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GEMEENTERAAD D.D. 18 NOVEMBER 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, Swa DE BAKKER, Christophe DE BACKERE, Rita DECKERS, 

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

 
De voorzitter opent de vergadering om 20 uur. 
 

OPENBARE ZITTING 
 
1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 21 oktober 2014 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 21 oktober 2014 wordt het verslag met 
eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 
2. Wijziging formatie gemeentepersoneel - organogram 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 16 december 2008 (punt 14) houdende goedkeuring nieuwe rechtspositieregeling 
voor het gemeentepersoneel en latere wijzigingen; 
 
Gelet op artikel 104 §1, 3° van bovenvernoemde rechtspositieregeling, waarbij de mogelijkheid voorzien wordt 
om personeelsleden in contractueel verband in dienst te nemen om aanvullende of specifieke opdrachten te 
vervullen; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 24 oktober 1995 houdende vaststelling van de nieuwe personeelsformatie, en 
latere wijzigingen; 
 
Nieuwe functie van bibliothecaris / archivaris Av geblokkeerd door uitdovende functie van statutaire 
bibliothecaris Bv 
Overwegende dat er nood is aan een intern gekwalificeerd personeelslid dat als (extra) takenpakket het 
archiefbeheer verzorgt. Hiervoor wordt de functie van bibliothecaris Bv uitgebreid en opgewaardeerd naar de 
functie van bibliothecaris/archivaris Av; 
 
Omzetting statutaire functie van diensthoofd (coördinator) buitenschoolse kinderopvang naar 
contractuele functie 
Overwegen dat het om economische redenen aangewezen is om de functie van statutair diensthoofd BKO om te 
zetten naar een contractuele functie; 
 
Schrapping functies contractuele gemeentearbeider Werkervaring, Activa en Startbaan Ev 
Overwegende dat er, om economische en organisatorische redenen, dient geschrapt te worden in het 
werkliedenbestand. Het is hierbij aangewezen om vier contractuele functies van contractuele gemeentearbeider 
(Werkervaring, Activa en Startbaan) te schrappen en het contingent aan gesco gemeentearbeiders te behouden;  
 
Omzetten drie gesco technisch assistenten naar 2 gesco ploegbazen en 1 contractuele ploegbaas 
De drie gesco technisch assistenten Dv (Ruimte – Technisch Uitvoerende Dienst) krijgen als functiebenaming 
'ploegbaas'. Zij krijgen elk een ploeg gemeentearbeiders (respectievelijk Groen – Wegen – Gebouwen) en (voor 
Groen en Gebouwen) een technisch assistent toegewezen, waarvan zij rechtstreeks leidinggevende worden. De 
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gesco ploegbaas van de ploeg 'Groen' wordt omgezet naar een contractuele functie. Deze functie wordt 
momenteel niet ingevuld. Wegens de specifieke jobinvulling wordt er verkozen om breder op de markt te kunnen 
aanwerven, en niet enkel voor functies die aan de werkloosheidsvoorwaarden voor gesco voldoen.  
 
Functie van statutair assistent TUD  
De functie van statutair assistent TUD wordt onder de rechtstreekse leiding van het afdelingshoofd Ruimte 
geplaatst én wordt uitdovend verklaard. 
 
Overwegende dat de kredieten voor de meerkost van de opwaardering van 1 bibliothecaris Bv naar 1 
bibliothecaris/archivaris Av voorzien werden in de meerjarenplanning vanaf dienstjaar 2015; 
 
Overwegende dat deze wijzigingen de financiële draagkracht van de gemeente niet in het gedrang brengen; 
 
Gelet op het advies van het managementteam d.d. 3 oktober 2014 dienaangaande; 
 
Gelet op de notulen van het bijzonder onderhandelingscomité in zitting van 30 oktober 2014; 
 
Gelet op het visum 2014/25 van de financieel beheerder d.d. 6 november 2014; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Dirk Aras merkt op dat de functie van bibliothecaris/archivaris geblokkeerd is. Hij vraagt hier toelichting bij. 
 
Cindy Jacobs legt uit dat er op dit ogenblik een titularis is van de bedoelde functie. Om het A-niveau in te vullen, 
dient er een openverklaring van de functie te gebeuren. Zodra de aanwerving rond is, wordt deze functie ingevuld 
en dooft de vroegere functie uit. 
 
Dirk Aras informeert naar de timing hiervoor. 
 
Anja Neels antwoordt dat dit in de loop van de eerste helft van 2015 op de planning staat. 
 
Dirk Aras wil nog weten waarom de functie van coördinator BKO omgezet wordt naar een contractuele functie. 
 
Burgemeester Walter Horemans verklaart dat dit een keuze van het college is geweest. Een statutaire 
tewerkstelling valt duurder uit; daarom werd dit voorlopig contractueel aangeboden. Afhankelijk van de financiële 
situatie kan dit in de toekomst nog veranderen. 
 
Dirk Aras vraagt uitleg bij de functies die verdwijnen uit het organogram. 
 
Cindy Jacobs verklaart dat het bestuur niet onmiddellijk goede ervaringen heeft met de functies die via 
werkervaring werden ingevuld. Daarnaast krijgen we elk jaar bericht dat de subsidiëring voor deze vorm van 
tewerkstelling stopgezet zal worden. Hetzelfde geldt voor de activa-functies, waardoor aan de werknemers in 
kwestie weinig zekerheid kon worden geboden. Er wordt geopteerd om met een vast kader te werken i.p.v. 
tijdelijke tewerkstelling. 
 
Burgemeester Walter Horemans vult aan dat een andere organisatie binnen het werkliedenkader zou moeten 
leiden tot meer efficiëntie, waardoor deze categorie van functies overbodig wordt. 
 
Dirk Aras vraagt waarom er een onderscheid wordt gemaakt in de invulling van de functies van ploegbaas. 
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Cindy Jacobs licht toe dat van een ploegbaas groen een ruime mate van verantwoordelijkheidszin wordt 
verwacht. Daarom is ervaring belangrijk, wat in een gesco-tewerkstelling niet steeds voor de hand ligt. Daarnaast 
ligt ook het gesco-systeem onder vuur. De twee andere ploegbazen zijn intussen al aangeworven. 
 
Artikel 1 
De formatie van het gemeentepersoneel van de gemeente Berlaar wordt als volgt aangepast: 

• De functie van bibliothecaris Bv wordt uitdovend verklaard.  
• 1 nieuwe functie van voltijds statutaire bibliothecaris / archivaris niveau Av wordt toegevoegd. Deze 

nieuwe functie wordt geblokkeerd door de uitdovende functie van bibliothecaris Bv 
• De functie van statutair diensthoofd BKO wordt omgezet naar een contractuele functie 
• 4 voltijdse functies van contractuele gemeentearbeider Ev (Werkervaring (2), Activa en Startbaan) 

worden geschrapt uit de formatie. 
• De drie gesco technisch assistenten (Ruimte – Technisch Uitvoerende Diensten) worden 2 gesco 

ploegbazen en 1 contractuele ploegbaas, met functionele, rechtstreekse leiding over telkens een ploeg 
gemeentearbeiders (groen – wegen en gebouwen) 

 
Artikel 2 
Het aangepaste organogram wordt goedgekeurd. 
 
3. Wijziging rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van de gemeente Berlaar 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 16 december 2008 houdende goedkeuring nieuwe rechtspositieregeling voor het 
gemeentepersoneel, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de brief van 23 juli 2013 van het Agentschap Binnenlands Bestuur waarbij enkele opmerkingen werden 
gegeven op de wijzigingen van de rechtspositieregeling met het raadsbesluit d.d. 21 mei 2013; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de 
rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende 
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het KB van 13 januari 2014 tot wijziging van de artikelen 9 en 10 van het KB van 28 november 1969 tot 
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders; 
 
Gelet op het raadsbesluit van heden (punt 2) houdende wijziging formatie gemeentepersoneel – organogram; 
 
Overwegende dat, naar aanleiding van bovenvermelde formatiewijziging, de salarisschaal van 
bibliothecaris/archivaris Av aan artikel 180 dient toegevoegd te worden; 
 
Overwegende dat er nog geen bevorderingsvoorwaarden voor bevordering naar de decretale graden werden 
vastgesteld; 
 
Overwegende dat uit de praktijk blijkt dat het aangewezen is om de regels van de samenstelling 
beroepscommissie bij de specifieke aanwervingsprocedure (hoofdstuk IV) aan te passen; 
 
Overwegende dat enkele bepalingen van dienstvrijstellingen dienen verduidelijkt te worden, om misverstanden in 
de dagelijkse praktijk te vermijden; 
 
Gelet op het advies van het managementteam d.d. 3 oktober 2014 dienaangaande; 
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Gelet op de notulen van het bijzonder onderhandelingscomité in zitting van 30 oktober 2014; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Enig artikel  
 
De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van de gemeente Berlaar wordt aangepast volgens de 
herwerkte versie, met aanduiding van de wijzigingen, in bijlage. 
 
4. Wijziging arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van arbeidsreglementen, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel, met bijlagen goedgekeurd door de gemeenteraad in 
zitting van 17 februari 2004 (punt 3) en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 16 december 2008 (punt 14) houdende goedkeuring nieuwe rechtspositieregeling 
voor het gemeentepersoneel, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het raadsbesluit van heden (punt 3) houdende wijziging rechtspositieregeling voor het 
gemeentepersoneel van de gemeente Berlaar; 
 
Overwegende dat sommige bepalingen van het arbeidsreglement nog aan bovenvermelde rechtspositieregeling 
dienen aangepast te worden; 
 
Overwegende dat de personeelsleden van de technisch uitvoerende dienst verzocht hebben een regeling uit te 
werken voor het soepeler kunnen nemen van een middagpauze en voor personeelsleden die halftijds werken 
(mogelijkheid om te werken met een compensatiesysteem); 
 
Overwegende dat de toepassing van de gewijzigde uurroosters van het bibliotheekpersoneel in praktijk voor veel 
problemen zorgt, en dat er samen met het bibliotheekpersoneel een nieuw systeem van stam- en glijtijden werd 
uitgewerkt; 
 
Overwegende dat het reglement tijdsregistratiesysteem op enkele punten nog dient aangepast te worden aan de 
invoering van een webtoepassing van het tijdsregistratiesysteem; 
 
Overwegende dat de vraag vanuit het gemeentepersoneel gerezen is om de bijkomende feestdag op 15 
november te vervangen door een andere feestdag, en dat hiervoor een bevraging werd georganiseerd, waarvan 
de uitslag in wijziging van artikel 8 werd opgenomen; 
 
Overwegende dat het vanuit de praktijk aangewezen is om de toepassing van artikel 16 (dienstvrijstellingen voor 
medische onderzoeken + voor begrafenis) te verduidelijken; 
 
Overwegende dat enkele uurroosters dienen geüpdatet te worden; 
 
Overwegende dat voor het wijzigen van het arbeidsreglement de onderhandelings- en overlegprocedures gelden 
bedoeld in de wet van 19 december 1974; 
 
Gelet op de bijgevoegde gewijzigde versie van het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel met bijlagen; 
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Gelet op het advies van het managementteam d.d. 3 oktober 2014 dienaangaande; 
 
Gelet op de notulen van het bijzonder onderhandelingscomité in zitting van 30 oktober 2014; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Enig artikel 
 
Het herwerkte arbeidsreglement zoals vermeld in de bijlage wordt goedgekeurd. 
 
5. Verbreden en verdiepen gemeentelijke mobiliteitsplan: voorlopige vaststelling ontwerp mobiliteitsplan. 
 
Gelet op de conform verklaring van het gemeentelijk mobiliteitsplan van 15 oktober 2008; 

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

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

Overwegende dat het voorlopig ontwerp van het mobiliteitsplan ter inzage werd gelegd aan een openbaar 
onderzoek van 22 april 2014 tot 5 juni 2014 en voorgesteld werd op een infoavond op 29 april 2014; 

Overwegende dat het voorlopig ontwerp van het gemeentelijk mobiliteitsplan tevens werd voorgelegd aan de 
gemeentelijke verkeerscommissie op 19 februari 2014 en 13 mei 2014; 

Overwegende dat het ontwerp van het gemeentelijke mobiliteitsplan aangepast werd op basis van de 
opmerkingen en bezwaren die volgden uit het openbaar onderzoek;  

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

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

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

BESLUIT met 13 ja-stemmen bij 8 onthoudingen 

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

Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, Swa De Bakker, John Steurs, 
Koen Kerremans, Leen Janssens 

http://www.mobielvlaanderen.be/overheden/artikel.php?id=859&nav=9
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Koen Kerremans meldt dat Groen zich zal onthouden, omdat de bezorgdheid over doorgaand vrachtverkeer 
behouden blijft. Dit wordt opgenomen in een bovenlokaal onderzoek door Igemo of door de provincie. 

Burgemeester Walter Horemans veronderstelt dat er een samenwerking zal worden opgezet tussen Igemo en de 
provincie, maar het is alleszins zo dat er een breder onderzoek op stapel staat. Op basis hiervan zullen de 
knopen worden doorgehakt. 

Koen Kerremans licht toe dat op gewestelijk niveau de grote lijnen worden vastgelegd, maar er zijn nog veel 
hiaten op lokaal niveau. Men is zich bewust van deze problematiek, maar zolang er geen definitief uitsluitsel is, 
wenst Groen zich te onthouden. 

Dirk Aras wenst zich eveneens te onthouden. Het vrachtverkeer was één van de items van de verbreding en 
verdieping van het mobiliteitsplan, maar er blijven veel vragen openstaan. Igemo heeft de intentie om een visie te 
ontwikkelen en de gemeente zal de conflictsituaties opsporen. 

Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. Igemo wil hier inderdaad een studie aan wijden, die echter niet 
uitsluitend door Berlaar zal worden betaald. Er zullen verschillende participanten zijn, liefst in samenwerking met 
de provincie. 

Dirk Aras concludeert dat er tussen de voorlopige vaststelling van het plan en het definitieve plan nog heel wat 
kan veranderen. Indien er een visie wordt ontwikkeld en er infrastructurele knelpunten worden gedetecteerd, kan 
dit het plan nog ruimschoots beïnvloeden. 

Burgemeester Walter Horemans geeft aan dat dit tot de mogelijkheden behoort. Hij wil de studie afwachten 
vooraleer infrastructurele beslissingen te nemen. 

Artikel 1 

Het ontwerp van het mobiliteitsplan, dat aangepast werd op basis van de opmerkingen en bezwaren uit het 
openbaar onderzoek, wordt voorlopig vastgesteld. 

Artikel 2 

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

6. Goedkeuring overeenkomst van akte tot vestiging van een erfpacht Aarschotsebaan 54 en Heistsebaan 
2590 Berlaar 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 februari 2004 waarin beslist werd een erfpacht te verlenen aan 
Zonnige Kempen op het onroerend goed gelegen te Aarschotsebaan 54en Heistsebaan  2590 Berlaar; 

Overwegende dat de gemeente Berlaar eigenaar is van het onroerend goed gelegen te Aarschotsebaan 54 en 
Heistsebaan 2590 Berlaar; 

Overwegende dat er een aantal aanpassingen dienen gemaakt te worden aan de overeenkomst van vestiging 
van erfpacht ; 

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

Gelet op de  Wet van 10 januari 1824 op het erfpachtrecht; 
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Gelet op de beslissing van het college van 6 november 2014; 

Gelet op het hiernavolgend ontwerp van vestiging van een erfpacht ; 

__________________________________________________________________________________________ 

AKTE TOT VESTIGING VAN EEN ERFPACHT 
 

 

Het jaar tweeduizend veertien 

de  ………………………………; 

Wordt door mij, Horemans Walter, Burgemeester van de gemeente Berlaar, de hierna volgende 
overeenkomst vastgelegd tussen: 

ENERZIJDS, 

de GEMEENTE BERLAAR – provincie Antwerpen, alhier vertegenwoordigd door de heer Walter 
Horemans, burgemeester wonende te 2590 Berlaar, Heikanthof 15 en mevrouw Neels Anja, gemeentesecretaris, 
wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Spekstraat 30,  

Hierna genoemd "de erfpachtgever", die voor mij verschenen is. 

en 

ANDERZIJDS, 

De "ZONNIGE KEMPEN" Coöperatieve Vennootschap, bouwmaatschappij tot nut van algemeen, 
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Westerlo, Grote Markt 39, samenwerkende vennootschap, 
opgericht bij onderhandse akte van zeven december negentienhonderd drieënzestig, geïmmatriculeerd op de 
griffie van de rechtbank van koophandel te Turnhout onder nummer 8 in het register van de burgerlijke 
vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen, en waarvan de statuten 
gepubliceerd werden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van zesentwintig, zevenentwintig en 
achtentwintig december negentienhonderd drieënzestig onder nummer 33.613, en waarvan de statuten voor de 
eerste maal gewijzigd werden bij onderhandse akte van bijlagen van het Belgisch Staatsblad van vijftien juni 
negentienhonderd zesentachtig, onder het nummer N 860715-115, en waarvan de statuten voor het laatst 
werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Bruno Naets te Westerlo op dertig mei tweeduizend en één, 
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien juli nadien onder nummer 2001-07-18/1078. 

Voornoemde maatschappij werd door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, (vroegere Nationale 
Maatschappij voor de Huisvesting) aangenomen op tweeëntwintig oktober negentienhonderd drieënzestig, onder 
nummer 129/5, welke erkenning ingevolgde artikel 11, 3° van het Decreet van de Vlaamse Raad van 
eenentwintig december negentienhonderd achtentachtig houdende oprichting van de Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappij, en ingevolge artikel 4 § 3 van het Besluit van de Vlaamse Executieve van dertien juni 
negentienhonderd negentig, houdende het algemeen reglement tot erkenning van de sociale bouwmaatschappij 
tot dertig juni negentienhonderd eenennegentig, volledig tegenstelbaar is aan de Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappij, die krachtens artikel 6 van het Decreet van de Vlaamse Raad van eenentwintig 
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december negentienhonderd achtentachtig alle taken inzake sociale huisvesting van de Nationale Maatschappij 
voor de Huisvesting heeft overgenomen. 

Voor welke hier optreden, bedingen en aanvaarden: 

- de heer Ludo Helsen, voorzitter, wonende te Laakdal, Oude Geelsebaan 19 en 

- de heer Luc Stijnen, directeur, wonende te Kasterlee, Pleintje 7. 

Handelend in hun genoemde hoedanigheid overeenkomstig de bepalingen van artikels negentien en 
twintig van de statuten van de instelling en ingevolge de beslissing van de Raad van Bestuur van zes mei 
negentienhonderd zesentachtig tot uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur van negen december 
negentienhonderd drieënnegentig, goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappij in zijn vergadering van negentien juli negentienhonderd vierennegentig.  

Hierna genoemd "de erfpachthouder" voor mij verschenen is. 

I.  VESTIGING VAN EEN ERFPACHTRECHT 

Deze erfpachtovereenkomst vervangt ter regularisatie van een aanpassing aan de in erfpacht gegeven 
gebouwen de vorige erfpachtovereenkomst die door de gemeenteraad dd. 17/02/2004 werd goedgekeurd. 

AANDUIDING VAN DE GOEDEREN 

De eigenaar verleent aan de erfpachthouder, die aanvaardt, het recht op het hierna beschreven 
onroerend goed: een deel van het schoolhuis, op en met grond, gelegen tussen Aarschotsebaan 54 en 
Heistsebaan, aangegeven met behulp van de gele lijn op het opmetingsplan dd. 16/07/1999 van dhr. Bernaerts in 
bijlage, perceelnummer 874/2/y(dl), groot negenentwintig are vijfenzeventig centiare, gekadastreerd sectie C, 
eerste afdeling. 

II.  VOORWAARDEN  

1. DOEL 

Het erfpachtrecht geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor het oprichten van 
sociale woningen en aanvullende activiteiten door middel van verbouwing en nieuwbouw. 

2. DUUR 

De erfpacht wordt afgesloten voor een duur van zeventig achtereenvolgende jaren, te rekenen vanaf de 
“aanvangsdatum” t.t.z. de datum van aflevering van een stedenbouwkundige vergunning. De sleutels zijn in het 
kader van de aangepaste erfpachtovereenkomst aan de erfpachthouder ter beschikking gesteld nadat de 
schoolactiviteit verhuisd is. 

Het recht van erfpacht is vatbaar voor verlenging onder de voorwaarden en modaliteiten beschreven in 
artikel II, 8 van onderhavige overeenkomst. 

3. ERFDIENSTBAARHEDEN 

De erfpachtovereenkomst wordt gevestigd op het goed met alle lijdende, zichtbare en niet zichtbare, 
voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden die het goed zouden kunnen bezwaren; en de 
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erfpachthouder zal genieten van de heersende erfdienstbaarheden, indien er zijn, dit alles op zijn kosten, lasten 
en risico en zonder dat dit beding aan om het even wie meer rechten zou geven dan hij er zou bezitten ingevolge 
regelmatige en niet verjaarde titels of ingevolge de wet.  

De erfpachthouder mag de goederen niet met erfdienstbaarheden bezwaren die de duur van zijn 
erfpacht overschrijden dan na schriftelijk akkoord van de eigenaar. De toestemming wordt echter geacht 
verkregen te zijn bij gebrek aan antwoord uiterlijk drie maanden na de bij aangetekend schrijven gestelde 
aanvraag. 

 

4. STAAT VAN HET GOED-OPPERVLAKTE-INHOUD 

De goederen worden met erfpacht belast in de staat waarin ze zich bevinden, zonder enige waarborg 
wat betreft de aangeduide oppervlakte, zichtbare of verborgen gebreken. De erfpachthouder zal geen enkele 
vergoeding mogen eisen wegens vergissing in benaming, beschrijving, ligging, aanduiding der aangrenzende 
eigenaar, noch wegens gebrek aan toegang.   

Het gebouw dat zich op het perceel bevindt dat het voorwerp uitmaakt van onderhavige overeenkomst, 
zal door de erfpachthouder worden verbouwd tot sociale woongelegenheden, voor zijn rekening en op eigen 
risico. Het afbraakmateriaal is zijn eigendom. 

 

5. SCHATTEN EN VONDSTEN 

Alle schatten en vondsten van historisch of archeologisch belang die zich in of onder het in erfpacht 
gegeven goed bevinden blijven eigendom van de eigenaar. 

De erfpachthouder is er toe gehouden de aanwezigheid van deze vondsten onverwijld ter kennis te 
brengen van de eigenaar en de werken op te schorten tot op het ogenblik dat de door de eigenaar aangeduide 
deskundigen de vindplaats hebben onderzocht. 

6. OVERDRACHT 

De erfpachthouder mag zijn recht van erfpacht zoals aangeduid in deze overeenkomst niet overdragen. 

7. NATREKKING 

De eigenaar verzaakt, voor de ganse duur van de erfpachtovereenkomst, aan zijn recht van natrekking 
op de constructies en inrichtingen die in het kader van de erfpacht werden gerealiseerd. 

Bij het verstrijken van de termijn van onderhavige overeenkomst zal de erfpachtgever de gebouwen, 
constructies en inrichtingen die door de erfpachter of voor diens rekening op het voornoemde grondstuk werden 
opgericht kosteloos in eigendom verwerven. 

 

8. RECHT VAN VOORRANG EN HERNIEUWING VAN DE ERFPACHT 

Voor het geval dat de erfpachtgever zou beslissen om na de verloop van de in deze overeenkomst 
bepaalde termijn een nieuwe erfpacht toe te staan voor dezelfde goederen van de welke hij door de natrekking 
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eigenaar zal zijn geworden, dan geniet de huidige erfpachter of elke bouwmaatschappij of bouworganisme tot nut 
van het algemeen dat hem zal vervangen hebben, onder dezelfde voorwaarden, een recht van voorrang op de 
goederen die bij het einde van de eerste erfpacht niet aan een derde werden overgedragen. 

De huidige erfpachter of elke bouwmaatschappij of bouworganisme tot nut van het algemeen dat hem 
zal vervangen hebben, kan ook bij aangetekend schrijven het verlenen van een nieuwe erfpacht aanvragen, ten 
vroegste vijf jaar en ten laatste drie jaar voor het verstrijken van de termijn van huidige overeenkomst. De 
erfpachtgever dient hem dan binnen een termijn van zes maanden na het indienen van deze aanvraag in een 
aangetekende brief de voorwaarden mede te delen waaraan hij het sluiten van de nieuwe erfpachtovereenkomst 
zou wensen te onderwerpen. De erfpachter beschikt op dat ogenblik over een termijn van zes maanden ingaand 
bij de ontvangst van de brief om de nieuwe overeenkomst te aanvaarden of te weigeren. De huidige erfpachter of 
elke bouwmaatschappij of bouworganisme tot nut van het algemeen dat hem zal vervangen hebben beschikt 
over de mogelijkheid om het gedeelte van de gronden waarop hij het erfpachtrecht uitoefent in volle eigendom 
aan te kopen. Daartoe staat de erfpachtgever nu reeds een aankoopoptie toe voor de aankoop van de grond. De 
erfpachter kan van deze optie gebruik maken vanaf het achtentwintigste jaar na de aanvang van de 
overeenkomst en ten laatste bij het verstrijken van de overeenkomst. De grondprijs zal vastgesteld worden door 
de ontvanger van het territoriaal bevoegde registratiekantoor.  

 

9. VERHURING 

De erfpachthouder heeft het recht om het goed geheel of gedeeltelijk te verhuren overeenkomstig de op 
de volkshuisvesting van toepassing zijnde reglementering.   

De woninghuurcontracten die de negen jaar niet overtreffen zijn de eigenaar bij het einde van de 
erfpacht tegenstelbaar. 

10. RENOVATIEVERPLICHTING, ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSWERKEN 

De erfpachthouder gaat de verplichting aan om, binnen de vijf jaar na aanvang van de termijn, op zijn 
kosten en binnen de grenzen en onder de voorwaarden bepaald door zijn voogdijoverheid, door bouwen en/of 
verbouwen een sociaal woningbouwproject uit te voeren. Het ontwerp en de leiding der werken worden 
toevertrouwd aan de architect die tevens belast is met het ontwerp en de leiding der werken van de renovatie 
en/of vervanging van het andere deel van het voornoemde schoolhuis. 

Project omvat het verbouwen van het bestaande schoolhuis tot sociale appartementen en op de rest van 
het terrein creëeren van nieuwbouw overeenkomstig de reglementeringen en voorschriften met betrekking tot de 
stedenbouw, de veiligheid en de gezondheid.   

De eigenaar behoudt zich het recht om, in het in erfpacht gegeven goed, de vestiging te verbieden van 
om het even welke zaak, industrie of handel die de buren hinder zou kunnen berokkenen. 

Het niet naleven van de verplichting tot het beginnen met het sociaal woningbouwproject binnen de 
termijn van vijf jaar of het niet uitvoeren van de noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken wordt door 
partijen beschouwd als een grovelijk misbruik van genot met tot gevolg de vervallenverklaring  van het 
erfpachtrecht. 

De onderhouds- en herstellingswerken worden uitgevoerd op kosten van de erfpachthouder die van de 
erfpachtgever geen enkele vergoeding, noch enige vermindering van de canon zal kunnen eisen.   
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11. DISTRIBUTIECONTRACTEN EN VERZEKERINGEN 

De erfpachthouder zal gedurende de gehele duur van de erfpacht een verzekering afsluiten voor de 
volle waarde van het in erfpacht gegeven goed en in het bijzonder tegen brand, storm, ontploffingen, 
onbruikbaarheid, de huurrisico's, waterschade, brandweer-, blussings-, reddings-, opruimings- en afbraakkosten 
alsnog tegen verhaal van buren. 

Onder voorbehoud van andersluidende overeenkomsten, verbindt de erfpachthouder zich ertoe elk door 
de verzekeringsmaatschappij uitgekeerd bedrag, voorzover dit uitgekeerd wordt naar aanleiding van schade 
veroorzaakt aan het gebouw, volledig aan te wenden tot herstelling van de geleden schade. 

Evenzeer zal de erfpachthouder, ingeval van volledige vernietiging van het verzekerde gebouw, de 
uitgekeerde bedragen in geheelheid aanwenden tot de heropbouw ervan. 

De erfpachter is bovendien verplicht één of meerdere verzekeringen van burgerlijke aansprakelijkheid af 
te sluiten of te doen afsluiten en deze gedurende de gehele periode van de erfpacht te hernieuwen, en dit voor 
ruimschoots toereikende bedragen, voor stoffelijke schade en voor lichamelijke letsels. 

De erfpachter zal op de vraag van de eigenaar het bestaan van de verzekeringen en de regelmatige 
betaling van de premies bewijzen. 

De erfpachthouder dient alle bestaande contracten met inbegrip van de distributiecontracten van water, 
gas, elektriciteit, telefoon en andere over te nemen. 

III.  STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 
 

Voor het goed, dat het voorwerp uitmaakt van onderhavige erfpachtovereenkomst, werd nog geen 
bouwvergunning aangevraagd, wel is er door de gemeente een stedenbouwkundig attest aangevraagd waaruit 
moet blijken dat sociale woningbouw toegestaan is. Bijgevolg verklaart de eigenaar dat geen verzekering kan 
worden gegeven omtrent de mogelijkheid om op het goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare 
inrichting op te richten, die voor bewoning kan worden gebruikt. 

IV.  BODEMSANERINGSDECREET 

De erfpachthouder verklaart kennis te hebben genomen van het door OVAM afgeleverde bodemattest 
cfr. Aangepaste erfpachtovereenkomst. 

 

V.  INGENOTTREDING-BELASTINGEN 

Het in erfpacht gegeven goed is vrij van gebruik. 

De erfpachthouder zal de onroerende voorheffing en alle andere belastingen, hetzij gewone, hetzij 
buitengewone, hetzij jaarlijkse, hetzij maandelijkse, hetzij éénmalige, en welke betrekking hebben op het in 
erfpacht gegeven goed en alle er zich op bevindende of er op te richten constructies, te zijnen laste nemen.  

 

VI.  CANON 
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Het erfpachtrecht wordt toegekend mits betaling door de erfpachthouder aan de eigenaar, rekening 
gehouden met voormelde verbintenis, van een jaarlijkse canon van één euro (1 EUR), zijnde 40,3399 frank, als 
erkenning van het eigendomsrecht. De erfpachthouder en de eigenaar gaan akkoord de jaarlijkse betalingen te 
vervangen door een éénmalige betaling van zeventig euro (€ 70), dit bedrag is overgeschreven op het 
rekeningnummer van het gemeentebestuur van Berlaar . 

VII. SLOTBEPALINGEN 

1. KOSTEN 

Alle kosten, registratierechten en boeten wegens deze overeenkomst verschuldigd, vallen ten laste van 
de erfpachthouder.   

2. AMBTSHALVE INSCHRIJVING 

De partijen zijn van oordeel dat er geen onroerend voorrecht bestaat en dat er bijgevolg geen 
ambtshalve inschrijving dient genomen bij de overschrijving van huidige akte. 

3. WOONSTKEUZE 

Voor de uitvoering van deze overeenkomst kiezen de partijen woonst op het gemeentehuis te Berlaar. 

4. VERKLARING PRO FISCO 

Onderhavige overeenkomst werd afgesloten tot algemeen nut en inzonderheid met het oog op het 
verbouwen van het bestaande schoolhuis tot sociale woongelegenheden, zoals hierboven beschreven onder 
II,10. 

De erfpachthouder verklaart dat de verrichting in overeenstemming is met zijn wettelijk doel. 

De erfpachter is erkend door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij conform artikel 11 § 3 van het 
Decreet van eenentwintig december negentienhonderd achtentachtig, houdende oprichting van de Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappij. 

 

5. BETWISTINGEN 

Alle conflicten en geschillen die uit de toepassing of de interpretatie van onderhavige overeenkomst 
zouden kunnen voortspruiten vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het 
arrondissement Mechelen. 

WAARVAN AKTE, 

Gedaan en verleden op datum als bovengemeld te Berlaar op het gemeentehuis. 

Na voorlezing hebben de verschijnende partijen, en wij burgemeester deze akte ondertekend. 

 

VOOR AKKOORD, 
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Ludo Helsen      Walter Horemans 

 

Luc Stijnen      Anja Neels 

 

Burgerlijke Stand 

De werkende magistraat bevestigt dat de naam, de voornamen, de plaats en datum 

der geboorte van de verkoper, zoals ze hierboven aangegeven worden, 

overeenstemmen met de gegevens van de stukken, vereist door de wet. 

De burgemeester, 

 

 

 

       Walter Horemans 

 

 

Kosteloos geregistreerd te ……………..………..…… de ……………….…………, 

boek ………………… fol. ………………… vak ………………… 

De ontvanger 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

BESLUIT EENPARIG 

Ronny Van Thienen herinnert zich dat in de oorspronkelijke verkoopsovereenkomst bepaalde voorwaarden 
opgenomen waren wat betreft de exclusiviteit van schoolgebouwen. Hij wil weten of dit gevolgen heeft voor het 
voorliggende punt. 

Burgemeester Walter Horemans verklaart dat dit juridisch is nagekeken en dat er geen specifieke problemen 
naar boven zijn gekomen. Hij belooft dit nog eens extra na te vragen. 
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Ronny Van Thienen trekt de aandacht op artikel 10 van de erfpachtovereenkomst. Dit stipuleert dat er binnen een 
termijn van vijf jaar slechts onderhouds- en herstellingswerken moeten worden uitgevoerd. Is dat geen 
achterpoortje? De oorspronkelijke overeenkomst dateert van 2004 en nu komen er nog eens vijf jaar bij. 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dat zeker niet de bedoeling is. Het project zal snel van start gaan; 
de plannen worden nu getekend door dezelfde architect en gelijktijdig met de privé-ontwikkeling aan de voorkant. 
Hierdoor worden het privé en het sociale gedeelte met elkaar verbonden. De timing wordt dus ook op elkaar 
afgestemd. 

Ronny Van Thienen wil nog weten wat er zal gebeuren met de verenigingen die nu gebruik maken van het 
gebouw. 

Burgemeester Walter Horemans zegt dat deze verenigingen tijdig verwittigd zijn. De gemeente heeft hier geen 
kant-en-klare oplossing voor. 

Ronny Van Thienen merkt op dat het onderscheid in behandeling van verenigingen frappant is. 

Artikel 1 

Bovenvermeld ontwerp van vestiging van een erfpacht aangaande Aarschotsebaan 54  en Heistsebaan 2590 
Berlaar goed te keuren 

Artikel 2 

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

7. Verkoop van grond gelegen te Aarschotsebaan 54 te 2590 Berlaar 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 

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

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2006, inzonderheid artikel 42, §1; 43, §2, 12° en 248 tot en met 261; 

Gelet op de collegebeslissing van 6 november 2014;. 

Overwegende dit perceel grond gelegen te Berlaar, aan de Aarschotsebaan , volgens titel bekend sectie C 
nummer 974/02/Z/ zijnde het achterste gedeelte in rode kleur  met een oppervlakte van 98,52m² geschat werd op 
36.500euro; 

Overwegende dat de verkoop openbaar zal plaatsvinden; 

Overwegende dat de opbrengst van de verkoop aangewend zal worden voor de financiering van een nieuw 
administratief centrum; 

Gelet op het feit dat het bodemattest zal aangevraagd worden; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

Er wordt overgegaan tot verkoop van het perceel grond gelegen te Berlaar, aan de Aarschotsebaan, volgens titel 
bekend sectie C nummer 974/02/Z/ zijnde het achterste gedeelte in rode kleur  met een oppervlakte van 98,52m² 
geschat werd door 36.500euro; 
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Arikel 2 

De verkoop gebeurt openbaar. 

Artikel 3 

De koper is verplicht de integrale verkoopprijs te betalen tegen kwijting aan de notaris bij het verlijden van de 
authentieke akte.  Alle kosten voortvloeiend uit de verkoop vallen ten laste van de koper, waaronder de kosten 
voor publicatie, meetgeld, honoraria, registratierechten, overschrijvingskosten, vaste aktekosten e.d. 

Artikel 4 

Het college van burgemeester en schepenen is belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 

8. Afschakelplan Vlaanderen - motie omtrent solidariteit door het uitschakelen van openbare verlichting 
in heel België tijdens kritieke momenten 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op het burgemeestersoverleg van 10 september 2014 op Campus Vesta betreffende het afschakelplan 
Vlaanderen; 

Overwegende dat er door de diensten van Binnenlandse Zaken raadgevingen zijn verspreid die kunnen 
gecommuniceerd worden naar de bevolking: 

Overwegende dat door de dienst noodplanning van de Federale diensten van de gouverneur van de provincie 
Antwerpen enkel communicatieteksten werden opgesteld die nog afgetoetst en gevalideerd worden door de FOD 
Energie; 

Overwegende dat het federaal crisiscentrum aan de voorbereiding van een nationale campagne ter 
sensibilisering van de bevolking werkt voor een verantwoord energieverbruik; 

Overwegende dat deze campagne zal geleid worden door ELIA, FOD Economie en de drie gewesten; alle visuele 
vormgeving, logo’s, web banners, affiches, brochures en andere communicatie-instrumenten zullen worden 
overgemaakt na afwerking en goedkeuring; 

Gelet op het feit dat het gemeentebestuur van Berlaar dit jaar geen kerstverlichting hangt om mee te besparen en 
mensen te sensibiliseren; 

Gelet op het uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van 20 oktober 2014 van gemeente Herselt 
betreffende de voorbereiding mogelijke problemen met stroomtoevoer – stand van zaken; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT met 17 ja-stemmen tegen 4 nee-stemmen 

Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet,  Swa De Bakker, John 
Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens, Artur Issaev, Rita Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy 
Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter Horemans 

Nee-stemmen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras 

Dirk Aras is van oordeel dat deze motie zinloos is. Een solidariteitsactie is uiteraard oké, maar er staan zaken in 
deze motie die technisch niet correct zijn. Een andere motie zou interessanter geweest zijn, bijvoorbeeld een 
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oproep om de openbare verlichting te laten branden tijdens afschakelmomenten, zelfs in gemeenten die getroffen 
zijn. Indien de openbare verlichting tussen 17 uur en 20 uur overal zou worden gedoofd, zou er extra 
politietoezicht voorzien moeten worden. Openbare verlichting doven met het doel om bepaalde gemeenten niet 
hoeven af te schakelen, genereert onvoldoende elektriciteit. Het uitgangspunt van deze motie klopt dus niet; de 
afschakeling kan niet worden tegengegaan door het doven van de openbare verlichting. Het zou beter geweest 
zijn om de beleidsverantwoordelijken te wijzen op de noodzaak van het wel voorzien van stroom. 

Rudy Nuyens verklaart dat sp.a zal tegenstemmen, aangezien het woord solidariteit hier misbruikt wordt. 

Koen Kerremans wil de motie steunen, maar wijst op de angstpsychose die gedirigeerd wordt vanuit industriële 
hoek. De solidariteitsgedachte is Groen wel genegen, maar het moet ergens toe leiden. Hij uit wel zijn 
verwondering over het gemak waarmee nu gesproken wordt over het doven van de openbare verlichting. Dat is in 
het verleden wel eens anders geweest. 

 

“Berlaar 18 november 2014 

Op woensdag 10 september 2014 ging op Campus Vesta het burgemeestersoverleg met de gouverneur door 
over de problematiek van de stroomtoevoer en het afschakelplan. Toen was het niet de intentie om, voorafgaand 
aan het afkoppelen van gemeenten, de openbare verlichting over het ganse land te doven. Naar het voorbeeld 
van de gemeente Herselt en op vraag van het college van burgemeester en schepenen onderschrijft de 
gemeenteraad van Berlaar volgende motie: 

Motie voor solidariteit bij het stroomuitschakelplan 

Het afschakelplan voor elektriciteit voorziet in 6 clusters van gemeenten die samen of beurtelings, afhankelijk van 
de stroomnood, zullen afgeschakeld worden van het net indien er zich een stroomtekort voordoet. Deze 6 
clusters hebben elke afzonderlijk een verbruik van ongeveer 500 megawatt. Het verbruik aan elektriciteit van de 
openbare verlichting in België bedraagt 250 megawatt. 

Om afschakeling te voorkomen is het belangrijk om de bedrijven, openbare diensten en de bevolking te 
sensibiliseren om tijdens de winterperiode extra spaarzaam te zijn met hun stroomverbruik.  

Als niet-getroffen gemeente hebben wij ons reeds geëngageerd om dit jaar geen kerstverlichting te hangen om te 
besparen in stroomverbruik op piekmomenten. Maar wij willen echter verder gaan in onze solidariteit. Daarom 
stellen wij voor om minstens 1 dag voorafgaand aan een stroomafschakeling, in eender welke zone, in 
heel België de openbare verlichting te doven met oog op een sensibiliserend effect. Als sensibilisering van 
de bevolking is dit het beste en goedkoopste middel. Iedereen zal merken dat de dreiging van de 
stroomafschakeling ernstig is. 

Door op de dag zelf in eender welke zone in heel België de openbare verlichting te doven besparen we 
effectief ongeveer 250 megawatt waardoor de afschakeling van een zone mogelijk wordt uitgesteld of 
vermeden.  

Dit motiveert inwoners om mee te besparen en maant iedereen aan om op tijd de nodige maatregelen te nemen.  

Openbare verlichting voor veiligheid is in elke gemeente even belangrijk. Het past niet om dit in bepaalde 
gemeenten niet te willen uitschakelen terwijl men andere gemeenten volledig zonder stroom zet. 

Deze motie zal naar de verantwoordelijke minister en de gouverneur gestuurd worden met de vraag tot 
ondersteuning van deze motie. 
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Voor akkoord.” 

9. IGEMO – burgemeestersconvenant 
 
Gelet op het feit dat de Europese Commissie vraagt om hun geformuleerde overwegingen gelijkvormig te houden 
en deze letterlijk en integraal over te nemen in het besluit; 

Overwegende dat het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) heeft bevestigd dat de 
klimaatverandering een feit is en dat het energiegebruik door de mens daar in aanzienlijke mate debet aan is; 

Overwegende dat de Europese Unie op 9 maart 2007 het pakket Energie voor een Veranderende Wereld heeft 
goedgekeurd, waarmee zij zich eenzijdig ertoe heeft verbonden haar CO2-uitstoot tussen nu en 2020 met 20% te 
verminderen door de energie-efficiëntie met 20% te verhogen en het aandeel van duurzame energiebronnen in 
de totale energiemix tot 20% te verhogen; 

Overwegende dat een van de prioriteiten van het communautaire Actieplan voor energie-efficientie – “Het 
potentieel realiseren”, de oprichting van een “burgemeestersconvenant” is; 

Overwegende dat het Comité van de Regio’s van de Europese Unie de overtuiging is toegedaan dat lokale en 
regionale overheden hun krachten dienen te bundelen omdat multilevel governance een effectief middel is om de 
efficiëntie van maatregelen tegen klimaatverandering te vergroten, en er daarom voor pleit om ook regionale 
overheden bij het Burgemeestersconvenant te betrekken; 

Overwegende dat wij bereid zijn gehoor te geven aan de in het Handvest van Leipzig betreffende Duurzame 
Europese Steden geformuleerde aanbevelingen met betrekking tot het verhogen van de energie-efficiëntie; 

Overwegende dat wij op de hoogte zijn van het bestaand van de Aalborg Commitments, die aan de basis liggen 
van vele stedelijke duurzaamheidsprojecten en vele initiatieven in het kader van Local Agenda 21; 

Overwegende dat wij ons ervan bewust zijn dat de lokale en regionale overheden samen met de nationale 
overheden de verantwoordelijkheid dragen voor het bestrijden van de opwarming van de aarde en zich dan ook 
actief daarvoor moeten inzetten, ongeacht wat de andere partijen doen; 

Overwegende dat steden direct en indirect (via de door de burgers gebruikte producten en diensten) 
verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van de broeikasgasemmissies als gevolg van het gebruik van 
energie in het kader van menselijke activiteiten; 

Overwegende dat de Europese Unie de in het vooruitzicht gestelde emissiereductie alleen kan realiseren als ook 
de lokale stakeholders en de burgers en hun organisaties daartoe een bijdrage leveren; 

Overwegende dat de lokale en regionale overheden, als bestuurslagen die het dichtst bij de burgers staan, het 
voortouw dienen te nemen en het voorbeeld moeten geven; 

Overwegende dat veel van de maatregelen ter vermindering van de vraag naar energie, ter bevordering van het 
gebruik van duurzame energie en ter bestrijding van de klimaatsverandering onder de bevoegdheden van de 
lokale overheden vallen of zonder de politieke steun van de lokale overheden niet zouden kunnen worden 
uitgevoerd; 

Overwegende dat effectieve maatregelen op lokaal niveau de EU-lidstaten beter in staat stellen hun 
verplichtingen op het vlak van de vermindering van broeikasgasemissies na te komen; 
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Overwegende dat lokale en regionale overheden in heel Europa de broeikasgasemissies helpen verminderen 
door het opzetten van energie-efficiëntieprogramma’s, incl. programma’s op het vlak van duurzame stedelijke 
mobiliteit, en door het stimuleren van het gebruik van duurzame energie; 

Overwegende dat in budget 2015 en volgende jaren een bedrag van 9.000 euro werd ingeschreven naast de 
registratiesleutel 1419/2.3.1.2/0350/64932050; 

Gelet op het verslag van de commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van 3 november 2014; 

Op voorstel van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT met 17 ja-stemmen bij 4 onthoudingen 

Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet,  Swa De Bakker, John 
Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens, Artur Issaev, Rita Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy 
Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter Horemans 

Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras 

Koen Kerremans is verheugd dat het bestuur hierop intekent; het is alleen jammer dat dit niet vroeger is gebeurd, 
toen Groen dit suggereerde in de loop van de vorige legislatuur. Toen was er een mooi voorbeeld van de 
Limburgse gemeenten die onder stimulans van Infrax gezamenlijk dit convenant hebben ondertekend. Dat 
betekent dat zij inmiddels zeven jaar voorsprong hebben. Het is bovendien spijtig dat nu voornamelijk CD&V-
burgemeesters ingaan op het initiatief van een bovengemeentelijke instantie. Hij wil weten hoe het zit met de 
exclusiviteit van Igemo. 

Burgemeester Walter Horemans legt uit dat de gemeente exclusiviteit mag toekennen aan Igemo, waardoor er 
geen BTW verschuldigd is via het in house-principe. Dit hoeft echter niet. Berlaar zal hier niet op ingaan, omdat 
er ook andere interessante partners zijn voor bepaalde acties, bijvoorbeeld Eandis. 

Koen Kerremans is vragende partij om niet alleen scheep te gaan met partners als Eandis. Hij suggereert om het 
klimaatplan opnieuw op te diepen, omdat dit een aantal heel nuttige tips bevat. 

Schepen Ingeborg Van Hoof vult aan dat Berlaar de nulmeting van de broeikasgassen zal uitvoeren met een 
privé partner. 

Dirk Aras grijpt terug naar de commissie intergemeentelijke samenwerking, waar een toelichting werd gegeven 
door Igemo over het burgemeestersconvenant. Toen werd er gesteld dat de nulmetingen al ter beschikking zijn 
en dat de gemeente hierin vijf jaar gewonnen heeft. Daarnaast werd er toen opgemerkt dat er duidelijke 
parallellen te ontdekken zijn met het RESOC-plan. Het gaat hier dus weer om een intercommunale die alle 
dienstverlening aanbiedt, zolang de gemeente maar betaalt. Wat nu voorligt, is nog geen plan. Dat moet nog 
komen. Dat betekent dat we ons opnieuw planlast op de hals halen, weliswaar via een intercommunale. Hij zal 
zich onthouden, omdat hij eerst een concreet plan wil zien alvorens er zich over uit te spreken. 

Burgemeester Walter Horemans merkt op dat Berlaar al heel wat acties ondernomen heeft, zelfs voor er van de 
ondertekening van dit convenant sprake was. Deze zaken passen allemaal in dit verhaal. 

Schepen Ingeborg Van Hoof vult aan dat dit initiatief het doorgedreven verderzetten is van wat de gemeente tot 
nog toe al deed. 

Koen Kerremans rondt af door te stellen dat het engagement nu vastligt en dat dit toch een groot verschil is t.o.v. 
het verleden. 
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Artikel 1 

Wij, het gemeentebestuur, verbinden ons ertoe om: 

de lat nog hoger te leggen dan de EU en de CO2-uitstoot op ons grondgebied tussen nu en 2020 met ten mínste 
20% terug te dringen; om dat doel te bereiken zijn wij bereid ons te 

committeren aan een Actieplan betreffende duurzame energie voor die gebieden die onder 

onze bevoegdheid vallen; deze verbintenis en het actieplan zullen volgens onze respectievelijke procedures 
worden geratificeerd; 

een emissieberekening uit te voeren die als uitgangspunt voor de tenuitvoerlegging van het actieplan moet 
dienen; 

het actieplan binnen een jaar na de formele ondertekening van het Burgemeestersconvenant in te dienen; 

onze structuren aan te passen en het nodige personeel in te zetten om de vereiste acties te 

kunnen ondernemen; 

het maatschappelijk middenveld op ons grondgebied actief te betrekken bij het opstellen van het actieplan, d.w.z. 
bij het uitwerken van de noodzakelijke beleidsmaatregelen om de doelstellingen ervan te kunnen verwezenlijken; 
in alle in het Convenant vertegenwoordigde gemeenschappen zal een actieplan worden opgesteld, dat uiterlijk 
een jaar na de ondertekening van het Convenant bij het secretariaat zal worden ingediend; 

na de indiening van het actieplan minstens om de twee jaar een voortgangsrapport in te dienen voor evaluatie-, 
toezicht- en controledoeleinden; 

onze ervaringen en knowhow met andere territoriale gemeenschappen te delen; 

in samenwerking met de Europese Commissie en andere stakeholders energiedagen of 

stedenconvenantdagen te organiseren om de burgers rechtstreeks te laten profiteren van de 

voordelen en mogelijkheden die een verstandiger energiegebruik biedt, en de lokale media 

regelmatig over de uitvoering van het actieplan te informeren; 

actief deel te nemen en bij te dragen, aan de jaarlijkse EU-Conferentie van Burgemeesters voor een 
Energieduurzaam Europa; 

de boodschap van het Convenant in de geijkte fora onder de aandacht te brengen en andere 

burgemeesters aan te sporen om bij het Convenant aan te sluiten; 

de beëindiging van ons lidmaatschap van het Convenant te aanvaarden als het secretariaat van te voren 
schriftelijk heeft laten weten dat: 
i) een jaar na de formele ondertekening van het Convenant nog steeds geen actieplan is 
ingediend; 
ii) de in het actie plan aangegeven algemene CO2-reductiedoelstelling niet werd gehaald 
vanwege het niet uitvoeren of onvoldoende uitvoeren van het Actieplan; 
iii) in twee opeenvolgende verslagleggingsperioden geen voortgangsrapport werd ingediend; 
 

Artikel 2 

Wij, het gemeentebestuur, scharen ons achter: 
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het besluit van de Europese Commissie om een mechanisme voor technische en promotionele ondersteuning in 
het leven te roepen en te fifi nancieren, incl. evaluatie- en monitoringsmechanismen en mechanismen ter 
bevordering van de uitwisseling van knowhow en de verspreiding van succesvolle maatregelen, een en ander 
binnen de grenzen van onze financiële mogelijkheden; 

de rol van de Europese Commissie om de coördinatie van de EU-Conferentie van Burgemeesters voor een 
Energieduurzaam Europa op zich te nemen; 

het voornemen van de Europese Commissie om de uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemende 
gebieden te vergemakkelijken en om richtsnoeren en een lijst van referentievoorbeelden op te stellen, en met 
bestaande activiteiten en netwerken die de rol van lokale overheden op het gebied van klimaatbescherming 
ondersteunen, te combineren. Wij dringen erop aan dat deze referentievoorbeelden een integrerend deel van dit 
Convenant vormen en in de bijlage moeten worden vermeld; 

het voornemen van de Europese Commissie om de deelnemende steden te erkennen als ‘energieduurzame 
Europese stad’ en allerlei initiatieven te nemen om deze steden in de schijnwerpers te zetten, zoals b.v. het 
ontwerpen van een speciaal logo; 

de krachtige steun van het Comité van de Regio’s, en daarmee ook van de Europese lokale en regionale 
overheden, voor dit Convenant en de doelstellingen ervan; 

de hulp die vele lidstaten, regio’s, provincies, grote steden en andere institutionele pleitbezorgers van dit 
Convenant aanbieden om kleinere steden en gemeenten te helpen aan de bepalingen van het Convenant te 
voldoen; 

 

Artikel 3 

Wij, het gemeentebestuur, verzoeken:  

de Europese Commissie en de nationale overheden coherente ondersteunings- en samenwerkingsstructuren 
opzetten om de ondertekenaars van dit Convenant te helpen bij de uitvoering van hun actieplannen; 

de Europese Commissie en de nationale overheden in hun respectieve begeleidende programma’s een centrale 
plaats in te ruimen voor de in dit Convenant genoemde activiteiten  

en de steden te informeren over en betrekken bij de voorbereiding van beleidsmaatregelen en financiële 
regelingen ten behoeve van het lokale bestuursniveau voor zover die binnen de werkingssfeer van dit Convenant 
liggen; 

de Europese Commissie met de financiële sector te onderhandelen over de invoering van financiële regelingen 
die de uitvoering van de actieplannen mogelijk helpen maken; 

de nationale overheden om de lokale en regionale overheden te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van 
de nationale actieplannen ter bevordering van de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energie; 

de Europese Commissie en de nationale overheden om ons de nodige ondersteuning te geven bij de uitvoering 
van onze actieplannen, conform de reeds overeengekomen beginselen, regels en procedures en eventuele 
toekomstige wereldwijde afspraken, met name in het kader van het Raamverdrag klimaatverandering van de 
Verenigde Naties; onze actieve bijdrage aan het terugdringen van de CO2-uitstoot kan uiteindelijk resulteren in 
een ambitieuzere mondiale doelstelling; 

ALLE LOKALE EN REGIONALE OVERHEDEN OM ZICH BIJ DIT CONVENANT AAN TE SLUITEN, EN ALLE 
BELANGRIJKE STAKEHOLDERS OM HUN BIJDRAGE AAN HET CONVENANT TE FORMALISEREN 

BIJLAGEN 
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1. Rol van de lokale overheden bij de uitvoering van een duurzaam energiebeleid 

Lokale en regionale overheden hebben tal van mogelijkheden om de energie-efficiëntie te helpen verbeteren en 
om duurzame energieprojecten op te zetten en andere energiegerelateerde initiatieven te nemen. 

• Als consument en dienstverlener 
Lokale overheden verbruiken een aanzienlijke hoeveelheid energie, o.m. voor de verwarming en verlichting van 
hun talrijke gebouwen. Met behulp van energiebesparingsprogramma’s kan het energieverbruik van openbare 
gebouwen fors worden teruggedrongen. 

Lokale en regionale overheden zijn leveranciers van energie-intensieve diensten, zoals openbaar vervoer en 
straatverlichting. Ook op dat vlak is er ruimte voor verbetering. Als deze diensten worden uitbesteed, kunnen in 
de aanbestedings- of dienstverleningscontracten specifieke bepalingen worden opgenomen om het 
energieverbruik terug te dringen. 

• Als planner, ontwikkelaar en regelgever 
De meeste lokale en regionale overheden zijn bevoegd voor ruimtelijke ordening en de organisatie van het 
vervoerssysteem. Een adequaat planologisch beleid, b.v. een beleid dat erop gericht is het uitdijen van steden 
tegen te gaan, kan het energieverbruik in de vervoerssector helpen verminderen. 

Lokale en regionale overheden spelen vaak een regelgevende rol, b.v. door energieprestatienormen vast te 
stellen of te bepalen dat in nieuwe gebrouwen gebruik moet worden gemaakt van duurzame energiebronnen. 

• Als adviseur, stimulator en voorbeeld 
Lokale en regionale overheden kunnen burgeres, bedrijven en andere lokale stakeholders informeren over een 
aansporen tot een efficiënter energiegebruik. Bewustmakingscampagnes spelen een belangrijke rol als men wil 
bereiken dat maatregelen voor een duurzaam energiegebruik door de hele samenleving worden gedragen. 
Kinderen zijn een belangrijke doelgroep voor projecten op het vlak van het gebruik van duurzame energie en 
energiebesparing, want zij zullen het geleerde ook buiten de school toepassen. Belangrijk is ook dat de 
overheden zelf het voorbeeld geven waar het gaat om het gebruik van duurzame energie. 

• Als producent en leverancier 
Lokale en regionale overheden kunnen decentrale energieopwekking en het gebruik van duurzame energie 
stimuleren. Stadsverwarming op basis van door biomassa gevoede WKK-systemen is daar een goed vorobeeld 
van. Ook kunnen zij door het verlenen van subsidies de burgers aansporen om over te schakelen op het gebruik 
van duurzame energie. 

2. Benchmarks van voortreffelijkheid 

Met benchmarks van voortreffelijkheid wordt bedoeld: initiatieven en programma’s die wereldwijd als voorbeeld 
van een succesvolle toepassing van ontwikkelingsconcepten op het vlak van duurzaam energiegebruik in een 
stedelijke context kunnen dienen. Deelnemers aan dergelijke initiatieven of programma’s verklaren via dit 
Convenant dat zij bereid zijn om hun ervaring te delen en andere steden te helpen bij het toepassen – indien 
mogelijk en wenselijk – van soortgelijke methoden. Zij verbinden zich ertoe de overdracht van knowhow te 
vergemakkelijken door informatie (incl. richtsnoeren) te verspreiden, deel te nemen aan door ondertekenaars van 
dit Convenant georganiseerde evenementen en, in het algemeen, permanent met het Convenant samen te 
werken. 

3. Ondersteunende structuren 
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Het Convenant staat open voor alle Europese steden, ongeacht hun omvang. Kleinere steden die niet over de 
middelen beschikken om een emissieberekening uit te voeren of een actieplan op te stellen, moeten de nodige 
ondersteuning krijgen van regio’s, graafschappen, provincies, agglomeraties, NUTS III-regio’s of grotere steden. 
Deze ondersteunende structuren zullen door de Europese Commissie uitdrukkelijk worden erkend als belangrijke 
actoren binnen het Convenant. Hun betrokkenheid in het Convenant, evenals de specifieke condities voor zo’n 
betrokkenheid, zoals de bevoegdheid tot het nemen van besluiten, zal nauwkeurig in een speciale overeenkomst 
worden uitgeschreven. 

10. Uitvoeren van milieugerelateerde taken door doelgroepwerknemers - Goedkeuring lastvoorwaarden 
en gunningswijze 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
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 overschreden); 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 
2; 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Uitvoeren van milieugerelateerde taken door 
doelgroepwerknemers” een bestek met nr. 2014-020 werd opgesteld door het Gemeentebestuur Berlaar; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 74.368,00 excl. btw of € 89.985,28 incl. 
21% btw; 
Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 24 maanden; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in 1419/4344/0329/64920300; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
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Enig artikel 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2014-020 en de raming voor de opdracht “Uitvoeren van 
milieugerelateerde taken door doelgroepwerknemers”, opgesteld door het Gemeentebestuur Berlaar. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 74.368,00 excl. btw of € 89.985,28 incl. 
21% btw. 
 
11. Vraag tot subsidie van het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde dieren Neteland 
 
Gelet op het elektronische bericht d.d. 2november 2014 van het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde dieren 
Neteland (VOC Neteland), Langstraat 29 bus 1 te 2270 Herenthout, houdende een vraag tot financiële 
ondersteuning door middel van een meerjarige subsidieovereenkomst; 
 
Overwegende dat het ingaan op een eerdere vraag d.d. 25 november 2011 onder de toenmalige naam 
Vogelopvangcentrum Herenthout (VOC), achtereenvolgens werd uitgesteld omwille van de 
gemeenteraadsverkiezingen en de nakende naamswijziging en verhuis van het VOC; 
 
Gelet bijgevoegd voorstel tot overeenkomst tussen het VOC Neteland en de gemeente Berlaar; 
 
Overwegende dat het VOC jaarlijks 50 tot 60 dieren opvangt uit onze gemeente en deze na verzorging weer in 
het wild uitzet; 
 
Gelet op het bezoek van de leden van de Milieuraad aan het VOC op 20 maart 2010; 
 
Overwegende dat de opvang en verzorging van wilde dieren uit onze gemeente door het VOC Neteland een 
meerwaarde betekent; 
 
Overwegende dat het VOC Neteland een erkende instelling is; 
 
Gelet op het belang van een dergelijk opvangcentrum voor het behoud van de regionale biodiversiteit; 
 
Overwegende dat het VOC Neteland door middel van rondleiding, scholenacties, natuurwandelingen en 
deelname aan initiatieven als ‘Roefeldag’ een rol speelt in de maatschappelijk bewustwording en het doorgeven 
van informatie m.b.t. wilde dieren en de impact van onze samenleving op onze leefomgeving; 
 
Overwegende dat onder registratiesleutel 32101-0470-64920300 fondsen werden ingeschreven als toelage voor 
de bescherming van dieren en de biodiversiteit ten belope van 1.000 euro en dit voor de werkingsjaren 2014 tot 
en met 2019; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Koen Kerremans vraagt zich af of dit bedrag niet aan een evaluatie toe is, aangezien het al vele jaren gelijk blijft. 
 
Burgemeester Walter Horemans verklaart dat dit niet onmiddellijk hun vraag is. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof zegt dat het centrum blij is met het toegezegde bedrag. 
 
Artikel 1 
Aan het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde dieren Neteland (VOC Neteland), Langstraat 29 bus 1 te 2270 
Herenthout, wordt een jaarlijkse subsidie toegekend van 1.000 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks overgemaakt na 
eenvoudige vraag van het Vogelopvangcentrum.. 
 
Artikel 2 
Een volledig ondertekend exemplaar van de bijhorende vergunning wordt aan het VOC Neteland bezorgd. 
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12. BBC – budget 2014 – 3e 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 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 2013 betreffende “Kwartaalrapportering en andere Europese 
rapporteringsverplichtingen”; 

Gelet op het goedgekeurde budget 2014; 

BESLUIT EENPARIG 

Koen Kerremans merkt op dat de culturele subsidies rood scoren met de verklaring dat de uitbetaling anders 
loopt dan vooropgesteld.  

Schepen Ingeborg Van Hoof licht toe dat de subsidie voor de Zomer van Balder voorlopig nog maar voor 50% 
werd uitbetaald, waardoor de actie rood kleurt. 

Burgemeester Walter Horemans verduidelijkt dat dit te maken heeft met het herstel van het grasplein. De 
organisatoren van de Zomer van Balder hebben de kans gekregen om dit zelf uit te voeren, maar ze kiezen 
ervoor om dit te laten doen. De gemeente heeft hiervoor een kostenstaat opgemaakt en dit zal afgehouden 
worden van de rest van de subsidies. 

Schepen Ingeborg Van Hoof vult aan dat voor deze actie de streefwaarden moeten worden herbekeken, zodat er 
een correctere impressie ontstaat van de stand van zaken. 

Ronny Van Thienen merkt op dat een rode score daarom niet automatisch slecht nieuws betekent. Indien er een 
geldige reden is, is er eigenlijk niets aan de hand. 

Koen Kerremans vraagt toelichting bij actie 3183. 

Schepen Ingeborg Van Hoof legt uit dat de bibliotheek i.s.m. het OCMW een enquête heeft uitgevoerd bij 
kwetsbare doelgroepen. Dit is niet binnen de vooropgestelde termijn afgerond geraakt en uitgesteld tot eind 
oktober. Deze actie wordt nog verdergezet. 

Koen Kerremans gaat verder naar actie 3221 over jeugdcultuur, waar de streefwaarden niet gehaald worden. 

Schepen Willy Beullens verklaart dat dit te maken heeft met aanvragen voor projectsubsidies die nog niet zijn 
afgerond. Dit zit in een eindfase. Het volledige bedrag zal hiervoor niet opgebruikt worden, maar worden besteed 
aan de uitleendienst voor de jeugd, net zoals vorig jaar. 

Koen Kerremans vraagt of er dan een actief beleid wordt gevoerd naar de jeugd toe. 
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Schepen Willy Beullens bevestigt dit. De projecten moeten echter voldoen aan bepaalde criteria om in 
aanmerking te komen voor subsidies. Dat blijkt niet steeds het geval te zijn. 

Koen Kerremans oppert dat de voorwaarden dan misschien herbekeken moeten worden, aangezien er zo weinig 
gebruik wordt gemaakt van het budget dat hiervoor voorzien is. 

Schepen Willy Beullens betwijfelt dit. Vorig jaar is er wel een hele reeks aanvragen geweest. Het resterende 
bedrag zal in ieder geval goed besteed worden. 

Koen Kerremans refereert naar actie 3231 rond de seniorenwerking. 

Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat de subsidies inderdaad wat zijn blijven hangen. Dat heeft 
voornamelijk te maken met wijzigingen in takenpakketten. De betrokken ambtenaar is hier volop mee bezig en dit 
is ook al besproken tijdens de seniorenraad. Het idee is om de senioren te laten meewerken aan een aantal 
gemeentelijke seniorenactiviteiten in ruil voor een bijkomende subsidiëring. Dit zal mee worden opgenomen in het 
cultuurreglement om dubbele aanvragen te vermijden. 

Koen Kerremans wil weten waarom de fiche rond klassering van waardevolle gebouwen vermeldt dat deze actie 
beter geschrapt zou worden. 

Burgemeester Walter Horemans belooft om deze actie te behouden in het meerjarenplan, maar geeft mee dat de 
klassering van waardevolle gebouwen niet voor alle eigenaars een geschenk is. Er zijn zowel voor- als nadelen 
aan verbonden. 

Koen Kerremans peilt naar de vertraging bij de invoer van de snelheidszones wegens een negatief advies. 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit negatief advies intussen reeds is bijgestuurd en zelfs positief 
omgebogen tot een reglement dat als voorbeeld dient voor andere gemeenten. Zodra  het plan goedgekeurd 
terugkomt, zal het zo snel mogelijk worden uitgevoerd. De borden zijn in bestelling, zodat ze begin volgend jaar 
geplaatst kunnen worden. 

Koen Kerremans vraagt naar de actie rond groenbeheer (4311). 

Schepen Ingeborg Van Hoof licht toe dat deze actie samenhangt met het bomenplan en verwijst naar het 
bijkomende punt hierover. 

Koen Kerremans wil weten hoe het staat met actie 4342. 

Schepen Ingeborg Van Hoof vertelt dat dit een pijnpunt is, maar dat hiervoor een medewerker bij de technische 
dienst is aangeduid die deze problematiek zal opvolgen. Vroeger ontbrak de tijd hiervoor. 

Koen Kerremans vraagt of deze medewerker de bevoegdheid tot controle heeft. 

Schepen Ingeborg Van Hoof zegt dat dit niet het geval is. Bij zware overtredingen, bijvoorbeeld illegale kapping, 
zal de politie haar rol blijven spelen. Maar de controles op compenserende aanplant n.a.v. kapvergunningen kan 
wel perfect door deze medewerker worden uitgevoerd. 

Koen Kerremans polst nog naar actie 4421 over lokale economie, omdat dit intussen zeer precair wordt. 

Schepen Willy Beullens licht toe dat er nog niet veel evolutie is in dit dossier door gebrek aan tijd. Er is wel 
degelijk de intentie om actie te ondernemen. Zo staan er nog een aantal zaken gepland in het vierde kwartaal. 
We bekijken wat we kunnen realiseren met de bestaande capaciteit. 
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Koen Kerremans vraagt of de gemeente hiervoor geen beroep kan doen op partners. 

Burgemeester Walter Horemans belooft dit idee mee te nemen. 

Enig artikel 

De gemeenteraad neemt kennis van de derde kwartaalrapportering van het budget 2014. 

13. Resoc – goedkeuring van het Streekpact Regio Mechelen 2014-2019 
 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de 
erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de regionale 
sociaal-economische overlegcomités; 

Gelet op de mail d.d. 17 oktober 2014, van RESOC Mechelen, houdende de goedkeuring van het Streekpact 
2014-2019 Regio Mechelen; 

Gelet op het gunstig advies in de commissie van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op 3 november 
2014; 

Op voorstel van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

Het bestuur neemt kennis van volgende feiten: 

Het decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende 
regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de regionale overlegcomités 
en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2004 betreffende de erkenning en 
subsidiëring van regionale samenwerkingsverbanden leggen de regels vast door de sociaal-economische 
streekontwikkeling in Vlaanderen; 

RESOC Mechelen heeft als partner van het provinciebestuur, de gemeenten en sociale partners vanuit de 
Vlaamse Regering de opdracht om in het arrondissement Mechelen overleg en advies te organiseren inzake de 
socio-economische ontwikkeling van het arrondissement. Dit overleg vindt plaats binnen de SERR (Sociaal-
Economische Raad van de Regio; bipartiet overleg van werkgevers- en werknemersorganisaties) en binnen het 
RESOC (Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité; tripartiet overleg tussen gemeentebesturen, 
provinciebestuur en de sociale partners van de SERR); 

De hoofdopdracht van RESOC Mechelen is de opmaak van een streekpact: een langetermijnvisie met 
doelstellingen en actiekaders voor de sociaal-economische ontwikkeling van het arrondissement Mechelen; 

Teneinde het draagvlak en de betrokkenheid voor dit streekpact zo ruim mogelijk te maken moet het streekpact, 
volgens het decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de 
erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de regionale 
sociaal-economische overlegcomités bekrachtigd worden door de provincieraad en de gemeenteraden van het 
werkingsgebied van het betreffende RESOC; 

Concreet betekent dit dat het streekpact ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraden van de 
gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Lier Mechelen, Nijlen, Putte, Puurs, Sint-
Amands, Sint-Katelijne-Waver, Willebroek en aan de Provincieraad van Antwerpen; 



 29 

Bijkomend zal RESOC Mechelen het streekpact ook ter goedkeuring voorgeleggen aan de besturen van de 
sociale partners van de regio Mechelen, zijnde de werkgeversorganisaties Voka, Boerenbond en UNIZO evenals 
de werknemersorganisatie ACV, ABVV, ACLVB; 

Hoewel streekpacten als dusdanig de Vlaamse overheid niet binden, wil de Vlaamse regering de uitvoering van 
de streekpacten die door de RESOC’s ontwikkeld en opgemaakt zijn, faciliteren; Het Agentschap Ondernemen 
staat in voor het onthaal en de begeleiding van de streekpacten; 

Artikel 2 

Het bestuur keurt de langetermijnstrategie van het streekpact Regio Mechelen 2014-2019 goed en zal waar 
mogelijk de ambities en initiatieven van het Streekpact ondersteunen, opnemen in de gemeentelijke 
beleidsplanning en mee uitdragen; 

14. CIPAL –buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 12 
december 2014 
 
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; 

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

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

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

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 20 mei 2014 (punt 27) inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger 
van de gemeente op de algemene vergaderingen van CIPAL DV; 

Gelet op de oproepingsbrief van 21 oktober 2014 tot de buitengewone algemene vergadering van CIPAL DV van 
12 december 2014 met de volgende agendapunten; 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers; 
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2015 (met inbegrip van de te 

ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie) 
3. Vervanging bestuurder 
4. Wijziging van de zetel van de vereniging 
5. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
6. Rondvraag 
7. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering; 

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

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

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

Gelet op het verslag in de commissie intergemeentelijke samenwerking op 3 november 2014; 

BESLUIT EENPARIG 
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Artikel 1 

De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2014 van CIPAL DV worden 
goedgekeurd. 

Artikel 2 

De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van 
CIPAL DV van 12 december 2014 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te 
handelen en te beslissen conform dit besluit. 

Artikel 3 

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

15. FINILEK – agenda van de buitengewone algemene vergadering op 12 december 2014 
 
Gelet op het gemeentedecreet, en in het bijzonder op artikel 42; 

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

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Finilek; 

Gelet op de statuten van Finilek; 

Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief van 7 oktober 2014 tot de buitengewone algemene vergadering  
van Finilek op 12 december 2014; 

Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van Finilek op 12 december 2014 volgende agenda 
heeft: 

1. Bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 
de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2015 alsook van de door de 
raad van bestuur opgestelde begroting 2015 

2. ECS: verkoop van de participatie 
3. Wind4Flanders: opvolger van EGPF (WWE) 
4. Statutaire benoemingen 

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

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

Gelet op het verslag van de commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van 3 november 2014; 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 
12 december 2014 van de dienstverlenende vereniging Finilek. 
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16. FINILEK – de aanduiding van volmachtdragers voor de algemene vergaderingen van Finilek vanaf 
heden tot en met 31 december 2018 
 
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 
 
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2013; 
 
Gelet op het feit dat de stad/gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging 
Finilek; 
 
Gelet op artikel 44, 1ste alinea, van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een 
(buitengewone) algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit moeten 
aanduiden uit de leden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op artikel 24 van de statuten van Finilek; 
 
Gaat over tot de geheime stemming van een volmachtdrager voor de (buitengewone) algemene vergaderingen 
van heden tot en met 31 december 2018; 
 
Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 
 
Gelet op de uitslag van deze stemming: 
De heer Stefaan Lambrechts krijgt 16 ja-stemmen; 
De heer Silvain Vertommen krijgt 1 ja-stem; 
Er worden 4 blanco-stemmen uitgebracht; 
 
Gaat over tot de geheime stemming van een plaatsvervangend volmachtdrager voor de (buitengewone) 
algemene vergaderingen van heden tot en met 31 december 2018; 
 
Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 
 
Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Mevrouw Ingeborg Van Hoof krijgt 14 ja-stemmen en 1 nee-stem; 
Mevrouw Rita Deckers krijgt 2 ja-stemmen 
Er worden 3 blanco-stemmen uitgebracht; 
Er wordt 1 ongeldige stem uitgebracht; 
 
 

BESLUIT 
 
Artikel 1 
De heer Stefaan Lambrechts, schepen, aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente Berlaar om deel te 
nemen aan de (buitengewone)  algemene vergaderingen van Finilek vanaf heden tot en met 31 december 2018. 
 
Artikel 2 
Mevrouw Ingeborg Van Hoof, schepen, aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente 
Berlaar om deel te nemen aan de (buitengewone) algemene vergaderingen van Finilek vanaf heden tot en met 
31 december 2018. 
 
Artikel 3 
De volmachtdrager(s) van de gemeente Berlaar die zullen deelnemen aan de (buitengewone) algemene 
vergaderingen van Finilek op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. 
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17. IGEMO – kennisname van de agendapunten van en vaststelling van het mandaat van de 
afgevaardigde(n) voor de Algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO d.d. 12 
december 2014 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

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

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

Overwegende dat ingevolge artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking, de agenda van de buitengewone algemene vergadering door de vennoten moet worden 
voorgelegd aan hun respectieve raden; 

Gelet op de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO, vastgesteld door de Algemene  Vergadering 
op 2 juni 1973, zoals gewijzigd op 19 juni 2001, 21 juni 2002, 26 april 2003, 5 december 2003, 25 juni 2004, 22 
juni 2007; 26 juni 2009 en 28 juni 2013; 

Gelet op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 
op 12 december 2014: 

1. Aanduiding stemopnemers 
2. Bespreking van de ondernemingsstrategie van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van 

het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor 2015 
3. Bespreking van de begroting van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest 

Mechelen en omgeving (IGEMO) voor het boekjaar 2015 
4. Aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris, cfr. Art. 61 van het Decreet van 6 juli 2001 

houdende de Intergemeentelijke Samenwerking 
5. Aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris, cfr. Art. 61 van het decreet van 6 juli 2001 

houdende de Intergemeentelijke Samenwerking 
6. Vaststelling van de statutaire bijdrage algemene werkingskosten en basisdienstverlening 2015  
7. Volmacht aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 
8. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 12 december 2014 

Gelet op document GVAV1400008, houdende de ondernemingsstrategie van een intergemeentelijke vereniging 
voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor 2015, zoals vastgesteld door de Raad 
van Bestuur van de Intergemeentelijke vereniging IGEMO in zitting van 26 september 2014 

Gelet op document GVAV140009, houdende de begroting van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling 
van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor het boekjaar 2015, zoals opgesteld door de Raad van 
Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in zitting van 26 september 2014; 

Gelet op document GVAV1400010, houdende de benoeming stemgerechtigde bestuurders van de 
intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO), zoals 
vastgesteld door de gemeenteraad van Stad Mechelen van 30 september 2014; 

Overwegende dat de huidige bedrijfsrevisor die in zitting van 21 december 2012 door de Algemene Vergadering 
van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) werd 
aangesteld voor een termijn van 3 boekjaren, vroegtijdig een einde heeft gesteld aan zijn mandaat als 
commissaris; dat betreffende de aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris van de 
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aanbestedingsprocedure nog lopende is; dat document GVAV1400011 houdende de aanstelling van een 
bedrijfsrevisor als commissaris van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen 
en omgeving (IGEMO) zal worden vastgesteld door de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging in 
zitting van 28 november 2014; 

Gelet op document GVAV1400012, houdende de statutaire bijdrage in de algemene werkingskosten en 
basisdienstverlening van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en 
omgeving (IGEMO), zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging in zitting 
van 26 september 2014; 

Gelet op de voorstellen betreffende de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering van 12 
december 2014, zoals geformuleerd door de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in 
vergadering van 26 september 2014; 

Gelet op het verslag van de commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van 3 november 2014; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 12 december 
2014 en verleent haar afgevaardigde(n) het mandaat in te stemmen met de voorstellen van de Raad van Bestuur 
van IGEMO aan de Algemene Vergadering. 

Artikel 2 

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

 

18. IGEMO – aanduiding van de afgevaardigde(n) voor de Algemene Vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging IGEMO met verdeling van het stemmenaandeel tot en met 31 december 
2018 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 5 juli 2005; 

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

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

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

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

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

Dat de benoemingsprocedure voor afgevaardigden in de Algemene Vergadering niet meer moet herhaald worden 
voor elke algemene vergadering; 
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Dat de gemeente zijn afgevaardigden in de Algemene Vergadering kan vaststellen voor de gehele legislatuur, tot 
en met 31 december 2018; 

Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van de eerste afgevaardigde van de gemeente in de 
Algemene Vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
De heer Stefaan Lambrechts krijgt 17 ja-stemmen; 
Mevrouw Rita Deckers krijgt 1 ja-stem; 
Er worden 3 blanco-stemmen uitgebracht; 
 
Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van de tweede afgevaardigde van de gemeente in de 
Algemene Vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
De heer Willy Beullens krijgt 16 ja-stemmen; 
Mevrouw Rita Deckers krijgt 1 ja-stem; 
De heer Silvain Vertommen krijgt 1 ja-stem; 
Er worden 3 blanco-stemmen uitgebracht; 
 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De heer Stefaan Lambrechts wordt aangeduid als eerste afgevaardigde in Algemene Vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging IGEMO; die eerste afgevaardigde vertegenwoordigt het volledige stemmenaandeel 
(2403 stemmen) van de gemeente in de Algemene Vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO.  

Artikel 2 

De heer Willy Beullens wordt aangeduid als tweede afgevaardigde in Algemene Vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging IGEMO; die tweede afgevaardigde vertegenwoordigt geen stemmenaandeel van 
de gemeente in de Algemene Vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO; bij afwezigheid van de 
in artikel 1 van dit besluit aangeduide eerste afgevaardigde, verleent de gemeenteraad aan de tweede 
afgevaardigde het mandaat om het volledige stemmenaandeel (2403 stemmen) van de gemeente in de 
Algemene Vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO te vertegenwoordigen. 

Artikel 3 

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

19. IVAREM - kennisname van de agendapunten van de algemene vergadering van de intergemeentelijke 
vereniging IVAREM van 12 december 2014 en verlenen van mandaat 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 

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



 35 

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

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

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

Gele top de agenda van de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM van 12 
december 2014: 

1. Aanduiding stemopnemers 
2. Bespreking van de ondernemingsstrategie voor 2015 
3. Bespreking van de begroting voor boekjaar 2015 
4. Vaststelling van de statutaire bijdrage voor de algemene werkingskosten en voor de werkingsbijdragen 

voor afvalbeheer in 2015 
5. Benoeming commissaris-revisor voor de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio 

Mechelen (IVAREM) voor de boekjaren 2014, 2015 en 2016 
6. Toetreding van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) 

tot CIPAL 
7. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 
8. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging voor 

duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) van 12 december 2014 
Overwegende dat het gewijzigd artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking bepaalt dat, afgezien van de jaarvergadering waarvan sprake in artikel 65, 2de lid van het decreet, 
nog minstens één algemene vergadering wordt belegd in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgend boekjaar te bespreken; 

Overwegende dat het gewijzigd artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking bepaalt dat op de agenda van die algemene vergadering ook een voorstelling van een door de 
raad van bestuur opgestelde begroting moet staan; 

Overwegende dat noch de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgend boekjaar, noch 
de door de raad van bestuur opgestelde begroting, het voorwerp uitmaken van een beslissing van de algemene 
vergadering; de gemeenteraad bijgevolg het mandaat van zijn afgevaardigde(n) terzake niet moet bepalen; 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IVAREM, de 
algemene vergadering op voordracht van de raad van bestuur, de bijdragen voor de algemene werkingskosten 
en de bijdragen voor de afvalbeheerskosten vaststelt; dat die bijdragen voor de gemeentelijke deelnemers 
moeten worden vastgesteld volgens het in de statuten bepaalde opdrachtenmenu en met respect voor de 
statutair vastgestelde bijdrageplafonds; 

Gelet op de voorstellen, betreffende de agendapunten van de algemene vergadering van 12 december 2014, 
zoals geformuleerd door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM in vergadering van 
17 oktober 2014; 

Gelet op het verslag van de commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van 3 november 2014; 
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BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van 12 december 2014 en 
verleent aan zijn afgevaardigde(n) het mandaat in te stemmen met de voorstellen van de raad van bestuur van 
de intergemeentelijke vereniging IVAREM. 

Artikel 2 

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

20. IVERLEK – overname aandelen n.a.v. exit Electrabel nv 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Berlaar voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deelneemt 
aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek; 

Gelet op het door de raad van bestuur in zitting van 8 september 2014 uitgewerkte dossier met 
documentatiestukken dat op 22 september 2014 aan de gemeente Berlaar werd overgemaakt; 

Gelet op het feit dat tussen de openbare sector en Electrabel nv een principe-overeenkomst bereikt werd 
aangaande de verkoop van participatie van Electrabel nv in het kapitaal van de Vlaamse distributienetbeheerders 
Gaselwest, IMEA, Mewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas enerzijds en de verkoop van de participatie van de 
financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek, Finiwo, IKA van IBE en van IBG in Electrabel Customers 
Solutions (ECS) anderzijds, en dat deze overeenkomst een ondeelbaar geheel vormt; 

Gelet op het statutair principe dat de aandelen van de distributienetbeheerders slechts overgedragen kunnen 
worden aan de deelnemers en mits akkoord van de raad van bestuur; 

Gelet op het feit dat deze (verkoop)transactie met betrekking tot het distributienetbeheer verschillende stappen 
omvat, waarvan enerzijds een gedeelte reeds beslist werd door de raad van bestuur van de 
distributienetbeheerders (in casu Iverlek) en anderzijds een ander gedeelte te beslissen is door de deelnemende 
gemeenten zelf; 

Gelet op het feit dat de raad van bestuur van Iverlek in zitting van 8 september 2014 akte genomen heeft van de 
overnameprijs van de Electrabel-aandelen per activiteit en dat zij het aandeel van elke individuele deelnemende 
gemeente (op basis van zijn aandelen A, F en E” in bezit op 31 december 2013) in de overnameprijs bepaald 
heeft alsook haar goedkeuring heeft gehecht aan het aan de deelnemende gemeenten te formuleren aanbod tot 
overname van de aandelen electrabel nv (aandelen A2) in Iverlek; 

Gelet op het feit dat de raad van bestuur van Iverlek beslist heeft om deze aandelenovername te financieren door 
een kapitaalvermindering door terugstorting op de kapitaalonderdelen A, voorafgegaan door de incorporatie van 
de bestaande onbeschikbare reserves op 31 december 2013; 

Gelet op het feit dat de raad van bestuur zijn goedkeuring heeft verleend aan het aanbod tot overname, aan de 
incorporatie van onbeschikbare reserves en aan de kapitaalvermindering onder de opschortende voorwaarde van 
de effectieve overname van de aandelen A2 van Electrabel nv; 

Gelet op het feit dat voormelde terugstorting op aandelen via Eandis aangewend wordt voor de betaling van de 
overnameprijs van de overgenomen aandelen en aldus geen cashbeweging inhoudt voor de deelnemende 
gemeenten; 
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Gelet op het feit dat de betaling aan Electrabel nv in verband met deze transactie voorzien wordt op 29 december 
2014 met ingenottreding voor de deelnemende gemeenten met betrekking tot de overgenomen aandelen vanaf 
30 december 2014; 

Gelet op het feit dat de deelnemende gemeenten aan Eandis cvba opdracht dienen te geven om de uit de 
kapitaalvermindering binnen Iverlek aan hen toekomende bedragen ter betaling van de overnameprijs van de 
aandelen A2 van de deelnemende maatschappij Electrabel nv over te maken aan Electrabel nv en Eandis deze 
betalingstransactie kosteloos zal verrichten in het kader van haar exploitatieopdracht binnen Iverlek, waaronder 
het beheer van de financiële middelen; 

Gelet op het feit dat in het kader van voornoemde aandelentransactie en de exit van Electrabel nv tevens 
statutenwijzigingen dienen te worden doorgevoerd die zullen behandeld worden op de algemene vergadering van 
Iverlek die op 12 december 2014 in buitengewone zitting plaatsheeft in Technopolis, Technologielaan, 2800 
Mechelen, en waarvoor aan de gemeente Berlaar per aangetekend schrijven van 9 september 2014 een 
afzonderlijk dossier overgemaakt werd; 

Gelet op de registratiesleutel 1419/001.001.001.003/0640/28110010 en 1419/001.001.001.003/0640/28100010 
en 1419/001.001.001.003/0650/28110010 en 1419/001.001.001.003/0650/28100010; 

Gelet op het visum van de financieel beheerder d.d. 31 oktober 2014 nr. 2014/22; 

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

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op het verslag van de commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van 3 november 2014; 

Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de aanvaarding van het door de raad van bestuur van Iverlek per 
brief d.d. 22 september 2014 voorgestelde aanbod tot overname van de aandelen A2 van de deelnemende 
maatschappij Electrabel nv in de opdrachthoudende vereniging Iverlek die toekomen aan de gemeente, dit ten 
bedrage van : 

• 1.112.169,75 euro voor de activiteit elektriciteit (31.696 aandelen Ae2) en van  
• 697.999,03 euro voor de activiteit gas (19.234 aandelen Ag2), 

Gefinancierd door een kapitaalvermindering ten belope van de overnameprijs door terugstorting op de 
kapitaalaandelen A, die voorafgegaan wordt door de incorporatie van de bestaande onbeschikbare reserves op 
31 december 2013, dit onder de opschortende voorwaarde van de effectieve overname van de aandelen A2 van 
Electrabel nv, die gerealiseerd dient te zijn op 29 december 2014. 

Artikel 2 

De gemeenteraad geeft opdracht aan de werkmaatschappij Eandis cvba om op 29 december 2014 de in artikel 1 
vermelde bedragen over te maken aan Electrabel nv. 

Artikel 3 
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Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde beslissingen en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het 
secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 

21. IVERLEK – bijkomende kapitaalverhoging in het kader van optimalisatie aandelenbezit n.a.v. exit 
Electrabel nv 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Berlaar voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deelneemt 
aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek; 

Gelet op het door de raad van bestuur in zitting van 8 september 2014 uitgewerkte dossier met 
documentatiestukken dat op 22 september 2014 aan de gemeente Berlaar overgemaakt werd; 

Gelet op het feit dat tussen de openbare sector en Electrabel nv een principe-overeenkomst bereikt werd 
aangaande de verkoop van de participatie van Electrabel nv in het kapitaal van de Vlaamse 
distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas enerzijds en de verkoop 
van de participatie van de financieringsverenigingen Figa, Finea, Fingem, Finilek, Finiwo, IKA, van IBE en van 
IBG in Electrabel Customers Solutions (ECS) anderzijds, en dat deze overeenkomst een ondeelbaar geheel 
vormt; 

Gelet op het feit dat de raad van bestuur n.a.v. de exit van electrabel nv beslist heeft om het aandelenbezit in 
functie van de huidige regulatoire doelverhouding te optimaliseren door middelen van een kapitaalverhoging met 
in een eerste stap de omzetting van aandelen F en E” naar aandelen A en in een tweede stap de omzetting van 
aandelen E naar aandelen A en een creatie van nieuwe aandelen A ten belope van de cash-inbreng door de 
deelnemende gemeenten binnen deze tweede stap; 

Gelet op het feit dat voormelde tweede stap in functie is van de gekende regulatoire doelverhouding of S-factor 
die bekomen wordt door het eigen vermogen te situeren versus de geïnvesteerde kapitalen (GIK), waarbij voor 
de toekenning van de billijke vergoeding aan de distributiebeheerders wordt uitgegaan van een optimale 
financieringsverhouding naargelang het eigen vermogen al dan niet boven de drempel van één derde ten 
opzichte van de Geïnvesteerde Kapitalen (GIK) (hoofdzakelijk bestaande uit de RAB: Regulated Asset Base) 
uitkomt, wat aldus resulteert in twee mogelijke “regulatoire schijven” voor de vergoeding van het kapitaal; 

Gele top het feit dat bij Iverlek voormelde S-factor momenteel uitsluitend voor de activiteit elektriciteit lager is dan 
33% van de raad van bestuur bijgevolg beslist heeft enkel voor deze activiteit aandelen E om te zetten naar 
aandelen A en er een eventuele bijkomende (cash) kapitaalinbreng is; 

Gelet op het feit dat de raad van bestuur heeft vastgesteld dat de omvang van de kapitaalverhoging per 
deelnemer bepaald wordt door toepassing van de hoogste verhouding van de door een deelnemer 
onderschreven en volgestorte aandelen E per 31 december 2013 ten opzicht van het aantal aandelen A dat hij 
bezat op 31 december 2013, toe te passen op de waarde van de aandelen A van elke deelnemer; 

Gelet op het feit dat indien de gemeente zou beslissen om geen of slechts gedeeltelijk bijkomende aandelen A in 
geld te onderschrijven, haar rechten tot onderschrijving preferentieel voorbehouden worden voor eventuele latere 
kapitaalverhogingen, waardoor de rechten van de aandeelhouders van aandelen A en E op gelijkwaardige wijze 
worden gerespecteerd; 

Gelet op het feit dat de optimalisatie van het aandelenbezit in functie is van de huidige regulatoire doelverhouding 
onder de opschortende voorwaarden van de realisatie van de exit Electrabel (overname aandelen A2), die 
gerealiseerd dient te zijn op 29 december 2014 en van de voorafgaande goedkeuring van de statutenwijziging 
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(schrapping van de verwijzing in artikel 8 lid E. naar de bijlage 4 en schrapping van de bijlage 4) die geagendeerd 
is op de algemene vergadering in buitengewone zitting van 12 december 2014; 

Gelet op de registratiesleutel 1419/001.001.001.003/0640/28110010 waarop de nodige kredieten zijn voorzien; 

Gelet op het visum van de financieel beheerder d.d. 31 oktober 2014 nr. 2014/23; 

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

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op het verslag van de commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van 3 november 2014; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de door de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging 
Iverlek bijkomende voorgestelde kapitaalverhoging, geformuleerd per brief aan de gemeente op 22 september 
2014 en vertegenwoordigd door aandelen A, waarbij door de gemeente als volgt ingeschreven wordt, nl. 

• 257.690,70 euro, activiteit elektriciteit (vertegenwoordigd door 13.582 aandelen Ae); 
Dit onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de exit Electrabel nv (overname aandelen A2), die 
gerealiseerd dient te zijn op 29 december 2014; 

Artikel 2 

Een som ten bedrage van 257.690,70 euro te storten in de periode 2 januari tot uiterlijk 9 januari 2015 op het 
rekeningnummer BE17 091 1699 3621 van de opdrachthoudende vereniging Iverlek; 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder 
meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het 
secretariaat p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 

 
22. IVERLEK – goedkeuring van de agendapunten, statutenwijziging en vaststelling mandaat 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Berlaar voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deelneemt 
aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek; 

Gelet op het feit dat de gemeente Berlaar per aangetekend schrijven van 9 september 2014 wordt opgeroepen 
om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek die op 12 december 2014 
plaatsheeft in Technopolis, Technologielaan, 2800 Mechelen; 

Gelet op het dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 8 september 
2014 dat aan de gemeente Berlaar overgemaakt werd; 

Gelet op het feit dat de algemene vergadering tijdens de bespreking van het eerste agendapunt akte zal nemen 
van de raadsbeslissingen van de deelnemende gemeenten met betrekking tot de voorgestelde overname van de 
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aandelen van de deelnemende maatschappij (Electrabel nv) door de deelnemende gemeenten, waarover de 
gemeenteraad in een afzonderlijke raadsbeslissing zal besluiten; 

Gelet op het feit dat het tweede agendapunt een aantal statutenwijzigingen omvat die hun oorsprong vinden in 
meerdere domeinen: 

- ten eerste heeft de overdracht van de aandelen door de deelnemende maatschappij Electrabel nv aan 
de deelnemende gemeenten de facto een uittreding van de deelnemende maatschappij uit de 
distributienetbeheerder Iverlek als gevolg vóór het einde van 2014 en wordt voorgesteld om alle 
statutaire bepalingen te schrappen omtrent de participatie van de deelnemende maatschappij alsook de 
bepalingen in verband met de kapitaalsaandelen F en E”, omdat door de raad van bestuur in zitting van 
8 september 2014 werd beslist deze om te zetten in aandelen A en zij in het verleden louter gecreëerd 
werden in verband met de participatie van Electrabel nv; 

- Gelet op het feit dat deze statutenwijzigingen onder opschortende voorwaarde zijn van het aanvaarden 
door de deelnemende gemeenten en de overdracht van de aandelen aangeboden door de deelnemende 
maatschappij en de effectieve realisatie van de aandelen bezit en dat de raad van bestuur van Iverlek op 
9 december 2014 over de genomen raadsbeslissingen zal rapporteren aan de algemene vergadering; 

- ten tweede wordt voorgesteld  het statutair doel van de vereniging uit te breiden met de activiteit inzake 
warmtenetten; recent zijn in Vlaanderen een aantal projecten rond hun werkmaatschappij Eandis, 
deelnemen of waarin zij kunnen betrokken worden om in te staan als netbeheerder voor de aanleg, de 
exploitatie en de ontwikkeling van een warmtenet en het transport en levering naar de gebruikers van 
warm water vanuit een warmtebron of op basis van restwarmte afkomstig van industriële processen of 
afvalverbranding naar de gebruikers; 

 Gelet op het feit dat ook Iverlek in dit verband wenst “partner” te zijn van de gemeenten en hen wil 
helpen een bijdrage te leveren op het vlak van de energie-efficiënte en het behalen van de 
klimaatdoelstellingen; 

- ten derde wordt voorgesteld om nog een aantal bijkomende statutenwijzigingen door te voeren (zoals 
vermeld in de toelichtingsnota), waaronder in artikel 8 de vervanging van de verwijzing naar bijlage 4 
van de statuten in zake verdeling van de plaatsing van het kapitaal onder deelnemers door verwijzing 
naar een reglement alsook schrapping van bijlage 4, en eveneens de vervanging van de bijlage 2 m.b.t. 
de winstverdeling uit de captieve periode met het oog op een vereenvoudigde voorstelling; 

Gelet op het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 zoals gewijzigd op 
18 januari 2013; 

Gelet op het feit dat de gemeenteraad volgens voornoemd decreet zijn goedkeuring dient te hechten aan de 
agendapunten van de algemene vergadering en op expliciete wijze aan de statutenwijzigingen en tevens het 
mandaat van de vertegenwoordiger dient vast te stellen; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op  het verslag van de commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden d.d. 3 november 2014: 

Op voorstel van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 
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De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering in buitengewone 
zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 12 december 2014: 

1. Akteneming van de overname van de aandelen van de deelnemende maatschappij (Electrabel nv) door de 
deelnemende gemeenten – stand van zaken 

2. Statutenwijziging: 
a) Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris in het kader van 

artikel 41 3 wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging aan het doel 
b) Goedkeuring van de statutenwijzigingen 
c) Actualisering van het register van aandelen en winstbewijzen 

3. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen begroting 2015. 

4. Uitkering interim-dividend 2014 – bekrachtiging 
5. Volmachtverlening inzake bestellingen van Iverlek en Eandis – bekrachtiging 
6. Statutaire benoemingen  
7. Statutaire mededelingen 
 
Artikel 2 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende 
vereniging Iverlek onder de opschortende voorwaarden, wat het gedeelte m.b.t. de exit Electrabel betreft, van het 
aanvaarden door de deelnemende gemeenten van de overdracht van de aandelen aangeboden door de 
deelnemende maatschappij en de effectieve realisatie van de overname van deze aandelen en de daarmee 
verbonden optimalisatie van het aandelenbezit; 

Artikel 3 

De vertegenwoordiger van de gemeente Berlaar die zullen deelnemen aan de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 12 december 2014, op te dragen hun 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde 
artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing; 

Artikel 4 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder 
meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het 
secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 

 
23. Pidpa – De vaststelling van het mandaat van afgevaardigde van de gemeente voor de buitengewone 
algemene vergadering van Pidpa op 15 december 2014 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa; 

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

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

Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene vergadering en dat van lid 
van een van de andere organen; 
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Gelet op artikel 22 van de statuten van Pidpa; 

Gelet op de buitengewone algemene vergadering van Pidpa die zal plaats hebben op maandag 15 december 
2014 op het administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen; 

Gelet op de uitnodigingsbrief van 20 oktober 2014 waarmee Pidpa de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering heeft meegedeeld; 

Gelet op de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2015 van de opdrachthoudende vereniging Pidpa en 
gelet op het verslag aan de buitengewone algemene vergadering, waarin de begroting en de te ontwikkelen 
activiteiten en de strategie m.b.t. het boekjaar 2015 worden toegelicht; 

Gelet op het feit dat alleszins voor één deelnemer een benoeming dient te gebeuren; 

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

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

Gelet op het verslag van de commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden d.d. 3 november 2014; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

Akte te nemen van de strategie en de te ontwikkelen activiteiten van Pidpa m.b.t. het boekjaar 2015. 

Artikel 2 

Goedkeuring te verlenen aan de door de Raad van Bestuur van Pidpa voorgelegde begroting 2015 en het 
toelichtend verslag. 

Artikel 3 

Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de buitengewone algemene vergadering van 15 
december 2014, overeenkomstig deze beslissing te stemmen alsook de benoeming(en) goed te keuren, evenals 
op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze 
vergadering. 

Artikel 4 

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, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. 

 
24. BIJKOMENDE PUNTEN 
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN VOLGENDE PUNTEN OP DE 
AGENDA GEPLAATST DOOR: 
 
Raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Liesbeth Ceulemans, Koen Kerremans, Leen Janssens, Dirk 
Aras, Swa De Bakker en John Steurs: 
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24.I. Interpellatie naar aanleiding van de stijging van de waterfactuur, de impact ervan voor inwoners van 
Berlaar en mogelijk het gemeentebudget 
 
Water wordt een stuk duurder dan de nieuwe Vlaamse regering in haar regeerverklaring liet uitschijnen. Naast de 
vaste en variabele bijdrage per geleverde kubieke meter water staan er nog twee kostenposten op de aterfactuur: 
de gemeentelijke en de bovengemeentelijke saneringsbijdrage. In zijn regeerverklaring liet Vlaams minister-
president Geert Bourgeois weten dat de inleg van de Vlaamse begroting hiervoor met 48 miljoen euro daalt, wat 
betekent dat de prijs op de waterfactuur voor de verbruikers zal stijgen. 
 
De SERV, de adviesraad van de Vlaamse werkgevers en werknemers, merkt op dat ook de gemeentelijke 
saneringsbijdrage in alle stilte vermeerdert. In artikel 16 uit het drinkwaterdecreet staat namelijk dat de 
gemeentelijke saneringsbijdrage niet hoger mag liggen dan 1,4 keer het tarief van de bovengemeentelijke 
bijdrage. Vier op de vijf gemeenten in Vlaanderen hanteren dat maximum en veel kiezen voor een automatische 
koppeling: als de bovengemeentelijke bijdrage omhooggaat, dan de gemeentelijke ook.  
 
Bij ongewijzigd beleid betekent dat nu een extra kostprijs voor de gebruiker van 58 miljoen euro. “De 
lastenverhoging bedraagt op die manier niet 48 miljoen euro, maar wel 106 miljoen euro”, zegt Annick Lamote 
van de SERV. Voor de gemeenten zijn dat extra inkomsten. “Die zijn welkom, want er zijn investeringen nodig”, 
aldus nog Lamote.  
 
Volgens het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege is “de gemeentelijke saneringsbijdrage 
een gemeentelijke bevoegdheid, maar niets verplicht de gemeenten om die mee te verhogen. Indien zij dat toch 
doen, blijft dat plafond van 1,4 bestaan. Maar alle berekeningen in dat verband zijn slechts hypotheses.” 
 
Hierbij alleszins al volgende vragen: 

• Is het gemeentebestuur bereid de koppeling te lossen, zodat de bevolking deze verdoken 
belastingverhoging niet hoeft te betalen ? 

• Handhaaft Berlaar de maximumfactuur en de koppeling ? 
• Wat stipuleert het contract met Pidpa? 

Als vandaag het gros van de gemeenten een belasting heft die automatisch gekoppeld is aan een Vlaamse 
belasting en die laatste stijgt, dan lijkt het ons immers heel naïef van de minister om te denken dat de gemeenten 
dat voorbeeld niet zullen volgen. De lastenverhoging komt overigens boven de afschaffing van vijftien kubieke 
meter gratis water vanaf 2016. Voor Gent bijvoorbeeld zal het jaarbedrag met 59 tot 200 euro stijgen voor een 
gezin van vier personen. Eerst schaft de Vlaamse regering met het gratis water een sociale en ecologische 
maatregel af, waardoor mensen in armoede (of die balanceren op de armoedegrens) worden gestraft en grote 
verbruikers beloond. Vervolgens wordt een forse belastingverhoging ingevoerd via de waterkraan. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat in de laatste adviescommissie van Hidrorio werd besproken dat 
minister Schauvliege had aangekondigd dat de dotatie aan het Minafonds, dat het tekort opvult tussen wat de 
drinkwatersector aan BGS factureert, zou dalen met 48 miljoen euro. Op dat ogenblik is er beslist om over te 
gaan tot het maximum tarief, wat toen 1,3574 euro/m³ was. Pidpa heeft momenteel geen kennis over de 
mogelijke decretale beperking van het maximale tarief. Omdat dit intussen extreem duur zou worden, stelt de 
directie van Pidpa voor om het afgesproken bedrag van 1,3574 euro aan te houden. Nadien moet er dan bekeken 
worden wat de effecten zijn. 
 
Dirk Aras vraagt of dit onderwerp behandeld zal worden op de vergadering van Pidpa. 
Burgemeester Walter Horemans vermoedt dat dat het geval zal zijn, aangezien het gaat om nieuwe informatie die 
nog niet werd besproken. 
 
Dirk Aras verwacht van de gemeentelijke vertegenwoordiger dat hij de beperking op het maximale tarief zal 
verdedigen. 
 
Burgemeester Walter Horemans zegt dit toe. 
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Koen Kerremans vraagt om op de hoogte gehouden te worden. 
 
Burgemeester Walter Horemans belooft dit. 
 
 
Raadsleden Koen Kerremans en Leen Janssens: 
 
24.II. 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. Wij verwijzen naar het 
door ons ingediende punt op de raad van september ll. en de toen geformuleerde antwoorden. Graag 
aanvullende of geüpdatete antwoorden 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 voorbij. Welke planning houdt men in deze aan? Welke afspraken werden 
gemaakt?  
2. De snoei van de bomen op de Markt is dringend en noodzakelijk. Welke planning ligt hier voor?  
3. De bevrijdingsboom op de Markt, die vorig jaar werd gerooid, zou opnieuw aangeplant worden. Wanneer en 
waar voorziet men de aanplant?  
4. Wanneer krijgen de raadsleden het beloofde inventaris Bomenplan te zien?  
5. Wanneer kunnen de raadsleden het bomenbeheerplan in handen krijgen?  
6. Waarom zijn de zieke bomen nog niet gerooid/vervangen?  
7. Hoever staat het met de beloofde opleiding van onze gemeentelijke werklieden om zich te bekwamen op vlak 
van groenonderhoud en boomverzorging?  
 
 
Welke planning wordt aangehouden voor het snoeien van de bomen van de Dokter Van Hoofstraat? 

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat de gunning voor het snoeien van deze bomen net is gebeurd.  

Wim Azijn verduidelijkt dat er werd afgesproken om alles rond te krijgen tegen 25 december. Er zal een concrete 
planning opgesteld worden, omdat we ook duidelijk willen communiceren naar de bewoners van de straat. Alle 
aangeschreven firma’s beschikken over een ETW-certificaat, zodat ze eventuele problemen ook deskundig 
kunnen oplossen. 

Planning van de snoei van de lindebomen op de Markt? 

Schepen Ingeborg Van Hoof bevestigt dat dit dringend is, zeker in het kader van de problematiek van de 
bemaling en de gevolgen hiervan op de waterhuishouding. Hiervoor werd een bestek opgesteld; ook dit moet 
voor het einde van het jaar uitgevoerd zijn. 

Wim Azijn vult aan dat er nog een aantal vragen waren n.a.v. de gegevens, aangereikt door Treexpert. De 
antwoorden hierop worden nog deze week verwacht. De prijsvraag is intussen inderdaad vertrokken, opnieuw 
naar ETW-gecertificeerde firma’s. Hierin werd als opdracht opgenomen om de bomen op de Markt bijkomend te 
controleren op problemen tijdens het snoeien. 

Heraanplant boom op de Markt? 

Schepen Ingeborg Van Hoof licht toe dat de heraanplant pas zal gebeuren in 2015, gezien de heersende 
waterproblematiek op de Markt. 

Wanneer kan de inventaris Bomenplan en Bomenbeheerplan  ingekeken worden? 
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Schepen Ingeborg Van Hoof vertelt dat het bomenbeheerplan beloofd is door Treexpert tegen 1 december. Zodra 
dit ontvangen is, zal het plan bekeken worden in het college en door de milieuraad. Ook de raadsleden kunnen er 
dan inzage in krijgen. 

Wim Azijn vult aan dat de inventaris en het bomenbeheerplan twee onderdelen zijn van hetzelfde werk. Dit 
laatste bevat een aantal elementen, bijvoorbeeld de onderhoudssnoei, maar eveneens de historische achterstand 
die apart wordt uitgelicht, zelfs tot op het niveau van individuele bomen waar nodig. 

Waarom zijn de zieke bomen nog niet gerooid en vervangen? 

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat ook dit aspect samenhangt met het bomenbeheerplan. Er werd 
immers advies gevraagd bij de aanpak van deze problematiek. 

Wim Azijn voegt hieraan toe dat er ook een indicatie zal worden gegeven van bomen waarbij problemen verwacht 
worden en hoe we hier best op inspelen.  

Hoe staat het met de opleiding van de gemeentelijke werklieden inzake groenonderhoud? 

Schepen Ingeborg Van Hoof heeft deze vraag besproken met het afdelingshoofd Ruimte. Zij zal dit opnemen na 
de aanwerving van de ploegbaas groen.  

Wim Azijn licht toe dat een en ander afhankelijk is van het profiel en de kennis van deze ploegbaas. De 
sollicitaties zijn nu volop lopende. Zodra de aanwerving rond is, wordt dit opgenomen.  

Koen Kerremans benadrukt het belang hiervan. Indien er een aantal mensen in de gemeente degelijk kunnen 
worden opgeleid, ontstaat er een soort van ambassadeurschap bij medewerkers die nooit eerder het belang van 
bomen hebben ingezien. De gemeente moet hierin haar verantwoordelijkheid nemen. 
 
Wim Azijn voegt nog toe dat er in het kader van het bomenbeheerplan niet alleen gevraagd is om 
probleemlocaties aan te geven, maar eveneens om opportuniteiten aan te brengen, bijvoorbeeld in groenperken, 
en richtlijnen aan te reiken, bijvoorbeeld voor de heraanleg van een straat. 
 
24.III. Kosten bezoek voetbalclub Wilrijk-Beerschot op 9/11/2014 op onze sportterreinen 
 
Op zondag 9 november ’14 beleefde Berlaar nog eens een voetbaldag in de hogere regionen van de nationale 
voetbalcompetitie. Om veiligheidsredenen is er nogal wat machtsvertoon geweest. Al vanaf de voormiddag tot de 
late namiddag was er bijzonder veel politieaanwezigheid met verschillende overvalwagens e.d.  Graag willen wij 
inzage in het kostenplaatje van deze sportactiviteit. Welk aandeel komt ten laste van de gemeente?  
 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat er een tussenkomst is geweest van onze politiezone, van de lokale 
politie van Lier en van de federale politie. Van de laatste twee partijen dragen wij als gemeente geen lasten. Voor 
onze eigen politiezone werd er een bedrag van 5970 euro gespendeerd, waarin het aandeel van Berlaar 1990 
euro bedraagt. Daarnaast heeft één van onze werklieden één dag gewerkt met de kleine graafmachine om een 
aantal nivelleringswerken uit te voeren. 
 
 
24.IV. Werkvergadering over herinrichting Markt 
 
Het bestuur heeft in dossiers van belangrijke openbare werken, een nieuwe manier van werken gevonden. We 
waren aangenaam verrast om vast te stellen dat het bestuur eindelijk overgaat tot proactieve bevragingen 
vooraleer over te gaan tot het ontwerpen van nieuwe verkeerssituaties, herinrichting van het openbaar domein of 
zelfs plannen van nieuwe gebouwen. Het biedt een langverwacht antwoord op de vraag van Groen, en ook 
andere partijen in de oppositie, om mandatarissen en burgers niet meer voor voldongen feiten te plaatsen of te 
confronteren met te laattijdige momenten van inspraak. Omdat we deze wending genegen zijn willen we weten 
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wat de precieze bedoeling is van deze werkvergadering. Tevens willen we vernemen waarom de 
werkvergadering enkel gedurende beperkte periode via de website werd gecommuniceerd en waarom de 
raadsleden aanvankelijk niet op de hoogte werden gebracht van dit initiatief.  
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat er nog twee werkvergaderingen gepland zijn en dat dit ook in de 
commissie openbare werken zal worden behandeld. Het plan kan echter niet alles bevatten van wat er op de 
werkvergadering is gesuggereerd. Een aantal zaken zijn immers niet realiseerbaar, maar tijdens de vergadering 
was het niet de bedoeling om de discussie aan te gaan. Alles wat geopperd is, is ook genoteerd en overgemaakt 
aan het studiebureau. De goede ideeën zullen in ieder geval nauwkeurig worden onderzocht. Wellicht zullen er al 
schetsen zijn tijdens de volgende vergadering, zodat een eerste beoordeling mogelijk wordt. De commissie 
openbare werken zal in ieder geval haar inspiratie kwijtkunnen. Het bestuur is er zich van bewust dat een 
kernvernieuwing zwaar doorweegt op het centrum. Daarom is het ook belangrijk om een goed draagvlak te 
hebben, zowel bij de gemeenteraad als bij de bevolking.  
 
Koen Kerremans wenst te benadrukken dat Groen deze manier van werken erg genegen is. 
 
Raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen en Liesbeth Ceulemans 
 
24.V. Opvolging foute bemaling en het beloofd bewateren van de bomen op het Marktplein 
 
Normaal was er op de donderdagmorgen na de gemeenteraad van oktober een vergadering met de aannemer 
van de werf in de Legrellestraat. Er werd ons een verslag van deze vergadering beloofd. Gelukkig is er de pers 
die ons het volgende meldde. 
“We hebben met de projectontwikkelaar ondertussen afgesproken dat zijn aannemer de lindebomen geregeld zal 
bewateren. Of ze schade hebben opgelopen, zullen we pas in de lente met zekerheid kunnen vaststellen. Verder 
zullen we er in de toekomst op toezien dat we zulke bronbemaling niet meer toestaan”, zegt Horemans. 
Onze vragen hierover: 

- Dat ‘bewateren’; hoe gaat dat in zijn werk? 
- Is men daar ondertussen mee begonnen? 
- Wat de wortelpoel zelf betreft: worden de stenen terug opgevoegd? Zo ja wanneer begint men daar 

aan? (want als het bemalen stopt, zou het peil wel eens snel kunnen stijgen en kan er dus niet meer aan 
gewerkt worden-) 

- Zijn de wortelstokken van de lelies, zoals beloofd, in goede staat bewaard? 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat er een vergadering is gehouden op 23 oktober, waar werd 
afgesproken dat DCA elke vrijdag de bomen zou bewateren. Dat gebeurt ook wekelijks d.m.v. een vat dat boom 
per boom een aantal maal geledigd wordt. De firma die de bronbemaling uitvoert, heeft bevestigd dat er geen 
retourbemaling mogelijk is, omdat er voldoende afstand moet zijn tussen de retourfilters en de bemalingsfilters. 
Op deze werf met een grondwaterverlaging van vijf meter zou de afstand tussen oppompen en terugpompen 
vijftig meter moeten zijn, wat niet mogelijk is gezien de bouwput bijna even groot is als het terrein zelf. In de 
toekomst zullen we dit aspect goed bewaken. Vooraleer we een vergunning geven, moet er duidelijk bekend zijn 
hoe deze problematiek wordt aangepakt. Wat de stenen van de wortelpoel betreft, zal er dit jaar nog getracht 
worden om op te voegen. Jammer genoeg zijn de wortelstokken van de lelies niet in korven geplaatst, waardoor 
ze bij het uitkuisen van de wortelpoel niet konden worden gered. Er zullen nieuwe wortelstokken in korven 
geplaatst worden, zodat ze in de toekomst indien nodig kunnen worden verplaatst. 
 
 
24.VI. Opvolging ‘Nacht van de burgemeester’ en opbrengst 
 
Eveneens in de krant lazen wij dat de burgemeester weer eens geld uitdeelde. Volleybalclub Berlaar, 
Basketbalclub Berlaar en Dakota Hondenclub kregen samen € 3.447. Het viel ons wel op dat ondanks het feit dat 
CD&V –volgens ons nog steeds onterecht- van het gemeentebestuur de zaal gratis heeft mogen gebruiken, het 
bier goedkoper was en het een nog meer succesvolle editie was dan vorig jaar, de uitgaven ten voordele van de 
hardwerkende verenigingen meer dan gehalveerd werden. (van € 7115 naar € 3447) Is daar een verklaring voor? 
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De burgemeester verklaarde in oktober dat we steeds een gedetailleerde afrekening mochten inzien. Bij deze 
vragen wij dan ook de balansen en de resultaatrekening, gestaafd met de nodige facturen. Wij vragen ook dat 
vanaf 2015 ‘de nacht van de burgemeester’ een organisatie is van het gemeentebestuur en niet van CD&V of 
eender welke andere politieke partij. 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat er nog één discussie over een factuur bestaat. Begin volgende 
week mogen de geïnteresseerde raadsleden een uitnodiging verwachten om alle facturen te komen inkijken. 
 
Rudy Nuyens wil verder praten over het principe of een politieke partij een bal mag organiseren. Dit is eigenlijk 
een taak voor de gemeente, aangezien de burgemeester dat mandaat voor iedereen uitoefent. 
 
Burgemeester Walter Horemans repliceert dat er op de bewuste avond geen enkel vlag van CD&V te bespeuren 
viel. Het gaat om een gemeentelijk bal van de burgemeester, maar uiteraard komen er een aantal CD&V-leden 
helpen. Er zijn echter eveneens verenigingen bij betrokken. De deur staat open voor alle helpers. De opbrengst 
wordt ook telkens zoveel mogelijk verdeeld onder Berlaarse verenigingen. Dat de winst kleiner is dan vorige 
jaren, heeft te maken met de kost van de zaal, de mindere kaartenverkoop en het feit dat mensen veel minder 
consumeren dan vroeger. 
 
 
24.VII. Kerkhof Hemelshoek/ 1 november 
 
- Respect voor de doden. We hebben het allemaal. En we hebben een mooi kerkhof op Hemelshoek, maar 
tijdens ons bezoek al daar viel het ons op dat de eerste ‘steen’ die je ziet staan bij de ingang bijna desolaat stond 
te verkommeren, terwijl de rest oogverblindend schitterde in een prachtige najaarszon. De verf van de driekleur 
bladderde wezenloos af. Ook het geel! Wij hebben alle begrip voor drukke tijden, maar zelfs zand en vuil was niet 
eens weggeveegd van de herdenkingssteen van de gesneuvelden van WOII. Terwijl we voor het oog van de 
mensen in het centrum steeds uitvoerig 11/11 gedenken, toch maar een kleine moeite om af en toe deze 
gedenksteen te onderhouden? Wie is er verantwoordelijk voor dit onderhoud? De oud-strijders of de gemeente? 
Met welke regelmaat wordt die onderhouden? 
 
- Ooit was er sprake van om het monument tegenover het gemeentehuis een grondig opknapbeurt te geven. 
Woorden zijn mooi, maar misschien waren daden iets meer gepast geweest. In zijn redevoering op 11/11 maakte 
de burgemeester reclame voor alle activiteiten over de ‘groote oorlog’. Het zou van meer respect getuigen als dit 
monument een grondige renovatie zou krijgen. Staat dit nog op het programma? 
 
- Zoals elk jaar opnieuw was er ook nu weer ter hoogte van Hemelshoek op 1 november een omleiding geregeld. 
Deze ‘regulatie’ vinden wij op zich een zeer goed initiatief, maar mensen die hier niet van op de hoogte zijn en 
soms van ver hun overleden familie komen bezoeken geraken er meermaals het noorden kwijt. Is het geen kleine 
moeite om omleidingspijlen te plaatsen? Sp.a Berlaar stelt voor dat er een vijftal pijlen met tekst ‘omleiding 
Hemelshoek’ aangemaakt worden. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de gemeente het monument en de steen aan de ingang 
momenteel niet onderhoudt. We hebben het onderhoud van de steen bij de ingang opnieuw in het programma 
opgenomen. Het monument willen we oppakken in samenhang met de vernieuwing van de dorpskern. Ook de 
Kiosk zal dan onder de loep worden genomen. Wat de suggestie van omleidingsbordjes betreft, belooft 
burgemeester Walter Horemans dit te zullen bekijken. 
 
 
Raadsleden Swa De Bakker en John Steurs: 
 
24.VIII. Label “kindvriendelijke gemeente” 
 
Voor het eerst hebben 7 steden en gemeenten het label “kindvriendelijke gemeente” behaald: Wetteren, 
Meeuwen-Gruitrode, Sint-Niklaas, Hasselt, Gent, Mechelen, Turnhout. Het netwerk van kindvriendelijke 
gemeenten bestaat al sinds 1996 elders in Europa. Welke initiatieven heeft de schepen van gezin reeds 
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ondernomen om ook dit label te behalen voor onze gemeente ? Tegen wanneer wil hij dit label behalen ? We 
denken dat door alle problemen in de kinderopvang te Berlaar, de gemeente een extra inspanning moet doen om 
dit label te behalen. Het is mogelijk om dit label te behalen op eigen houtje of dit te doen onder begeleiding van 
de Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten. 
 
Schepen Willy Beullens antwoordt dat er heel wat goede intenties bestaan, maar dat de realisatie ervan niet altijd 
voor de hand ligt. Dit label komt vanuit de kinderrechtenorganisaties en de eerste oproep ervoor is een tweetal 
jaar geleden gebeurd. Op dat ogenblik was het in Berlaar alle hens aan dek wegens de omschakeling naar BBC. 
De jeugddienst was toen ook nog onderbemand. Hierdoor is de gemeente toen niet ingegaan op deze oproep. 
De voordelen ervan waren ook niet erg duidelijk op dat ogenblik. Een goede reden om in te stappen is het feit dat 
dit een waardevol aftoetsinstrument kan vormen om te beoordelen hoe wij scoren qua jeugdbeleid en qua 
kindvriendelijkheid. Intussen hebben slechts zeven gemeenten het label behaald, wat een indicatie vormt voor de 
inspanningen die hiervoor vereist zijn. Daarnaast wordt de lijst van kindvriendelijke gemeenten voornamelijk 
gestoffeerd door steden. Dat is ook niet vreemd. Veel kinderen in grotere steden krijgen immers niet dezelfde 
kansen als een doorsnee kind in Berlaar. Op dit ogenblik is het nog niet zeker of Berlaar zal instappen in dit 
traject. Mogelijk wordt dit een actie in 2016, maar er is sowieso heel wat werk aan verbonden. 
 
Swa De Bakker oppert dat de website kindvriendelijkegemeente.be toch heel wat nuttige tools ter beschikking 
stelt. 
 
Schepen Willy Beullens bevestigt dat. Maar het uitwerken ervan is vrij arbeidsintensief. In de gemeente 
Meeuwen-Gruitrode is bijvoorbeeld een medewerker twee jaar fulltime bezig geweest met het behalen van dit 
label. Deze capaciteit hebben we in Berlaar niet. 
 
 
 

GEHEIME ZITTING 
 

25. Aanwerving 4 stagiair-brandweerlieden bij het gemeentelijk vrijwilligersbrandweerkorps (1419-002-
002-001-003-0410-62001200) 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 22 uur. 
 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 

_____________________________ 
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