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GEMEENTERAAD D.D. 16 DECEMBER 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, Silvain VERTOMMEN en Maria VERVLOET, raadsleden 
Anja NEELS, gemeentesecretaris  

 
De voorzitter opent de vergadering om 20 uur. 
 

OPENBARE ZITTING 
 
Volgens artikel 29 van het gemeentedecreet, verzoekt de voorzitter om volgende punten bij hoogdringendheid toe 
te voegen aan de agenda en te behandelen omdat het gemeentelijk vrijwilligersbrandweerkorps op 31/12/2014 
overgaat in de prebrandweerzone Rivierenland: 
 
21. Brandweer - Opheffing retributiereglement 
 
22. Brandweer - Kennisname vrijwillig ontslag brandweerman 
 
De gemeenteraad besluit met 13 ja-stemmen tegen 2 nee-stemmen bij 6 onthoudingen om bovenstaande punten 
niet toe te voegen aan de agenda, waardoor ze verdaagd worden naar de gemeenteraad van januari 2015. 
 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet,  Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 

Nee-stemmen: Dirk Aras, John Steurs 

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

Dirk Aras motiveert zijn stemgedrag door te stellen dat hij niet akkoord kan gaan om principiële redenen. Er wordt 
verwezen naar artikel 29 van het gemeentedecreet, waar gesteld wordt dat er punten bij hoogdringendheid 
kunnen worden toegevoegd indien er gevaar dreigt bij uitstel of indien er schade zou kunnen ontstaan. Artikel 22 
zegt echter dat het college van burgemeester en schepenen geen punten meer kan toevoegen na het afsluiten 
van de agenda. Bovendien is de aangepaste agenda slechts via een mailtje bekend gemaakt. Dirk Aras staat op 
dit principe, omdat de gemeenteraad voor de negende maal samenkomt in 2014, hoewel er eigenlijk tien 
gemeenteraden per jaar zouden moeten zijn. Dat was blijkbaar niet nodig. Hij vindt het dan ook niet nodig om de 
gemeenteraad op dit ogenblik te gebruiken om deze punten alsnog toe te voegen. 

 
1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 18 november 2014 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 18 november 2014 wordt het verslag met 
eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 
2. Aanpassing meerjarenplan  2014-2019 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
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Gelet op art 147 van het gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat de aanpassing van het meerjarenplan een 
bevoegdheid is  van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van 
de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 23 oktober 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het ministerieel besluit 26 november 2012  tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot 
vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 d.d. 10 mei 2013 houdende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 
2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 d.d. 6 september 2013 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus"; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 d.d. 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en 
beheerscyclus; 
 
Gelet op de voorgestelde aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
 

BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 3 nee-stemmen bij 5 onthoudingen 

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

Nee-stemmen: Dirk Aras, Koen Kerremans, Leen Janssens 

Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Swa De Bakker, John Steurs 

Artikel 1 
Na aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 is: 
 
 - het resultaat op kasbasis: 2014: 1.756.345  euro 
          2015: 3.140.946  euro 
     2016: 7.256.141  euro 
     2017: 5.578.863  euro 
     2018: 4.564.319  euro 
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     2019: 1.834.398  euro 
  

- de autofinancieringsmarge: 2014: 519.944  euro 
     2015: 897.316  euro 
     2016: 828.267  euro 
     2017: 360.352  euro 
     2018: 256.583  euro 
     2019: 272.585  euro 
  
 
Artikel 2 
Keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 goed. 
 
Artikel 3 
Volgens artikel 1, 8°   Besluit Vl. Regering van 25 juni 2010,  zijn bestemde gelden : de geldmiddelen die de raad 
in het budget reserveert voor een specifieke bestemming in de volgende financiële boekjaren.  Overeenkomstig 
art . 24 mogen deze alleen worden gebruikt voor de bestemming die de raad eraan toekent. Om die reden werd 
in de gemeenteraad 17 juni 2014 puntje 4 .dat de bestemde gelden, in totaal 1.690.000 euro worden verminderd 
met 1.690.000 euro met het oog op het verwerven van onroerend goed in 2015. Om technische redenen wordt de 
boeking van de borgstellingen niet langer op een actief rekening geboekt, maar als liquide middelen met een 
bestemming. Bijgevolg dienen de bestemde gelden vanaf 2014  vermeerderd te worden met een bedrag van 
43.023,00  euro voor de duur van die borgstellingen. 
 
3. Goedkeuring budgetwijziging 3 dj. 2014 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van 
de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 23 oktober 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het ministerieel besluit 26 november 2012  tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot 
vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 d.d. 10 mei 2013 houdende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 
2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 d.d. 6 september 2013 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus"; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 d.d. 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en 
beheerscyclus; 
 
Gelet op de voorgestelde budgetwijziging 3 dj 2014; 
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Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
 

BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 3 nee-stemmen bij 5 onthoudingen 

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

Nee-stemmen: Dirk Aras, Koen Kerremans, Leen Janssens 

Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Swa De Bakker, John Steurs 

Dirk Aras vraagt of het masterplan IT afgevoerd wordt, aangezien het budget ervoor op nul werd gezet. 

Schepen Eddy Verstappen zegt dat dat niet het geval is. Er is zelfs al een vergadering afgesproken begin 2015 
om de visie over IT uit te schrijven. 

Gemeentesecretaris Anja Neels verduidelijkt dat de aparte actie rond masterplan IT inderdaad geschrapt werd, 
aangezien dit traject inmiddels werd opgenomen in het project NAC. Dit traject wordt door Möbius begeleid. Het 
gaat dus om een verschuiving van actie en budget. 

Dirk Aras peilt naar de stand van zaken van het notulen- en documentbeheer. Dit sleept de gemeente al even 
mee. Hij wil weten wat het struikelblok is. 

Gemeentesecretaris Anja Neels licht toe dat deze workflows opgenomen werden in de gunning van een midoffice 
pakket. Dat laat de gemeente toe om integraal te werken met het oog op de toekomst. Het is de bedoeling om in 
de loop van de volgende jaren een heel aantal werkprocessen te automatiseren, telkens uitgaande vanuit 
hetzelfde midoffice systeem. Deze gunning is volop bezig. In januari is er een tweede reeks van demo’s gepland, 
waarna de aankoop volgt. Eén van de allereerste processen die we automatiseren, is het notulenbeheer. 

Koen Kerremans heeft vragen bij de renovatie van de Sint-Pieterskerk. Dit schuift in de tijd, terwijl het een 
gevoelig dossier is waarvoor mensen zich al hebben uitgesloofd om het bestuur aan te moedigen om hiervan 
werk te maken. Wat is de achtergrond hiervan? 

Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat het dossier volledig klaar is en in Brussel ligt. Het is geen eenvoudig 
dossier; de gemeente wordt nogal eens geconfronteerd met ambtenaren ginds die van idee durven veranderen. 
Het enige probleem is dat we moeten wachten tot de nodige budgetten voorzien worden. Tijdens de laatste 
bijeenkomst hierover werd als vroegste datum 2017-2018 vooropgesteld. Dat is meteen de reden van de 
verschuiving. Voor de timing is de gemeente volledig afhankelijk van Vlaanderen. 

Koen Kerremans vraagt wat er intussen kan gebeuren. Het gebouw heeft immers zorgen nodig. 

Burgemeester Walter Horemans verklaart dat de parochie op dit ogenblik gebruik maakt van de kapel van de 
zusters. Dat is een goede beslissing. De kerk zakt voorlopig nog niet in elkaar, maar bij slecht weer zijn er 
inderdaad problemen. Die proberen we te verhelpen; zo zijn er al regelmatig dakwerken uitgevoerd. We oefenen 
intussen druk uit om het dossier nog te versnellen, maar er zijn nog minimaal 100 kerken voor Sint-Pieter. 

Schepen Jan Hendrickx vult aan dat er intussen nog een geactualiseerd fotodossier ingestuurd werd in de hoop 
dat dit een snellere behandeling tot gevolg zal hebben. 
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Artikel 1 
Keurt de budgetwijziging 3 dj  2014 goed. 
 
Artikel 2 
Volgens artikel 1, 8°   Besluit Vl. Regering van 25 juni 2010,  zijn bestemde gelden : de geldmiddelen die de raad 
in het budget reserveert voor een specifieke bestemming in de volgende financiële boekjaren.  Overeenkomstig 
art . 24 mogen deze alleen worden gebruikt voor de bestemming die de raad eraan toekent. Om die reden werd 
in de gemeenteraad 17 juni 2014 puntje 4 .dat de bestemde gelden, in totaal 1.690.000 euro worden verminderd 
met 1.690.000 euro met het oog op het verwerven van onroerend goed in 2015. Om technische redenen wordt de 
boeking van de borgstellingen niet langer op een actief rekening geboekt, maar als liquide middelen met een 
bestemming. Bijgevolg dienen de bestemde gelden vanaf 2014  vermeerderd te worden met een bedrag van 
43.023,00 euro voor de duur van die borgstellingen. 
 
4. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2014-2019 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 23 oktober 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, 
de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het ministerieel besluit 26 november 2012  tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 
tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en 
van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 d.d. 10 mei 2013 houdende de strategische meerjarenplanning 
(meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op het ministerieel besluit d.d. 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- 
en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 d.d. 6 september 2013 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus"; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 d.d. 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering van de 
beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op de omzendbrief BB 2014/4 d.d. 5 september 2014 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 
2014-2019 en de budgetten 2015; 

Gelet op het voorgestelde meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 3 nee-stemmen bij 5 onthoudingen 
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Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet,  Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 

Nee-stemmen: Dirk Aras, Koen Kerremans, Leen Janssens 

Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Swa De Bakker, John Steurs 

 
Artikel 1 
Na aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 is: 
 
 - het resultaat op kasbasis: 2014: 1.756.345  euro 
          2015: 2.904.495  euro 
     2016: 1.717.385  euro 
     2017:    920.576  euro 
     2018:    926.841  euro 
     2019:    931.619  euro 
  

- de autofinancieringsmarge: 2014: 519.944  euro 
     2015: 772.665  euro 
     2016: 829.049  euro 
     2017: 446.241  euro 
     2018: 171.526  euro 
     2019:   36.808  euro 
 
 
Artikel 2 
Keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 goed. 
 
5. Goedkeuring budget 2015 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 23 oktober 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, 
de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het ministerieel besluit 26 november 2012  tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 
tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en 
van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 d.d. 10 mei 2013 houdende de strategische meerjarenplanning 
(meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op het ministerieel besluit d.d. 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- 
en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 



 9 

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 2014/4 d.d. 5 september 2014 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 
2014-2019 en de budgetten 2015; 

Gelet op het voorgestelde budget 2015; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Na beraadslaging; 
 

BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 3 nee-stemmen bij 5 onthoudingen 

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

Nee-stemmen: Dirk Aras, Koen Kerremans, Leen Janssens 

Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Swa De Bakker, John Steurs 

Koen Kerremans feliciteert de administratie met de geleverde inspanningen en het voorgelegde werk. In Berlaar 
krijgen de raadsleden veel informatie, maar het blijft vanuit de oppositie een moeilijke zaak om alles te volgen. Hij 
verwijst naar zijn tussenkomst van vorig jaar, omdat veel bedenkingen van kracht blijven. Men kan met BBC alle 
kanten op. Zo lang er op het einde van de rit geen minteken staat, is alles in orde. Opmerkelijk is dat de 
autofinancieringsmarge in 2019 bijzonder smal wordt. Hoe zal dit verder lopen? Het doel van BBC is visie, 
inspraak, plannen, uitvoeren, evalueren en dit over meerdere jaren gespreid. Het gevoel van inspraak is positief 
geëvolueerd, dat is zeker goed, maar de grote lijnen lijken al wel vast te liggen. Groen ervaart een zeker gevoel 
van gevangenschap van de grote dossiers die op de agenda staan. Zo is de fractie zelf voorstander van een 
nieuw administratief centrum, maar mist ze een geactualiseerde bepaling van de noden. Er is een studie 
gebeurd, maar die gaat uit van het feit dat alle mensen naar een gemeentehuis toe komen, dat er geen fusies 
zullen zijn, en dergelijke, terwijl we vandaag allemaal weten dat we naar entiteiten zullen gaan van 30.000 
inwoners. Hoe spelen we in op dat gegeven? Wat de nieuwe school betreft, zal het er zeker knap gaan uitzien, 
maar alle netten zijn al voldoende vertegenwoordigd in Berlaar. Waarom dus nog een nieuw schoolgebouw 
zetten? Wat ontbreekt in het meerjarenplan, is wat burgers hebben aangegeven dat ze belangrijk vinden, 
namelijk het fiets- en voetpadenbeleid. Er wordt in dit verband verwezen naar het fietspad van de N10, de fiets-o-
strade, het fietspad naar Kessel, maar dit zijn allemaal dossiers waar andere instanties het voortouw in nemen. In 
Berlaar missen we een grondig beleid terzake. Dit blijft niet beperkt tot de heraanleg van het marktplein; er zijn 
veel plaatsen in de gemeente waar de situatie verbeterd kan worden op gebied van mobiliteit en zwakke 
weggebruikers. Dit ontbreekt in de prioriteiten, in de acties, … Alles schuift weer een stukje op, omdat we deze 
dossiers zelf niet in handen hebben. Er is geen masterplan fiets- en voetpaden in de gemeente. We zouden 
hierin beter zelf het initiatief nemen. Daarnaast wil Koen Kerremans weten wat de bedoelingen zijn met het 
Kardinaal Cardijnplein. In het algemeen vindt hij het aspect duurzaamheid te weinig terug in de plannen. Zo 
worden er bijvoorbeeld nieuwe wagens aangekocht, maar stelt hij zich de vraag of dit ecologische voertuigen 
zullen worden. Is het aankoopbeleid hierop aangepast? Ten slotte mist hij al vele jaren de galgverlichtingen 
boven de zebrapaden. Ooit werd beloofd om dit systematisch uit te breiden. 
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Schepen Stefaan Lambrechts beaamt dat de autofinancieringsmarge in 2019 klein wordt. Dat was ook in de 
vroegere meerjarenplannen  het geval, maar over het algemeen doorheen de planning en de tijd werd dit 
opgevangen door de jaarrekeningen. Ook nu verwachten we dit voor een deel, maar het is in ieder geval zo dat 
er niet veel overschot is en dat de zaken consciëntieus zullen moeten worden opgevolgd. Op het vlak van 
inspraak zijn er door de administratie grote inspanningen geleverd om alle doelstellingen prioritair te maken, 
waardoor over alles ook gerapporteerd wordt. Het gevoel van de oppositie bij BBC geldt evenzeer voor de 
meerderheid. Het blijft een grote aanpassing. Voor het gevangenschap van de grote dossiers, bijvoorbeeld wat 
het NAC betreft, is het zo dat de randvoorwaarden vermelden dat het nieuwe gebouw multifunctioneel moet zijn. 
Indien er zich een fusie zou voordoen, is het op deze manier mogelijk om bijvoorbeeld een verdieping voor een 
ander doel te bestemmen. Over de samenwerking met Scholen voor Morgen zijn er uiteenlopende meningen. 
Toen de gemeente instapte in het project, werd ons voorgespiegeld dat we vrij snel aan een nieuwe school 
zouden kunnen beginnen, maar de kost is hoog. De samenwerking met grote financiers is niet evident. Ook zij 
moeten aan het project verdienen. Maar qua timing laat het ons wel toe om binnen de twee legislaturen de 
volledige schoolinfrastructuur te renoveren. Of onderwijs organiseren een gemeentelijke opdracht is, situeert zich 
eigenlijk binnen een taakstellingsdebat. Die discussie is ooit gevoerd met als slotsom dat er een positief antwoord 
werd geformuleerd op deze vraag. En dan moet ook de infrastructuur zo worden uitgebouwd dat er op een 
moderne manier onderwijs kan worden gegeven. Wat de plek voor fietspaden en zwakke weggebruikers betreft, 
komen de plannen misschien nog niet zo duidelijk naar voor, maar een aantal acties die in het meerjarenplan zijn 
opgenomen, wijzen wel in die richting. Bijvoorbeeld de herinrichting van de Pastorijstraat, waar een fietsveiliger 
omgeving zal worden gecreëerd, de fiets-o-strade, de N10, … Hier is Berlaar niet alleen aan zet, maar het zijn 
wel dossiers waar de gemeente een aanzienlijke financiële bijdrage moet leveren. Wat dergelijke dossiers betreft, 
hebben we steeds ons karretje gehangen aan grotere projecten of aan subsidiëring. Dit kan zeker nog beter en er 
zijn inderdaad nog punten in de gemeente die aangepakt moeten worden, bijvoorbeeld de Itegembaan, maar dit 
moet gelinkt kunnen worden aan subsidiedossiers. Anders wordt het voor de gemeente onbetaalbaar. Voor het 
Kardinaal Cardijnplein blijft het de bedoeling om dit aan te pakken; het budget hiervoor is zelfs verhoogd. We 
moeten hier rekening houden met de kermis op de Hei en dit hangt bovendien samen met een rioleringsdossier, 
waarbij de wateroverlast die er regelmatig is aan de kerkomgeving meteen kan worden opgelost via een buffer 
onder het plein. Dit moet technisch nog uitgewerkt worden. Te weinig duurzaamheid in de plannen is een 
bepaalde appreciatie, want wat is te weinig of te veel? We zijn een stuk gehandicapt door de beslissingen van 
Vlaanderen om de subsidiekraan toe te draaien op dit punt. Dat heeft ons een stuk achteruit gezet en ons 
verplicht om keuzes te maken. Berlaar levert behoorlijk wat inspanningen qua duurzaamheid en wil de nodige 
voorbeelden stellen. De galgverlichting is een beetje op de achtergrond geraakt in de loop van de voorbije jaren. 

Burgemeester Walter Horemans vult aan dat dit aan bod is gekomen tijdens de laatste vergadering over de N10. 
We krijgen hierover positieve signalen. Ook bij de herinrichting van de Pastorijstraat is er ruimte om hier opnieuw 
aandacht aan te schenken. Wat mogelijke fusies betreft, zijn er nog geen officiële plannen tot 2018. Er wordt wel 
aan gewerkt en we verwachten een aantal voorstellen tegen het einde van de legislatuur. Dat is echter afwachten 
geblazen. Het NAC zal polyvalent genoeg zijn om hierop in te spelen. Berlaar heeft intussen het convenant of 
mayors ondertekend met de bedoeling om ons in te zetten en na te denken over de consequenties van 
beslissingen. Zo zullen de auto’s die we aankopen, voertuigen op aardgas zijn. Ook in het NAC ligt de lat op het 
vlak van duurzaamheid hoog. 

Dirk Aras komt terug op de verwijzing naar de jaarrekening die een bepaalde opsmukcapaciteit bezit. Indien er 
inderdaad een aanzienlijk percentage van de investeringen niet wordt gebruikt, zal het geheel op het einde van 
de rit wel positief eindigen. Dat kan echter niet de bedoeling zijn. Hij beaamt dat het voor de oppositie moeilijk is, 
omdat er eigenlijk maar twee getallen belangrijk zijn. Het budget als dusdanig is een waardeloos document 
geworden. Gelukkig loopt de informatieverstrekking in de gemeente vlot. De oppositie moet zelf een andere 
manier van werken vinden. Hij heeft deze manier een eerste maal getest en bevestigt dat deze ook werkt. Het is 
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niet langer mogelijk om het beleid te fileren n.a.v. een budgetbespreking, zoals vroeger het geval was, het zal nu 
eerder verspreid in de tijd moeten gebeuren. Het meerjarenplan is nog wel een interessant document, omdat er 
een aantal grote, tastbare projecten uit blijken: het nieuw administratief centrum, de nieuwe school, bepaalde 
infrastructuur, en dergelijke. Dirk Aras had liever veiligheid en sociaal beleid als pijlers gezien in het 
meerjarenplan. Nu blijft het beperkt tot twee dotaties, namelijk aan de politiezone en het OCMW. In de politiezone 
wordt met deze dotatie gewoon een dienstverlening gecontinueerd zonder dat er een eigen veiligheidsbeleid 
wordt ontwikkeld. Ook in het OCMW is er een aanzienlijke verplichte taakstelling. Uit het meerjarenplan zou toch 
moeten blijken dat gemeente en OCMW meer en meer één geheel zullen vormen, maar dat is niet onmiddellijk 
zichtbaar. Toch is sociaal beleid voor Berlaar belangrijk, gezien de bevolkingssamenstelling, gezien de 
lastendruk, gezien de bouw- en woningprijzen. Een woning kopen is voor gewone mensen onbetaalbaar 
geworden. 

Schepen Stefaan Lambrechts repliceert dat opsmukcapaciteit inherent is aan elke jaarrekening, zelfs wanneer de 
inschattingen zo goed en nauwkeurig mogelijk gebeuren. Er zijn altijd onbekende en dus niet te voorziene 
factoren, waardoor bepaalde dossiers moeten worden opgeschoven. De personeelswissels binnen 
communicatie, waardoor bijvoorbeeld het dossier van de website naar achter is geschoven, is hier een goed 
voorbeeld van. Wat BBC betreft, proberen we zoveel mogelijk informatie mee te geven. De indicatoren zijn hierbij 
een bruikbare tool om de nodige controles uit te voeren, zowel voor meerderheid als voor oppositie. Veiligheid en 
sociaal beleid zijn als dusdanig niet als afzonderlijke items opgenomen, maar zitten wel verweven in een aantal 
acties, bijvoorbeeld seniorenbeleid, wonen, … Misschien komt dit nog te weinig aan bod en wordt dit een 
uitdaging voor de toekomst. In Berlaar wordt dit opgehangen aan de kapstok van het nieuw administratief 
centrum. Medewerkers van gemeente en OCMW zijn volop bezig met de voorbereiding van het organisatorische 
aspect. Dit zal een hefboom zijn om op termijn tot één bestuur te versmelten, wat zich zal vertalen in één budget 
en één meerjarenplanning. De politie is een ander verhaal, omdat we in een meergemeentezone zitten. 

Dirk Aras merkt op dat dit evenmin terug te vinden is in de politiebegroting. 

Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat deze opmerking eigenlijk thuishoort in de politieraad. Binnen de 
politiezone is de grote uitdaging het financiële aspect; de problematiek van de pensioenen weegt zwaar op de 
operationele capaciteit. Om een veiligheidsbeleid inhoud te geven, zijn er financiële middelen nodig. Langer 
moeten werken zal ook erg wegen op het politiebudget. 

Dirk Aras wil weten of de grootte van de politiezone in vraag wordt gesteld. 

Burgemeester Walter Horemans vertelt dat dit nog niet aan de orde is. Op bepaalde vlakken kan er echter wel 
nauw worden samengewerkt. Dat gebeurt al in de praktijk, maar kan zeker nog worden uitgebreid. Er bestaat een 
lokaal veiligheidsplan, waarin veel terug te vinden is. We zijn een rustige zone. In vergelijking met de omgeving 
zijn de cijfers voor Berlaar-Nijlen goed. Qua woonbeleid is er het lokaal woonbeleidsplan. Dat hebben we in het 
verleden nooit gehad. We praten de laatste jaren veel over wonen. De bouwprijs zakt hierdoor niet, maar we 
nemen wel initiatieven om hieraan iets te doen. Eén daarvan is de verkaveling Balderdorp, waar we gekozen 
hebben voor kleine, betaalbare kavels. Hierdoor hebben mensen uit Berlaar de kans gekregen om een 
goedkoper stukje grond te kopen om te bouwen. Dergelijke acties zullen we in de toekomst zeker nog stimuleren. 

Swa De Bakker refereert naar de begrotingscommissie, waar aangekondigd werd dat er 500.000 euro minder zou 
worden doorgestort van de bijkomende personenbelasting. Hij wil weten of dit definitief is. 

Schepen Stefaan Lambrechts legt uit dat dit niet definitief is, maar te maken heeft met snelheid van inning door 
de hogere overheid. De laatste jaren zitten hier nogal wat bokkesprongen in. Dit is geen structureel gegeven, 
maar het maakt de planning wel moeilijk. 
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Enig artikel 
Keurt het budget 2015 goed. 
 
6. Kennisname goedkeuring van de jaarrekening dj. 2013 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief 
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen; 
 
Gelet op artikel 16 van bovengenoemd decreet waarin is bepaald dat het besluit van de provinciegouverneur aan 
de gemeenteraad wordt voorgelegd tijdens zijn eerstvolgende vergadering; 
 
Gelet op de brief d.d. 6 november 2014 van de afdeling Antwerpen van het Agentschap voor Binnenlands 
Bestuur, Lange Kievitstraat 111-113 bus 10  te 2018 Antwerpen houdende goedkeuring van de jaarrekening dj. 
2013, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 17 juni 2014  (punt 2 ); 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Enig artikel 
Neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening dj. 2013 door de afdeling Antwerpen van het Agentschap 
voor Binnenlands Bestuur, – Lange Kievitstraat 111-113 bus 10  te 2018 Antwerpen. 
 
7. Goedkeuring gemeentelijke dotatie dj. 2015 voor de politiezone Berlaar-Nijlen 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus; 

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de berekening en de 
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente-politiezone; 

Overwegende dat de gemeente Berlaar behoort tot de politiezone Berlaar-Nijlen en de politiebegroting voor het 
dienstjaar 2015 is geagendeerd op de politieraad in zitting van 9 december 2014; 

Overwegende dat de gemeentelijke dotatie werd vastgesteld op 1.215.816,00 euro; 

Overwegende dat de bedragen m.b.t. de politiedotatie opgenomen in de politiebegroting en het gemeentebudget 
met elkaar dienen overeen te stemmen; 

Overwegende dat in het gemeentebudget dj. 2015 naast registratiesleutel 1419/004-002-005-001-0400-
64932050 de dotatie van 1.215.816,00 euro wordt ingeschreven; 

Gelet op het visum van de financieel beheerder nr. 2014/31 d.d. 5 december 2014; 

Op voorstel van college van burgemeester en schepenen; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT met 20 ja-stemmen bij 1 onthouding 

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

Onthouding: Dirk Aras 

Artikel 1 

De gemeentelijke dotatie m.b.t. het dienstjaar 2015 voor de politiezone Berlaar-Nijlen, vastgesteld op 
1.215.816,00 euro, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 

Deze beslissing wordt voor nuttig gevolg aan de politiezone en gemeente Nijlen verzonden. 

 
8. OCMW – kennisname jaarrekening dj. 2013 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, meerbepaald artikel 174 § 2; 

Gelet op de rekening over het dienstjaar 2013 die door de raad van het OCMW van Berlaar in vergadering van 17 
november 2014 werd vastgesteld; 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening van 2013 van het OCMW van Berlaar en wenst hier geen 
opmerkingen over te formuleren. 

 
9. OCMW – kennisname budgetwijziging 2014 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Gelet op de omzendbrief BB 2014/4 van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 
2014-2019 en de budget 2015; 

Gelet op het voorgestelde budgetwijziging; 
 
Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen d.d. 4 december 2014; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Enig artikel 
De gemeenteraad neemt kennis van het budgetwijziging van het OCMW. 
 
10. OCMW – kennisname aanpassing meerjarenplan 2014-2019 nav budget 2015 
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Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Gelet op de omzendbrief BB 2014/4 van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 
2014-2019 en de budget 2015; 

Gelet op de raadsbeslissing d.d. 17 december 2013 (punt 7) houdende vaststelling meerjarenplan 2014-2019; 
 
Gelet op het voorgestelde meerjarenplan 2014-2019; 
 
Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen d.d. 4 december 2014; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Enig artikel 
De gemeenteraad neemt kennis van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW. 
 
11. OCMW - kennisname budget 2015 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Gelet op de omzendbrief BB 2014/4 van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 
2014-2019 en de budget 2015; 

Gelet op het voorgestelde budget  2015; 
 
Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen d.d. 4 december 2014; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Enig artikel 
De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2015 van het OCMW. 
 
12. Gemeentelijke opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding van 
verkrotting van gebouwen en/of woningen voor de aanslagjaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019. 
 
Gelet op artikel 170,§4, Grondwet 
 
Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, art 464/1 
 
Gelet op artikel 42, §3, Gemeentedecreet; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, Titel 2 Hoofdstuk 5 en artikel 3.1.0.0.4; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de Vlaamse 
Codex Fiscaliteit van 13 december 2013; 
 
Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, meer 
bepaald Hoofdstuk VIII, afdeling 2 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van de 
leegstand en de verkrotting van gebouwen en/of woningen en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen 
voor woningen; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Overwegende dat de verkrotting en verwaarlozing van gebouwen en woningen op het grondgebied van de 
gemeente voorkomen en bestreden moet worden; 
 
Overwegende dat de gemeente opnieuw opcentiemen kan heffen op de gewestelijke belasting op heffing ter 
bestrijding van verkrotting van woningen en/of gebouwen; 
 
Overwegende dat het heffen van opcentiemen op de gewestelijke als voordeel oplevert dat de aspecten van 
invordering en bezwaren door het Vlaams Gewest gebeurt; 
 
Op voorstel van  het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Artikel 1 
Er worden voor de aanslagjaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019  ten voordele van de gemeente Berlaar , 100 
opcentiemen geheven op de gewestelijke heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen 
oorspronkelijk ingevoerd door het decreet van 22 december 1995 betreffende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 1996, meer bepaald Hoofdstuk VIII, afdeling 2 en latere wijzigingen en overgenomen door het decreet 
houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13/12/2013 
 
Artikel 2 
De gemeente doet een beroep op de medewerking van het Agentschap Vlaamse 
belastingdienst voor de inning van deze opcentiemen. 
 
Artikel 3 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden 
 
13. Wijziging belasting op de afgifte van administratieve stukken aanslagjaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 
2019 
 
Gelet op art 170 §4 Grondwet; 

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

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

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

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

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

Gelet op de rondzendbrief d.d. 24 september 2014 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
betreffende het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van de vergoeding ten laste van de 
gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor 
Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde 
onderdanen, waarbij de bijlage is gewijzigd bij ministerieel besluit van 27 maart 2013 (B.S. van 21 en 29 maart 
2013) en de toelichting betreffende deze rondzendbrief d.d. 29 september verzonden via Helpdesk Belpic; 

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

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

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

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

Gelet op het raadsbesluit van 17 juni 2014 (punt 5)  houdende goedkeuring van de belasting op de afgifte van 
administratieve stukken aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017,2018,2019. 

Na beraadslaging; 

BESLUIT met 20 ja-stemmen tegen 1 nee-stem 

Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Lies Ceulemans, Ronald 
Van Thienen, Rudy Nuyens, 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-stem: Dirk Aras 

Artikel 1 
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Het raadsbesluit  van 17 juni 2014 (punt 5) houdende belasting op de afgifte van administratieve stukken 
aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 wordt opgeheven vanaf 1 januari 2015. 

Artikel 2  

Met ingang van 1 januari 2015 wordt  voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van 
de gemeente onder de navolgende voorwaarden een belasting geheven op de afgifte van getuigschriften of op 
andere administratieve stukken. De belasting is verschuldigd door de personen aan wie deze stukken door de 
gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt. 

Artikel 3 

Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald: 

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

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

b) Op de afgifte van een trouwboekje: 20 euro 

c) Op de afgifte van een nieuw paspoort: 

 5 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid en 
eventueel verhoogd met de aangerekende kosten voor een spoedprocedure. 

d) Op  de afgifte van de papieren verblijfsbewijzen voor vreemdelingen: 

1. Voor de personen vanaf 12 jaar: 5 euro voor de afgifte, de vernieuwing of de vervanging van de 
verblijfsbewijzen. 

2. De verlenging van de verblijfsbewijzen is gratis. 

e) Op de afgifte van de elektronische identiteitskaarten (eID) en de elektronische vreemdelingenkaarten al 
dan niet met biometrische kenmerken (eVK):  

1. 1,30 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid. 

2. Overeenkomstig spoedprocedures met volledig transport door de koerierdienst : 

- 5,10 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid 
en/of de koerierdienst  voor een dringende procedure. 

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

f) Op de afgifte van een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar (Kids-
ID): 

1. 0,40 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid. 

2. Overeenkomstig spoedprocedures met volledig transport door de koerierdienst: 
0,70 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid 
en/of de koerierdienst  voor de gekozen dringende procedure. 
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g) Voor de heraanvraag van codes van een actieve elektronische identiteitskaart (eID), een actieve 
elektronische vreemdelingenkaart al dan niet met biometrische kenmerken  (eVK) of een actief 
elektronisch identiteitsbewijs voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar (Kids-ID): 

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

h) Op de afgifte van rijbewijzen en voorlopige rijbewijzen in bankkaartmodel: 

5 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid. 

i) Op de afgifte van een internationaal rijbewijs: 

4 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid. 

Artikel 4 

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

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

Artikel 5 

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

Artikel 6 

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

Artikel 7 

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

14. 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 het raadsbesluit d.d. 19 januari 2010 (punt 2) houdende evaluatie gemeentepersoneel – vaststelling van 
de lijst van functierelevante evaluatiecriteria; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 15 februari 2011 (punt 11) houdende evaluatie gemeentepersoneel – vaststelling 
van de evaluatiecriteria en wegingsfactoren voor de evaluatie van de decretale graden; 
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Overwegende dat uit de praktijk blijkt dat het aangewezen is om de evaluatieprocedure en de vaststelling van de 
evaluatiecriteria aan te passen; 
 
Overwegende dat uit de praktijk blijkt dat de procedure van ziektemeldingen dient aangepast te worden; 
 
Overwegende dat, wegens aanpassing van de vaststelling evaluatiecriteria en het evaluatiesysteem, nu 
opgenomen in het rechtspositieregelingsbesluit, voornoemde raadsbesluiten van 19 januari 2010 en 15 februari 
2011 tot vaststelling van de functierelevante evaluatiecriteria dienen opgeheven te worden; 
 
Gelet op het advies van het managementteam d.d. 3 oktober 2014 dienaangaande; 
 
Gelet op de notulen van het bijzonder onderhandelingscomité in zitting van 27 november 2014; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

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 

Burgemeester Walter Horemans licht toe dat er tijdens het laatste vakbondsoverleg discussie is ontstaan over het 
afschaffen van de compensatie voor bijzondere prestaties die binnen het werkrooster vallen. Dat punt staat al 
een aantal maanden op de agenda, waardoor ervan uitgegaan werd dat de nodige communicatie inmiddels 
gebeurd was. Noch het college noch het managementteam heeft hierover feedback ontvangen dat dit een 
gevoelig punt zou kunnen zijn voor het personeel. Donderdagnamiddag heeft het college beslist om dit punt een 
half jaar on hold te zetten, zodat deze maatregel in alle rust opnieuw kan worden bekeken. Het gaat met name 
om een compensatie voor medewerkers die op zaterdag in de bibliotheek werken of op maandagavond in het 
gemeentehuis. Maar er zijn ook medewerkers die ’s avonds werken, buiten de normale kantooruren, die daarvoor 
geen enkele compensatie ontvangen. Dit is een situatie die rechtgetrokken moet worden, vandaar het idee om 
deze compensatie af te schaffen. Hierover is commotie ontstaan, waarvoor begrip opgebracht kan worden. Het is 
alleen jammer dat dit niet eerder naar boven is gekomen, zodat deze discussie niet vandaag gevoerd had hoeven 
te worden. Daarom het voorstel om de rechtspositieregeling zoals ze nu voorligt, goed te keuren. 
 
Koen Kerremans haalt aan dat een gelijkschakeling van alle gemeentelijke medewerkers ook in de andere 
richting kan gebeuren. Hij suggereert om eens te berekenen welke consequenties dit zou hebben. Het is moeilijk 
om in dergelijke situaties bepaalde standpunten te verdedigen, maar het is duidelijk dat de interpretatie van het 
woord ‘overleg’ verschillend kan zijn naargelang in welke schoenen men staat. Er leeft een gevoel bij de 
medewerkers dat hun idee van overleg afwijkt van de manier waarop ermee om wordt gesprongen door het MAT,  
dat er van tevoren een richting werd bepaald en dat bijsturingen niet meer mogelijk zijn. Wat de praktische 
organisatie van overleg betreft, is het belangrijk dat alle betrokkenen aanwezig kunnen zijn. De timing verdient de 
nodige aandacht. Hij concludeert dat het hier gaat om een verschil in snelheden, waarbij er te vlug wordt van 
uitgegaan dat de zaken doorgesproken zijn. Verworvenheden afgeven is geen evidente zaak, vandaar de oproep 
om in dergelijke gevallen een vaststaand pad te volgen met goed gecommuniceerde overlegmomenten, waarbij 
de juiste mensen rond de tafel zitten. 
 
Dirk Aras stelt vast dat het woord ‘overleg’ centraal staat in heel dit gegeven. Wanneer verschillende partijen rond 
de tafel zitten en ze een andere opvatting hebben over dit woord, is er een fundamenteel probleem. Het is aan 
het gemeentebestuur om hiermee anders om te springen. Het feit dat dit signaal de oppositie bereikt, is vrij 
ongewoon en onrustbarend, omdat de ervaring hier is dat de gemeentelijke medewerkers steeds bereid zijn om 
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inspanningen te leveren en altijd vriendelijk blijven. Indien er in de loop van de jaren daartegenover dan een 
compensatie is gegroeid, is het een verkeerd signaal om dit af te schaffen. Er moet inderdaad een 
gelijkschakeling komen, zodat alle medewerkers op een gelijke manier behandeld worden, maar dit moet dan op 
een andere manier. Een half jaar uitstel is hier niet onmiddellijk een oplossing. Het is jammer dat dit vandaag niet 
op een rimpelloze manier op tafel is kunnen komen. De oppositie blijft hierover graag geïnformeerd, zodat er over 
een half jaar een correcte beslissing kan worden genomen. Daarnaast wil Dirk Aras weten waarom de 
evaluatiecyclus op jaarlijkse basis zal worden georganiseerd. 
 
Burgemeester Walter Horemans repliceert dat de data voor het syndicaal overleg lang van tevoren worden 
vastgelegd. Dat zal in de toekomst via een doodle gebeuren, zodat ook de vakbondsverenigingen zich kunnen 
organiseren om aanwezig te zijn. Daarnaast beschikt de gemeente nu over een modern managementteam, wat 
in het verleden anders liep. Het parcours dat de afgelopen jaren is afgelegd, is spectaculair en misschien is het af 
en toe inderdaad wat snel gegaan. Toch mag er verwacht worden van de afdelings- en diensthoofden dat zij 
vanuit hun functie de bal goed terugkaatsen naar de medewerkers en ook oppikken wat er leeft op de vloer. De 
commotie die ontstaan is, is in gang gestoken door een late mail, die eigenlijk een paar maanden eerder al 
verstuurd had kunnen worden. Dan was deze zaak waarschijnlijk minder op de spits gedreven. Maar de 
boodschap is inmiddels begrepen, er is werk aan de winkel. We willen als gemeente echter de nodige stappen 
vooruit blijven zetten. De jaarlijkse evaluatie heeft de bedoeling om kort op de bal te kunnen spelen en om 
eventuele problemen snel te detecteren en aan te pakken. De evaluatoren zullen dit op een ernstige manier 
uitvoeren; dit is dus geen reden om mensen angst aan te jagen. Na een jaar, dus einde 2015, zal deze wijziging 
geëvalueerd worden. 
 
Artikel 1  
De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van de gemeente Berlaar wordt aangepast volgens de 
herwerkte versie, met aanduiding van de wijzigingen, in bijlage. 
 
Artikel 2 
Het raadsbesluit d.d. 19 januari 2010 (punt 2) houdende evaluatie gemeentepersoneel – vaststelling van de lijst 
van functierelevante evaluatiecriteria en het raadsbesluit d.d. 15 februari 2011 (punt 11) houdende evaluatie 
gemeentepersoneel – vaststellen van de evaluatiecriteria en wegingsfactoren voor de evaluatie van de decretale 
graden, worden opgeheven vanaf 1 januari 2015. 
 
Artikel 3 
De wijzigingen in hoofdstuk VII en VIII gaan in vanaf 1 januari 2015. Bijgevolg start de nieuwe evaluatieperiode, 
met een duurtijd (cyclus) van 1 jaar, op 1 januari 2015.  
 
Artikel 4 
De wijziging in artikel 219 gaat in vanaf 1 januari 2015. 
 
15. 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; 
 
Overwegende dat uit de praktijk blijkt dat de procedure van ziektemeldingen dient aangepast 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 27 november 2014; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

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 

Artikel 1 
Het herwerkte arbeidsreglement zoals vermeld in de bijlage wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2 
De wijziging van artikel 4.1 gaat in vanaf 1 januari 2015. 
 
16. Ontslag en aanduiding nieuw lid van het beheersorgaan van de Gem. Openbare Bibliotheek 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen 
gewaarborgd wordt; 

Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact; 

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal 
cultuurbeleid zoals gewijzigd; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 28 februari 1995 houdende keuze beheersformule voor de Gem. Openbare 
Bibliotheek; 

Gelet op de raadsbeslissing d.d. 16 april 2013 (punt 4) houdende de aanduiding leden van het beheersorgaan 
van de Gem. Openbare Bibliotheek; 

Gelet op de raadsbeslissing d.d. 18 juni 2013 (punt 23) houdende de wijziging huishoudelijk reglement 
beheersorgaan (in het bijzonder artikel 16); 

Overwegende dat mevrouw Tilly Lembrechts 3x afwezig was zonder verontschuldiging en daardoor van 
rechtswege ontslagnemend; 

Gelet op de email d.d. 6 november 2014 waarin Jan Hendrickx zich kandidaat stelt; 

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

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Jan Hendrickx bekomt 17 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
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Er worden 3 nee-stemmen uitgebracht; 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van rechtswege van mevrouw Tilly Lembrechts. 

Artikel 2 

De heer Jan Hendrickx wordt aangeduid om te zetelen in het beheersorgaan van de Gemeentelijke Openbare 
Bibliotheek als afgevaardigde van N-VA. 

17. IVKM - Aanstelling mevrouwen Veerle van Teterin en Kaat Reynders als intergemeentelijk 
toezichthouders van de Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen 
 
Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd; 

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

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (hierna DABM), zoals 
gewijzigd, inzonderheid titel XVI “Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen;  

Gelet op het decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 met een titel XVI 
“Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen”, zoals gewijzigd;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet 
van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zoals gewijzigd; 

Overwegende dat het Milieuhandhavingsdecreet (titel XVI van het DABM) en haar uitvoeringsbesluiten het 
toezicht regelen op de milieureglementering die van toepassing is in het Vlaamse Gewest;  

Overwegende dat artikel 16 §1 tweede lid van het Milieuhandhavingsbesluit bepaalt dat binnen één jaar na de 
inwerkingtreding van dit besluit elke gemeente beroep moet kunnen doen op minstens één toezichthouder, hetzij 
een gemeentelijke toezichthouder, hetzij een toezichthouder van een intergemeentelijke vereniging, hetzij een 
toezichthouder van een politiezone en dat binnen twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit een gemeente 
met meer dan 300 inrichtingen van klasse 2 overeenkomstig titel I van het Vlarem of meer dan 30.000 inwoners 
minstens een beroep moet kunnen doen op twee toezichthouders;  

Overwegende dat overeenkomstig artikel 16.3.1 §1 DABM de personeelsleden van een intergemeentelijke 
vereniging die worden aangewezen door het bevoegde orgaan, toezichthouders kunnen zijn;  

Overwegende dat artikel 13 van het Milieuhandhavingsbesluit bepaalt dat de toezichthouders van een 
intergemeentelijke vereniging moeten beschikken over een bekwaamheidsbewijs. Om dit bekwaamheidsbewijs te 
verkrijgen moeten toezichthouders een opleiding volgen, vermeld in artikel 13 §1 tweede lid van het 
Milieuhandhavingsbesluit. Deze opleiding bestaat uit een theoretisch onderricht, een praktisch onderricht en een 
bekwaamheidsproef; 

Overwegende dat de opleiding, vermeld in art. 13 §1 tweede lid van het Milieuhandhavingsbesluit, 
overeenkomstig artikel 14 §1 van dit besluit alleen gegeven mag worden door de instellingen die daartoe erkend 
zijn door de minister, na gemotiveerd advies van de afdeling Milieuvergunningen; 

Overwegende dat artikel 15 eerste lid van het Milieuhandhavingsbesluit bepaalt dat de opleidingsinstelling een 
getuigschrift aflevert aan de cursisten die het onderricht, vermeld in artikel 13, hebben gevolgd en die geslaagd 
zijn voor de bekwaamheidsproef; 

http://www.vhrm.be/relevante-wetgeving/milieuhandhavingsdecreet
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Overwegende dat artikel 15 tweede lid van het Milieuhandhavingsbesluit bepaalt dat de afdeling 
Milieuvergunningen, op basis van dit getuigschrift en een aanstellingsbesluit van het college van burgemeester 
en schepenen, een bekwaamheidsbewijs en een legitimatiebewijs aflevert; 

Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 22 mei 2012 (punt 22) beslist heeft om toe te treden tot de 
interlokale vereniging milieuhandhaving Kempen; 

Overwegende dat binnen de Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen wordt uitgegaan van een 
taakverdeling tussen de verschillende actoren, rekening houdend met de uitgangspunten van het 
Milieuhandhavingsdecreet; Dat de taken, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de diverse actoren 
bij deze interlokale vereniging worden afgelijnd in een protocol, dat als bijlage bij de statuten is gevoegd;  

Overwegende dat op 8 juni 2012 als gevolg van de besluitvorming van de politieraden, de gemeenteraden en de 
raad van bestuur van IOK werd overgegaan tot de formele oprichting van de IVMK, de formele samenstelling van 
het beheerscomité en de formele goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk reglement;  

Overwegende dat IOK de inzet van 3 intergemeentelijke toezichthouders en één administratieve medewerker 
dient te voorzien;  

Overwegende dat Annelies Vanherck, juriste en stafmedewerker bij IOK, het getuigschrift heeft behaald, zoals 
bedoeld in artikel 15 van het Milieuhandhavingsbesluit;  

Overwegende dat IOK, in zitting van 20 november 2012, beslist heeft om Annelies Vanherck aan te stellen als 
toezichthouder van de Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen; 

Overwegende dat de gemeenteraad ter zitting van 26 maart 2013 (punt 15) heeft beslist om Annelies Vanherck 
aan te stellen als toezichthouder van de Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen zodat zij bevoegd is 
om de decretaal en statutair voorziene taken uit te voeren op het grondgebied van de gemeente. 

Overwegende dat Veerle van Tetering, stafmedewerker bij IOK, en Kaat Reynders, juriste en stafmedewerker bij 
IOK, de opleidingscyclus tot milieutoezichthouder georganiseerd in 2014 in de provincie Antwerpen, zoals 
bedoeld in artikel 15 van het Milieuhandhavingsbesluit, eerstdaags zullen beëindigen, waarna zij na 
besluitvorming door de Raad van Bestuur van IOK, vanuit IOK kunnen worden ingezet in de Interlokale 
Vereniging Milieuhandhaving Kempen; 

Overwegende dat de interlokale toezichthouder overeenkomstig artikel 16.3.5. DABM bevoegd wordt op het 
grondgebied van de deelnemende gemeenten. 

BESLUIT met 20 ja-stemmen tegen 1 nee-stem 

Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Lies Ceulemans, Ronald 
Van Thienen, Rudy Nuyens, 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-stem: Dirk Aras 

Dirk Aras motiveert zijn nee-stem vanuit het gegeven dat dit geen materie is voor IOK, maar een taak voor de 
politie. 

Artikel 1 
De aanstelling van Veerle van Tetering en Kaat Reynders als toezichthouders van de Interlokale Vereniging 
Milieuhandhaving Kempen, te bekrachtigen onder de opschortende voorwaarde van het succesvol beëindigen 
van de opleiding tot milieutoezichthouder, zodat zij bevoegd zijn om de decretaal en statutair voorziene taken uit 
te voeren op het grondgebied van de gemeente Berlaar. 



 24 

Artikel 2 
Een uittreksel van dit besluit wordt voor nuttig gevolg in tweevoud aan de Interlokale Vereniging 
Milieuhandhaving Kempen, Antwerpseweg 1 te 2440 Geel bezorgd. 
18. VVOG – toetreding tot Vereniging voor Openbaar Groen (1419/2121/011999/61408000) 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op het decreet intergemeentelijke samenwerking d.d. 6 juli 2001; 
Gelet op de mail van 4 december 2014 van VVOG, Predikherenrei 1c te Brugge; 
Gelet op de voordelen van het lidmaatschap bij de vzw VVOG, met name: 

• De algemene dienstverlening 
o De VVOG vzw is een ledenvereniging van Vlaamse gemeentebesturen en is als dusdanig de 

spreekbuis en de belangenverdediger van de gemeenten inzake openbaar groen naar hogere 
overheden, organisaties en instanties toe; 

o De VVOG vzw biedt aan groenmandatarissen en groenambtenaren van de aangesloten steden 
en gemeenten een forum voor netwerking aan waar stielkennis en ervaring over het groene 
vakgebied kunnen uitgewisseld worden en waar oplossingen voor “groene” problemen met 
vakgenoten kunnen besproken worden. Het lidmaatschap biedt een uitstekend forum voor 
contacten met collega’s; 

o De VVOG vzw organiseert in de loop van het jaar talrijke inhoudelijk interessante activiteiten op 
het vlak van openbare groenvoorziening (in de ruimst mogelijke betekenis van het woord) en 
werkt hiervoor vaak samen met gespecialiseerde instanties of instituten uit binnen- en 
buitenland; 

o De VVOG vzw organiseert jaarlijks een intergemeentelijke wedstrijd inzake groen- en 
bebloeming onder de naam “Groene Lente”. De leden kunnen hierbij steeds beroep doen op 
advies voor de uitwerking van hun project. Deelname aan de wedstrijd betekent niet alleen 
prestige voor de gemeente maar levert ook interessante contacten op een uitstekende 
mogelijkheden tot uitwisseling van ervaringen met andere gemeenten; 

• De specifieke dienstverlening van de vzw VVOG (hierna opgesomd): 
o Beschikbaarheid van een gespecialiseerde bibliotheek en documentatiedienst inzake 

groenvoorziening (die mits gebruik van een geprivilegieerde toegangscode 20u/24 toegankelijk 
is via internet (exclusief voor de leden); 

o Mogelijkheid beroep te doen op technisch advies inzake groenvoorziening (telefonisch, 
schriftelijk, per e-mail of ter plaatse); 

• De substantiële voordelen die aan het lidmaatschap verbonden zijn (kortingen): 
o Bij deelname aan cursussen en vormingsactiviteiten genieten de leden minstens 50% korting; 
o Bij deelname aan studiedagen en aanverwante activiteiten genieten de leden 50% korting; 
o Bij deelname aan activiteiten door derden waar de vzw VVOG bij betrokken is of aan meewerkt 

genieten de leden aanzienlijke kortingen; 
o Allerlei kortingen (publiceren/bekendmaken vacatures,…); 

• Het feit dat de leden GRATIS een aantal gespecialiseerde publicaties ontvangen zoals: 
o Groencontact, een tweemaandelijks vakblad over openbaar groen (leden ontvangen drie gratis 

abonnementen); 
o GroenMail, de elektronische nieuwsbrief van de vzw VVOG (GroenMail wordt enkel toegestuurd 

op aanvraag); 
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o De ledenpagina’s op www.vvog.info, met veel extra informatie die enkel toegankelijk is voor de 
aangesloten leden; 
 

Gelet op de recente mail d.d. 4 december 2014 van de vzw VVOG waarin meegedeeld werd dat de contributie 
voor 2015 in overeenstemming met de beslissing van de Algemene Vergadering van 12 juni 2014 vastgesteld 
werd op 0,0677 euro/inwoner met een minimum van 836,00 euro (voor gemeenten met minder dan 12.400 
inwoners op 1 januari 2014) en een maximum van 6.745,00 euro voor gemeenten met meer dan 100.000 
inwoners; 
Gelet op de statuten van de vereniging zoals aangenomen op de algemene vergadering van 21 juni 2000: 

“TITEL 1 : BENAMING, ZETEL, DOEL 

Artikel 1 : De vereniging draagt de naam “Vereniging Voor Openbaar Groen” vereniging zonder winstoogmerk. 
Zij wordt bestuurd door de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 op de V.Z.W., en door de onderhavige 
standregelen. 

Artikel 2 : De zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Predikherenrei 1c. De vereniging ressorteert onder het 
gerechtelijk arrondissement Brugge. 

Artikel 3 : De vereniging heeft tot doel, de bevordering, behartiging en de sensibilisering van : 
1) Het landschap, het openbaar groen en de openluchtrecreatie en dit in de ruimste zin ; 
2) Het behoud en de verzorging van het bestaande groenareaal ; 
3) De gemeenschappelijke belangen van de leden in verband met problemen van het groen, de natuur, het 
landschap, de openluchtrecreatie en het milieubestuur; 

De vereniging organiseert vormingsactiviteiten en sensibiliseringsacties. 

TITEL 2 : DE LEDEN 

Artikel 4 : De vereniging bestaat uit werkelijke leden en toegetreden leden. De vereniging telt minstens drie 
werkelijke leden. Volgende stichters/oprichters zijn op datum van aanneming van een nieuwe tekst van statuten 
nog (werkelijk) lid van de vereniging:  

College van Burgemeester en Schepenen Antwerpen,  gevestigd te 2000 Antwerpen, Grote Markt 1 
College van Burgemeester en Schepenen Brugge,  gevestigd te 8000 Brugge, Burg 12 
College van Burgemeester en Schepenen Mechelen,  gevestigd te 2800 Mechelen, Grote Markt 21 
College van Burgemeester en Schepenen Oostende,  gevestigd te 8400 Oostende, Vindictivelaan  
College van Burgemeester en Schepenen Vilvoorde,  gevestigd te 1800 Vilvoorde, Grote Markt 2 
College van Burgemeester en Schepenen Sint-Niklaas,  gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Grote Markt 1 
Volgende stichter/oprichter is geen werkelijk lid meer: 
College van Burgemeester en Schepenen Gent,  gevestigd te 9000 Gent, Botermarkt 1 

Artikel 5 : De provincies, agglomeraties en federaties van gemeenten intercommunale verenigingen, steden en 
gemeenten, kunnen als werkelijk lid worden aanvaard. Al de oprichters van de vereniging zijn werkelijk lid. 

Artikel 6 : De werkelijke leden worden door de raad van bestuur voor onbepaalde tijd aanvaard. 

De raad van bestuur beslist zonder beroep over de aanvaarding van nieuwe werkelijke leden. Alleen de 
werkelijke leden genieten de rechten, door de wet en de statuten aan het lidmaatschap voorbehouden. 

Artikel 7 : De hoedanigheid van werkelijk lid vervalt : 
1) bij niet-betaling van de jaarlijkse contributie, vastgesteld door de raad van bestuur 

http://www.vvog.info/
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2) ingevolge het aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven ter kennis gebrachte ontslag, met een 
opzeggingstermijn van zes maanden 
3) door uitsluiting, door de Algemene Vergadering beslist bij meerderheid van twee derde van de uitgebrachte 
stemmen. Deze beslissing kan slechts getroffen worden om reden van ernstige tekortkomingen of niet-uitvoering 
door het lid van zijn verbintenissen tegenover de vereniging. De uitsluiting wordt effectief van zodra zij door de 
Algemene Vergadering wordt uitgesproken. 

Artikel 8 : De toegetreden leden zijn allen Belgische natuurlijke personen of publiekrechterlijke rechtspersonen 
die belang stellen in de activiteiten van de vereniging. 

Artikel 9 : De raad van bestuur beslist zonder beroep over de aanvaarding van toegetreden leden. 

Artikel 10 : De toegetreden leden verliezen deze hoedanigheid : 
1) door verdwijning, ingevolge overlijden van natuurlijke personen of de ontbinding van rechtspersonen en van 
instellingen zonder rechtspersoonlijkheid 
2) in de gevallen bepaald in artikel 7, 1°, 2°, 3°. 

TITEL 3 : CONTRIBUTIES 

Artikel 11 : De werkelijke en toegetreden leden, betalen een jaarlijkse contributie, die vastgesteld wordt door de 
Algemene Vergadering. 

Artikel 12 : Voor de werkelijke leden : provincies, agglomeraties en federaties van gemeenten, wordt het bedrag 
van de contributie bepaald op een maximum van EUR 0,012 per inwoner. Voor de werkelijke leden : steden, 
gemeenten en intercommunale verenigingen van gemeenten wordt de contributie berekend op EUR 0,06 per 
inwoner, met een minimum van EUR 744 voor de gemeenten met 12.400 inwoners en minder. De belangrijkheid 
van de bevolking wordt bepaald door de jongste door het Nationaal Instituut voor de Statistiek gepubliceerde 
cijfers. De contributie is voor het hele jaar verschuldigd voor de werkelijke leden die aansluiten in de loop van het 
financieel dienstjaar. 

Artikel 13 : De toegetreden leden betalen een jaarlijkse contributie die bepaald wordt, hetzij individueel voor elk 
van hen, hetzij per categorie indien het om publiekrechterlijke rechtspersonen gaat. De contributie bedraagt 
maximum EUR 15.000. 

TITEL 4 : BESTUUR 

Artikel 14 : De bestuursorganen van de vereniging zijn : 
- De Algemene Vergadering 
- De raad van bestuur 
- Het Directiecomité. 

1) De Algemene Vergadering : 

Artikel 15 : De Algemene Vergadering is samengesteld uit al de werkelijke en toegetreden leden. Alleen de 
werkelijke leden hebben stemrecht. De toegetreden leden kunnen enkel met raadgevende stem de Algemene 
Vergadering bijwonen. 

Artikel 16 : De gewone Algemene Vergadering vergadert jaarlijks bij voorkeur in de loop van de maand mei. 
Bijzondere en buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden telkens als de raad van bestuur het 
nodig oordeelt. De bijzondere en buitengewone Algemene Vergadering dient eveneens, binnen de dertig dagen, 
te worden bijeengeroepen wanneer één vijfde van de werkelijke leden zulks schriftelijk aanvraagt aan de 
voorzitter, met vermelding van de punten die op de agenda moeten ingeschreven worden en opgave van de 
redenen waarvoor deze inschrijving gevraagd wordt. 
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Artikel 17 : De oproeping geschiedt door de voorzitter op bevel van de raad van bestuur ; zij vermeldt de agenda, 
de datum, het uur en de plaats van de vergadering, die worden vastgesteld door de raad van bestuur. Zij wordt 
verzonden bij gewone brief, ten minste drie weken vóór de vergadering. 

De agenda wordt vastgesteld door de raad van bestuur, die verplicht is er de punten, die uiterlijk twee weken vóór 
de vergadering aan de voorzitter worden medegedeeld door één twintigste van de werkelijke leden, aan toe te 
voegen. Ook deze punten worden dadelijk aan de leden medegedeeld. 

Artikel 18 : Ieder werkelijk lid beschikt over één stem en wordt vertegenwoordigd door één of meer politieke 
mandatarissen of ambtenaren van zijn bestuur. 

Artikel 19 : Ieder werkelijk lid mag zich, krachtens een schriftelijk gegeven volmacht, voor één of meer bepaalde 
punten van de agenda laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid. Elk volmachtdrager kan 
hoogstens één ander lid vertegenwoordigen. 

Artikel 20 : Een presentielijst wordt door de afgevaardigden ondertekend. 

Artikel 21 : De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging, of bij zijn 
afwezigheid door een ondervoorzitter, of tenslotte door het oudste lid van de raad van bestuur. 

Artikel 22 : In alle andere zaken dan de uitsluiting van een lid, de wijziging van de statuten en de vrijwillige 
ontbinding, beslist de Algemene Vergadering geldig bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

Artikel 23 : Onverminderd de toepassing van artikel 29, laatste lid, geschiedt de stemming bij handopsteken of bij 
naamafroeping. 

Artikel 24 : De algemene vergadering heeft de bevoegdheden zoals vastgelegd in artikel 4 van de Wet van 27 
juni 1921. De Algemene Vergadering beslist onder meer over de punten vermeld op de agenda, behalve in 
spoedeisende gevallen. De Algemene Vergadering krijgt mededeling van het verslag van het Financieel Comité, 
spreekt zich uit over hun besluiten, keurt de jaarlijkse begroting goed, stelt de rekeningen van het verlopen 
dienstjaar vast en geeft, door een afzonderlijke stemming, ontlasting aan de raad van bestuur. In 
overeenstemming met de statuten stelt zij het huishoudelijk reglement vast, waarin de punten worden 
opgenomen die niet in de statuten voorkomen. 

Artikel 25 : De Algemene Vergadering kan slechts geldig beslissen over de wijzigingen van de statuten indien 
het voorwerp van de vooropgestelde wijzigingen speciaal in de oproeping werd vermeld en twee derde van de 
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

Geen wijziging is aangenomen tenzij bij meerderheid van twee derde der aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

Indien de twee derde van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dient een 
tweede vergadering bijeengeroepen te worden die kan beslissen over dezelfde agenda. De tweede vergadering 
mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. 

Nochtans indien de wijziging betrekking heeft op het doel waartoe de vereniging is opgericht, zal zij slechts geldig 
zijn indien 4/5 meerderheid behaald wordt. 

Artikel 26 : De beslissingen van de Algemene Vergadering worden door middel van een omzendbrief of door 
gelijk welk ander middel ter kennis van de leden gebracht. Voor zover zij derden aanbelangen, worden zij in ten 
minste drie dagbladen gepubliceerd. 
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Artikel 27 : De beslissingen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de 
secretaris van de v.z.w. en opgetekend in een notulenboek, dat op de maatschappelijke zetel bewaard wordt, 
waar de leden er inzage kunnen van nemen, zonder het te verplaatsen. 

2) De raad van bestuur en het Directiecomité 

Artikel 28 : De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur. 

Artikel 29 : De raad van bestuur is samengesteld uit minimum vijf personen, verkozen door de Algemene 
Vergadering. De kandidaturen worden ingediend ten minste twee maanden vóór de datum van de Algemene 
Vergadering. Zijn verkiesbaar : de politieke mandatarissen of ambtenaren van de werkelijke leden. De verkiezing 
geschiedt bij geheime stemming, tenzij de vergadering er anders over beslist. Het aantal bestuurders moet in elk 
geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat werkelijk lid is van de vereniging. Wanneer de VZW slechts 
het wettelijk bepaald minimum van drie werkelijke leden heeft, mag de raad van bestuur slechts uit 2 bestuurders 
bestaan. De dag waarop een vierde werkelijk lid wordt aanvaard, zal een (bijzondere) gewone algemene 
vergadering overgaan tot de benoeming van een derde bestuurder. 

Artikel 30 : De duur van het mandaat van de leden van de raad van bestuur is zes jaar. Binnen een termijn van 
hoogstens zes maanden na de eerste januari volgend op de algemene vernieuwing van de gemeenteraden, 
wordt een Algemene Vergadering gehouden, die overgaat tot de verkiezing van de nieuwe bestuurders. Voor 
zover hierdoor het aantal bestuurders beneden het statutair of wettelijk minimum zou dalen, blijven de aftredende 
bestuurders hun functie uitoefenen tot in hun vervanging wordt voorzien. Ze zijn herkiesbaar. 

Artikel 31 : Het mandaat neemt vervroegd een einde door overlijden, ontslag of afzetting van het lid of door het 
verlies van de in artikel 29, derde lid, vermelde hoedanigheid of nog door het stopzetten van het lidmaatschap 
van het bestuur dat hij vertegenwoordigt. In dat geval wijst de Algemene Vergadering tijdens haar eerstvolgende 
vergadering degene aan die het mandaat van het ontbrekende lid zal beëindigen. 

Artikel 32 : De raad van bestuur kiest onder zijn leden één voorzitter en één of meer ondervoorzitters, die 
tezelfdertijd voorzitter en ondervoorzitter van de vereniging zijn. 

Artikel 33 : De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of op verzoek van drie leden, zo 
dikwijls als het belang van de vereniging het vereist. Behalve in spoedeisende gevallen worden de oproepingen 
verzonden ten minste acht dagen vóór de datum voorgesteld voor de vergadering. 

Artikel 34 : De raad van bestuur kan elke persoon wiens aanwezigheid hij nuttig oordeelt, uitnodigen tot het 
bijwonen van zijn vergaderingen. Zijn aanwezigheid moet in de notulen vermeld worden. 

Artikel 35 : De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen, wanneer de meerderheid van de 
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De bestuurders kunnen schriftelijk aan één bestuurder volmacht 
geven om hen te vertegenwoordigen; zij zullen dan geacht worden aanwezig te zijn. Elke bestuurder mag echter 
niet meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen. De beslissingen worden genomen bij een gewone 
meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. De raad van 
bestuur handelt als een college. 

Artikel 36 : De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen die aan zijn leden worden 
toegestuurd en tijdens de eerstvolgende vergadering worden goedgekeurd. 

Artikel 37 : De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor het bestuur en het bestuur van de 
zaken van de vereniging, overeenkomstig de statuten. Deze bevoegdheid omvat eveneens alle daden van 
beschikking. Zijn alleen verboden, de daden door de wet of door de statuten voorbehouden aan de Algemene 
Vergadering. De raad van bestuur benoemt en ontslaat het personeel en stelt zijn staat en bezoldiging vast. Hij 
stelt de presentiegelden en vergoedingen vast van de leden van de raad. De raad van bestuur bereidt de 
begrotingen en het verslag van het afgelopen dienstjaar voor, welke aan de Algemene Vergadering worden 



 29 

voorgelegd. Hetzelfde geldt voor de rekeningen. Hij is belast met de uitvoering van de begroting. Bijzondere 
delegaties worden door de raad van bestuur onder zijn verantwoordelijkheid verleend. 

Artikel 38 : De bestuurders mogen een presentiegeld ontvangen voor elke vergadering van de raad van bestuur 
waarop zij aanwezig zijn of een vergoeding voor de opdracht die zij vervullen voor rekening van de raad. Die 
presentiegelden en vergoedingen dekken onder meer de kosten van verplaatsing en verblijf.  

Artikel 39 : Het Directiecomité bestaat uit drie tot vijf door de raad van bestuur uit zijn leden benoemde personen, 
met inbegrip van voorzitter en ondervoorzitter. Het Directiecomité – handelend als college - is belast met het 
dagelijks bestuur van de vereniging. Dit mandaat van dagelijks bestuur kan te allen tijde en met onmiddellijke 
ingang worden ingetrokken door de raad van bestuur. 

Artikel 40 : Elke rechtshandeling die de vereniging bindt, elke volmacht, lastgeving of vertegenwoordiging in 
rechte, worden bij ontstentenis van delegatie verleend bij speciale beslissing van de raad van bestuur, geldig 
ondertekend door de voorzitter en één bestuurder. De bescheiden betreffende het dagelijks bestuur worden 
ondertekend door de voorzitter of door een daartoe gemachtigd bestuurder. De verklaringen welke dienen 
gedaan, de ontlastingen te geven aan de besturen of aan de openbare diensten, worden door een daartoe 
gemachtigd bestuurder ondertekend. 

TITEL 5 : FINANCIËN EN VERMOGEN 

Artikel 41 : De ontvangsten van de vereniging spruiten voort uit : 
1) de contributie van de werkelijke en toegetreden leden ; 
2) de toelagen en tegemoetkomingen verleend door de openbare besturen ; 
3) de giften ; 
4) de bezoldiging van sommige prestaties. 

Artikel 42 : Het financieel dienstjaar stemt met het kalenderjaar overeen. Het geeft aanleiding tot het opmaken 
van een begroting en het afsluiten van de rekeningen, welke worden voorbereid door de raad van bestuur en 
onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering. 

Artikel 43 : Een Financieel Comité, samengesteld uit drie leden, aangewezen door de Algemene Vergadering, is 
belast met het nazicht van de rekeningen. Zijn verslag, goedgekeurd door de raad van bestuur, wordt 
medegedeeld aan de Algemene Vergadering, samen met de rekeningen waarop het betrekking heeft. Zodra de 
VZW de drempelbedragen zoals vermeld in de wet van 27 juni 1921 overschrijdt, wordt de controle op de 
financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven, aan 
een commissaris opgedragen, te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren, bij geheime stemming en met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde leden voor een termijn van drie (3) jaar. Deze bepaalt ook de bezoldiging van de 
commissaris. 

Artikel 44 : De raad van bestuur regelt de plaatsing van de beschikbare fondsen. De vereniging mag, in 
eigendom of op een andere wijze, onroerende goederen bezitten. 

Artikel 45 : De ontbinding wordt uitgesproken door de Algemene Vergadering onverminderd de toepassing van 
artikel 18 van de wet van 27 juni 1921. Twee derde van de leden moeten tijdens de stemming aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen 
worden, welke over ditzelfde onderwerp, opnieuw op de agenda gebracht, geldig beslist, welk ook het getal van 
de aanwezige of vertegenwoordigde leden zij. Tot ontbinding is enkel besloten wanneer zij goedgekeurd is bij 
meerderheid van 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

In geval van ontbinding uitgesproken door de Algemene Vergadering, belast deze de in dienst zijnde raad van 
bestuur met de leiding van de verrichtingen tenzij zij verkiest drie vereffenaars aan te stellen. In dit geval bepaalt 
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zij hun bevoegdheid en ontvangt hun rekeningen. Zij beslist omtrent de bestemming van het netto-liquidatiesaldo, 
voor doeleinden die overeenstemmen met deze van de vereniging.” 

Overwegende dat het derhalve erg nuttig zou zijn indien het gemeentebestuur zou kunnen toetreden tot deze 
vereniging; 
Overwegende dat indien de gemeente toetreedt tot de VVOG er een afgevaardigde gekozen kan worden om in 
de algemene vergadering te zetelen; 
Gaat over tot de geheime stemming van een afgevaardigde van de gemeente voor de algemene vergadering van 
VVOG vzw; 

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 bekomt 16 ja-stemmen; 
Mevrouw Rita Deckers bekomt 1 ja-stem; 
Er worden 3 blanco-stemmen uitgebracht; 
Er wordt 1 ongeldige stem uitgebracht; 
Op voorstel van burgemeester en schepenen; 
 
Gaat over tot de geheime stemming van een plaatsvervangend afgevaardigde van de gemeente voor de 
algemene vergadering van VVOG vzw; 

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 Jan Hendrickx bekomt 16 ja-stemmen; 
De heer François De Bakker bekomt 1 ja-stem; 
Er worden 3 blanco-stemmen uitgebracht; 
Er wordt 1 ongeldige stem uitgebracht; 
Op voorstel van burgemeester en schepenen; 
 

BESLUIT 
Artikel 1 
Het gemeentebestuur van Berlaar beslist toe te treden tot de Vereniging voor Openbaar Groen vzw, 
Predikherenrei 1c te 8000 Brugge. 
 
Artikel 2 
Ingeborg Van Hoof wordt aangeduid als afgevaardigde van de gemeente Berlaar in de algemene vergadering 
van VVOG vzw met als plaatsvervanger Jan Hendrickx. 
 
Artikel 3 
Dit besluit wordt toegestuurd aan VVOG, Predikherenrei 1c te 8000 Brugge. 
 
 
 
19. BIJKOMENDE PUNTEN 
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OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN VOLGENDE PUNTEN OP DE 
AGENDA GEPLAATST DOOR: 
 
Raadsleden Swa De Bakker en John Steurs: 
 
19.I. Organisatie hoorzitting bij aantreden nieuwe uitvoerende mandatarissen 
 
“SamBA doet er alles aan om het niveau van functioneren van de uitvoerend mandatarissen in Berlaar te 
verhogen. Daarom is het zinvol om in navolging van het Europees Parlement en Federaal Parlement een 
hoorzitting(en) te organiseren. Daarom vragen we het bestuur om te kiezen voor deze kwaliteit verhogende 
maatregel en bij het aantreden van een nieuwe ploeg of een nieuwe schepen een publieke hoorzitting te 
organiseren waarbij betrokkene zijn toekomstig beleid of visie kan toelichten. De gemeenteraadsleden 
kunnen dan ineens beoordelen of de kandidaat over voldoende competenties beschikt om deze taak op te 
nemen.” 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit geen slecht idee is, maar dat de gemeente niet 
vergeleken kan worden met het Europees parlement, waar de mandatarissen pas achteraf benoemd 
worden. In de gemeente werkt het net omgekeerd; mandatarissen worden eerst aangesteld. Een Europees 
mandataris beschikt over een bataljon medewerkers om alles nauwkeurig voor te bereiden. Een nieuwe 
schepen moet zich toch eerst wat kunnen inwerken. Eigenlijk zijn de commissies in het leven geroepen om 
de schepenen het vuur aan de schenen te leggen. Ook bij de nieuwe schepen zal hiervoor ruimte zijn. 
 
19.II. Voorstel om de personenbelastingen en de opcentiemen te verlagen 
 
“Aangezien de meeste gemeenten het budget 2015 bespreken, willen we graag positief bijdragen in deze 
besprekingen. Zoals u weet was SamBA de enige Berlaarse partij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen met 
een plan voor structurele belastingvermindering (onder andere één uitvoerende mandataris minder,…) Nu onze 
inwoners meer de gevolgen van de regering Bourgeois gaan voelen is het hoog tijd om de inwoners wat meer 
ademruimte (lees koopkracht) te geven. Indien mensen nog meer moeten betalen voor hun energie 
(rampscenario elektriciteit 30 % duurder) is het hoog tijd om te handelen. In de meeste van de 308 Vlaamse 
gemeenten schommelen de aanvullende personenbelasting tussen 7 en 8,5 procent en de opcentiemen 
rond 1350 (BERLAAR: PB 8,1 %, opcentiemen 1850). Bijvoorbeeld Antwerpen: PB 8 %, opcentiemen: 1350, 
Gent: PB 6,9, opcentiemen: 1550 opcentiemen, Mechelen: PB 7,4 , opcentiemen: 1550 opcentiemen. Ons 
omringende gemeenten: Herenthout: PB 7,5 %, O.V. 1500 , Nijlen: PB 7 %, O.V. 1300 , Lier: PB 7,9 %, O.V. 
1250 , Heist-op-den-Berg: 7,5 %, O.V. 1450. We stellen voor om de personenbelasting met minimum 0,5 % te 
verlagen en de opcentiemen met 200. (0,5 % = 219912,50 Euro / 200 opcentiemen = 329190,00 Euro) Graag 
vragen we over dit punt de stemming.” 
 
Schepen van financiën Stefaan Lambrechts licht toe dat de personenbelasting een aantal jaar geleden verlaagd 
werd, waardoor Berlaar meer aansluit bij vergelijkbare gemeenten. Dat is echter niet zo op het vlak van de 
onroerende voorheffing. Hier zitten we tamelijk hoog. Het jaarlijkse overzicht waarin de gemeente op het vlak van 
een aantal kerncijfers vergeleken wordt met een bepaalde cluster die qua profiel aansluit bij Berlaar, met de 
provincie en met het gewest, maakt het grote knelpunt duidelijk. De waarde van 1% personenbelasting per 
inwoner is voor Berlaar 39,98 euro, voor de cluster 40,26 euro, voor de provincie 41,74 euro. Dat is bijna twee 
euro verschil per procent. Dat betekent voor 11.000 inwoners een verschil van 150.000 à 160.000 euro. Dat 
wordt nog scherper wanneer men spreekt over onroerende voorheffing. Dat heeft niet zozeer te maken met 
residentiële bouw, maar wel met het ontbreken van industrie. 100 opcentiemen brengen voor Berlaar 14,96 euro 
op, in de provincie brengt dit 23, 60 euro op. Indien we dus een gemiddelde gemeente zouden zijn in de provincie 
Antwerpen, zouden we onze opcentiemen van 1850 naar 1300 kunnen brengen en onze personenbelasting naar 
7,50% zonder aan inkomsten in te boeten. Dat is dus een structureel probleem. We zijn een groene gemeente, 
dat is vastgebeiteld in ons structuurplan, maar we dragen er dus ook de financiële consequenties van. Aan het 
voorstel van SamBa hangt een kostenplaatje van ongeveer 550.000 euro vast. De kostprijs van een 
schepenambt bedraagt 40.000 tot 45.000 euro. Vanaf volgende legislatuur voorziet het decreet sowieso een 
schepenambt minder, maar dan blijft er nog een gat van 510.000 euro te overbruggen. En dat in exploitatie. 
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Indien dat het doel zou zijn, zijn er drastische maatregelen nodig. We praten dan bijvoorbeeld over het naakte 
ontslag van 10 tot 15 personeelsleden, over het schrappen van 7,5 tot 8 miljoen aan investeringen, over het 
terugschroeven van de werkingskosten met 20%. Een grote hap van de werkingskosten gaat echter naar 
elektriciteit, gas, water, … vaste posten dus, waaraan we contractueel gebonden zijn, waarop niet kan worden 
ingegrepen. Er zouden hiervoor dus diepgaande saneringen nodig zijn. Indien er hierrond echter concrete 
voorstellen zouden zijn, is de begrotingscommissie het ideale forum om die te lanceren. 
 
 
Raadsleden Koen Kerremans en Leen Janssens: 
 
19.III. Masterplan wegen en fietspaden 
 
“In het krantje van N-VA (jaargang 2014 n°3 november) dat onlangs gebust werd, kunnen we lezen welke 
projecten door het huidige bestuur al gerealiseerd zijn en welke nog in de pijplijn zitten (voorbereid worden en 
waarschijnlijk binnenkort gebeuren). De verwijzing naar fietspaden en een Masterplan Wegen trok onze 
aandacht.  
Graag vernemen we of de meerderheid inderdaad beschikt over een masterplan wegen. En, zo ja, hoe komt het 
dat dit niet op de verkeerscommissie werd geagendeerd? Graag verkregen we een copie van dit masterplan. Wat 
de verwijzing naar de fietspaden betreft willen we weten of er hiervoor ook een masterplan werd opgemaakt. 
Welke stappen worden gezet om Berlaar ook op korte termijn al fietsvriendelijker te maken. Wanneer wordt een 
en ander besproken in de verkeerscommissie en in de commissie openbare werken?” 
 
Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat het masterplan wegen een werkdocument is dat werd opgemaakt begin 
2013. Alle straten van Berlaar werden toen gefotografeerd en alle materiaal werd in een masterplan wegen 
gegoten om een goede planning te kunnen opmaken. Hierin waren nog geen fiets- en voetpaden opgenomen. 
Binnen de afdeling Ruimte is nu afgesproken om naar aanleiding van een asfaltering of een betonwerk telkens 
ook de voet- en fietspaden aan te pakken indien dit nodig is. De fiets- en voetpaden moeten nog in kaart worden 
gebracht en zodra deze inventaris rond is, kunnen de prioriteiten worden bepaald en afgestemd met het 
masterplan wegen. Dit staat op het programma in het eerste kwartaal van 2015. Door personeelswissels en –
verschuivingen was dit niet eerder mogelijk. De raadsleden zullen op de hoogte gehouden worden via de 
commissie openbare werken en de verkeerscommissie. Het belang van goede fietspaden is duidelijk. De 
Itegembaan zal bijvoorbeeld geen eenvoudig dossier worden. Het staat op de rol bij Hidrorio, maar voorlopig 
slechts het gedeelte vanaf de grens met Heist tot aan de Hertstraat. De rest is nog niet ingepland, hoewel dit stuk 
er ook niet goed bijligt. Wij zullen dit apart moeten bekijken en de nodige initiatieven moeten nemen. Vorige week 
hebben we een inventaristool gedemonstreerd gekregen. Dit toestel werkt op gps en stelt ons in staat om alle 
elementen op openbaar domein in kaart te brengen, ook bijvoorbeeld bomen, banken en speeltuigen. Zodra deze 
inventaris rond is, kunnen er ook onderhoudsplannen aan gekoppeld worden. Het lijkt ons een goed instrument, 
dat in verschillende gemeenten positief wordt geëvalueerd en dat heel bruikbaar is voor voet- en fietspaden. 
 
Koen Kerremans is gelukkig met deze intenties. 
 
Ronny Van Thienen voegt nog toe dat het niet stopt met het inventariseren. Daarna moet alles continu worden 
geactualiseerd. Dit vraagt veel tijd en geld. 
 
 

GEHEIME ZITTING 
 
20. Benoeming stagiair-brandweerlieden tot effectief brandweerman bij het gemeentelijk vrijwilligers-
brandweerkorps 
 
 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 21.45 uur. 
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Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 

_____________________________ 
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