeling 
Om de ouders maximale inspraak te bieden in de opvang van hun kinderen zijn volgende mogelijkheden 
gewaarborgd: 
- Ouders kunnen tijdens de openingsuren toegang krijgen tot alle lokalen 
- Ouders kunnen deelnemen aan het lokaal overleg in de gemeente 
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- Ouders worden uitgenodigd op info- en overlegavonden 
 
Ouders die hun ontevredenheid jegens de kinderopvang willen uiten, kunnen zich steeds richten tot de 
coördinator of tot één van de aanwezige begeleiders. De klacht moet minstens aan één van volgende 
voorwaarden voldoen: 

-  de opmerking wordt als klacht geformuleerd; 
- de opmerking gaat over het functioneren van een personeelslid dat ernstige gebreken vertoont  
    op het  vlak van vaardigheden en/of attitudes. 

 
Er volgt steeds een antwoord vanuit de dienst binnen dertig dagen, mondeling of schriftelijk. De coördinator volgt 
de klacht op en laat de ouders weten welk gevolg er aan hun klacht of foutmelding gegeven wordt. Ingeval 
onmogelijk binnen de dertig dagen gereageerd kan worden, zullen de betrokkenen over het verdere verloop van 
de klachtenbehandeling geïnformeerd worden.  
Wanneer de ouders met hun klacht of aanmerkingen aangaande de opvang niet terecht kunnen bij de 
begeleiding of de coördinator kunnen zij terecht bij : 
-  Willy Beullens, Schepen, willy.beullens@berlaar.be, 0478/ 29 37 80 
-  Anja Neels, Gemeentesecretaris, anja.neels@berlaar.be, 03/410 19 08  
-  de klachtendienst van Kind & Gezin: 
   Hallepoortlaan 27 
   1060 BRUSSEL     
  Tel: 02 533 14 14                    
   e-mail: klachtendienst@kindengezin.be 
 

5.3 Naleving van de wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
Overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 betreffende de erkennings- en 
subsidiëringsvoorwaarden kan de BKO persoonsgebonden gegevens opvragen.  Het betreft administratieve 
gegevens van het kind, de ouders en het gezin, eventueel financiële gegevens en medische gegevens over het 
kind.  Voor zover relevant voor de opvang kan de BKO ook sociale gegevens of medische inlichtingen van 
andere gezinsleden registeren.  Medische gegevens kunnen enkel opgevraagd worden onder de 
verantwoordelijkheid van een arts. 
Administratieve en sociale gegevens worden opgevraagd onder de verantwoordelijkheid van de leidinggevende. 
Overeenkomstig de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heb je als ouder recht op 
toegang tot de administratieve gegevens die je kind, jezelf of je gezin betreffen en kan je verbetering ervan 
vragen.  
Onze medewerkers delen geen informatie over je kind, of zijn/haar verblijf mee aan derden. Zij nemen de nodige 
discretie in acht.  
 

5.4 Schriftelijk akkoord 
Een schriftelijke verklaring over de kennisname en het akkoord met het huishoudelijk reglement wordt door de 
ouders ondertekend en wordt bewaard door het opvanginitiatief.  De ouders beschikken over het huishoudelijk 
reglement dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd en door betrokken partijen werd ondertekend.  Het 
opvanginitiatief en het gemeentebestuur beslissen, waar het huishoudelijk reglement niet voorziet, over de 
vragen of problemen waarmee het opvanginitiatief geconfronteerd wordt.  
 
Dit reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 juni 2014. 

mailto:willy.beullens@berlaar.be
mailto:anja.neels@berlaar.be
mailto:klachtendienst@kindengezin.be
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Wie meer uitgebreide informatie wenst te bekomen, kan op vraag ons kwaliteitshandboek inzien. 
Het geldende retributiereglement wordt samen met het huishoudelijk reglement bezorgd aan de ouders.” 

 
Artikel 2 
Het gewijzigde huishoudelijk reglement voor de buitenschoolse kinderopvang wordt toegezonden aan de centrale 
dienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel en uitgedeeld aan de betrokken ouders. 
 
34. Huishoudelijk Reglement Speelplein Kriebels 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op de vrijwillige ontbinding van de vzw Speelplein Kriebels en de integratie van de werking in de 
gemeentelijk dienst Vrije Tijd waarvan kennis werd genomen in de gemeenteraadszitting van 18 maart 2014, punt 
9; 
 
Om duidelijke afspraken te kunnen maken dient een huishoudelijk reglement opgemaakt te worden; 
 
Gelet op het ontwerp van huishoudelijk reglement, opgemaakt door de dienst Vrije Tijd; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Enig artikel 
 
Keurt het voorgelegde huishoudelijk reglement voor speelplein Kriebels goed met ingang van heden: 
 
Huishoudelijk reglement 
Speelpleinwerking Kriebels 
 
De organisatie 
 
A. De speelpleinwerking wordt georganiseerd door de Gemeente Berlaar in samenwerking met de stuurgroep 
Speelpleinwerking Kriebels. Deze stuurgroep  is gegroeid uit een samenwerkingsverband tussen Kinderland 
VZW en de gemeente Berlaar. 
 
B. De pleinleiding  staan in voor de dagelijkse organisatie van de speelpleinwerking. Dat betekent dat zij dagelijks 
de diverse taken (onthaal, middagtoezicht, opbergen materiaal, … ) verdelen, het team monitoren motiveren en 
superviseren wat betreft activiteitenaanbod en diverse verantwoordelijkheden zoals de fysieke en morele 
veiligheid van kinderen, de materiële verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid voor de goede naam van de 
speelpleinwerking… 
Ze stellen vooraf weekthema’s op, bereiden een groot spel voor, begeleiden de kinderen en monitoren op 
uitstappen. Ze voorzien elke avond een avondvergadering en een voorbereidingsmoment voor de volgende dag. 
Ze werken in een vrijwilligersstatuut en ontvangen hiervoor een (forfaitaire ) kostenvergoeding.  
 
C. De coördinator organiseert wekelijks een onthaalmoment voor de monitoren in de vorm van een 
maandagmorgenvergadering waar werking en organisatie worden toegelicht. Hij/zij stelt planningen en 
reglementen op, maakt afspraken en kijkt erop toe dat deze worden nageleefd. De coördinator overziet het hele 
gebeuren, zorgt er voor dat ook de weekoverschrijdende activiteiten tot een goed einde worden gebracht. 
 
D. De begeleiding van de kinderen zal gebeuren door monitoren, die werken in een vrijwilligersstatuut en hiervoor 
een (forfaitaire) kostenvergoeding ontvangen. 
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De deelnemers 
 
A. De speelpleinwerking richt zich naar alle kinderen tussen 5 tot 15 jaar. De kinderen tussen de 5 en 15 jaar 
worden ingedeeld in 5 leeftijdsgroepen op basis van hun geboortedatum. Indien kinderen, omwille van mentale of 
fysieke beperkingen, beter passen in een leeftijdscategorie lager kan dit besproken worden met de coördinator. 
 
B. Wanneer de deelnemers van het speelplein meermaals storend gedrag vertonen, zowel verbaal als fysiek, kan 
de coördinator in overleg met de verantwoordelijke van de dienst Vrije Tijd van de gemeente Berlaar een 
schorsing van de deelnemer voor een bepaalde periode uitspreken. 
 
Periode 
 
A. De speelpleinwerking heeft plaats elke weekdag tijdens de periode van 8 weken in juli en augustus. Inschrijven 
kan van 9u00 tot 9u45 en van 13u00 tot 13u40. 
 
B. De kinderen kunnen opgehaald worden ’s middags tussen 11u50 en 12u00 en ’s avonds tussen 16u00 en 
17u00 tijdens het vrij spel. We vragen om deze uren te respecteren. Kinderen afhalen tijdens de activiteiten kan 
bij uitzondering en moet ’s morgens bij het inschrijven gemeld worden. Er kan niet gegarandeerd worden dat alle 
kinderen op elk moment op de speelterreinen zijn. Sommige activiteiten kunnen doorgaan in het bos, het 
stapveld, of in één van de binnenlocaties. Ook het maken van een tocht behoort tot de mogelijkheden. 
 
C. De coördinator behoudt zich het recht voor om in overleg met de verantwoordelijke van de dienst Vrije Tijd van 
de gemeente de werkingsperiode op te schorten voor een bepaalde periode.  Dit kan bij gebrek aan voldoende 
monitoren en in geval van afbrekend en negatief gedrag bij één van de deelneem(st)ers. 
 
Infrastructuur 
 
A. De werking gaat door op de speelterreinen van Kinderland VZW, met uitgebreide houten spelconstructies, 
aangepast aan alle leeftijden. 
 
Bij slecht weer wordt de werking verplaatst naar: 
* enkele binnenlocaties van de Kinderland VZW; 
* de sporthal na toestemming van de sportfunctionaris. 
Uitstappen naar de markt, het bos, of een andere locatie zijn steeds mogelijk, mits toestemming van de 
pleinleiding of coördinator en de verantwoordelijke van de dienst Vrije Tijd. 
 
B. Bij verplaatsingen kan het speelplein gebruik maken van het busje van de buitenschoolse kinderopvang. Bij de 
daguitstappen op donderdag en de zwembeurten op woensdag wordt er een grote bus ingelegd. 
 
C. Er is voldoende spel- en sportmateriaal voorhanden, dat centraal bewaard wordt in het materialenlokaal op het 
speelplein.  
 
Rechten en plichten van de deelnemers 
 
De deelnemende kinderen hebben het recht op een speelse, sportieve en creatieve begeleiding door monitoren. 
De kinderen dienen ingeschreven te worden in het inschrijflokaal en daarvoor het gepaste bedrag bij zich te 
hebben. Indien er speciale wensen zijn (vb: vroeger opgehaald worden) moet dit bij de inschrijving gemeld 
worden. 
De kinderen dienen zich te schikken naar de richtlijnen hun opgelegd door de monitoren de pleinleiding en de 
coördinator. Op en buiten de terreinen gelden een aantal afspraken die geregeld zullen kenbaar gemaakt 
worden. 
 
Beschadigingen 
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Beschadigingen die veroorzaakt worden door vandalisme zullen hersteld worden op kosten van de ouders van de 
deelnemer die aansprakelijk is. 
 
Ziekte, ongeval en verzekeringen 
 
A. Bijzonderheden in verband met de gezondheid van hun kinderen moeten door de ouders en aan de hand van 
een medische fiche aan de pleinleiding worden medegedeeld. Het is de monitoren verboden deze informatie aan 
anderen door te spelen dan de verpleegkundige of de arts die het kind behandelt. 
Ongeval of ziekte moet onmiddellijk gemeld worden aan de pleinleiding. De verantwoordelijke laat, indien nodig, 
het kind verzorgen door de verpleegkundige van Kinderland VZW, of laat het kind behandelen door een 
geneesheer. De ouders worden verwittigd bij ernstig ongeval of ziekte van hun kind. In de mate van het mogelijke 
zal er rekening gehouden worden met de huisarts die de ouders opgeven via de medische fiche.  
 
B. In het monitorenlokaal is een EHBO-koffer aanwezig. Bij verplaatsingen is er voor elke groep een eenvoudige 
EHBO-tas voorzien om mee te nemen. 
 
C. Alle deelnemers aan activiteiten zijn tijdens de speelpleinwerking verzekerd, zowel voor burgerlijke 
aansprakelijkheid als voor lichamelijke ongevallen (polisnr. 45.018.221) 
 
D. De gemeente voorziet eveneens een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (polisnr. 45.203.984) en 
lichamelijke ongevallen (polisnr. 6.050.120) voor monitoren in het vrijwilligersstatuut. 
 
E. In de infobrochure is een medische fiche voorzien die de ouders reeds thuis dienen in te vullen en ten laatste 
mee te geven bij de eerste inschrijving. De medische fiches zullen bewaard worden op de dienst Vrije Tijd.  De 
pleinleiding en coördinator beschikken eveneens over deze gegevens.  De medische fiches kunnen ook voordien 
bij de dienst Vrije Tijd van de gemeente bezorgd worden. 
 
Maaltijden 
 
De kinderen brengen eigen boterhammen en drankjes mee. Kinderen kunnen een gratis beker soep krijgen. 
Tijdens de middag is er voldoende toezicht voorzien. Alle kinderen krijgen een gratis koek en een drankje als 
vieruurtje. Op vrijdagnamiddag wordt dit een ijsje. 
Op het speelplein is er een drankfontein voorzien waartoe de kinderen steeds toegang hebben. Bij warm weer 
zullen er tijdens de activiteiten voldoende drankpauzes worden ingelast door de monitoren. 
 
Tarief 
 
Het tarief is vastgesteld in het geldende retributiereglement op het gebruik van Speelplein Kriebels. 
Het tarief van de uitstappen wordt jaarlijks door het college van burgemeester en schepenen bepaald. 
Bij de uitstappen op woensdag en donderdag wordt de dagprijs aangerekend plus de kosten voor de uitstap die 
vermeld staan in de zomerbrochure. 
De ouders of hun kinderen betalen per deelnemingsdag en contant. Er wordt gevraagd om bij voorkeur gepast te 
betalen. 
 
Beeldmateriaal 
 
Bij iedere inschrijving verklaart de ouder zich akkoord dat er beeldmateriaal gemaakt kan worden van zijn/haar 
zoon of dochter. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor publiciteit via één van de gemeentelijke kanalen. 
 
Reglement 
 
Ouders en gebruikers hebben altijd recht op inzage in dit huishoudelijk reglement. Dit kan worden opgevraagd 
aan het inschrijflokaal, op de gemeentelijke dienst Vrije Tijd (Markt 3) en de website van de gemeente Berlaar 
www.berlaar.be. 
 

http://www.berlaar.be/
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35. Controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen voor de aanslagjaren 2014 tot en 
met 2019 
 
Gelet op de wet van 14 november 1893, betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen (BS 6 december 1983); 
 
Gelet op het KB d.d. 20 juli 2000 houdende invoering van de euro in de regelgeving die ressorteert onder het 
ministerie van Binnenlandse Aangelegenheden; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
 
Overwegende dat in de raadszitting van december 2013 en deze van heden de toelagen werden gestemd; 
 
Gelet op eventuele andere toelagen die nog zullen worden gestemd tot en met 2019; 
 
Overwegende dat de aanwending en de wijze van verantwoording van deze toelagen voor de verkrijgers, door de 
gemeenteraad nog moet worden bepaald; 
 
Overwegende dat het belangrijk is om het openbaar domein in goede staat te behouden, ook indien dit ter 
beschikking gesteld wordt van particulieren of verenigingen voor het ontplooien van activiteiten; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Artikel 1 
 
De wet van 14 november 1983 is niet van toepassing op de gemeentelijke toelagen met een waarde lager dan 
1.239,47 euro. De trekkers van deze toelagen zijn enkel onderworpen aan de bepalingen van de artikelen 3 en 7, 
eerste lid, 1°, van de hiervoor vermelde wet. 
Deze toelage wordt toegekend als werkingstoelage. 
 
Artikel 2 
 
De verkrijgers van toelagen tussen 1.239,47 euro en 24.789,35 euro worden vrijgesteld van de door de wet van 
14 november 1983 voorgeschreven verplichtingen, behalve deze volgend uit de bepalingen van de artikels 3 en 
7, eerste lid.  
Voor deze toelagen dienen (tot uiterlijk 3 maanden na het evenement/initiatief)  facturen te worden voorgelegd  
waaruit blijkt dat het subsidiebedrag werd gebruikt voor het doel waarvoor het werd toegekend.  
Maximum  50% van het subsidiebedrag kan vóór het evenement worden uitgekeerd na voorlegging van facturen.  
Het voorschot is terugvorderbaar indien de gesubsidieerde activiteit niet doorgaat. 
 
Artikel 3 
 
Bij gebruik van het openbaar domein moet de gemeentelijke infrastructuur in oorspronkelijke staat worden 
gehouden/eventueel hersteld door de particulier of vereniging die dit openbaar domein ter  beschikking kreeg 
voor de ontplooiing van zijn/haar  activiteiten. 
Indien dit niet gebeurt, zullen de herstelkosten van de subsidie worden afgehouden en een eventueel saldo zal 
worden aangerekend. 
 
36. BIJKOMENDE PUNTEN 
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OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN VOLGENDE PUNTEN OP DE 
AGENDA GEPLAATST DOOR: 
 
Raadsleden Jef Daems en John Steurs 
 
36.I. Toestand Ballaarweg 
 
In de gemeenteraad van 18 februari 2014 heeft SamBA gevraagd of de erbarmelijke toestand van de Ballaarweg 
kon hersteld worden, zodat de bewoners en bezoekers van het kinderdagverblijf met droge voeten en zonder 
ongelukken ter bestemming zouden geraken. De schepen van openbare werken heeft toen geantwoord dat hij 
een vergadering ging hebben met VBG, de firma die instaat voor de asfalteringswerken in Berlaar, om na te gaan 
of de toestand op korte termijn kon hersteld worden aangezien er nog ongebruikt budget was voor dergelijke 
werken. Hij had er goede hoop op toen…  
Aangezien de Ballaarweg nog steeds niet hersteld is, en er ook geen herstelling op de planning staat, 
veronderstellen wij dat de bewoners en bezoekers van het kinderdagverblijf nog enkele jaren met hun 
caoutchouc botten door de Ballaarweg zullen moeten gaan, en waarschijnlijk vroeg of laat het nieuws zullen 
halen als er is een ernstig accident gebeurt.  
Klopt dit of gaat er toch nog iets aan deze zeer erbarmelijke toestand veranderen voordat het masterplan Markt, 
Pastorijstraat, Ballaarweg in 2015, 2016, in ??? zal gerealiseerd worden. 
 
Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat er voor de herstelling van de Ballaarweg een offerte werd opgevraagd, die 
echter veel te hoog bleek. In de Ballaarweg moet een structureel probleem worden aangepakt, aangezien er 
geen riolering of regenwaterafvoer is. Aan de verzakking zal naast de baan een gootje worden gelegd, zodat er 
de nodige afwatering kan gebeuren. Voor de rest moeten er besprekingen worden opgestart, omdat de 
Ballaarweg vanaf de asfaltverharding een privéweg is. Daarom moet er eerst over grondafstand onderhandeld 
worden, zodat Pidpa hier ook kan werken aan de riolering.   
 
 
36.II. Stand van zaken subsidieoproep Huizen van het Kind  
 
In de gemeenteraad van 18 februari 2014 stelden we een aantal vragen ivm het Huis van Kind te Berlaar (-
Nijlen).  
Het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29/11/2013 houdende de organisatie van 
preventieve gezinsondersteuning voorziet in de mogelijkheid van subsidiëring van een Huis van het Kind. De 
beslissing over de toekenning van subsidie aan een Huis van het Kind gebeurt na een oproep door K&G. Een 
subsidieaanvraag dient te gebeuren uiterlijk voor 31 juli 2014 via het door K&G ter beschikking gestelde formulier.  
De subsidie is een algemene werkingssubsidie die volgend aanbod voor aanstaande gezinnen en gezinnen met 
kinderen moet financieren: opvoedingsondersteuning, spel en ontmoeting, mobiel en ambulant aanbod 
preventieve gezinsondersteuning ook met het oog op de versterking van de onderwijskansen. Op de begroting 
van K&G werd 324.000 euro vrijgemaakt voor de subsidiëring van Huizen van het Kind. De subsidie waar elk 
Huis van het Kind recht op heeft houdt rekening met het aantal minderjarigen in het werkingsgebied van het Huis 
van het Kind en het aandeel minderjarigen in een kansarm gezin in dat werkingsgebied. Voor Berlaar bedraagt 
de subsidie: 4.161,28 euro (jaarbedrag). Ter vergelijking Lier: 12.921,36 euro, Nijlen: 8460,22 euro.  
Aangezien we in de zorgregio zitten met Nijlen , zouden we samen met Nijlen aan het bedrag voor Stad Lier 
komen.  
Graag hadden we van de schepen van gezin vernomen welke concrete stappen en initiatieven hij ondernemen 
heeft sinds onze vraag in de gemeenteraad van februari 2014.  
Hoe komt het dat Huis van het Kind niet ter sprake gekomen is in het Lokaal Overleg Kinderopvang zoals 
aangegeven in de gemeenteraad van februari 2014 ? Of heeft het eerder te maken met uw afwezigheid op de 
vergadering(en) van het Lokaal Overleg Kinderopvang.  
Gelet op de unieke Berlaarse situatie waar we beschikken over een Centrum voor Kindzorg en 
Gezinsondersteuning (C.K.G.) Kinderland v.z.w. op het grondgebied van de gemeente,  
begrijpt SamBA niet dat U geen gebruik maakt van deze opportuniteit. Het Loket Kinderopvang, waar we nog 
steeds wachten op de ministeriële omzendbrief, zou ook in het Huis van Kind ondergebracht kunnen worden of 
gecombineerd.  



 85 

Zoals dikwijls bestaat de kans dat men in Berlaar de subsidietrein laat passeren en moeten de Berlaarse 
inwoners nadien bijdragen voor deze dienstverlening.  
Wij vragen dat aan de schepen van gezin dat hij eindelijk is eens doet. Aan “stilzitters” hebben we geen behoefte 
of moeten we wachten op uw opvolgster voor er iets gebeurt ?  
 
Schepen Willy Beullens antwoordt dat de huidige situatie zo is dat er een initiatief bestaat van Kind en Preventie,  
het consultatiebureau in Berlaar. De oproep om een subsidiedossier in te dienen werd door Kind en Gezin 
recent gepubliceerd. Voor Berlaar komt dit neer op 4.161,28 euro. Wat dat inhoudt, wat ervoor moet 
gebeuren en wat we ervoor kunnen krijgen, weet echter nog niemand.  Er moet een samenwerking zijn op 
gebied van kinderwelzijn, maar de manier waarop staat nog niet vast. Er wordt gesuggereerd dat de 
gemeente steeds de subsidies aan haar neus laat voorbijgaan, maar het tegenovergestelde zou hier van 
toepassing kunnen zijn. Indien we op de trein springen voor 4.161,28 euro, zou het de gemeente wel eens 
aanzienlijk meer kunnen kosten. Intussen zijn er contacten gelegd met Kind en Gezin en een aantal 
mogelijke actoren. De eerste overlegmomenten zijn gepland om te bepalen of we al dan niet een 
subsidiedossier indienen. Ook vanuit de provincie is er een oproep gekomen, waardoor aanvullende 
subsidies mogelijk zijn. De subsidieaanvraag moet getekend worden door alle mogelijke actoren en moet 
ingestuurd worden voor 31 juli. De oproep is echter pas vorige week gebeurd. 
 
Dat het Huis van het Kind niet ter sprake zou gekomen zijn in het Lokaal Overleg Kinderopvang is mogelijk, 
maar de agenda wordt bepaald door de voorzitter. Schepen Willy Beullens is slechts één van de deelnemers 
aan het gesprek. Deze informatie was bovendien nog niet bekend op dat ogenblik, zodat er over het Huis 
van het Kind eigenlijk niets te melden viel. Op de laatste vergadering was de schepen niet aanwezig, wat 
zeer uitzonderlijk is. Vooraf had hij een aantal punten besproken met de voorzitter en de nodige informatie 
schriftelijk bezorgd. 
 
John Steurs wil weten of er al overleg is geweest met de gemeente Nijlen. 
 
Schepen Willy Beullens bevestigt dat. In Nijlen is het initiatief opgenomen in de meerjarenplanning, maar 
niet de eerste twee jaar.  
 
Het is correct dat de situatie in Berlaar voor een deel uniek is,  maar het niet omdat we over een CKG en 
een kinderheil beschikken dat we meteen een Huis van het Kind hebben. Ze vormen er wel een onderdeel 
van. Er is een overleg geweest met de directeur van het CKG, waaruit duidelijk blijkt dat hij geen trekkende 
functie wil opnemen. Hij is betrokken partij in Lier, wat echter niet onverdeeld positief blijkt.  
 
Tijdens de geplande overlegmomenten worden een aantal actoren bij elkaar gebracht om te kijken hoe de 
zaken kunnen worden aangepakt. Mogelijk volgt hieruit een oproep naar andere actoren, onder meer de 
scholen, de kinderopvang, het OCMW, … De gemeente zal dit zeker mee trekken. 
 
Ten slotte wenst de schepen te benadrukken dat hij het niet kan appreciëren dat bepaalde vragen op de 
man worden gespeeld. Er wordt niet stilgezeten, maar soms moet er voorzichtig gehandeld worden en even 
worden afgewacht. Er wordt intussen volop initiatief genomen. 
 
 
 
Raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Liesbeth Ceulemans, Koen Kerremans, Leen Janssens, Jef 
Daems, John Steurs, Dirk Aras  
 
 
36.III. Interpellatie aangaande de gemeentelijke organisatie van de verkiezingen op 25/5/2014 te Berlaar  
 
Naar aanleiding van het verplaatsen van de kieslokalen, zowel in Berlaar centrum als op Berlaar-Heikant, en de 
daarmee gepaard gaande aandachtspunten, dringen wij aan op een grondige evaluatie van deze operatie. We 
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zijn benieuwd naar het verloop van het hele proces en zien de gevraagde evaluatie als een concluderende 
afsluiter ervan. Bedoeling van dergelijke evaluatie moet zijn om met kennis van alle elementen de nieuwe locatie 
al dan niet te bevestigen en verbeteringen te kunnen doorvoeren wat betreft de noodzakelijke randmaatregelen.  
De gemeenschappelijke oppositie geeft hieromtrent een niet limitatieve lijst van punten die zeker in aanmerking 
dienen genomen te worden mee :  
Mobiliteit inclusief mogelijkheden voor minder mobiele kiezers  
Verkeersveiligheid  
Werkbelasting gemeentepersoneel  
Extra kosten rechtstreeks verbonden aan de nieuwe locaties  
Andere extra kosten in verband met de noodzakelijke begeleidende maatregelen  
Hoe verhouden vorige punten zich tot vorige edities?  
Proces:  
 
o werkgroep?  
o Voorbereidende vergaderingen?  
o Timing van de te nemen maatregelen?  
o Toewijzing van verantwoordelijkheden?  
o Uitvoering?  
o Controle op uitvoering?  
o Eindverantwoordelijkheden?  
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de twee verantwoordelijke ambtenaren van de dienst Bevolking 
onmiddellijk na de verkiezingen een paar vakantiedagen hebben opgenomen, waardoor de evaluatie nog niet is 
doorgegaan. De werkgroep is nu bezig met alle informatie bij elkaar te brengen vanuit verschillende hoeken, 
bijvoorbeeld alle eigen betrokken diensten, maar ook burgers en raadsleden. Zo zal er onder meer worden 
nagegaan hoe het verkeer eventueel beter kan worden georganiseerd. De werkbelasting van het 
gemeentepersoneel werd intussen in kaart gebracht. Voor heel veel mensen was de organisatie van de 
verkiezingen in de sporthal geslaagd. Hier zijn ook uitbreidingen mogelijk, wat nodig is, omdat het aantal 
inwoners stijgt en het aantal kiezers per stemlokaal beperkt is. In het centrum zal er in de toekomst dus een 
bijkomend stemlokaal gecreëerd moeten worden. Al deze zaken komen nog uitgebreid terug tijdens de 
evaluatieronde. Burgemeester Horemans belooft om de raadsleden mee te betrekken in deze evaluatie en de 
antwoorden terug te koppelen. 
 
Koen Kerremans suggereert om een eventueel bijkomend stemlokaal in het centrum te voorzien in het RVT, 
zodat de bewoners, evenals een aantal mensen uit de buurt, zich niet naar de sporthal hoeven te begeven. 
Vooral het aspect mobiliteit vraagt om een grondige evaluatie. De oppositie wil in ieder geval betrokken worden. 
De locatie is zeker bruikbaar, maar heel het proces moet in kaart worden gebracht. 
 
Dirk Aras wil weten of de evaluatie ook het kostenplaatje zal bevatten. 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. De bovenstaande punten van de oppositie worden opgenomen in 
de evaluatieronde. 
 
 
 
36.IV. Interpellatie aangaande het aan de mandatarissen ter beschikking gestelde IT-materiaal 
 
Alle mandatarissen van Berlaar kregen IT-materiaal ter beschikking. Op dit ogenblik is de meerwaarde hiervan 
vrij beperkt. Verschillende malen werd op de gemeenteraad gesteld dat mandatarissen in de toekomst zouden 
kunnen aanloggen op een omgeving waar alle documenten verbonden aan de agenda’s van commissies en 
raden consulteerbaar zouden zijn. Omdat wij tot op heden nog niet spontaan op de hoogte werden gebracht van 
nieuwe evoluties vrezen wij dat het slechts bij loze beloften zou kunnen blijven.  
Omdat wij vragende partij zijn om zo snel als mogelijk werk te maken van de beloofde mogelijkheden vragen wij 
nu naar een stand van zaken teneinde het proces te stimuleren.  
Tevens vernemen we graag wie de politieke verantwoordelijkheid neemt in deze.  
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Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat het ter beschikking gestelde IT-materiaal de bedoeling had om de 
papierberg te verminderen. Dat is in ieder geval al gelukt. Daarnaast was Remmicom bezig met de ontwikkeling 
van een bepaald programma, namelijk een notulenbeheersysteem, om onder meer in te zetten tijdens 
gemeenteraden.  Omdat we al wel wat ervaring hebben met pas uitgewerkte modules, wilden we echter nog even 
afwachten tot alle kinderziektes uit de software gehaald waren. In januari 2013 werd het boekhoudkundig 
programma M-fact ingevoerd; in juni 2013 volgde het postregistratieprogramma M-post. Alle medewerkers 
hebben hiervoor de nodige opleidingen gekregen. Half 2013 werd er ook gestart met een archiveringssysteem. 
De bibliothecaris is inmiddels ook een opleiding tot archivaris aan het volgen. Daardoor werden we 
geconfronteerd met het feit dat een dossierbeheersysteem ontbreekt in Berlaar, wat noodzakelijk is om de hele 
flow op te volgen. In het budget van 2014 werden de nodige bedragen ingeschreven voor aankoop en onderhoud 
van zowel een notulenbeheersysteem als een documentbeheersysteem. Intussen zijn er echter een heel aantal 
klachten over het gebruik van M-post, die momenteel niet door onze softwareleverancier kunnen worden 
opgelost. Een interne werkgroep kwam begin dit jaar tot de conclusie dat M-post niet de juiste oplossing is voor 
onze noden. Bovendien kan Remmicom wel een notulenbeheersysteem aanbieden, maar geen 
dossierbeheersysteem en geen archiveringssysteem. Intussen werden er een aantal bestekken opgevraagd, 
maar elke gemeente heeft haar eigenheid en eigen wensen en noden. Op dit ogenblik is het onderzoek ‘I-scan’ 
aan de gang, georganiseerd door de universiteit van Gent. Dat onderzoek wordt eind juni gefinaliseerd. Een 
bijkomende reden voor de vertraging is het project ‘nieuw administratief centrum’, waar we gemeente en OCMW 
zo nauw mogelijk willen laten samenwerken, waardoor ook de software op elkaar moet zijn afgestemd. Intussen 
is de gemeente wel volop bezig met een marktonderzoek om mogelijke alternatieven te bekijken. In het budget 
2015 zullen de nodige bedragen zeker opnieuw worden ingeschreven, maar we streven naar een oplossing tegen 
eind 2014. 
 
Ronny Van Thienen maakt de bedenking dat het ter beschikking gestelde materiaal gebruikt wordt als veredelde 
e-mail. De opgesomde programma’s zijn nodig om de administratie vlotter te laten functioneren, maar de vraag 
die zich voor de gemeenteraad stelt, gaat eenvoudigweg om de plek waar de raadsleden hun documenten 
kunnen consulteren. Dat kan perfect via een beveiligd deel van de website verlopen. 
 
Schepen Eddy Verstappen licht toe dat het om een geïntegreerd systeem gaat. 
 
Dirk Aras merkt op dat het huidige systeem via e-mail niet altijd even eenvoudig is. Soms kunnen bepaalde 
bijlagen zelfs niet geopend worden. Er zijn beperkingen die niet vooropgesteld waren. Het was toch de bedoeling 
om via het ter beschikking gesteld materiaal ook te kunnen stemmen? Nu wordt het gebruikt als een veredelde 
zakagenda. 
 
Ronny Van Thienen concludeert dat de gemeente op dit ogenblik nog geen systeem kan aanbieden dat van 
overal vlot toegankelijk is, onafhankelijk van het device. Hij vraagt wanneer dit wel beschikbaar zal zijn. Een 
omgeving via de website, een soort extranet, zou al voldoende zijn. 
 
Schepen Willy Beullens merkt op dat er toch terdege rekening moet worden gehouden met security. 
 
Koen Kerremans wil weten wie de politiek verantwoordelijke is. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het schepencollege bevoegd is. Hij rondt af door te stellen dat we 
het resultaat van de I-scan afwachten en dat er daarna stappen zullen worden gezet, zodat er een oplossing kan 
worden geboden voor het einde van dit jaar.  
 
 
Raadsleden Koen Kerremans en Leen Janssens: 
 
36.V. Problematiek Delhaize Berlaar  
 
Naar aanleiding van de aangekondigde sluiting van de Delhaize supermarkt van Berlaar wensen wij over te gaan 
tot een debat. De aangekondigde sluiting heeft rechtstreekse gevolgen voor onze burgers. Eerst en vooral is er 
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het mogelijke verlies van locale werkgelegenheid. Daarnaast gaat het ook over een aanzienlijke oppervlakte 
middenin het centrum van onze gemeente met gebouwen en parking. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat er een 
direct verband bestaat tussen de huidige slechte rendementen van de Delhaizevestiging in Berlaar en de in het 
verleden gevoerde politiek rond het ongelimiteerd verlenen van toelatingen voor supermarkten allerhande in onze 
gemeente. De gevolgen daarvan zijn al langer zichtbaar. Onze middenstand kreunt onder de concurrentiedruk, 
stopzettingen van kleinere commerciële activiteiten, leegstand van handelruimten, overbelasting van onze 
leefomgeving en nu ook nog sluiting van een supermarkt, nota bene net die die voor voldoende werkgelegenheid 
zorgde.  
Groen Berlaar trekt aan de alarmbel en vraagt welke stappen het bestuur neemt naar aanleiding van de 
aangekondigde sluiting. Enkele te bespreken punten (niet limitatief):  
Contacten met centrale directie Delhaize (cfr. Aarschot)  
Wat zijn de vooruitzichten? Overname? Zelfstandige? …  
Wat zijn de scenario’s bij daadwerkelijke definitieve sluiting? Alle facetten hierbij in acht genomen.  
…  
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat hij in contact staat met de directie van Delhaize. Er werd een 
afspraak gemaakt om een gesprek aan te gaan. Hij stelt voor dit gesprek af te wachten en zal hierover 
terugkoppelen.  
 
Koen Kerremans verwijst naar de gevoerde politiek in het verleden, waarbij verschillende ketens de toelating 
kregen om zich hier te vestigen. 
 
Burgemeester Walter Horemans beaamt dat, maar kan de klok niet terugdraaien. Veel mensen zijn blij met de 
diverse mogelijkheden in de dorpskern. 
 
Koen Kerremans maakt de kanttekening dat er leegstand is, de middenstand verdwijnt omdat ze de concurrentie 
niet meer aankan. Het is noodzakelijk hier grondig over na te denken, want alle herlanceringsprojecten hebben 
tot doel de kleine zelfstandigen aan te moedigen. Nochtans hebben gemeentebesturen de laatste jaren niets 
anders gedaan dan de grote concurrenten toe te laten. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de leegstand qua middenstand voorlopig beperkt blijft in Berlaar. 
Er worden zelfs nog nieuwbouw-winkelpanden voorzien. 
 
Schepen Willy Beullens vult aan dat de druk op de middenstand inderdaad groot is, maar blijkbaar ook bij de 
supermarkten. Dat is het gevolg van de crisis. Hieraan kan het bestuur niet veel veranderen. Wat wel kan 
gebeuren, is bijvoorbeeld zorgen dat de klanten op een eenvoudige manier terecht kunnen in de winkels door het 
kortparkeren-systeem. Deze mogelijkheden creëren we en we gaan er ook op toezien. De budgetten om pop-up 
winkels te financieren in leegstaande panden, zijn er in Berlaar niet. De vestiging van supermarkten kunnen we 
niet zomaar verbieden. Ook hierin moet de relevante wetgeving gevolgd worden.  
 
 
36.VI. Met belgerinkel naar de winkel 
 
Net als vorige jaren deed Berlaar mee aan de actie “met belgerinkel naar de winkel”. Een jaarlijkse deelname aan 
deze actie blijft een uniek middel in het kader van een langzame maar zekere sensibilisatie. We kunnen dit alleen 
maar toejuichen.  
Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat jaar na jaar deze actie minder in de kijker gezet wordt. Nu afgestapt 
werd van de stempelkaart verliep de actie nog onopvallender. Het was een mooi initiatief om bij de verkiezingen 
een lotje te geven aan fietsers en voetgangers. Maar blijkbaar waren voorzitters onvoldoende gebriefd, zodat de 
lotjes slechts in enkele stembureaus werden uitgedeeld. Daarenboven was het schrijnend om te horen hoe 
weinig fietsers weet hadden van deze actie en het kaartje herkenden.  
We blijven het een gemiste kans vinden dat Berlaar niet meer doet om fietsverplaatsingen aan te moedigen.  
Enkele voorstellen:  
veilige fietsparkings aan de sportterreinen, kerken, bushaltes, …  
terug verbreden fietssuggestiestroken (al geven wij de voorkeur aan echte fietspaden)  
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in de verkeerscommissie beloofde fietssuggestiestroken schilderen op de Markt  
Balderdorp al openstellen voor fietsers  
Kwaliteitsmeting van de fietspaden met meetfiets (fietsersbond) en de resultaten ook gebruiken om de fietspaden 
te verbeteren  
Fietsers duidelijke plaats geven op de weg vb. Markt/Itegembaan, Markt/Ballaarweg , Sollevelden/Valkenhof, 
Pastoor Haemelstraat/Schoolstraat, …  
fietspaden aanleggen of heraanleggen met oog voor het comfort van de fietsers….  
 
Denkt het gemeentebestuur eraan om de fietsverplaatsingen verder te promoten? Zo ja, op welke manier?  
 
 
Schepen Willy Beullens antwoordt dat Belgerinkel een actie is van Bond Beter Leefmilieu, in samenwerking met 
verschillende partners. Het systeem is dit jaar inderdaad veranderd en ook wij hebben ons de vraag gesteld of 
deze aanpak wel zou lukken. In Berlaar hebben 40 handelaars deelgenomen, ongeveer hetzelfde aantal als 
andere jaren. Er werden een 8000-tal lotjes uitgedeeld, waarvan er 6118 geregistreerd werden op de site. Tijdens 
een ludieke actie op de markt waren de reacties erg positief en werd de nieuwe werkwijze toegelicht. Bovendien 
werd Belgerinkel ook ondersteund via artikels in Den Balder, affiches bij de handelaars en dergelijke. ZOB geeft 
nog een extra fiets cadeau. De prijsuitreiking is gepland op 26 juni om 18 uur; iedereen is welkom.  
 
Wat de voorstellen rond veilige fietsparkings betreft: er zijn een aantal fietsbeugels ter beschikking, maar ook 
deze helpen niet onmiddellijk tegen diefstal. De fietssuggestiestroken op de Markt zullen zoals beloofd 
geschilderd worden bij de volgende herschilderingen. Ook de herstelling van een aantal fietspaden is opgenomen 
in het masterplan. Daarnaast wordt het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer gepromoot. 
 
Leen Janssens merkt op dat de plannen voor het nieuw administratief centrum nochtans slechts twaalf 
fietsparkeerplaatsen bevatten. 
 
Burgemeester Walter Horemans verklaart dat dit slechts om een schets gaat; het zijn zeker geen definitieve 
plannen. 
 
Schepen Willy Beullens vervolgt zijn verhaal: er worden op dit ogenblik twee trage weg-verbindingen 
gerealiseerd, die zeker zullen bijdragen tot een veiliger fietsverkeer. 
 
 
 
36.VII. Volkstuin 
 
 In Berlaar, centrum en Heikant, verschijnen steeds meer appartementen en meergezinswoningen. Dit vinden we 
een goede zaak, omdat op deze manier beter omgesprongen wordt met de nog beschikbare open ruimte. 
Doordat de mensen die hier komen wonen zelf over weinig buitenruimte beschikken, stijgt ook de vraag naar een 
lapje grond om wat te tuinieren. Deze vraag leeft al veel langer en ook in de milieuraad werd meermaals het 
voorstel gedaan om als gemeente een initiatief te nemen rond samentuinieren of volkstuintjes.  
Op 27 februari 2014 lanceerde minister-president Kris Peeters een open oproep ter ondersteuning van de 
volkstuinen in Vlaanderen. De oproep is bedoeld voor gemeenten en verenigingen die een nieuwe volkstuin 
willen opstarten of een bestaande volkstuin willen uitbreiden en/of moderniseren. De projectaanvragen kunnen 
nog tot en met 15 september 2014 ingediend worden bij de Vlaamse Landmaatschappij  
Wij vinden dit de uitgelezen kans om als gemeente werk te maken van dit al lang bestaande idee. Vandaar onze 
vragen:  
Is de gemeente bereid om op korte termijn een volkstuin of samentuin in Berlaar en Berlaar-Heikant op te 
starten?  
Kan hier een budget voor voorzien worden?  
Beschikt de gemeente/het OCMW over grond die hiervoor in aanmerking komt of kan hiervoor grond aangekocht 
worden?  
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Schepen Willy Beullens antwoordt dat de gemeente in het verleden, via de milieuraad, al pistes heeft onderzocht 
rond volkstuinen in het kader van de grote landschapselementen. Op dat ogenblik is er geen echte kanshebber 
uit voortgekomen. De gemeente staat niet negatief tegenover volkstuinen, maar er moet aan een aantal 
voorwaarden voldaan worden, zoals de beschikbaarheid van gronden. Er moet bovendien onderzocht worden of 
er effectief een nood bestaat, hoe het gesteld is met de bereikbaarheid van eventuele percelen, met de sociale 
controle,… Daarnaast is er de financiële impact, de werkdruk, … Wanneer mensen in een appartement gaan 
wonen of een klein stukje grond kopen voor een woning met een kleine tuin, gebeurt dit meestal bewust. 
 
Koen Kerremans merkt op dat dit allemaal veronderstellingen zijn, dat er meer vragen terugkomen dan er 
antwoorden worden geformuleerd. Hij wil initiatief en visie van de gemeente over het aanbod van de overheid. Hij 
wil weten waarom de gemeente hierop niet zou ingaan. 
 
Schepen Willy Beullens antwoordt dat hiervoor geen budget is voorzien. Hij betwijfelt bovendien of voor dit 
initiatief voldoende draagvlak bestaat in Berlaar. Het onderzoek dat de milieuraad heeft uitgevoerd, wijst in ieder 
geval in die richting. 
 
Koen Kerremans werpt op dat er geschikte gronden zijn van de kerkfabriek, van het OCMW, … die gebruikt 
zouden kunnen worden. 
 
Schepen Willy Beullens ziet meer mogelijkheden in de piste van oudere inwoners die hun tuin ter beschikking 
willen stellen, omdat ze het onderhoud niet meer zelf kunnen uitvoeren. 
 
Burgemeester Walter Horemans rondt af door te stellen dat het OCMW kan onderzoeken of er eventueel gronden 
in aanmerking zouden kunnen komen. 
 
Schepen Nadine Boekaerts antwoordt meteen dat alle gronden van het OCMW verpacht zijn. 
 
 
36.VIII. Stand van Zaken: allerlei 
 
Gedurende de voorbije maanden werd regelmatig, naar aanleiding van door onze groenfractie gestelde vragen, 
beloofd ons bijkomende informatie te bezorgen. Tot op heden wachten wij echter nog steeds op een hele reeks 
beloofde documenten en antwoorden. Hieronder geven we een beknopte opsomming :  
 
 

• Op 19 februari 2013 stelden we de vraag waarom er geen pedagogische raad werd opgestart in de 
gemeenteschool. Schepen Hendrickx moest hierop het antwoord schuldig blijven, maar beloofde zich 
verder te informeren en ons het antwoord te bezorgen. Tot op heden kregen wij geen enkele bijkomende 
informatie, ook al werd deze formeel beloofd tijdens de gemeenteraad.  

 
Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat er nog steeds geen pedagogische raad is. Er werd naar de behoefte 
gepeild tijdens de schoolraad, waaruit gebleken is dat niemand dit een meerwaarde vindt. Er zijn reeds 
verschillende werkgroepen in de twee vestigingen. Daarnaast is er maandelijks een personeelsvergadering, waar 
inbreng van leerkrachten mogelijk is. Ook in de schoolraad kan het nodige advies uitgebracht worden. In de 
andere scholen van de scholengemeenschap is er evenmin een pedagogische raad.  

 
• Op 16 april 2013 beloofde Burgemeester Walter Horemans te onderzoeken of een terugkeer naar het 

gemeenschappelijke busvervoer financieel haalbaar is. Tot op heden kregen wij geen enkele 
bijkomende informatie, ook al werd deze formeel beloofd tijdens de gemeenteraad.  

 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat veel gemeenten deze vorm van vervoer hebben afgeschaft wegens 
financiële redenen. De nood aan busvervoer komt niet meer te sprake tijdens het overleg met de scholen, omdat 
het probleem zich op een andere manier heeft opgelost. De gemeente heeft alleen nog een bus die de kinderen 
ophaalt en naar BKO brengt. 
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• Op 16 april 2013 stelden we een vraag over de groene buffer op de Doelvelden. Burgemeester Walter 
Horemans beloofde toen het uitgetekende plan van de Doelvelden ter beschikking te stellen van alle 
raadsleden. Tot op heden mochten wij dit plan niet ontvangen, ook al werd het formeel beloofd tijdens 
de gemeenteraad.  

 
Burgemeester Walter Horemans verklaart dat dit document niet tot bij de raadsleden is geraakt. Inmiddels werd 
het wel bezorgd. 

 
• Tijdens de gemeenteraad van 18 juni 2014 werd de aanpassing van het organiek reglement van de 

brandweer unaniem goedgekeurd. Groenraadslid Koen Kerremans wees er toen op dat de 
inspanningsproeven, die opgelegd worden bij de eerste selectie, niet vermeld werden. Burgemeester 
Walter Horemans bevestigde dat deze proeven wel degelijk afgenomen worden en beloofde het punt te 
bespreken met de brandweercommandant. In de gemeenteraad van september zou het aangepaste 
reglement dan voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Tot op heden kregen hoorden wij hier niets 
meer over, ook al werd het formeel beloofd tijdens de gemeenteraad. 2/2  

 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat deze inspanningstest in Berlaar deel uitmaakt van het 
arbeidsgeneeskundig onderzoek, voorafgaand aan de aanwerving. Deze aanpak is echter de keuze en 
verantwoordelijkheid van de arbeidsgeneesheer van de gemeente en kan niet door anderen afgedwongen 
worden daar dit nog niet in wetteksten gegoten werd. Met het oog op het opstarten van de brandweerzones vanaf 
1 januari 2015 met eigen rechtspersoonlijkheid en dus ook eigen arbeidsgeneeskundige dienst en visie, lijkt het 
overbodig om hier in Berlaar zelf nog iets te ondernemen.  
  

• Tijdens de gemeenteraad van oktober werd naar aanleiding van het steeds terugkerende punt van de 
snelheidszones door burgemeester Walter Horemans beloofd, voor de opvolging van de punten van de 
verkeerscommissie, een tabel digitaal aan de raadsleden te bezorgen. Tot op heden kregen wij geen 
enkele bijkomende informatie, ook al werd deze formeel beloofd tijdens de gemeenteraad.  

 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het ontwerp klaar is en in een college van juni of juli behandeld 
zal worden. Daarna moet de provincie nog haar fiat geven. De lijsten met de aan te kopen borden zijn 
opgemaakt. Zodra de provincie goedgekeurd heeft, kan tot aankoop en plaatsing worden overgegaan. Dat moet 
nog voor het einde van het jaar rond geraken. 
 
Leen Janssens repliceert dat dit geen antwoord is op de gestelde vraag. Het gaat om de opvolging van de punten 
van de verkeerscommissie. 
 
Burgemeester Walter Horemans zegt dat er op vraag van de raadsleden een update werd gemaakt in de vorm 
van een excel-lijst. Deze is nog maar één keer gebruikt, omdat er één verkeerscommissie gehouden is die 
specifiek over het mobiliteitsplan handelde. Het is echter de bedoeling om deze lijst in de toekomst te gebruiken 
zoals gesuggereerd. 
 

• Op 19 november werd het gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) goedgekeurd. 
Tijdens de gemeenteraad van januari 2013 werd onze motie over het opstellen van een bij rampen 
bruikbaar protocol unaniem goedgekeurd. In mei 2013 werd de vraag herhaald en wezen we er nog 
eens op dat het een praktische leidraad moet zijn, die stap voor stap zegt wat er moet gebeuren. 
Burgemeester Walter Horemans bevestigde dat deze motie overgemaakt werd aan de politie ‘in de hoop 
dat deze leidraad eveneens wordt aangereikt’. Tot op heden kregen wij geen enkele bijkomende 
informatie, ook al werd deze formeel beloofd tijdens de gemeenteraad.  
 

Burgemeester Walter Horemans licht toe dat er tussen 2006 en eind 2009 heel wat omzendbrieven omtrent 
rampenplanning en algemeen nood- en interventieplan verschenen. In het kader van de voorbereiding op 
noodsituaties werd de intergemeentelijke veiligheidscel Berlaar-Nijlen opgericht. In de veiligheidscel zijn de vijf 
disciplines vertegenwoordigd van beide gemeenten. In de provincie Antwerpen wordt gebruikt gemaakt van de 
informaticatoepassing OSR, waar men alle coördinaten kan vinden van de actoren die te maken hebben met 
noodplanning. Voor de gemeente Berlaar zijn alle gegevens in OSR up to date. Van hieruit kan een 
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basisdocument worden geprint met alle coördinaten van de disciplines. De gemeente is enkel bevoegd voor het 
multidisciplinaire Algemeen Nood- en Interventie Plan (ANIP), eventuele Bijzondere Nood- en Interventie Plannen 
(BNIP) ter gelegenheid van grootschalige evenementen en het monodisciplinair plan van de discipline 5. De vijf 
disciplines beschikken daarnaast over een monodisciplinair interventieplan, waarin elke discipline o.a. haar 
interne werking, taakverdeling, bevelvoering, interactie met de andere disciplines beschrijft in geval van 
noodsituaties. Een praktische leidraad “Gids Lokale Noodplanning” werd reeds ontwikkeld op initiatief van de 
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Crisiscentrum en is ter beschikking van alle 
actoren die bij noodplanning betrokken zijn. Sinds 2008 worden er ook jaarlijks multidisciplinaire 
noodplanningsoefeningen georganiseerd vanuit de veiligheidscel. De bestuurlijke overheid en de hulpdiensten 
van Berlaar zijn wel degelijk goed voorbereid op noodsituaties.  Het nog eens extra opstellen van een protocol 
dat een praktische leidraad zou moeten zijn en dat stap voor stap zegt wat er moet gebeuren is totaal nutteloos, 
gelet op de veelheid van plannen en richtlijnen die reeds bestaan. Noodplanning is trouwens niet neer te 
schrijven in ‘kookboekvorm’, aangezien elke situatie telkens anders is. 
 
Koen Kerremans zegt dat dit nochtans een unanieme gemeenteraadsbeslissing is geweest, waaraan dus geen 
gevolg wordt gegeven. 
 
Burgemeester Walter Horemans heeft het voorstel overgemaakt aan de zonale veiligheidsraad, maar als 
antwoord gekregen dat OSR volstaat. Een leidraad die telkens aangepast moet worden heeft geen zin. Een goed 
werkend, up to date informaticasysteem voldoet veel beter aan de noden. 
 
Koen Kerremans polst of iedereen weet waar hij informatie moet vinden in tijden van nood. 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. 
 
Koen Kerremans wenst een demonstratie van OSR te krijgen op de volgende gemeenteraad. 
 
Burgemeester Walter Horemans zal de volgende verkeerscommissie organiseren in de brandweerkazerne, waar 
het systeem getoond kan worden. 
 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 22.15 uur. 
 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 

_____________________________ 
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