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GEMEENTERAAD D.D. 16 SEPTEMBER 2014 

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

BEULLENS en Nadine BOEKAERTS, schepenen 
 Dirk ARAS, Lies CEULEMANS, Jozef DAEMS (tot en met punt 1), François DE BAKKER (vanaf 

punt 2), Christophe DE BACKERE, Rita DECKERS, Artur ISSAEV, Leen JANSSENS, Koen 
KERREMANS, Rudolf NUYENS, Suzanne PUT, John STEURS, Ronald VAN THIENEN, Silvain 
VERTOMMEN en Maria VERVLOET, raadsleden 
Anja NEELS, gemeentesecretaris  
 

 
De voorzitter opent de vergadering om 20 uur. 
 

OPENBARE ZITTING 
 
1. Akteneming ontslag van Jozef Daems als raadslid 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 15; 
 
Gelet op het schrijven d.d. 17 augustus 2014 van de heer Jozef Daems waarbij deze zijn ontslag aanbiedt als 
gemeenteraadslid; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Enig artikel 
Neemt akte van het ontslag ingediend door de heer Jozef Daems als gemeenteraadslid. 
 
2. Aanstelling raadslid ter vervanging van Jozef Daems 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op de ontslagbrief d.d. 17 augustus 2014 van de heer Jozef Daems, verkozen raadslid op lijst nr. 8 
(SamBA); 
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Gelet op het goedgekeurd proces-verbaal der gemeenteraadsverkiezingen d.d. 14 oktober 2012 waaruit blijkt dat 
mevrouw Godelieve Luyten als eerste opvolger op lijst nr. 8 (SamBA) werd verkozen; 
 
Gelet op het schrijven d.d. 1 september 2014 waarin mevrouw Lieve Luyten afziet van haar mandaat als raadslid 
omwille van persoonlijke redenen en in samenspraak met het SamBA-bestuur; 
 
Gelet op het goedgekeurd proces-verbaal der gemeenteraadsverkiezingen d.d. 14 oktober 2012 waaruit blijkt dat 
de heer François De Bakker als tweede opvolger op lijst nr. 8 (SamBA) werd verkozen; 
 
Overwegende dat uit de geloofsbrieven blijkt dat de heer François De Bakker sedert de verkiezingen niet 
opgehouden heeft te voldoen, zonder onderbreking, aan de gestelde eisen tot verkiesbaarheid en dat hij thans 
hieraan nog voldoet; 
 
Overwegende dat de heer François De Bakker, geboren te Lier op 11 augustus 1966 de hoedanigheid van Belg 
niet verloren heeft noch zijn woonplaats alhier; 
 
Overwegende dat aldus de heer François De Bakker als tweede opvolger op lijst nr. 8 (SamBA) werd verkozen 
en als dusdanig in aanmerking komt om als werkend raadslid aangesteld te worden; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Enig artikel 
De heer François De Bakker, geboren op 11 augustus 1966 te Lier en wonende te Berlaar, Stationsstraat 183 
wordt als werkend gemeenteraadslid toegelaten.  Hij neemt plaats aan de raadstafel en legt in handen van de 
heer Walter Horemans, burgemeester volgende vereiste eed af: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat 
trouw na te komen.” 
Daarna verklaart burgemeester Walter Horemans, de heer François De Bakker als werkend lid van de 
gemeenteraad van Berlaar aangesteld ter vervanging van de heer Jozef Daems, ontslagaanvrager, wier mandaat 
hij zal voleindigen. 
 
3. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 17 juni 2014 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 17 juni 2014 wordt het verslag met eenparigheid 
van stemmen goedgekeurd. 
 
Koen Kerremans informeert naar de I-scan die intussen werd uitgevoerd, meer bepaald naar de manier waarop 
documenten beschikbaar zullen worden gesteld. 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat dit onderzoek afgerond werd en verwijst naar één van de 
bijkomende punten verder in de vergadering. 
 
Koen Kerremans wil ook weten wanneer de beloofde OSR-demonstratie zal plaatsvinden. 
 
Burgemeester Walter Horemans herhaalt zijn belofte om deze demo te organiseren tijdens een 
verkeerscommissie die in de brandweerkazerne zal worden gehouden. Alle raadsleden zullen hierop worden 
uitgenodigd. 
 
Koen Kerremans signaleert nog dat de raadsleden het beloofde document rond de groenbuffer op de Doelvelden 
niet ontvangen hebben. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof zal dit bezorgen. 
 
4. Aankoop speelplein Ballaarweg te 2590 Berlaar 
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Overwegende dat de speelpleinwerking sinds 2014 is ingebed in de werking van de dienst Vrije Tijd en het 
daardoor aangewezen is als gemeente zelf over een terrein te beschikken om deze vakantiewerking te kunnen 
ontplooien;  
 
Overwegende dat de terreinen gelegen te Berlaar, Ballaarweg hiervoor een geschikte locatie zijn, zo het de 
afgelopen jaren duidelijk gebleken is; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 43; 
 
Gelet op de beslissing van het college van 4 september 2014 waarbij dit punt naar de gemeenteraad verwezen 
werd; 
 
Gelet op het schattingsverslag van 17 juni 2014; 
 
Gelet op het visum van de financieel beheerder van 16 september 2014 nr. 2014/19; 
  
Gelet op het budget voorzien in 2014 1419/3/2/1/1/0750/22100007;  
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Koen Kerremans vraagt of deze aankoop werd voorzien in het budget en of dit een weerslag heeft op de 
meerjarenplanning. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts beaamt dat dit ingeschreven werd in het budget, er zijn hiervoor geen 
verschuivingen nodig geweest. 
 
Burgemeester Walter Horemans vult aan dat dit onderwerp specifiek aan bod is gekomen tijdens de 
begrotingscommissie. Vanaf het ogenblik dat de gemeente eigenaar is van het terrein, kan er ook geïnvesteerd 
worden in speeltuigen, het monitorenlokaal en groenverfraaiing. 
 
Koen Kerremans polst naar de verdere plannen. Zal het terrein worden opengesteld? 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dat de bedoeling is. Het is een vraag die algemeen leeft in 
Berlaar. Alleen moet er vooraf goed worden nagedacht over de modaliteiten, bijvoorbeeld wat toezicht betreft. 
 
Koen Kerremans wil weten hoe het onderhoud zal worden aangepakt. 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat de gemeente dit op zich zal nemen. Het gaat grotendeels om een 
grasplein en wat snoeiwerk, wat het onderhoud niet al te complex maakt. 
 
Koen Kerremans maakt zich zorgen om de onkruidbestrijding en het eventuele pesticidengebruik. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat het absoluut verboden is om pesticiden te gebruiken op locaties waar 
kinderen spelen. 
 
 
Artikel 1 
De aankoop van het speelplein gelegen te Berlaar, Ballaarweg Sie B nr 71 B, 19 a 71 ca en Sie B nr. 70 A, 56 a 
60 ca  goed te keuren voor een bedrag van 207.055 euro, vermeerderd met lasten van deze aankoop. 
 
Artikel 2 
Het pand is bestemd voor openbaar nut.  
 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen zal de nodige maatregelen treffen voor de uitvoering van dit besluit. 
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De burgemeester, Walter Horemans en  secretaris, Anja Neels worden gemachtigd om tot ondertekening over te 
gaan van de aankoopbelofte. 
 
5. Brandweer - openverklaring bij aanwerving van 3 stagiair-brandweerlieden met aanleg van een 
werfreserve van één jaar 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 13 april 1999 tot wijziging van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor 
het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten; 
 
Gelet op de raadsbeslissing van 18 december 2001 houdende goedkeuring van het nieuw organiek reglement 
van de gemeentelijke vrijwilligersbrandweerdienst, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het verzoek van de officier-dienstchef van het gemeentelijk vrijwilligersbrandweerkorps Walter Van 
Rompaey om drie vacante betrekkingen van stagiair-brandweerman/vrouw op te vullen; 
 
Overwegende dat tot de openverklaring van deze betrekkingen dient overgegaan te worden; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
Er worden drie betrekkingen van stagiair-brandweerman/vrouw met aanleg van een werfreserve van één jaar 
open verklaard. 
 
Artikel 2 
De uiterlijke datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgelegd op 17 oktober 2014. De vacatures 
zullen gepubliceerd worden in 'Den Balder' en op de gemeentelijke website en die van de brandweer. 
 
Artikel 3 
De aanwervingsproeven voor stagiair brandweerman zullen plaatsvinden op zaterdag 25 oktober 2014. De 
lichamelijke proeven starten vanaf 9 uur en de mondelinge en technische proef (voor de geslaagden) vanaf 13 
uur in de kazerne. 
 
De examencommissie zal bestaan uit officier-dienstchef Walter Van Rompaey (secretaris), 2 interne 
onderofficieren voor de technische proef en 1 interne officier voor de mondelinge proef.  
 
Mevrouw Hilde Janssens (lerares lichamelijke opvoeding – voor het afnemen van de sportproeven) en mevrouw 
Kristel Kuppens (psychologe – voor het afnemen van de mondelinge proef) worden aangeduid als externe leden 
van de jury.  
 
Er zullen eveneens 2 technici van de brandweer aanwezig zijn voor de praktische organisatie van de testen. 
 
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; 
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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; 
 
Gelet op de opmerking van de heer Eddie Kassirer van de Vlaamse overheid-Agentschap voor Binnenlands 
Bestuur, fiscaliteit lokale besturen; 
 
Na beraadslaging: 
 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
Het raadsbesluit van 17 juni 2014 (punt 6) houdende retributiereglement op het parkeren in een zone voor 
kortparkeren aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 wordt opgeheven. 
 
Artikel 2 
Met ingang van heden en voor een periode 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,  zullen een parkeerretributiebon uitschrijven overeenkomstig de bepalingen van dit 
reglement. 
 
Artikel 3  
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 4 
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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 5 
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 6 
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 
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. Gemeentelijke basisschool – aanpassing schoolreglement gewoon basisonderwijs 
 
Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005, artikelen 42 en 43; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikelen 104 en 119; 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, afdeling 3 bis, artikelen 3-24°+25°, 8, 11ter, 12, 13 §1-
2°, 14, 17, 18 §1, 19, 20 §2, 21, 27bis, 31, 32, 33, 34 §1-§2-§3-§4, 37 §2 5°-6°-7°-8°, §3 1°-2°-11°-12°, 37/1, 
37/2 §1, 37/3 §1-§2-§3, 37/4 §1-§2-§3, 37/5 §1-§2, 37/6 §1-§2, 53, 55, 27quater, 37bis §4 3°, §7 (cfr. Hoofdstuk 
14 in schoolreglement); 

Gelet op het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad van 2 april 2004 zoals 
gewijzigd door het decreet van 4 april 2014 houdende de diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van 
de leerlingen in het basis van secundair onderwijs en betreffende participatie op school; 

Gelet op het overleg in de schoolraad van 8 september 2014; 

Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 17 juni 1997 betreffende schoolveranderen 
in de loop van het schooljaar; 

Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21 december 1998 betreffende het uitreiken 
van het getuigschrift basisonderwijs; 
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Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 10 augustus 2001 betreffende 
toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs; 

Overwegende de aanpassingen aan de ministeriele omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende informatie bij 
eerste inschrijving en schoolreglement; 

Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 16 augustus 2002 betreffende 
afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs; 

Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 13 juli 2004 betreffende lokale 
participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs; 

Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende kostenbeheersing 
in het basisonderwijs; 

Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 27 april 2009 betreffende de 
engagementsverklaring in het basisonderwijs; 

Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende screening niveau onderwijstaal, 
taaltraject en taalbad in het gewoon lager onderwijs; 

Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende preventieve schorsing, tijdelijke en 
definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs vanaf 1 september 2014; 

Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende zittenblijven in het basisonderwijs; 

Overwegende de ministeriele omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende overdracht van leerlingengegevens bij 
schoolverandering; 

Overwegende dat het schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet opstellen dat de 
betrekking tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt; 

Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de infobrochure) goedgekeurd op 
18 juni 2013 aan actualisatie toe is; 

Overwegende dat meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en schepenen, na overleg is de 
schoolraad, worden opgenomen in de infobrochure; 

Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de 
Vlaamse Gemeenschap; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT EENPARIG 

Koen Kerremans stelt vast dat het slechts om beperkte wijzigingen gaat. Hij vraag zich evenwel af waarom 
betalingen enkel contant mogen gebeuren. Het is toch een algemene tendens om geen cash geld te laten 
circuleren in openbare gebouwen. 

Schepen Jan Hendrickx bevestigt dat de gemeenteschool enkel contante betalingen accepteert. 

Burgemeester Walter Horemans argumenteert dat werken met overschrijvingen de nodige investeringen vergt, 
onder meer de aankoop van een aangepast programma om facturen aan te maken. Daarnaast beschikt de 
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school niet over voldoende mensen om dit goed op te volgen. Het gaat vaak om kleine bedragen en het geld blijft 
nooit lang aanwezig in de school. De aankoop van een facturatiesysteem voor het onderwijs is wel opgenomen in 
de doelstellingen en zal dus zeker onderzocht worden in de loop van de volgende jaren. 

Koen Kerremans wil nog weten hoe betalingen geregeld worden in de scholengemeenschap. 

Schepen Jan Hendrickx zal deze informatie bezorgen. 

Artikel 1 

Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de infobrochure, goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 18 juni 2013 wordt opgeheven. 

Artikel 2 

Het hierbij gevoegde schoolreglement wordt goedgekeurd. 

Artikel 3 

De meer specifieke afspraken en regels worden door het college van burgemeester en schepenen opgenomen in 
de infobrochure. 

Artikel 4 

Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure wordt bij elke inschrijving van een leerling en 
nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die 
ondertekenen voor akkoord. 

8. Dienst Vrije Tijd – gezondheid – verlenging van de samenwerkingsovereenkomst ‘Gezonde gemeente’ 
tussen de gemeente Berlaar, OCMW-Berlaar en vzw Logo Mechelen 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het OCMW decreet van 18 december 2008 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het preventiedecreet van 21 november 2003 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet Lokaal sociaal beleid van 19 maart 2004 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de 
provincies, en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2010; 
 
Gelet op de omzendbrief (VR/2012 1611 MED.0512/2) betreffende de Vlaamse beleidsdoelstellingen bij de 
uitvoering van het decreet betreffende lokaal sociaal beleid voor de periode 2014-2019; 
 
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst  tussen Logo Mechelen, gemeente Berlaar en OCMW Berlaar, 
goedgekeurd tijdens de gemeenteraad d.d.18 juni 2013; 
 
Neemt kennis van het feit dat de samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten voor de periode van 1 juli 2014 
tot en met 31 december 2015, en dat deze maximaal 1 jaar stilzwijgend verlengd kan worden; 
 
Gelet op de wijziging in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst, namelijk dat de algemene engagementen in het 
kader van Gezonde Gemeente zijn toegelicht; 
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Gelet op het verslag van de gemeenteraad d.d. 19 februari 2013 waarbij de gemeenteraad schepen Ingeborg 
Van Hoof als stemgerechtigd lid van de Algemene Vergadering van Logo Mechelen, in samenspraak met het 
OCMW voor de periode 2013-2018, afvaardigt ; 
 
De jaarlijkse bijdrage aan het Logo blijft zoals voorheen (0,075€ per inwoner). 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
Beslist akkoord te gaan om de samenwerkingsovereenkomst met Logo Mechelen voor de periode van 1 juli 2014 
tot en met 31 december 2015 te ondertekenen. 
 
Artikel 2 
Logo Mechelen wordt schriftelijk van de beslissing op de hoogte gebracht . 
 
9. Kattenbeheersingsproject – overeenkomst met dierenartsen – aanpassing overeenkomst 
 
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, en 
latere wijizigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op de huidige overeenkomst zoals goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad d.d. 16 juni 2009 (punt 12); 
 
Overwegende dat overlast door verwilderde katten nog steeds een reëel probleem stelt; dat inwoners en het 
gemeentebestuur reeds verscheidene jaren energie en geld hebben gespendeerd om de 
zwerfkattenproblematiek op een diervriendelijke manier aan te pakken; 
 
Overwegende dat er reeds gunstige resultaten werden bereikt doch er nog steeds sprake is van een 
zwerfkattenproblematiek; 
 
Overwegende dat het meer aangewezen is om te kiezen voor een overeenkomst die stilzwijgend met één jaar 
verlengd wordt tenzij gebruik gemaakt wordt van de opzegclausule; 
 
Gelet op volgend voorstel van overeenkomst met de dierenartsen: 
“Tussen 
de gemeente Berlaar, Markt 1 in 2590 Berlaar, vertegenwoordigd door de heer Walter Horemans, burgemeester 
en mevrouw Anja Neels, secretaris enerzijds 
en 
dierenarts (naam)……………………….., (adres praktijk)………………………………………………, met 
erkenningsnummer…………………………………………………anderzijds, 
 
wordt overeengekomen om samen te werken aan een beheersingsactie uit te voeren voor zwerfkatten en 
verwilderde katten op het grondgebied van de gemeente Berlaar op volgende wijze: 
 
1. enkel zwerfkatten of verwilderde katten gevangen (op het openbaar domein van de gemeente) binnen deze 

beheersingsactie door vrijwilligers van een vereniging, gemeentepersoneel of door de gemeente aangeduide 
personen worden behandeld; 

 
2. in 1.vernoemde katten worden behandeld, om voortplanting te voorkomen door: 
 a. castratie van de katers; 
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 b. sterilisatie van kattinnen; 
 
3. in 1.vernoemde katten worden onderzocht op tekenen van ongeneeslijke ziektes en niet systematisch doch 

op professioneel selectief initiatief van de behandelende dierenarts onderworpen aan een test ter opsporing 
van kattenaids; 

 
4. in 1.vernoemde katten, die na onderzoek volgens punt 3 als ongeneeslijk ziek of drager van kattenaids 

worden herkend, worden geëuthanaseerd; 
 
5. in 1.vernoemde katten worden na behandeling gemerkt door een knip in het linker oor; 
 
6. de aanrekening van de behandeling in het kader van deze overeenkomst wordt vergoed volgens  

maximumtarieven die worden vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen. Mogelijke 
behandelingen zijn: 

 a) castratie van een kater 
 b) sterilisatie van een kattin 
 c) sterilisatie van een drachtige kattin 
 d) test ter opsporing van kattenaids (FIV) en/of leucose (test dienen niet systematisch te gebeuren, doch 

op professioneel en selectief initiatief van de behandelende arts); 
 e) euthanasie. 
 
7. de facturatie gebeurt maandelijks en wordt gericht aan de gemeente Berlaar (Markt 1) met vermelding 

“Kattenproject” en duidelijke detaillering van de onkosten (aantal en prijs per aangerekend tarief); 
 
8. de gemeente bericht de betrokken dierenartsen tijdig m.b.t. de beschikbare bedragen in de begroting ter 

voorkoming van een overschrijding ervan (bv. op het einde van het werkjaar); 
 
9. deze overeenkomst vangt aan op datum van ondertekening en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij 

gebruik gemaakt wordt van de opzegclausule, met name een opzegtermijn van 1 maand te gebeuren door 
een aangetekend schrijven; 

 
Opgesteld in drievoud te Berlaar op ………………………………en door beide partijen ondertekend. 
 
Elke partij erkent hiervan minstens één origineel te hebben ontvangen. 
 
De dierenarts       Voor de gemeente Berlaar 
De heer/Mevrouw   de gemeentesecretaris   de burgemeester 
(naam)     Anja Neels    Walter Horemans”. 
 
 
Overwegende dat op registratiesleutel 4321/0470/61309000 beschikbare budgetten werden ingeschreven; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Ronny Van Thienen zegt dat er op sommige plaatsen in de gemeente echt een kattenplaag heerst, wat de nodige 
overlast veroorzaakt. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat deze locaties doorgegeven mogen worden. Van 2015 tot 2017 zijn er 
extra middelen voorzien om dit op te lossen. 
 
Swa De Bakker wil weten met hoeveel dierenartsen de gemeente een overeenkomst heeft afgesloten. 
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Volgens schepen Ingeborg Van Hoof gaat het om twee dierenartsen. Alle dierenartsen worden aangeschreven en 
beslissen zelf of ze willen meewerken aan dit project. 
 
Swa De Bakker verklaart dat er in Berlaar een aantal mensen zijn die de kattenplaag nog ‘bevorderen’. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof is op de hoogte van deze problematiek. De milieuambtenaar van de gemeente heeft 
regelmatig overleg met deze mensen en tracht hen te sensibiliseren. De gemeente kan zich echter niet 
uitspreken over wat er zich in de privésfeer afspeelt. 
 
Ronny Van Thienen heeft daar begrip voor. Hij stelt wel dat er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over 
wat er op het openbaar domein gebeurt. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof zal dit zeker opnemen. 
 
Koen Kerremans polst naar de ‘gunstige resultaten’ waarover sprake is in de tekst. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof verklaart dat het praktisch onhaalbaar is om metingen uit te voeren. De focus ligt op 
het aantal behandelde katten. 
 
Burgemeester Walter Horemans vult aan dat het een goed idee is om de behaalde resultaten te publiceren. 
 
Artikel 1 
Het ontwerp van kattenbeheersingscontract met de deelnemende dierenartsen inzake het behandelen van 
zwerfkatten of verwilderde katten binnen het kattenbeheersingsproject van de gemeente Berlaar wordt 
goedgekeurd. 
 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit en stelt eveneens de 
tarieven vast in overleg met de betrokken dierenartsen in een expliciet besluit. 
 
10. BBC – budget 2014 - 2e kwartaalrapportering 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- 
en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 d.d. 6 september 2013 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus"; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 d.d. 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering van de 
beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2014/3 d.d. 28 maart 2014 betreffende “Kwartaalrapportering en andere Europese 
rapporteringsverplichtingen”; 
 
Gelet op het goedgekeurde budget 2014; 
 

BESLUIT EENPARIG 
Leen Janssens vraagt of het mogelijk is om deze rapportering voortaan digitaal te bezorgen. 
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Schepen Stefaan Lambrechts loopt vooruit op het antwoord bij één van de bijkomende punten en licht toe dat er 
inmiddels een extranet werd gecreëerd voor de raadsleden, waarop alle informatie beschikbaar zal worden 
gemaakt. 
Koen Kerremans stelt een aantal detailvragen bij de indicatorenfiches: 
1) Is de vertraging van de automatisering van een aantal processen een definitieve achterstand? 
2) Waarom waren de cijfers i.v.m. de CO2-besparing in de school in Berlaar-Heikant niet correct? 
3) Hoe staat het met de integratie van duurzaamheid in de aankoopprocessen? 
4) Wat is de stand van zaken i.v.m. het masterplan wegen? 
5) Hoe moet de beperking geïnterpreteerd worden over het duurzaam omgaan met de landelijke omgeving? 
6) Wat betekent de rode score voor de sportschuur en het onderhoud van sportmaterialen? 
7) Wat betekent de groene score voor steun aan sportclubs? 
8) Waarom is er nog geen werk gemaakt van de enquête bij de sportraad? 
9) Zelfde vraag voor BKO? 
10) Wat is de stand van zaken van het vergunningenregister? 
11) Waarom is de parking in de Doelstraat verschoven naar het einde van de legislatuur? 
 
Burgemeester Walter Horemans en de bevoegde schepenen formuleren volgende antwoorden: 
1) Dit betreft geen definitieve achterstand. Een en ander heeft te maken met de I-scan, waar een extern 
onderzoeksbureau een aantal interessante aanbevelingen heeft gedaan. Deze worden binnenkort besproken 
tijdens een gezamenlijk schepencollege-managementteam vergadering. Daarnaast is er het project nieuw 
administratief centrum, waarvoor we ook procesmatig in kaart moeten brengen hoe we in de toekomst – na 
integratie van gemeente en OCMW – willen werken. Hiervoor moeten een paar knopen doorgehakt worden. Dat 
gebeurt in ieder geval nog dit jaar. 
2) Naar aanleiding van de vernieuwing van de verwarming en de plaatsing van de nieuwe ramen zou er minder 
uitstoot van CO2 zijn. De resultaten zijn echter minder gunstig dan verwacht. Deze informatie zal nog worden 
nagestuurd. 
3) N.a.v. de stopzetting van de samenwerkingsovereenkomst met Igemo werd de materie ‘duurzaamheid’ 
doorgeschoven naar een interne medewerker. Zij is volop bezig geweest met inventarisatie van aankopen, maar 
dat zit nog in een beginfase. Dit wordt zeker verder opgevolgd. 
4) Er is nog niet veel gebeurd op dit vlak, omdat de betrokken ambtenaar met de nodige expertise langdurig 
afwezig is. Intussen zijn er wat verschuivingen gebeurd op personeelsvlak, zodat de lacune ingevuld geraakt, 
maar er is wat inwerktijd nodig. 
5) Dit betreft inderdaad een vrij statische definitie; dit wordt niet van dag tot dag opgevolgd. Jaarlijks wordt een 
rapportering opgemaakt van wat er veranderd is op dit vlak. Het volstaat immers om dit éénmaal per jaar te 
evalueren. Dit kan niet per kwartaal bekeken worden. Een en ander heeft te maken met het leerproces waar wij 
als organisatie doorheen gaan op het gebied van doelstellinggericht werken, gekoppeld aan indicatoren en 
streefwaarden. Een rode score kan betekenen dat we niet op schema zitten, maar kan eveneens een aanwijzing 
zijn over de bruikbaarheid of haalbaarheid van een indicator. 
6) De werken aan de sportschuur zijn nog gepland dit jaar, bijvoorbeeld het plaatsen van een douche, een extra 
kleedkamer, … De elektriciteit is al volledig vernieuwd; de wanden worden nog opgekuist. 
7) Dit gaat om de uitbetaling van de subsidies. 
8) Deze informatie zal nog bezorgd worden. 
9) Dit vormt een onderdeel van het kwaliteitshandboek en zal binnenkort uitgevoerd worden. Daarnaast gebeurt 
er een permanente evaluatie van de tevredenheid van ouders. 
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10) Hiervoor heeft de gemeente in het begin van het jaar een extra tijdelijke kracht in dienst genomen. Het 
merendeel van de dossiers is in orde, voor een aantal wachten we nog op een handtekening van het kadaster. 
We zijn dan praktisch klaar voor ontvoogding. Enkel de onbebouwde percelen moeten dan nog worden 
toegevoegd. 
11) Er hebben zich andere prioriteiten gesteld. We willen de situatie in de stationsomgeving eerst grondig 
evalueren. De grote parking is immers nog niet volzet, waardoor de noodzaak minder groot is dan oorspronkelijk 
ingeschat. Uitstel is echter geen afstel. 
 
Enig artikel 
De gemeenteraad neemt kennis van de tweede kwartaalrapportering van het budget 2014. 
 

BIJKOMENDE PUNTEN 
 
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN VOLGENDE PUNTEN OP DE 
AGENDA GEPLAATST DOOR: 
 
Raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens, John Steurs, Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Liesbeth 
Ceulemans en Dirk Aras: 
 
12.I. Interpellatie n.a.v. het niet opvolgen van commissie-advies, in deze de verkeerscommissie: 
aanbrengen fietssuggestiestroken 
 
Context: 
-  Op 22 augustus jl. ontvingen de leden van de verkeerscommissie van de burgemeester het bericht dat “in ’t 

centrum suggestiestroken zouden worden aangebracht”. 
-  Gelet op de consensus die werd verondersteld, zou niet worden gewacht tot een volgende 

verkeerscommissie. 
-  De stroken zouden nog voor 1 september worden aangebracht. Als oppositieraadslid zijn we tevreden te 

horen dat het gemeentebestuur – in casu de burgemeester 
–  bekommerd is om de veiligheid van de fietsers.  
 
Wanneer proactief aan de start van het schooljaar daaromtrent actie wordt gepland, wijzen we dat zeker niet af. 
In dit geval het aanbrengen van fietssuggestiestroken in het centrum van onze gemeente. Niemand van de 
oppositieraadsleden houdt eraan vast dat wanneer een commissievergadering overeenstemming bereikt over 
een stap die kan bijdragen aan de verkeersveiligheid, die niet zou mogen gezet worden vooraleer daarover – 
onnodig dan – nog maar eens zou zijn vergaderd. Ondergetekende raadsleden zijn echter van mening dat het 
eensluidend advies dat tijdens de vergadering van de verkeerscommissie werd bereikt omtrent het aanbrengen 
van fietssuggestiestroken, na een debat dat ontegensprekelijk ook ging over het centrum van Berlaar, duidelijk 
was en dat er consensus over was dat de suggestiestroken opnieuw breder zouden worden aangebracht. 
We lichten het verloop van dat debat zo nodig graag toe. 
 
Onze vraag is dan ook: waarom werd dat advies niet gevolgd ? 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de verkeerscommissie inderdaad gedebatteerd heeft over de 
breedte van de fietssuggestiestroken. Daarna is aan de korpschef gevraagd om de situatie in het dorp te 
bekijken, metingen te verrichten en advies te formuleren over de mogelijkheden. Hij is tot de vaststelling 
gekomen dat 80 cm in het dorp voldoende is. Anders zijn de wagens verplicht om over de fietssuggestiestrook te 
rijden, wat beschadigingen zou kunnen veroorzaken en wat bovendien niet meteen een veilig gevoel creëert voor 
de fietsers. De situatie zoals ze nu is, heeft al heel wat positieve reacties opgeleverd. De fietsers zijn geneigd om 
achter elkaar te rijden en de auto’s verminderen duidelijk hun snelheid.  
 
Dirk Aras poneert dat niemand vanuit de oppositie wil vergaderen om te vergaderen, maar de consensus vanuit 
de verkeerscommissie ging wel degelijk over stroken van 120 cm. De redenering dat er smallere stroken 
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geschilderd zijn om beschadigingen te voorkomen, is niet correct, aangezien de stroken aan de Smidstraat – die 
ook smal zijn – zelfs niet meer zichtbaar zijn. De breedte heeft hier dus niets mee te maken. In de ons 
omringende gemeenten zijn de fietssuggestiestroken wel breed genoeg, waardoor de fietsers meer 
geaccentueerde plaats hebben. 
 
Leen Janssens voegt hieraan toe dat het de bedoeling is dat auto’s – wanneer er geen fietsers zijn – over de 
fietssuggestiestrook kunnen rijden. Zo’n strook geeft gewoon aan hoe ver een auto moet uitwijken wanneer er 
een fietser moet passeren, het is niet meer dan een visuele aanduiding. Mobiel Vlaanderen stelt duidelijk dat een 
fietssuggestiestrook van minder dan 120 cm breedte niet veilig is voor fietsers. 
 
Dirk Aras verklaart dat het visueel effect dat fietssuggestiestroken moeten teweegbrengen hier volledig gemist 
wordt. De breedte is wel degelijk belangrijk. Er is nu weinig dwang voor de auto’s om rekening te houden met 
fietsers. 
 
Rudy Nuyens stelt dat de kern van het probleem  is dat de beslissing-nemers in dit dossier zelf geen fietsers zijn. 
 
Burgemeester Walter Horemans merkt op dat het verkeer toch ordelijker verloopt dan vroeger. Hij zegt deze zaak 
opnieuw te zullen agenderen in de volgende verkeerscommissie. 
 
 
Raadslid Dirk Aras: 
 
12.II. Interpellatie omtrent de beveiliging van de groencomposteringsinstallatie van Ivarem en van de 
mechanisch-biologische scheidingsinstallatie te Geel tegen brand a.g.v. het composteringsproces 
 
Op 24 augustus jl. bracht een brand in een IOK-composteringshal grote materiële schade toe aan de installatie 
waar groente-, fruit- en tuinafval wordt verwerkt. De brand was blijkbaar ontstaan in de afvalberg door het 
composteringsproces. De installatie is vermoedelijk verscheidene maanden onbruikbaar. Naast de kosten voor 
herstelling van de installatie, brengt dit wellicht ook extra kosten voor de afvalverwerking met zich mee.  
 
Ook Ivarem beschikt over een composteringsinstallatie voor groenafval en er is de mechanisch-biologische 
scheidingsinstallatie te Geel waar compostering deel uitmaakt van het verwerken van het afval. 
 
Graag had ik dan ook geweten: 
 

- Verschillen, en zo ja hoe, de installaties van Ivarem technisch van de bewuste IOK-installatie ? 
- Hebben deze eventuele verschillen invloed op de mogelijkheid dat in een afvalberg brand kan ontstaan 

? 
- Hebben de Ivarem-installaties die gebruik maken van compostering al te maken gehad met brand ? 

Blijkbaar was dit in de IOK-installatie niet de eerste keer. 
- Op welke manier beveiligt Ivarem zijn installaties (met composteringsproces) tegen brand die kan 

ontstaan in het afval zelf ? 
- Mocht de composteringsinstallatie voor groenafval of de installatie te Geel – om welke reden dan ook – 

een viertal maanden buiten gebruik geraken, kunnen er dan kosten opduiken die uiteindelijk aan de 
gemeenten (moeten) worden doorgerekend of heeft Ivarem daar (via verzekering, reserves, …) 
voldoende buffer voor ? 

 
Schepen Ingeborg Van Hoof licht toe dat er zich in de GFT-composteringsinstallatie bij IOK vermoedelijk een 
technisch defect heeft voorgedaan in de mechanische onderdelen van de composteringsinstallatie in de 
composteerhal. Dat defect deed de brandbare onderdelen van de installatie, zoals rubber en elektrische kabels,  
ontbranden met tevens veel schade aan het gebouw.  
  
In de composteringsinstallatie in Lier gebeurt de eerste fase van het composteringsproces in vier betonnen 
tunnels. In elke tunnel wordt de temperatuur in de composthoop geregistreerd d.m.v. drie temperatuursensoren. 
De temperatuur en de vochtigheidsgraad in de tunnels worden permanent opgevolgd en bijgestuurd door regeling 
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van de temperatuur van de lucht die door de hopen geblazen wordt en door het sproeien van water over de 
hopen. Indien de temperatuur boven een vooraf bepaalde temperatuur oploopt of indien het systeem een 
(mogelijk) defect detecteert, wordt automatisch een alarm verstuurd naar een medewerker van Ivarem. Die kan 
van op afstand de installatie opvolgen en de nodige maatregelen nemen. Indien nodig komt hij ter plaatse. De 
kans op brand door zelfontbranding in de composterende hopen in de tunnels is dus zeer laag. 
 
De tunnelcompostering wordt jaarlijks volledig onderhouden door de leverancier GICOM. Een degelijk en 
regelmatig onderhoud vermindert de kans op defecten die aanleiding kunnen geven tot uitval of brand, maar sluit 
dat niet uit (zoals de brand bij IOK Afvalbeheer aantoont). Daarom zijn de technische ruimten van de 
tunnelcompostering uitgerust met een branddetectiesysteem. Een beginnende brand wordt snel gedetecteerd, 
zodat onmiddellijk maatregelen genomen kunnen worden om te vermijden dat de brand uitbreiding neemt.  

 
Indien de tunnelcompostering toch tijdelijk onbruikbaar zou zijn door een defect of schade door brand kan het 
proces aangepast worden door enkel in open lucht te composteren. In Lier bestaat er immers nacompostering in 
open lucht. Het is zo dat het materiaal na de intensieve eerste compostering drie à vier maanden verder 
composteert in open lucht. Ook in die composthopen zijn permanent thermometers aanwezig. De temperatuur 
van de composthopen wordt minstens één keer per dag gecontroleerd en genoteerd in een logboek. Als 
vastgesteld wordt dat de temperatuur te hoog oploopt, kunnen maatregelen genomen worden om ze te laten 
dalen, bijvoorbeeld door water over de composthoop te sproeien.  Indien er door zelfontbranding toch een brand 
zou ontstaan, betreft het een brand in open lucht die weinig schade veroorzaakt.  
 
Er zijn verschillende maatregelen getroffen om brand te vermijden en/of snel vast te stellen, namelijk via 
controlesystemen zoals brand-  en veiligheidssystemen (ook vanop afstand (thuis) te controleren), 
camerabewaking (ook vanop afstand te controleren),  nacht- en weekendcontroles via een beveiligingsfirma en 
weekendcontroles door het eigen personeel. Ook het terrein is zo ingedeeld dat de verschillende gebouwen en 
verwerkingszones gescheiden zijn. Daarnaast worden alle machines na de werken gestald op centrale plaatsen 
en op veilige afstand van de verwerkingsinstallaties. 
 
De voorbije vijftien jaar heeft er op de composteringsinstallatie slechts één keer een brand gewoed. Op 27 
augustus 2009 is de trommelzeef uitgebrand. Die brand werd niet door zelfontbranding veroorzaakt, maar door 
oververhitting van het hydraulisch circuit van de zeef. Vandaag werkt Ivarem met een trommelzeef met 
elektrische aandrijving i.p.v. hydraulische aandrijving en kan dat probleem niet meer voorvallen. 

 
De kans dat de volledige composteringsinstallatie (tijdelijk) buiten gebruik is waardoor er niet gecomposteerd kan 
worden, is zeer klein. Indien dit toch zou gebeuren, kan er in open lucht worden gecomposteerd of kan er in zeer 
uitzonderlijke gevallen een beroep worden gedaan op Igean of IOK. 
 
Wat de mechanisch-biologische scheidingsinstallatie in Geel betreft, werd er voor de opstart destijds een zeer 
grondige studie gemaakt rond brandbeheersing en brandveiligheid. Naar aanleiding hiervan werd er een 
innoverend detectiesysteem geplaatst. Er werd zelfs een systeem voorzien dat in staat is om een detectie uit te 
voeren in sterk bevuilde en stofrijke omgevingen. Bij de totale studie werden, afhankelijk van de locatie in de 
installatie, verschillende soorten branddetectiesystemen geïnstalleerd (specifiek aangepast aan de noden van de 
specifieke locatie). De MBS-installatie is dus uitgerust met hoogstaande geperfectioneerde systemen om  snel en 
adequaat een mogelijke beginnende brand te ontdekken en uitbreiding te voorkomen.Tevens zijn op de site een 
evacuatieplan (voor brand en andere calamiteiten) en brandinterventieploegen (in afwachting van en voor 
ondersteuning van de brandweer) aanwezig. Er is een nauwgezette en permanente opvolging van 
(brand)veiligheid op MBS. 
 
Indien de installatie (tijdelijk) buiten gebruik zou zijn, kan er worden teruggevallen op het uitgebreide 
buffersysteem. Indien deze capaciteit toch nog onvoldoende zou blijken, wordt de aanvoer van bedrijfsafval 
tijdelijk beperkt in het voordeel van de aanvoer van huishoudelijke afvalstoffen. Eventueel kunnen ook 
alternatieve verwerkers ingeschakeld worden. 
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12.III. Interpellatie omtrent de capaciteit van voetbalterrein De Weerdt voor het organiseren van grote 
evenementen 
 
Eind augustus, zondag 24/08, vond op het voetbalveld De Weerdt een manifestatie plaats die de capaciteit van 
het terrein ver te boven ging. Er gingen en gaan daar nog wel eens festiviteiten door waarop het terrein niet 
berekend is, maar dit was toch van een overtreffende orde. Het plaatsen van afsluitingen en van signalisatie op 
de Liersesteenweg kon niet verhinderen dat de verkeersintensiteit die zondag op bepaalde momenten de 
mogelijkheden van de politie-inspecteur die de zaak in goede banen moest leiden, te boven dreigde te gaan. 
 
Het Vlaams Belang vraagt zich af of manifestaties of feesten die niet uitgaan van louter ‘De Weerdt’ niet beter 
plaatsvinden op bijvoorbeeld de Doelvelden (sportcomplex) ? 
 
Graag kadering, toelichting en de visie van het gemeentebestuur hieromtrent. 
 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat hij niet op de hoogte was van de chaos zoals geschetst. Het 
evenement van vrijdagavond was inderdaad een groot succes. Een 1500 jongeren waren aanwezig op de 
plaatselijke fuif van KLJ en daarom was er een omleiding voorzien via het Spreet. Het was quasi onmogelijk om 
de Liersesteenweg open te laten voor doorgaand verkeer, aangezien het weiland aan de overzijde benut was 
voor parking. Op zondag waren er een 400 tal jongeren aanwezig op het zomerfeest van KLJ. Hier was een 
versmalling van de weg nodig, omdat sommige autobestuurders hier hun gaspedaal wel durven indrukken. Dit 
evenement wordt al verscheidene jaren op deze locatie georganiseerd, omdat het een gezamenlijk initiatief 
betreft van De Weerdt en KLJ. 
 
De Doelvelden kan overwogen worden, maar er moet rekening gehouden worden met de geplande activiteiten op 
deze locatie, aangezien beide verenigingen hun vooropgestelde data graag behouden. Qua verkeersdrukte zal 
de Welvaartstraat dan echter even druk worden als Liersesteenweg. 
 
Dirk Aras is van oordeel dat de verkeerssituatie in de Welvaartstraat toch helemaal verschillend is. Een eventuele 
chaos daar moet opgelost zijn op het moment dat het verkeer de openbare weg op moet. Nu deed de chaos zich 
voor op de Liersesteenweg zelf. 
 
Schepen Eddy Verstappen betwijfelt dat. Wanneer er veel auto’s op de Doelvelden staan, zullen zich daar 
eveneens problemen voordoen, bijvoorbeeld om op de parking te geraken. Hij vindt wel dat de vraag gesteld kan 
worden en dat deze piste kan worden onderzocht. 
 
Burgemeester Walter Horemans vult aan dat er nog geen verkeersevaluatie heeft plaatsgevonden. Misschien 
had de omleiding behouden moeten blijven gedurende het hele weekend. Hij belooft de evaluatie te zullen 
bezorgen aan de raadsleden.  
 
 
Raadsleden Swa De Bakker en John Steurs 
 
12.IV. Informatiedoorstroming  
 
Graag hadden wij vernomen van de schepen voor informatie waarom verslagen van vergaderingen zo laat 
bezorgd worden aan de gemeenteraadsleden ? Soms ontvangt men een verslag van een vergadering terwijl er 
intussen al een nieuwe vergadering heeft plaatsgevonden. De verslagen van MAT zijn hier een mooi voorbeeld 
van. Af en toe ontvangt men bijna in bulk een reeks verslagen van een half jaar. 
 

Schepen Stefaan Lambrechts merkt op dat het niet de regel is dat verslagen laat bezorgd worden.  Het voorbeeld 
van het verslag van de bijeenkomsten van het MAT is eigenlijk een slecht gekozen voorbeeld in die zin dat het 
een verslag betreft van een ambtelijke vergadering. De raadsleden bewaken het beleid, wat er gebeurt, of het 
gebeurt. De concrete praktische werking en uitvoering ligt bij de ambtenaren. Als men rekening houdt met de 
geest van het gemeentedecreet, stelt zich de vraag of dit verslag aan de raadsleden overgemaakt moet worden. 
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Alles heeft te maken met de planning en de prioriteiten van de individuele ambtenaar die verantwoordelijk is voor 
het maken van het verslag.  Deze factoren bepalen hoe snel de verslaggeving kan gebeuren.  

Voordat het schepencollege samengesteld wordt, hebben de ambtenaren de mogelijkheid om verslagen toe te 
voegen aan het punt ‘kennisname verslagen’. De dossierbeheerders zelf zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer 
de agenda van het schepencollege wordt doorgestuurd, worden ook alle verslagen als bijlage meegestuurd. Pas 
een week later, wanneer het schepencollege het verslag van het college van de vorige week heeft goedgekeurd, 
ontvangen de raadsleden de betreffende verslagen. 

Tijdens de gemeenteraad van juni werd er door een aantal raadsleden geopperd dat ze de hen ter beschikking 
gestelde middelen toch efficiënter wilden gebruiken, vooral wat de punten en de verslaggeving van de 
gemeenteraad betreft. Op dat vlak is er goed nieuws. De administratie heeft intussen onderzocht of de 
gemeentelijke website op een eenvoudige manier kon worden uitgebreid met een extranet, een aparte beveiligde 
zone, waar betrokkenen de verslagen zelf kunnen raadplegen. Dat is ook gerealiseerd; de gebruikershandleiding 
met gebruikersnaam en wachtwoord zijn terug te vinden in de mapjes. Het is de bedoeling om in de toekomst op 
deze manier te werken. Er zullen dus geen bijlagen meer worden verstuurd. Het is een nieuw werkmiddel dat 
stelselmatig zal worden uitgebreid. 

Swa De Bakker vindt het extranet een goede evolutie. Hij vraagt zich af of de verslagen hierdoor sneller ter 
beschikking zullen worden gesteld. 

Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat dit afhankelijk blijft van de planning van de ambtenaren, maar dat de 
verslagen zeker tijdig consulteerbaar moeten zijn. 

Ronny Van Thienen vraagt of het extranet ook de verslagen van de vorige vergaderingen ter beschikking zal 
stellen. 

Burgemeester Walter Horemans beaamt dat. Het extranet zal in de volgende weken verder worden uitgebouwd. 

 
12.V. Afschakelplan Vlaanderen winter 2014 – 2015 
 
Via de krant konden we vernemen dat onze gemeente Berlaar volledig gevrijwaard blijft van afschakeling. 
Volgens de verantwoordelijke minister moeten alle Belgen de komende winter “verantwoordelijk” omspringen met 
hun stroomverbruik.  
Welke concrete initiatieven, buiten het niet plaatsen van de kerstverlichting, plant het gemeentebestuur om hier 
aan bij te dragen ?  
Ook via de krant hebben we vernomen dat Berlaar, indien er toch stroomuitval zou zijn, een noodplan klaar heeft 
en over stroomgeneratoren beschikt.  
Graag hadden we vernomen wat dit plan concreet inhoudt, we het kunnen inzien en over hoeveel 
stroomgeneratoren en met welk vermogen de gemeente beschikt. 
 
Burgemeester Walter Horemans behandelt het antwoord op deze vraag in samenhang met punt 12.X. 
 
Tijdens de vergadering met de gouverneur werd er geen duidelijk antwoord gegeven waarom bepaalde regio’s 
worden afgeschakeld en andere niet. Het heeft een stuk te maken met de aanwezigheid van bepaalde soorten 
industrie. In Berlaar is weinig industrie, dus is de besparing bij afschakeling minimaal. Maar ook gemeenten die 
niet in het afschakelplan zitten, moeten voorzichtigheid aan de dag leggen. Want indien de problematiek zou 
escaleren, wat technisch mogelijk is, is iedereen gedupeerd. De informatiedoorstroming komt vrij laat op gang, de 
communicatieambtenaren komen pas in oktober samen. Het is belangrijk om iedereen maximaal te informeren. In 
een extreem koude winter is de kans groot dat er gemeenten worden afgeschakeld tussen 17 uur en 20 uur, 
omdat net dan de pieken erg hoog blijken. Ook in Berlaar moeten wij onze inwoners sensibiliseren om gedurende 
dat tijdsinterval niet te strijken, geen vaatwasmachine of droogkast op te zetten, kortom zuinig om te springen met 
energie. We moeten dus de nodige maatregelen treffen. De communicatieambtenaar van onze politiezone heeft 
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reeds een persbericht uitgestuurd en zal in de komende dagen contact opnemen met de grotere bedrijven, 
scholen en rustoorden om te inventariseren welke voorzieningen voorhanden zijn. Er wordt een plan opgemaakt, 
mensen worden gemobiliseerd om solidair te zijn. Het punt rond de kerstverlichting past in dit kader. De 
beslissing om geen kerstverlichting te hangen is niet in de eerste plaats genomen met het oog op 
energiebesparing, aangezien het verbruik minimaal is. Maar het zou raar kunnen overkomen om de inwoners op 
te roepen tot een lager energieverbruik en dan als gemeente zelf overal kerstverlichting op te hangen. De 
gemeente heeft hier een voorbeeldfunctie. We zullen een oproep doen naar de middenstand om creatief om te 
springen met dit gegeven. Gezelligheid creëren kan ook zonder kerstverlichting. 
 
Dirk Aras wil weten of het plan dat zal worden opgemaakt volgens een bepaald Vlaams of nationaal draaiboek 
verloopt. 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat er zoveel mogelijk zal worden aangeleverd via de site van 
Binnenlandse Zaken. 
 
Dirk Aras vraagt zich af of de gemeente een zicht heeft op particulieren die afhankelijk zijn van 
levensnoodzakelijke apparatuur. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat deze informatie nu verzameld moet worden. De inwoners moeten 
aangemoedigd worden om deze zaken door te geven. Indien er een afschakeling zou gebeuren, moeten deze 
betrokkenen op een centrale plaats bijeen worden gebracht, bijvoorbeeld in een ziekenhuis of rusthuis. 
Afschakelen gebeurt immers per kast in bepaalde gebieden. Indien een gemeente afgeschakeld moet worden, 
wordt deze helemaal afgeschakeld. Indien er dan bijzondere plaatsen zijn, bijvoorbeeld een ziekenhuis, dan kan 
de kast van de regio waarin het ziekenhuis zich bevindt, opnieuw aangeschakeld worden. Dat gaat vrij snel. 
Daarom is het belangrijk om alle pijnpunten nu zo goed mogelijk in kaart te brengen. Deze oefening moeten wij 
nu ook maken. Normaal gezien wordt een gemeente minimaal zeven dagen van tevoren verwittigd, indien ze 
afgeschakeld zal worden. Dat geldt natuurlijk niet voor het black out-scenario. 
 
Dirk Aras vraagt of de gemeente beschikt over een sms-dienst. 
 
Burgemeester Walter Horemans zegt dat dit nog niet het geval is, maar dat het idee wel geopperd is en dat de 
provincie bereid is dit te ondersteunen. Er zal in ieder geval duidelijk gecommuniceerd en gemobiliseerd worden. 
 
 
 
12.VI. Besparingen bij intercommunale IVAREM / stand van zaken  
 
Dat de afvalintercommunale IVAREM na het beleid van de vorige Mechelse voorzitter moest besparen wisten we 
al. IVAREM zou een inspanningsoefening moeten doen van 12 %.  
Graag hadden we van onze schepen van milieu, die tevens reeds lang deel uitmaakt van het directiecomité, 
welke concrete voorstellen ze heeft gedaan om in deze besparingsoperatie te lukken ?  
Personeelskost is meestal een belangrijke kostenfactor. Waarom zet IVAREM nog steeds jobstudenten in via een 
interimkantoor AGIO bijvoorbeeld op het containerpark te Berlaar als er twee vaste personeelsleden aanwezig 
zijn ?  
Hoeveel kostenreductie heeft men reeds bereikt ? 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat de vooropgestelde besparing 10% bedroeg. Van 2007 tot 2009 had 
men al 900.000 euro bespaard door allerhande interne maatregelen. Van 2009 tot 2012 werd er 2.250.000 euro 
bespaard. In totaal geeft dit dus 17% besparing. Daarbovenop werd er vanuit de gemeenten gevraagd om nog 
eens 10% te besparen. Daarop werd een overzicht van alle kosten gemaakt met een duidelijke verdeling van de 
diverse posten. Hieruit volgden een aantal gedefinieerde besparingsmaatregelen die doorgevoerd zullen worden 
zonder dat dit een invloed heeft op de dienstverlening. Want uiteraard wil geen enkele gemeente hierop inboeten. 
Men zal in de toekomst werken aan het ziekteverzuim, aan het verminderen van interim-arbeid, … Jobstudenten 
worden voornamelijk ingezet om de eigen parkwachters ook vakantie te laten nemen, net in een periode dat er 
meer aanvoer is van afval. Het zou in ieder geval een grote besparing betekenen indien alle gemeenten het 
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Diftar-systeem zouden doorvoeren. Ook verschuivingen in openingsuren en –dagen in de containerparken 
worden overwogen, net als het stopzetten van bepaalde initiatieven zoals de afvalkrant. Deze informatie kan net 
zo goed opgenomen worden in de gemeentelijke infobladen. 
 
 
12.VII. Belasting op intercommunales door nieuwe Zweedse coaltie  
 
In de formateursnota is één van de krachtlijnen een belasting op de intercommunales (die tussen 200 en 300 
miljoen euro moet opbrengen). Graag hadden we vernomen van de burgemeester of hij als voorzitter van Igemo 
reeds gehoord heeft over deze belasting en wat de impact zou zijn op de huidige werking van Igemo en andere 
intercommunales waar onze gemeente in participeert.  
Aangezien de Zweedse coalitie 17 miljard euro moet besparen, zullen kosten alzo worden doorgeschoven naar 
onze inwoners. 
 
Burgemeester Walter Horemans weet dat deze problematiek nu op de tafel ligt en dat men dit probeert te 
vermijden. Indien dit doorgevoerd wordt, betekent dit belasting op meerwaarde, wat inhoudt dat mogelijke 
winsten belastbaar worden. Dit gaat ten koste van de intercommunales, maar ook ten koste van de gemeenten. 
Meer is hierover echter nog niet bekend. 
 
 
12.VIII. Opstart gemeentelijke speelpleinwerking Kriebels  
 
Bij de opstart van de speelpleinwerking deze zomer waren er onderhoudsproblemen. Waarom was dit niet beter 
afgesproken en op papier gezet wie wat zou doen ? Het onkruid was massaal aanwezig en roestende hekkens 
zorgden voor een onveilige situatie. Kinderland wees voor het onderhoud naar de gemeente en volgens het 
nieuwe hoofd van de jeugddienst was dit niet de taak van de gemeente. Om een einde te maken aan deze 
patstelling heeft de stichter van de speelpleinwerking telefonisch contact genomen met de verantwoordelijke 
schepen.  
De schepen heeft dan gemeentelijk werkliedenpersoneel gevorderd om aan de gebreken te verhelpen. Graag 
hadden we vernomen hoeveel werklieden gedurende hoeveel uur werden ingezet ? Waarom waren er geen 
betere afspraken tussen de gemeente en de terreineigenaar ? 
 
Schepen Willy Beullens antwoordt dat hij inderdaad een seintje heeft gekregen bij de start van de 
speelpleinwerking. Het probleem was dat de afspraken die tussen Kinderland en de gemeente waren gemaakt, 
niet voldoende gecommuniceerd waren aan het (nieuwe) diensthoofd dat sinds deze zomer instaat voor de 
speelpleinwerking. Aangezien het terrein nog geen eigendom is van de gemeente, ging zij ervan uit dat het 
onderhoud ook nog niet de verantwoordelijkheid van de gemeente kon zijn. Dit misverstand is onmiddellijk 
rechtgezet, waarna alles in orde is gebracht. 
 
Qua werkzaamheden werd deze zomer een draad hersteld, het drinkfonteintje gerepareerd, het onthaalchalet 
geschilderd, een aantal omgevallen bomen en takken opgeruimd, de haag gesnoeid, met de bosmaaier gewerkt 
en de nodige herstellingen aan de speeltuigen uitgevoerd.  
 
John Steurs wil weten of er intussen afspraken werden gemaakt naar de toekomst toe. 
 
Schepen Willy Beullens beaamt dat. Aangezien het terrein eigendom wordt van de gemeente, zullen de nodige 
onderhouds- en herstellingswerken opgenomen worden in de reguliere planning. Er zijn al wat plannen voor de 
toekomst, bijvoorbeeld wat er zou kunnen gebeuren qua herstelling en uitbreiding van de speeltuigen, maar dit 
moet verder concreet op punt worden gezet tegen volgende zomer, evenals de modaliteiten waaronder het 
terrein eventueel zou worden opengesteld. 
 
Ronny Van Thienen vraagt of de afspraken tussen gemeente en Kinderland schriftelijk werden vastgelegd. 
 
Schepen Willy Beullens verklaart dat dat niet het geval is. De afspraken werden mondeling gemaakt. 
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Ronny Van Thienen vindt het wenselijk dat afspraken worden genotuleerd om de nodige duidelijkheid te creëren. 
 
Schepen Willy Beullens zegt dat er in het verleden nooit eerder problemen zijn ontstaan hierover. Door de 
overheveling van de speelpleinwerking naar de gemeente en door personeelswissels is er dit jaar gewoon een 
misverstand geweest, dat echter snel is uitgeklaard. 
 
 
12.IX. Bouw gemeentelijke basisschool centrum  
 
Graag hadden wij een stand van zaken gekregen betreffende dit dossier.  
Dit punt is niet zo lang geleden ook geagendeerd, maar toch is er nog een sterke onzekerheid bij de ouders over 
het al dan niet realiseren van dit project.  
De ouders zijn deze onzekerheid beu en zouden graag “officieel” weten of de nieuwe school er nu gaat komen of 
niet. 
 
Schepen Jan Hendrickx verklaart dat het bestuur zeker de intentie heeft om de school te bouwen. De 
communicatie met Scholen voor Morgen verloopt nogal stroef en we moeten dikwijls herinneringen sturen om 
antwoorden te krijgen op onze vragen. De aannemer is intussen gekend, namelijk MBG. Deze aannemer zal ook 
de school voor het Heilig Hart van Maria bouwen. Volgens de planning wordt eind oktober het contract getekend 
in Brussel, is het aanvangsbevel voorzien op 1 januari 2015 en zullen we over het voorlopig 
beschikbaarheidscertificaat beschikken op 31 maart 2016. 
 
John Steurs verwacht dat er meer toelichting zal worden gegeven in de commissie openbare werken. 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. 
 
 
Raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen en Liesbeth Ceulemans: 
 
12.X. Besparing kerstverlichting 
 
Alhoewel wij sowieso al een probleem hebben met de volgens ons opgezette constructie om de gewone 
energieverbruiker schrik aan te jagen en de energieprijzen dan toch hoog te houden, vinden wij het toch leuk om 
te vernemen dat een Christelijke partij solidair het licht uit doet met de kerstdagen. 
Solidariteit is niet echt een eigenschap van de nieuwe wind die door ons land jaagt en omdat de kerstperiode 
eigenlijk en vooral ook een heidens feest is zouden wij ook graag willen vernemen of er al dan niet ook nog 
minder populistische besparingen gaan gerealiseerd worden. Zo ja? Wat is het effect van deze bijkomende 
besparingen op het energieverbruik van de gemeente? Wat de kerstverlichting betreft: is het geen optie om 
slechts een deel van de verlichting te hangen? Indien die kosten toch wegvallen, wat gebeurt er dan met dat 
‘vrijgekomen’ geld? 
 
Zie antwoord bij punt 12.V. 
 
Rudy Nuyens wil nog weten wat er zal gebeuren met het geld dat vrijkomt en of er nog andere besparingen zijn 
voorzien. 
 
Burgemeester Walter Horemans zegt dat er op dit ogenblik nog geen andere besparingen in de pijplijn zitten. Het 
geld van de kerstverlichting heeft voorlopig ook nog geen andere bestemming gekregen. 
 
 
12. XI. Besparingen algemeen 
 
sp.a Berlaar heeft het gevoel dat er aan de ene kant naar geld gezocht wordt en aan de andere kant mee 
gemorst wordt. Het Quondam-verhaal is daar een voorbeeld van. Wij zijn een constructieve partij en zijn absoluut 
niet tegen een volksfeest, maar volgens ons is dit een winstgevend evenement. Wij vinden dat subsidiegeld 
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elders beter kan gebruikt worden. Hetzelfde verhaal met de zomer van Balder. Het was ons opgevallen dat er 
tijdens de daguren regelmatig lichten brandden op het feestplein. Zo ook de halogeenlampen op de mini-cooper 
stand die menig maal bij volle bak zon stonden te branden. De laatste doet het licht uit! Een zuinig gedrag 
mentaliteit) zou hier welgekomen zijn. Vele kleintjes maken een groot. Wie betaalt deze elektriciteit? sp.a vraagt 
daarom een gedetailleerd overzicht van wat de Zomer van Balder kost aan de gemeente. (Subsidie, reëel 
verbruik water en elektriciteit en werkuren gemeentepersoneel=kost aan uurloon?)  
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat Quondam dit jaar 5000 euro subsidies heeft gekregen; in 2015 is 
hiervoor nog 2500 euro voorzien. Daarna wordt de steun vanuit de gemeente stopgezet. De organisator is op de 
hoogte van de kritiek vanuit bepaalde hoeken. Iedereen is welkom om zijn boeken te komen inkijken. De kosten 
om dergelijk evenement georganiseerd te krijgen, zijn aanzienlijk. Op dit ogenblik maakt Quondam nog geen 
winst. Hopelijk kan dit nog groeien in de toekomst, hoewel veel afhangt van de beschikbaarheid van de 
omliggende terreinen. Quondam blijft een goed initiatief dat Berlaar op de kaart zet. 
 
Wat De Zomer van Balder betreft, heeft de gemeente gereageerd op de verlichting die continu bleef branden, 
waarna er ook maatregelen genomen zijn. Dat zou inderdaad een aanzienlijke kost geworden zijn. De evaluatie 
staat nog op het programma deze maand. Wij hebben onze rekening gemaakt, die afgetoetst zal worden met de 
organisatoren. Het evenement hoeft zeker niet meer te groeien; het is op maat van Berlaar gesneden. Er zijn 
weinig incidenten, geen vandalisme. Dat willen we zo houden. 
 
Dirk Aras brengt aan dat het sanitair een belangrijk aandachtspunt is. 
 
Burgemeester Walter Horemans beaamt dat. Dat punt staat op de agenda van de evaluatievergadering. 
 
Ronny Van Thienen herhaalt de opmerking van vorige editie dat de marktomgeving ongeveer twee maanden 
afgesloten blijft. In de mooiste periode van het jaar is het mooiste marktplein van Vlaanderen afgespannen met 
zwarte doeken. Dat is jammer. 
 
Burgemeester Walter Horemans zal dit ook ter sprake brengen tijdens het evaluatiemoment. De organisatie moet 
natuurlijk de nodige ruimte bieden aan de grote sponsors van het evenement, maar er kan bekeken worden of er 
geen openingen kunnen worden gecreëerd. 
 
Ronny Van Thienen wil graag het overzicht van de gemaakte kosten ontvangen. 
 
Burgemeester Walter Horemans zal dit bezorgen. 
 
 
12. XII. De brandweer (kostelijke) meid voor alle werk? 
 
De brandweer wordt regelmatig opgeroepen voor taken die eigenlijk niet voor haar bestemd zijn. Soms heeft dit 
te maken met slechte of verkeerde communicatie en het gevolg is dat dat de gemeente soms opzadelt met 
onnodige kosten. Af en toe leidt dat ook tot wat spottende opmerkingen van de mensen als er bijv. naar hun de 
mening wat teveel brandweerlui een niet-dringende interventie staan uit te voeren. Niet leuk voor deze 
plichtbewuste pompiers. Erger wordt het echter wanneer ‘belangrijke’ politici op nochtans nog vier jaar voor de 
verkiezingen al beginnen stemmen te ronselen met een ‘ik-zal-daar-eensvoor- zorgen’ telefoontje en hiermee 10 
brandweermannen en twee brandweerwagens in gang zet om wat ‘koffiegruis’ uit de goot te keren. Sp.a heeft 
hier toch zware bedenkingen bij de integriteit van deze hooggeplaatste politicus. Kunnen we misschien een regel 
invoeren waarbij in zo’n gevallen de beller betaalt? Heeft dit niet iets te maken met deontologie? 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het aangehaalde incident zich heeft voorgedaan tijdens een 
wateroverlast-situatie in Berlaar-Heikant. Er was heel wat smurrie op de openbare weg achtergebleven. Op dat 
ogenblik zag de betrokken schepen de brandweer passeren, waarop hij de brandweercommandant gebeld heeft 
met de vraag of de brandweerploeg nog op pad was, zodat de straat alsnog kon worden opgekuist. De rest is een 
beslissing van de brandweercommandant geweest. 
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Wat de oproepen betreft, is het soms inderdaad zo dat we te maken hebben met de beperkingen van een 
vrijwillig korps. Daaraan kunnen we voorlopig niets veranderen, omdat het systeem het niet toelaat om te 
selecteren en inschattingen maken soms heel moeilijk is. In de toekomst zou dit zeker moeten verbeteren.  
 
 
 
Raadsleden Koen Kerremans en Leen Janssens: 
 
12.XIII. Milieuraad  
 
Tijdens de gemeenteraadszitting van 18/06/2013 werd de milieuraad aangesteld. Ondertussen zijn we reeds 
meer dan 1 jaar verder en tot op heden hebben we nog geen informatie doorgekregen van de nieuwe milieuraad. 
Op de gemeentelijke website werd de pagina van de milieuraad het laatst bijgewerkt op 2/8/2011. Waar de 
verslagen van de andere adviesraden raadpleegbaar zijn via de website is van de milieuraad geen enkel verslag 
terug te vinden. Deze verslagen worden evenmin doorgestuurd naar de gemeenteraadsleden of goedgekeurd in 
een Schepencollege.  
Graag vernemen wij :  

• of de milieuraad ondertussen reeds vergaderd heeft in de nieuwe samenstelling.  
• hoe die samenstelling is.  
• of er verslaggeving van is. (graag inzage)  
• hoe de samenwerking tussen gemeente en milieuraad verloopt.  
• of we nieuwe acties van de milieuraad mogen verwachten. (welke?)  

 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat de nieuw samengestelde milieuraad intussen negen maal vergaderd 
heeft. Hij is samengesteld uit afgevaardigden van verschillende politieke fracties, van een aantal verenigingen, 
landbouwafgevaardigden, compostmeesters en een aantal burgers die in een positief-kritische sfeer vragen 
stellen over het milieubeleid en actief participeren aan bijvoorbeeld acties rond zwerfvuil. Een aantal leden van de 
milieuraad zijn groene peter of meter. Er zal een evaluatie plaatsvinden op het einde van dit jaar, zodat het effect 
in kaart kan worden gebracht. Het gaat voor het merendeel om nieuwe mensen, die intussen een jaar bezig zijn, 
maar zich toch hebben moeten inwerken. Tijdens de laatste vergadering hebben ze een paar voorstellen 
geformuleerd, die zeker de moeite waard zijn om verder te bekijken en uit te werken. Indien er nog 
geïnteresseerden zijn, kunnen ze steeds aansluiten bij de milieuraad. De verslagen zullen voortaan ook 
gepubliceerd worden op het extranet. 
 
Koen Kerremans wil weten waarom de raadsleden de verslagen van de milieuraad niet ontvangen. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof zal dit navragen. 
 
 
12.XIV. Groenbeleid openbaar domein 
 
Naar aanleiding van eerder door Groen ingediende agendapunten betreffende groenbeleid in onze gemeente en 
de geformuleerde antwoorden en beloften, zijn wij zo vrij opnieuw te informeren naar een stand van zaken van de 
beloofde actiepunten en tevens naar de voortgang in het voorgenomen beloofde beleid. Ter informatie hebben wij 
een een uitreksel uit de notulen van onze gemeenteraad toegevoegd. Graag antwoord op volgende vragen:  
 
1. Het snoeien van de bomen in de Dr. Van Hoofstraat maakte deel uit van het uitgewerkte compromis. De zomer 
(beste tijd voor deze snoei) is bijna voorbij. Welke planning houdt men in deze aan?  
2. De snoei van de bomen op de Markt is dringend en noodzakelijk. Welke planning ligt hier voor?  
3. De boom op de Markt, die vorig jaar werd gerooid, zou opnieuw aangeplant worden. Waar is hij? Wanneer 
voorziet men de aanplant?  
4. Wanneer krijgen de raadsleden het beloofde inventaris Bomenplan te zien?  
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5. Wanneer kunnen de raadsleden het bomenbeheerplan in handen krijgen?  
6. Waarom zijn de zieke bomen nog niet gerooid/vervangen?  
7. Is er ondertussen een langlopend contract met Treexpert? Graag inzage.  
8. Zijn er afzonderlijke contracten voor de groenperken? Welke? Graag inzage.  
9. Hoever staat het met de beloofde opleiding van onze gemeentelijke werklieden om zich te bekwamen op vlak 
van groenonderhoud en boomverzorging?  
10. Er waren middelen voorzien voor 2014. Hoe zijn deze tot nu toe besteed?  
 
Schepen Ingeborg Van Hoof formuleert volgende antwoorden op de gestelde vragen: 
 
1) Welke planning wordt aangehouden voor het snoeien van de bomen van de Dokter Van Hoofstraat? 

De gemeente heeft een beheersplan besteld bij Treexpert. In juni is hierover nog overleg gepleegd en 
tijdens de zomer regelmatig over gemaild, maar wegens tijdsgebrek is dit plan nog niet opgeleverd. Dit is 
echter beloofd voor heel binnenkort. N.a.v. dat plan hebben we ook de vraag gesteld wat de beste 
aanpak is voor de bomen in de Dokter Van Hoofstraat. Zodra het plan is bezorgd, zullen we de richtlijnen 
opvolgen. 

2) Planning van de snoei van de lindebomen op de Markt? 

Ook hiervoor wachten we het plan van Treexpert af. De uitvoering is in ieder geval voorzien voor het 
najaar. 

3) Heraanplant boom op de Markt? 

Sinds vorige winter werden een aantal lindebomen in het geboorteparkje voorbereid op een eventuele 
verhuis. Één van deze bomen zal dit najaar/winter verplaatst worden van het geboorteparkje naar het 
plein. Een concrete timing is nog niet vastgelegd en is sowieso weersafhankelijk. 

4) en 5) Wanneer kan de inventaris Bomenplan en Bomenbeheersplan ingekeken worden? 

De eerder vermelde beheersvoorstellen behoren tot de inventaris en het beheersdocument van het 
Bomenbeheersplan dat Treexpert voor ons uitwerkt. De oplevering loopt echter vertraging op. 

6) Waarom zijn de zieke bomen nog niet gerooid en vervangen? 

Ook dit hangt samen met de inventaris en het beheersplan. We zijn op de hoogte van de problematiek 
en zullen er – na oplevering -  zo snel mogelijk werk van maken in samenhang met vervangende 
aanplanten.   

7) Is er een langlopend contract met Treexpert? 

Wij hopen dat de opdrachtnemer van Treexpert voor het einde van volgende maand de nodige 
documenten heeft kunnen opleveren. Het is zeker de bedoeling om alle informatie binnen de milieuraad 
te bespreken en om alle raadsleden inzage te geven. 

8) Zijn er afzonderlijke contracten voor de groenperken? 

Tot augustus had de gemeente een contract met één tuinaannemer voor een aantal perken. Het hoofd 
van de technische dienst is nu bezig met de opmaak van een bestek voor de volgende drie jaar. Het 
onderhoud gebeurt nu door onze werklieden, aangevuld met hier en daar een aparte opdracht aan een 
externe partij.  
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9) Hoe staat het met de opleiding van de gemeentelijke werklieden inzake groenonderhoud? 

Er zijn een paar verschuivingen gebeurd in de afdeling Ruimte, waardoor er momenteel geen ploegleider 
is voor de groendienst. We zullen deze positie zo snel mogelijk invullen met een profiel dat over de 
nodige groenkennis beschikt. Op deze manier kan er begeleiding ‘on the job’ gebeuren, wat aanvullend 
werkt op de voorziene vorming. 

10) Hoe zijn de middelen van 2014 tot nu toe besteed? 

Door het uitblijven van het Bomenbeheersplan werden de gelden voor bomenbeheer nog niet ingezet. 
Het grootste gedeelte ervan zal nog dit jaar besteed worden. 

Koen Kerremans wil weten hoe lang een firma over een gestelde deadline kan gaan. Er is toch een contract 
afgesloten en er zijn toch termijnen vastgelegd. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof bevestigt dat. Er werd afgesproken dat alles zou worden opgeleverd tegen oktober. 
Treexpert heeft intussen echter al vastgesteld dat de opdracht groter is dan oorspronkelijk ingeschat. 
 
 

GEHEIME ZITTING 
 
11. Benoeming van 1 korporaal en 1 sergeant bij het gemeentelijk vrijwilligersbrandweerkorps bij wijze 
van bevordering 
 
 
 

De vergadering wordt gesloten om 22.25 uur. 
 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 

_____________________________ 
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