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GEMEENTERAAD D.D. 24 FEBRUARI 2015 

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

BEULLENS en Nadine BOEKAERTS, schepenen 
 Dirk ARAS, Lies CEULEMANS (vanaf punt 2), 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 20.03 uur. 
 

OPENBARE ZITTING 
 
1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 20 januari 2015 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 20 januari 2015 wordt het verslag met 
eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 
2. Wijziging formatie gemeentepersoneel - organogram 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het KB 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde 
contractuelen bij sommige plaatselijke besturen; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 16 december 2008 (punt 14) houdende goedkeuring nieuwe rechtspositieregeling 
voor het gemeentepersoneel en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015, meer 
bepaald artikel 76; 
 
Gelet op het schrijven d.d. 10 november 2014 van het Departement Werk en Sociale Economie (door bevoegd 
Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters); 
 
Overwegende dat, naar aanleiding van de regularisatie van de contingent-gesco's KB 474, de personeelsformatie 
en het organogram dienen aangepast te worden; 
 
Overwegende dat, conform het KB 474, contingent-gesco's werden gecreëerd voor aanvullende tewerkstelling in 
niet-commerciële diensten van sociaal of openbaar nut, van cultureel belang of voor collectieve behoeften 
waaraan anders niet voldaan had kunnen worden; 
 
Overwegende dat de functies als gesubsidieerde contractuele, volgens voorgaande overweging, kunnen omgezet 
worden naar contractuele functies, conform artikel 104, §2, 3° van het gemeentedecreet; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Dirk Aras verwijst naar zijn vragen in bijkomend punt 13.III, dat over dezelfde materie handelt. Hij wil weten om 
welke functies het precies gaat. 
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Burgemeester Walter Horemans verklaart dat het gaat om de huidige gesco-functies die omgezet worden naar 
een contractuele tewerkstelling. 
 
Dirk Aras polst naar de budgettaire weerslag en verneemt ook graag of er al duidelijkheid bestaat omtrent het 
contingent gesco’s in de kinderopvang. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts maakt een onderscheid tussen het gewone gesco-contingent en de gesco’s in de 
kinderopvang. Voor wat het gewone contingent betreft, heeft de gemeente reeds bij de budgetopmaak rekening 
gehouden met de aangekondigde besparingen vanuit de Vlaamse overheid, namelijk 5% op de subsidie die 
normaliter ter beschikking gesteld zou worden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze subsidie al jarenlang 
bestaat uit een vast forfaitair bedrag per gesco, waardoor de facto de kloof tussen het werkelijke loon en de 
toelage vanuit de hogere overheid steeds groter wordt. Door de aangekondigde besparingen wordt het aandeel 
van de gemeente nog groter, omdat er enerzijds maar 95% van de subsidie wordt uitbetaald en omdat er 
anderzijds ook 5% op de patronale lasten in mindering wordt gebracht. Met deze gegevens werd dus al rekening 
gehouden bij de budgetopmaak. Intussen werd ons echter meegedeeld dat de inhouding van de Vlaamse 
overheid niet zal gebeuren op basis van de voorziene subsidie, maar wel op basis van de werkelijk uitgekeerde 
subsidie in 2013, waardoor de minderinkomsten van de gemeente hoger zullen liggen dan oorspronkelijk 
ingeschat. Over hoeveel dit exact gaat, kunnen we pas met zekerheid zeggen wanneer de jaarrekening voorligt. 
Wat de weerwerk-gesco’s betreft, doet het gerucht de ronde dat men hier een analoge denkpiste voor ogen heeft. 
Dat wisten we niet bij de budgetopmaak, waardoor er ook geen rekening mee kon worden gehouden. Hier is het 
afwachten wat de Vlaamse regering in petto heeft. Een timing hierrond werd nog niet gecommuniceerd. 
 
Enig artikel 
De formatie en het organogram van het gemeentepersoneel van de gemeente Berlaar worden als volgt 
aangepast: de functies die voorzien werden als gesubsidieerde contractuele worden omgezet naar contractuele 
functies, conform artikel 104, §2, 3° van het gemeentedecreet, met ingang vanaf 1 april 2015. 
 
3. Wijziging onderdeel psychosociale belasting in het arbeidsreglement 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van arbeidsreglementen, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel, met bijlagen goedgekeurd door de gemeenteraad in 
zitting van 17 februari 2004 (punt 3) en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van 
de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft, 
waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk; 
 
Gelet op de wet van 28 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4 augustus 1996 
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures 
betreft; 
 
Het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk; 
 
Overwegende dat hoofdstuk 12 "geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk" van het 
arbeidsreglement dient aangepast te worden aan bovenvermeld KB; 
 
Gelet op de notulen van het hoog overlegcomité in zitting van 2 februari 2015; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
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BESLUIT EENPARIG 
 
Enig artikel 
De herwerkte versie van hoofdstuk 12 van het arbeidsreglement van de gemeente Berlaar, voortaan getiteld 
"psychosociale belasting waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk", wordt 
goedgekeurd zoals in bijlage bij dit besluit. 
 
4. Achtkant – samenwerkingsakkoord groepsaankopen 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op het decreet intergemeentelijke samenwerking d.d. 6 juli 2001; 
Gelet op onderstaande ontwerp van samenwerkingsakkoord : “ 

Samenwerkingsakkoord groepsaankopen Achtkant 
 
Kader – deelnemende besturen 
Artikel 1  
Achtkant is een feitelijke samenwerking op het vlak van groepsaankopen tussen de lokale besturen die deel 
uitmaken van Projectvereniging Kempens Karakter. 
Momenteel zijn volgende gemeenten lid van Kempens Karakter: 
Berlaar, Grobbendonk, Herentals, Heist-op-den-Berg, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte, 
Vorselaar. 
Bovenvermelde gemeenten kunnen tevens de met de gemeente verbonden entiteiten, zoals OCMW’s, 
gemeentelijke vzw’s, AGB’s, politiezones, brandweerzones, … de mogelijkheid bieden om te participeren aan de 
groepsaankopen die binnen Achtkant worden georganiseerd. De inhoud van dit samenwerkingsakkoord zal 
eveneens automatisch voor deze entiteiten gelden in geval van deelname. Deze entiteiten zullen zelfstandig en 
rechtstreeks participeren aan de groepsaankoop in geval van deelname. 
Indien gemeenten in de toekomst zouden toetreden tot Projectvereniging Kempens Karakter zullen deze 
gemeenten automatisch behoren tot Achtkant en kunnen zij deelnemen aan de groepsaankopen van Achtkant, 
op voorwaarde dat dit samenwerkingsakkoord wordt goedgekeurd door de toegetreden gemeente. 
 
Doelstellingen 
Artikel 2 
Door in groep aan te kopen kunnen schaalvoordelen en efficiëntiewinsten worden gecreëerd. Groepsaankopen 
leiden bovendien tot professionalisering van het lokaal aankoopbeleid en kennisdeling. Door de ontstane 
specialisatie kunnen tevens de juridische risico’s worden ingeperkt.  
Ondanks de talrijke voordelen dient er te worden vastgesteld dat er enkele aandachtspunten zijn bij het 
organiseren van een groepsaankoop waarbij één van de Achtkant-gemeenten zal optreden als 
Opdrachtencentrale, waaronder mogelijke juridische betwistingen. Bijgevolg is het aangewezen om duidelijke 
afspraken te maken met het oog op het maximaal inperken van deze juridische risico’s alsook om te anticiperen 
op eventuele probleemsituaties.  
Met het oog op het vermijden van betwistingen tijdens de organisatie van de groepsaankoop, bestaat de 
noodzaak van een deelnemende bestuur om een bindend engagement tot deelname aan de opdracht aan te 
gaan en dit voorafgaand aan de publicatie van de opdracht/uitnodiging tot de indiening van een offerte voor de 
opdracht. 
De doelstelling van dit samenwerkingsakkoord is om de samenwerking en de organisatie inzake groepsaankopen 
tussen de Achtkant-gemeenten te verduidelijken en vast te leggen.  
Dit samenwerkingsakkoord wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van elk van bovenvermelde gemeenten. 
 
Toepassingsgebied samenwerkingsakkoord 
Artikel 3 
Dit samenwerkingsakkoord is automatisch van toepassing op elke groepsaankoop die binnen Achtkant 
georganiseerd wordt. 
Dit akkoord geldt voor onbepaalde duur. 
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Opdrachtencentrale 
Artikel 4 
Met betrekking tot groepsaankopen die door Achtkant worden georganiseerd zal telkens één van de Achtkant-
gemeenten optreden als aanbestedende overheid voor zichzelf en voor de overige deelnemende besturen.  
Deze (wisselende) gemeente zal met andere woorden als Opdrachtencentrale optreden, zoals omschreven in 
artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 op overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten.  
Conform artikel 15 van bovenvermelde wet, zijn de deelnemende aanbestedende overheden vrijgesteld om zelf 
een overheidsopdracht te voeren in geval van deelname aan een Opdrachtencentrale. 
De Opdrachtencentrale is in principe de initiatiefnemer van de groepsaankoop en is de bewaker van de 
vooruitgang van het traject vanaf de opstart van het traject tot aan de gunning.  
De deelnemende besturen zullen telkens, elk voor zichzelf, contracteren met de gekozen opdrachtnemer. De 
verdere uitvoering van de opdracht valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemende besturen 
(bestellingen, betalingen, …). Het bestek van de groepsaankoop zal hierover de nodige bepalingen bevatten. 
 
Verbindende deelname aan groepsaankoop 
Artikel 5 
Voorafgaand aan de opstart van de gunningsprocedure door de Opdrachtencentrale, zal elk geïnteresseerd 
bestuur worden verzocht om op bindende wijze deel te nemen aan de groepsaankoop door het definitieve bestek 
goed te keuren met daarin de voorwaarden en de wijze van gunnen. (zie uitgebreid in artikel 7.4)  
Het bestuur dat participeert aan de betreffende groepsaankoop, is gebonden door het resultaat van de te voeren 
gunningsprocedure. 
 
Kostenverdeling bij betwisting 
Artikel 6 
Indien de Opdrachtencentrale wordt geconfronteerd met te betalen ereloon en/of schadevergoeding en/of andere 
kosten naar aanleiding van een betwisting met betrekking tot een groepsaankoop, dan zal de verschuldigde som 
naar evenredigheid verdeeld worden onder alle deelnemende besturen aan de betreffende groepsaankoop. De 
kosten zullen verrekend worden op basis van volgende verdeelsleutel: de waarde die de opdracht voor het 
deelnemend bestuur vertegenwoordigt. 
In geval van een geding duidt de Opdrachtencentrale een raadsman aan. 
 
Verloop groepsaankooptraject 
Artikel 7 
Artikel 7.1 Opstart groepsaankoop - startnota 
Wanneer er binnen een gemeente nood is aan een bepaalde dienst, product of uitvoering van werken en het 
bestuur maakt de inschatting dat het aangewezen is dat deze dienst, product of uitvoering van werken binnen 
Achtkant in groep aanbesteed wordt, zal deze gemeente een startnota opmaken.  
Deze startnota zal kort toelichten over welk type van product/dienst/werk het gaat alsook een voorstel tot aanpak 
en timing.  
Deze startnota wordt aan de Achtkant-gemeenten overgemaakt waarbij gepeild wordt naar de interesse in 
deelname door de overige besturen.  
Het initiatiefnemend bestuur zal in principe als Opdrachtencentrale optreden, tenzij anders wordt 
overeengekomen tussen de aan de specifieke groepsaankoop deelnemende besturen. 
 
Artikel 7.2 Startvergadering 
De Opdrachtencentrale zal een startvergadering organiseren waarbij de geïnteresseerde besturen worden 
uitgenodigd.  
Tijdens deze startvergadering worden de noden en behoeften aangaande de voorgestelde groepsaankoop verder 
geconcretiseerd. (verfijnen voorwerp opdracht, duur opdracht, gunningsprocedure, oplijsting aan te leveren 
gegevens,…) 
Tevens worden verdere afspraken gemaakt met het oog op de opmaak van een bestek. 
Indien nodig, zullen meer overlegmomenten georganiseerd worden. 
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Artikel 7.3 Opstellen bestek 
Op basis van de verkregen informatie van de geïnteresseerde besturen alsook naar aanleiding van het overleg, 
zal de Opdrachtencentrale een ontwerpbestek opmaken. Dit ontwerpbestek wordt overgemaakt aan de 
geïnteresseerde besturen ter nazicht. 
Indien nodig, zal een overlegmoment georganiseerd worden. 
Vervolgens wordt een definitief bestek opgemaakt door de Opdrachtencentrale en overgemaakt aan de 
geïnteresseerde besturen ter goedkeuring. 
 
Artikel 7.4 Goedkeuring bestek – verbindende deelname 
Het bestek met inbegrip van alle opdrachtdocumenten wordt door de Opdrachtencentrale bezorgd aan de 
geïnteresseerde besturen met het oog op de goedkeuring van het bestek door het bevoegde orgaan. 
Deze goedkeuring betekent een verbindende deelname aan de groepsaankoop. Elk deelnemend bestuur neemt 
tevens de beslissing om de gunning van de opdracht te delegeren aan het college van burgemeester en 
schepenen van de Opdrachtencentrale.  
Elk bestuur dat participeert aan de betreffende overheidsopdracht, is gebonden door het resultaat van de te 
voeren gunningsprocedure. 
 
Artikel 7.5 – Plaatsing en sluiting opdracht 
De Opdrachtencentrale verzorgt de nodige publicaties/uitnodigingen en ontvangt de offertes. 
De ontvangen offertes worden door de Opdrachtencentrale in eerste instantie onderzocht op hun volledigheid, 
regelmatigheid en waarde. De Opdrachtencentrale bereidt een ontwerp van gunningsbesluit voor hetgeen wordt 
overgemaakt aan de deelnemende besturen voor nazicht. Desgevallend vindt een overleg met de deelnemende 
besturen plaats over het ontwerp van gunningsbesluit. 
Het definitieve ontwerp van gunningsbesluit wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepen van 
de Opdrachtencentrale. Een uittreksel van dit gunningsbesluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de 
deelnemende besturen samen met de goedgekeurde offerte.  
De kennisgevingen van de gunning aan de inschrijvers gebeuren door de Opdrachtencentrale, conform de 
wetgeving overheidsopdrachten.  
De deelnemende besturen staan elk voor zichzelf in voor de verzending van de sluitingsbrief aan de begunstigde 
(desgevallend na een wachttermijn), waardoor het contract wordt gesloten. De deelnemende besturen zullen 
aldus telkens elk voor zichzelf contracteren met de gekozen opdrachtnemer. De verdere uitvoering van de 
opdracht valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemende besturen (bestellingen, betalingen, 
…). Het bestek zal hierover de nodige bepalingen bevatten.  
 
Evaluatie 
Artikel 8 
Opdrachten die via aan groepsaankoop werden gegund en die langer dan één jaar lopen, worden na één jaar 
geëvalueerd tijdens een overleg met de Achtkant-gemeenten. 
Opdrachten van kortere duur worden geëvalueerd na de oplevering. 
Dit met het oog op verbeteringen voor toekomstige trajecten en kennisdeling. 
 
Extranet 
Artikel 9 
Het Extranet van Achtkant zal alle documenten en informatie met betrekking tot groepsaankopen bevatten. “ 
 
Overwegende dat het derhalve erg nuttig zou zijn indien het gemeentebestuur zou instemmen met dit 
samenwerkingsakkoord; 
Op voorstel van burgemeester en schepenen; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Dirk Aras vraagt zich af hoe ver deze samenwerking kan gaan. 
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Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit moet groeien. Er werd reeds een brainstorm georganiseerd, 
maar niet alles leent zich even eenvoudig tot een groepsaankoop. Zo ligt bijvoorbeeld asfaltering niet voor de 
hand, omdat verschillende gemeenten verschillende normen hanteren. Andere zaken zijn dan weer 
vanzelfsprekender, zoals aankoop van papier, printers, kantoormateriaal en dergelijke. Er wordt nu gestart met 
een aantal opdrachten die overzichtelijk zijn, bijvoorbeeld poetsproducten, waarvoor Berlaar initiatiefnemer is. 
Een vijftal besturen participeren hieraan. Dit werkt goed in de praktijk en het levert ook de nodige besparingen op. 
Dirk Aras antwoordt dat een groepsaankoop op het vlak van dienstverlening wellicht minder voor de hand ligt. 
Burgemeester Walter Horemans sluit dit niet uit. Misschien is het in de toekomst mogelijk om bepaalde specifieke 
functies te delen onder meerdere besturen, bijvoorbeeld een informatica-specialist. Ook dat is binnen dit kader 
bespreekbaar. 
Dirk Aras vraagt toelichting bij het gegeven dat elke gemeente apart contracteert. Betekent dat dat elke 
gemeente nog individuele afspraken moet maken met de leverancier in kwestie? 
Secretaris Anja Neels antwoordt dat er bij het begin van de procedure een oproep gebeurt waarop 
geïnteresseerde besturen zich kunnen aanmelden. Vervolgens wordt er gezamenlijk een bestek opgemaakt, dat 
een nauwkeurige omschrijving van de opdracht bevat en waarin alle voorwaarden opgesomd staan. Dat bestek 
wordt goedgekeurd door alle deelnemende gemeenten. Na deze fase zijn alle partijen gebonden aan de 
groepsaankoop. De initiatiefnemende gemeente voert de procedure dan verder uit, onderhandelt met de 
kandidaat-leveranciers en gunt de opdracht. Daarna is het aan de deelnemende gemeenten om de nodige 
bestellingen te plaatsen en de facturen te betalen. 
 
Enig artikel 
Het gemeentebestuur van Berlaar beslist in te stemmen met het samenwerkingsakkoord van Achtkant. 
 
5. Verbreden en verdiepen gemeentelijke mobiliteitsplan: definitieve vaststelling mobiliteitsplan 
 
Gelet op de conform verklaring van het gemeentelijk mobiliteitsplan van 15 oktober 2008; 

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

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

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

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

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

Overwegende dat na afloop van het openbaar onderzoek het ontwerp van het  gemeentelijk mobiliteitsplan ter 
bespreking werd voorgelegd aan de RMC (18/12/2014) waar bij de kwaliteitsadviseur positief advies verleende  
op het ontwerp mits het doorvoeren van enkele opmerkingen; 

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

http://www.mobielvlaanderen.be/overheden/artikel.php?id=859&nav=9
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Overwegende dat het gemeentelijk mobiliteitsplan definitief wordt vastgelegd door de gemeenteraad binnen 60 
dagen na ontvangst van het gunstig advies van de kwaliteitsadviseur dat op 9/1/2015 verkregen werd; 

 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

Het mobiliteitsplan dat aangepast werd op basis van de adviezen uit de RMC wordt definitief vastgelegd binnen 
60 dagen na ontvangst van het advies van de RMC. 

Artikel 2 

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

6. Aankoop speelplein Ballaarweg te 2590 Berlaar 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16 september 2014 (punt 4) waarbij de aankoop van gronden, gelegen 
te Berlaar, Ballaarweg Sie B nrs 71/A en 70A, thans bekend ten kadaster sectie B nummers 70A (hooiland 5660 
m²), 71/B (tuin : 1971 m²) en 71 C (bergplaats : 49 m²) met een totale oppervlakte volgens titels en kadaster van 
76 are en 80 centiare (7680 m²)  werden goedgekeurd; 

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

Gelet op het visum van de ontvanger dd. 15 februari 2015  met het nummer 2015/1; 

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

_________________________________________________________________________________________ 

 Rep. nr. VERKOOP datum: 
_____________________________________________________________ 

 

 Het jaar tweeduizend vijftien. 

 Op ***. 

 Voor mij, Meester Brigitte CUVELIER, notaris met standplaats te Berlaar. 

Zijn verschenen: 

 De vereniging zonder winstoogmerk “KATHOLIEKE SCHOOLKOLONIES VAN ANTWERPEN”, met zetel te 
2000 Antwerpen, Otto Veniusstraat nummer 22, waarvan de statuten opgesteld werden op 11 april 1922, 
bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 5 mei 1922 onder nummer 187, waarvan de statuten 
voor het laatst aangepast werden bij beslissing van de Algemene Vergadering van 29 november 2006, 
bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2008 onder nummer 08004575. 

 Ondernemingsnummer: 408.488.081. 
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 Hier vertegenwoordigd door: 

 *** 

 Handelende in hun hoedanigheid van bestuurders van de vereniging ingevolge artikel 21 van voormelde laatste 
statuten, en tot die functie benoemd bij Algemene Vergadering van 16 juni 2014, bekendgemaakt in de Bijlage bij het 
Belgisch Staatsblad van 31 juli 2014 onder nummer 14147673. 

 Hierna genoemd "de verkopers". 

 Welke verschijners verklaren bij deze te verkopen, af te staan en over te dragen, onder de gewone vrijwaring 
van daad en recht, voor vrij zuiver en onbelast van alle schulden, voorrechten en rechten van hypotheek 
hoegenaamd, aan en ten behoeve van: 

 De Gemeente BERLAAR, alhier vertegenwoordigd door: 

 De Heer Walter Horemans, burgemeester, wonende te 2590 Berlaar, Heikanthof nummer 15, bijgestaan door 
Mevrouw Anja Neels, gemeentesecretaris, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg (Hallaar), Spekstraat nummer 30, en 
die verklaren namens de gemeente Berlaar te aanvaarden, handelende ingevolge een besluit van de gemeenteraad 
van 24 februari 2015 en die bevestigen dat dit gemeenteraadsbesluit uitvoerbaar is ingevolge het verstrijken van 
de termijn waarbinnen het door de toezichthoudende overheden kon worden geschorst of vernietigd. Een 
uittreksel van voormeld besluit van de gemeenteraad zal aan deze akte gehecht blijven. 

 Ondernemingsnummer BE 0207.537.339 rechtspersonenregister Mechelen. 

 Hierna genoemd de “kopers”. 

 De kopers hier aanvaardende, vertegenwoordigd zoals gezegd. 

Gemeente Berlaar (Eerste Afdeling). 

 Een perceel grond met bergplaats, gelegen te Berlaar, Ballaarweg +1, ter plaatse genaamd "Het Dorp", bekend 
volgens titels sectie B nummers 71/A en 70/A, thans bekend ten kadaster sectie B nummers 70/A (hooiland: 5660 
m²), 71/B (tuin: 1971 m²) en 71/C (bergplaars: 49 m²) met een totale oppervlakte volgens titels en kadaster van 76 are 
80 centiare (7680 m²). 

Bewijs van eigendom. 

 1. Deel van het hierboven beschreven onroerend goed, namelijk perceel nummer 70/A, hoort toe aan vzw 
Katholieke Schoolkolonies van Antwerpen, voornoemd, om het te hebben aangekocht van de Heer Robert Alfons 
Ceulemans, fabrieksarbeider, te Berlaar, bij akte verleden voor notaris Brigitte Cuvelier te Berlaar op 8 maart 1993, 
overgeschreven op het hypotheekkantoor te Mechelen op 30 maart 1993 boek 11852 nummer 28. 
 Dit deel van het hierboven beschreven onroerend goed hoorde toe aan de Heer Robert Alfons Ceulemans, 
voornoemd, om het te hebben verkregen ingevolge deling tussen hemzelf en 1) Mevrouw Maria Victoria Paula 
Ceulemans, zonder beroep, echtgenote van de Heer Jozef Georges Laureys, metaalbewerker, te Berlaar, en 2) de 
Heer Gustavus Ludovicus Ceulemans, fabrieksarbeider, echtgenoot van Mevrouw Jozefa Josephina Aloysia Van 
Loock, zonder beroep, te Berlaar, bij akte verleden voor notaris Brigitte Cuvelier te Berlaar op 30 oktober 1987, 
overgeschreven op het hypotheekkantoor te Mechelen op 23 december 1987 boek 10433 nummer 15. 
 Dit deel van het hierboven beschreven onroerend goed hoorde oorspronkelijk toe aan de Heer Ambrosius 
Leopoldus Ceulemans, in leven laatst gepensioneerde, en zijn echtgenote Mevrouw Catharina Bertha Verbeeck, in 
leven zonder beroep, te Berlaar, om het te hebben aangekocht van de Heer Paul Louis Cassiers, tandarts, te Lier, bij 
akte verleden voor notaris Michel Cuvelier te Berlaar op 14 december 1956, overgeschreven op het 
hypotheekkantoor te Mechelen op 4 januari 1957 boek 5598 nummer 9. 
 De Heer Ambrosius Leopoldus Ceulemans  is overleden te Lier op 2 juli 1977 en Mevrouw Catharina Bertha 
Verbeeck is overleden te Lier op 9 mei 1987, nalatende als enige wettelijke en voorbehouden erfgenamen hun 3 
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kinderen te weten 1) de Heer Robert Alfons Ceulemans, 2) Mevrouw Maria Victoria Paula Ceulemans en 3) de Heer 
Gustavus Ludovicus Ceulemans, allen voornoemd. 
 2. Deel van het hierboven beschreven onroerend goed, namelijk percelen nummers 71/B en 71/C, hoort toe aan 
vzw Katholieke Schoolkolonies van Antwerpen, voornoemd, om het te hebben aangekocht van de vereniging zonder 
winstoogmerk “Vereniging van de Zusters van Berlaar” te Berlaar, bij akte verleden voor notaris Michel Cuvelier te 
Berlaar op 10 maart 1958, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Mechelen op ** boek ** nummer **. 
 De kopers zullen zich met bovenstaand bewijs van eigendom moeten vergenoegen en van de verkopers geen 
andere titel kunnen eisen dan een afschrift dezer. 

Verkoopsvoorwaarden. 

 1. Het hierboven beschreven onroerend goed wordt verkocht en overgedragen in de staat en gelegenheid 
waarin het zich thans bevindt, met alle voor- en nadelige, zicht- en onzichtbare, voortdurende en niet voortdurende 
erfdienstbaarheden die er zouden kunnen aangehecht zijn en zonder waarborg der uitgedrukte grootte, alle verschil in 
min of in meer tussen de oprechte en de aangewezen maat, al overtrof het één/twintigste, zal ten schade of ten bate 
van de kopers zijn. 

 2. De kopers bekomen onmiddellijk de eigendom, het genot en vrij gebruik van het door hen aangekochte 
onroerend goed, op last van alle lasten en belastingen ervan uitgaande te dragen en te betalen te rekenen vanaf 
heden. 
  De verkopers verklaren dat voormeld onroerend goed noch verhuurd noch verpacht is. 
 De verkopers erkennen ontvangen te hebben van de kopers een bedrag van *** euro *** cent (€ ***), zijnde hun 
aandeel in de onroerende voorheffing van het aanslagjaar 2015. 
 3. De kopers zullen zich rechtstreeks met de aanpalende eigenaars moeten ontmengelen voor wat de 
scheidingen en de afpalingen betreft en de op heden bestaande wegenissen zoals deze zouden blijken uit 
authentieke akten of stukken moeten eerbiedigen of mogen uitoefenen zonder de verkopers in zake te kunnen 
roepen, noch verhaal tegen hen. 
 4. Omtrent de wetgeving op de verkavelingsplannen en de stedenbouwkundige aanleg dienen de kopers zich te 
onderwerpen aan de in voege zijnde wetgeving, dit voor eigen rekening en gevaar en zonder de tussenkomst van de 
verkopers en van de werkende notaris. 
 Bij gebreke aan een stedenbouwkundige vergunning of stedenbouwkundig attest betreffende het bij deze 
verkochte onroerend goed, kan er geen verzekering gegeven worden omtrent de mogelijkheid om op voorbeschreven 
goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan gebruikt 
worden.  

 Bovendien mag op zelfde goed geen bouwwerk noch enige vaste of verplaatsbare inrichting die voor bewoning 
kan gebruikt worden, worden opgericht, zolang er geen stedenbouwkundige vergunning is verkregen. 

 De verkopers verklaren uitdrukkelijk dat hen betreffende het verkochte goed geen enkele betekening werd 
gedaan in het kader van de besluiten en wetgeving op bescherming van monumenten, landschappen, stads- en 
dorpsgezichten. 

 De verkopers verklaren dat het onroerend goed bij hun weten niet het voorwerp uitmaakt van een geplande 
onteigening. 

 De verkopers verklaren dat bij hun weten het hierboven beschreven onroerend goed: 

- niet gelegen is in een risicozone voor overstroming; 

- gedeeltelijk gelegen is in een mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse 
regering; 

- niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone zoals vastgesteld door de 
Vlaamse regering. 
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 Op het hierboven beschreven onroerend goed is het voorkooprecht Waterwegen en Zeekanaal van toepassing 
ingevolge de bepalingen van het decreet van 4 mei 1994. Ondergetekende notaris Brigitte Cuvelier heeft het recht 
van voorkoop betreffende het hierboven beschreven onroerend goed aangeboden aan de Vlaamse 
Landmaatschappij – Vlaamse Grondenbank te Brussel via het e-loket op 5 december 2014. 

 De Vlaamse Landmaatschappij heeft bij elektronisch bericht van 13 januari 2015 aan ondergetekende notaris 
Brigitte Cuvelier meegedeeld dat Waterwegen en Zeekanaal NV haar recht van voorkoop niet wenst uit te oefenen. 

 Bij schrijven van 11 december 2014, heeft de gemeente Berlaar onder andere meegedeeld dat: 

- het onroerend goed volgens het gewestplan Mechelen van 5 augustus 1976 gelegen is woongebied (71/B en 71/C) 
en landschappelijk waardevol agrarisch gebied (70/A); 

- voor zover bekend voor het onroerend goed volgende bouwvergunningen of stedenbouwkundige vergunningen zijn 
afgeleverd: SVA/3572 op 9 september 1994 voor spelaccomodatie en SVA/4251 op 29 april 1999 voor een tuinhuisje; 

- voor zover bekend voor het onroerend goed geen stedenbouwmisdrijven werden vastgesteld; 

- het onroerend goed zich bevindt in zuiveringszone het collectief geoptimaliseerde buitengebied/het collectief te 
optimaliseren buitengebied; 

- het onroerend goed gelegen is in woningbouwgebied. 

 Conform artikel 5.2.1 §1 Vlaamse codex ruimtelijke ordening bevestigt de instrumenterende notaris dat, voor 
zoveel dit kon worden nagegaan, voor de hoger vermelde goederen: 
- geen andere meldingen werden teruggevonden inzake afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen dan deze die 
gemeld werden door het gemeentebestuur; 
- de meest recente stedenbouwkundige bestemming van de goederen volgens de voormelde brieven van de 
gemeente is: woongebied en landschappelijk waardevol agrarisch gebied; 
- zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift en de verklaring van de verkopers, geen dagvaarding werd uitgebracht 
overeenkomstig de artikelen 6.1.1. of 6.1.41 tot en met 6.1.43 Vlaamse codex ruimtelijke ordening en dat er geen 
rechterlijke beslissingen bekend zijn in dit verband. 
- geen recht van voorkoop geldt zoals bedoeld in artikel 2.4.1. Vlaamse codex ruimtelijke ordening; 
- geen melding werd teruggevonden dat ze deel zouden uitmaken van een goedgekeurde verkaveling.  
- dat het krachtens artikel 4.2.12, §2, 2° voor de overdracht verplichte as-builtattest nog niet kan worden uitgereikt en 
gevalideerd. 
 Bovendien verklaren de kopers te zijn gewezen op artikel 4.2.1. Vlaamse codex ruimtelijke ordening. Deze 
bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen. 
 5. De verkopers verklaren de kopers voor het sluiten van onderhavige overeenkomst op de hoogte te hebben 
gebracht van de inhoud van de bodemattesten afgeleverd door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het 
Vlaamse Gewest (OVAM) op 1 december 2014, in overeenstemming met artikel 101 § 1 van het Decreet betreffende 
de bodemsanering en de bodembescherming.  

 De inhoud van voormelde bodemattesten luidt als volgt: :  

 "De OVAM beschikt voor deze grond niet over informatie met betrekking tot de bodemkwaliteit. 

 Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

 Opmerkingen:  

 1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de 
OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 
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 2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be. 

 3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: 
www.ovam.be/grondverzet. 

 4. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.” 

 De verkopers verklaren dat de grond van het hierboven beschreven onroerend goed bij hun weten geen 
risicogrond is. Daarmee wordt bedoeld dat op deze grond geen risico-inrichtingen gevestigd zijn of geweest zijn, zoals 
fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op 
bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst door de Vlaamse Regering opgesteld in 
overeenstemming met artikel 6 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. 
 De verkopers verklaren met betrekking tot het hierboven beschreven onroerend goed geen weet te hebben van 
bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de kopers of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een 
saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan 
opleggen. 

 Voorzover voorgaande verklaring door de verkopers te goeder trouw afgelegd werd, nemen de kopers de 
risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op 
zich en verklaren de kopers dat de verkopers hiervoor tot geen vrijwaring zijn gehouden. 

 Op grond van bovenstaande verklaringen bevestigt de notaris dat de bepalingen van het Decreet betreffende 
de bodemsanering en de bodembescherming in verband met de overdracht van gronden werden nageleefd. 

 De verkopers verklaren dat in het hierboven beschreven onroerend goed geen stookolietank aanwezig is. 

Prijs. 

 Bovendien is deze verkoop toegestaan en aanvaard om en mits de som van 
TWEEHONDERDENZEVENDUIZEND VIJFENVIJFTIG EURO (€ 207 055,00). 

 Welke som de verkopers erkennen ontvangen te hebben van de kopers, waarover deze akte dient tot kwijtschrift 
en bewijs, eventueel dubbel uitmakend met kwijtschriften reeds afgeleverd voor zelfde doel. 

 Ondergetekende notaris stelt vast dat de prijs betaald werd voorafgaandelijk aan deze akte door  

 

 

 De hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen van ambtshalve inschrijving te nemen bij de 
overschrijving van deze akte. 

 Lezing werd door mij notaris gegeven van artikel 203 van het wetboek der registratierechten. 

 Verklaring inzake B.T.W. 

 Ondergetekende notaris verklaart lezing te hebben gegeven van de artikelen 62 paragraaf 2 en 73 van het 
wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. Hierop hebben de verkopers verklaard dat zij niet 
belastingplichtig zijn in toepassing van voormeld wetboek.  

 Kosten. 
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  De kosten, rechten en erelonen van de notariële verkoopakte en de andere bijkomende kosten van de koop zijn 
ten laste van de kopers. 

 De kosten die evenwel betrekking hebben op de leveringsplicht van de verkopers zijn ten laste van de 
verkopers. 

 Identiteitsbewijs.  

 Op zicht der door de wet vereiste bewijsstukken bevestigt de ondergetekende notaris de echtheid van de 
burgerlijke stand van de partijen. 

 Alle verschijners verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het verrichten van de bij deze akte gestelde 
rechtshandelingen en inzonderheid dat er geen beletsel bestaat ingevolge faillissement, collectieve 
schuldenregeling, gerechtelijk akkoord, aanstelling voorlopige bewindvoerder of andere maatregelen. 

 Informatieplicht. 

 De verschijners erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen die artikel 9, § 1 
alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat aan de notaris oplegt. 

 De verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen 
voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden. 

 De verschijners bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, 
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft 
verstrekt. 

 Vrijstelling van registratierechten en recht op geschriften. 

 Ten einde te kunnen genieten van de vrijstelling van registratierechten in toepassing van artikel 2.9.6.0.3 
paragraaf 1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en van de vrijstelling van het recht op geschriften in toepassing van 
artikel 21 van het wetboek van diverse rechten en taksen, verklaren partijen dat deze overdracht gebeurt voor 
algemeen nut. 

 WAARVAN AKTE. 

 Gedaan en verleden te Berlaar ter studie. 

 Na integrale voorlezing met toelichting, hebben de partijen, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals 
gezegd, met mij, notaris, deze akte ondertekend. 

_________________________________________________________________________________________ 

BESLUIT EENPARIG 

 

Artikel 1 

Bovenbeschreven ontwerp van overeenkomst van aankoop van gronden gelegen te Berlaar, Ballaarweg Sie B 
nrs 71/A en 70A, thans bekend ten kadaster sectie B nummers 70A (hooiland 5660 m²), 71/B (tuin : 1971 m²) en 
71 C (bergplaats : 49 m²) met een totale oppervlakte volgens titels en kadaster van 76 are en 80 centiare (7680 
m²)  worden goedgekeurd. 
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Artikel 2 

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

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

7. Wijziging retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke openbare bibliotheek aanslagjaren  
2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 
 
De gemeenteraad,  
 
Gelet op art 173 Grondwet; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 19 februari 2013 (punt 13)  houdende gemeentelijke openbare bibliotheek – 
akteneming gewijzigd dienstreglement; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 17 december 2013 (punt 30) houdende het retributiereglement van de 
gemeentelijke openbare bibliotheek aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019; 
 
Overwegende dat een verhoging van de bijkomende retributie op het laattijdig binnenbrengen van gedrukte 
materialen en cd-roms leners zal aanmanen om deze materialen sneller terug te bezorgen; 
 
Gelet op het verslag van het Beheersorgaan van de Gemeentelijke Openbare bibliotheek d.d. 4 december 2014 
(punt 5); 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Overwegende dat de retributie op het ter beschikking stellen van werken van de gemeentelijke openbare  
bibliotheek dient gewijzigd te worden; 
 
Na beraadslaging,  
 

BESLUIT EENPARIG 
 
 

Artikel 1 
Met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de gemeente 
onder de navolgende voorwaarden de retributie geheven op het ter beschikking stellen van werken van de 
gemeentelijke openbare bibliotheek. Deze retributie is verschuldigd door personen of instellingen aan wie deze 
prestaties worden verstrekt. 
 
Artikel 2 
Het bedrag van de retributie wordt  als volgt bepaald: 
2.1. fotokopie/print 

Print uit computer       0,10 euro / blad 
Kopie A4       0,05 euro / blad 
Kopie A3       0,10 euro / blad 

 
2.2. lenerskaart 

Eerste lenerskaart      gratis 
Nieuwe lenerskaart bij verlies of beschadiging   1,00 euro / stuk 
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2.3.  administratiekosten 
Versturen herinneringsbrief     0,60 euro / stuk 
Versturen herinneringsmail     0,60 euro / stuk 
Aankoopsuggestie      0,60 euro / stuk 
Interbibliotheciar leenverkeer     1,50 euro / stuk 
Reservatiebrief       0,60 euro / stuk 
Reservatiemail       0,60 euro / stuk 
Laattijdig binnenbrengen gedrukte materialen  0,25 0,50/ stuk / per begonnen week 
Laattijdig binnenbrengen cd-rom    0,25 0,50/ stuk / per begonnen week 
Laattijdig binnenbrengen dvd     2,00 / stuk / per begonnen week 

 
2.4. beschadiging / verlies 

gedrukte materialen      kostprijs + eventuele bindkosten 
cd-rom / dvd       kostprijs 
daisyspeler       kostprijs nieuw toestel 
toeslag voor niet meer verkrijgbare materialen   te bepalen door de bibliothecaris 

2.5. leengeld e- boeken 
leengeld voor 3 e- boeken      5 euro 
 

Artikel 3 
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel 
beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot. Bij 
betwisting zal een burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld. De retributie dient betaald te worden na ontvangst 
van de factuur en vóór de uiterste betaaldatum hierop vermeld, verstuurd door het gemeentebestuur. 
 
8. Buitenschoolse kinderopvang – goedkeuring wijziging huishoudelijk reglement 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 17 juni 2014 (punt 33) houdende wijziging huishoudelijk reglement; 
 
Overwegende dat n.a.v. het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 het huishoudelijk 
reglement dient aangepast te worden; 
 
Gelet op het voorgelegde aldus gewijzigde huishoudelijk reglement voor de buitenschoolse kinderopvang; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Dirk Aras verwijst naar één aanpassing die volledig in kleur aangeduid staat en die over veiligheid handelt. Het 
komt erop neer dat men rekent op de ouders die hun kinderen komen brengen of afhalen om de deuren te 
sluiten. Hij merkt op dat een camera aan de ingang nuttig zou kunnen zijn. 
 
Schepen Willy Beullens antwoordt dat dit ooit overwogen werd. De veiligheidsmaatregelen die er nu zijn, zijn er 
gekomen op dwingend advies van Kind en Gezin. Zij beperken zich echter tot het opleggen van een vorm van 
toegangscontrole, waarna de concrete uitwerking ervan aan de gemeente wordt overgelaten. Er werd een 
kosten/baten analyse uitgevoerd en in het licht van het feit dat de kinderopvang over een kleine twee jaar van 
locatie verandert, leek het niet opportuun om nog een camera aan te kopen. 
 
Dirk Aras is van mening dat de kosten voor een camera niet groot zijn. 
 
Schepen Willy Beullens beaamt dit, maar voegt toe dat er geopteerd werd voor een parlofoon en een codeklavier 
voor het personeel. Dit systeem werkt goed en beantwoordt aan de richtlijnen van Kind en Gezin. 
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Koen Kerremans merkt op dat de passage over de aanwezigheid van een EHBO-kast en de verwijzingen naar 
dokter en ziekenhuis e.d. werd doorstreept. 
 
Schepen Willy Beullens legt uit dat deze passage niet thuishoort in dit reglement, maar een onderdeel vormt van 
het veiligheidshandboek. Uiteraard is de EHBO-kast nog aanwezig. 
 
Leen Janssens wil weten waarom de passage over het buitenspelen geschrapt werd. 
 
Schepen Willy Beullens verklaart dat de kinderen enkel onder begeleiding buiten mogen spelen. Afhankelijk van 
de omstandigheden bepaalt de begeleiding welke kledij gepast is. Dit hoeft niet in het reglement te staan, omdat 
het een verwijzend onderdeel is. 
 
Koen Kerremans vraagt meer informatie over het verwijderen van kinderen wanneer zij gedrag vertonen waarop 
maatregelen moeten volgen. Kan men zelfstandig beslissen om een kind niet meer toe te laten of gelden hiervoor 
bepaalde procedures waarbij externen betrokken moeten worden? 
 
Schepen Willy Beullens antwoordt dat dit afhangt van de omstandigheden. Een ‘te enthousiast’ kind wordt indien 
nodig terecht gewezen en daarvoor bestaan bepaalde instructies. Indien er zich zaken voordoen die niet door de 
beugel kunnen, waardoor de aanwezigheid van het kind niet langer gewenst is, dan volgt er een verwijdering. Dat 
gebeurt echter in verschillende stappen, waarbij de ouders en indien nodig de school betrokken worden. Dat 
gebeurt door de coördinator, niet door de begeleiders. 
 
Koen Kerremans wil weten of hiervoor geldende procedures bestaan. 
 
Schepen Willy Beullens bevestigt dat. De procedures staan uitgeschreven in het kwaliteitshandboek, dat 
aanwezig is op de kinderopvang en dat gecontroleerd wordt door Kind en Gezin. 
 
Koen Kerremans stelt voor om in het reglement te verwijzen naar deze procedures. Het is immers niet 
denkbeeldig dat ouders niet akkoord gaan met bepaalde handelingen, dat er eventueel een proces volgt en 
dergelijke. 
 
Burgemeester Walter Horemans zegt dat het kwaliteitshandboek ter inzage ligt. Het wordt trouwens continu 
bijgewerkt. 
 
Koen Kerremans wil de procedure aangereikt krijgen die gevolgd wordt wanneer er een kind verwijderd dient te 
worden. 
 
Schepen Willy Beullens zal hiervoor zorgen. 
 
Enig artikel 
Keurt het voorgelegde gewijzigde huishoudelijk reglement voor de buitenschoolse kinderopvang goed met ingang 
vanaf 1 mei 2015. 
 
9. Buitenschoolse kinderopvang – invoering schriftelijke overeenkomst 
 
Overwegende dat n.a.v. het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 er een schriftelijke 
overeenkomst moet worden ingevoerd; 
 
Overwegende dat een schriftelijke overeenkomst zowel de rechten en plichten van de organisator als die van de 
contracthouder (ouders) omschrijft; 
 
Overwegende dat een schriftelijke overeenkomst een contract inhoudt met opzeg van het gebruik van de 
buitenschoolse kinderopvang als de contracthouders hiermee niet akkoord gaan; 
 
Gelet op de voorgelegde schriftelijke overeenkomst voor de buitenschoolse kinderopvang; 
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Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Enig artikel 
Keurt de voorgelegde schriftelijke overeenkomst voor de buitenschoolse kinderopvang goed met ingang vanaf 1 
mei 2015. 
 
10. BBC – budget 2014 – eindrapportering 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

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

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

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

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

Gelet op de omzendbrief 2014/3 d.d. 28 maart 2013 betreffende “Kwartaalrapportering en andere Europese 
rapporteringsverplichtingen”; 

Gelet op het goedgekeurde budget 2014; 

BESLUIT EENPARIG 

Dirk Aras merkt op dat het samenvattende rapport een aantal vage omschrijvingen bevat als verklaring van de 
knipperlichten, bijvoorbeeld ‘middelen zuinig besteden’, ‘bewust omgaan met budgetten’, … Hij vraagt wat hij zich 
daarbij moet voorstellen. 

Schepen Stefaan Lambrechts is van oordeel dat dit geen vage verklaring is. Wanneer het gaat om het zuinig 
besteden van middelen, heeft dit vaak te maken met financiële indicatoren, waarbij de bestedingsgraad in de 
gaten wordt gehouden. Indien een dienst de voorziene middelen niet volledig nodig heeft en dus zuinig is 
geweest, heeft dat soms het perverse gevolg dat de norm niet wordt gehaald. Daarom is het ook nodig om de 
indicatoren te verfijnen. 

Dirk Aras is van mening dat het toekomstige dienstverleningsconcept en meer bepaald de acties die al op touw 
worden gezet met het oog op de integratie van gemeente en OCMW en de verhuis naar het nieuw administratief 
centrum een enorme invloed zullen hebben op de indicatoren. Dan wordt de voorliggende oefening een 
nietszeggende bundel. 

Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat het concept dat nu voorligt voor het nieuw administratief centrum 
inderdaad een zware impact zal hebben op de organisatiestructuur en de taakinvulling. Maar de acties blijven wel 
overeind, evenals de indicatoren. Het wordt een dynamisch gegeven, dat op regelmatige basis moet worden 
bijgestuurd. 
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Burgemeester Walter Horemans vult aan dat de gemeente steeds in beweging is. Afspraken die nu gelden, 
zouden in de toekomst nog vlotter moeten verlopen. 

Schepen Stefaan Lambrechts voegt toe dat er ook acties zijn die op een bepaald ogenblik volledig gerealiseerd 
zijn, bijvoorbeeld de gemeentelijke website, waarvoor de timing nu nog in het oranje zit, maar die dit jaar live zou 
moeten geraken. Zodra die actie afgelopen is, zullen er nieuwe geformuleerd worden. 

Secretaris Anja Neels licht toe dat het rapport een samenvatting per afdeling bevat, maar dat de individuele 
fiches per actie duidelijk verklaren waarom een bepaalde streefwaarde niet gehaald werd. De kleurindicaties 
geven een bepaalde stand van zaken weer, waarvoor telkens opnieuw een evaluatie noodzakelijk is. De acties 
die nu al opgezet worden in het kader van de verhuis naar het nieuw administratief centrum zullen uiteraard hun 
invloed hebben op de indicatoren, wat tot uiting zal komen in de rapporten. De indicatoren worden jaarlijks 
opgemaakt in het najaar en het is niet mogelijk om dan reeds alle ontwikkelingen te voorzien. Dat betekent in 
concreto gewoon dat de administratie in de loop van dit jaar waarschijnlijk zal rapporteren dat bepaalde 
indicatoren, onder invloed van het BAT-project, minder relevant geworden zijn of zelfs ruimschoots overschreden 
zijn. Een knipperlicht is geen ramp, op voorwaarde dat er een gezonde verklaring kan worden gegeven. 

Schepen Stefaan Lambrechts vindt de dynamiek rond de indicatoren en de rapportering het belangrijkste aspect. 
Bepaalde acties zouden niet opgestart geraakt zijn indien er geen indicatoren geformuleerd waren. Soms lopen 
de zaken trager dan ingeschat, maar het feit dat er gemeten moet worden, dat er rapporten worden opgemaakt, 
dat er vragen gesteld kunnen worden, creëert een bepaalde drive en maakt de dingen zichtbaar. 

Dirk Aras kan zich vinden in deze toelichting, omdat ze een houvast biedt voor de raadsleden. 

Koen Kerremans haalt aan dat de doelstellingen vastliggen van bij het begin van de legislatuur. Er werden 
prioriteiten gesteld, actieplannen en acties uitgeschreven. Het is toch niet de bedoeling om de regels aan te 
passen in de loop van de jaren? 

Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat het inderdaad niet de bedoeling is om de zaken te doen kloppen. 
Maar indicatoren kunnen wel verfijnd worden. 

Koen Kerremans merkt op dat een aantal rode lichten te maken hebben met beleidskeuzes, die ook als 
doelstellingen werden opgenomen. Bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid zijn er erg veel rode vlaggen te 
bespeuren. Is daar een verklaring voor? 

Schepen Ingeborg Van Hoof licht toe dat er een werkgroep rond duurzaamheid bestaat met een aantal 
gemeentelijke medewerkers, maar de vorige vergadering is wegens ziekte van de verantwoordelijke ambtenaar 
niet kunnen doorgaan. Er is een nieuwe afspraak gepland in de loop van maart om de acties op punt te stellen. 
Sinds het wegvallen van de medewerker die ons vanuit de intercommunale ondersteunde, is het niet zo evident 
meer om alles georganiseerd te krijgen. Het gaat om een takenpakket dat een gemeentelijke medewerker er 
bovenop heeft gekregen. Zij is nu volop bezig met duurzaamheid in het aankoopbeleid, maar dat heeft tijd nodig. 
De indicator is dus inderdaad niet voltooid, maar zal zeker verder worden opgevolgd. 

Koen Kerremans merkt op dat het bestuur toch signalen geeft dat het duurzaamheid belangrijk vindt. Zo werd 
bijvoorbeeld het burgemeestersconvenant ondertekend. Dat is geen vrijblijvend engagement. 

Schepen Ingeborg Van Hoof beaamt dat. Duurzaamheid is belangrijk, bijvoorbeeld ook wat de daling van de 
CO2-uitstoot betreft. 

Koen Kerremans waarschuwt ervoor dat de klok tikt. Duurzaam aankoopbeleid leidt tot minder structurele 
uitgaven. Hij stelt vast dat de bevoegde ambtenaar zwaar belast wordt met andere dossiers waar duidelijk 
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voorrang aan wordt gegeven. Hij roept op om de nodige actie te ondernemen om het dossier vooruit te doen 
gaan. 

Burgemeester Walter Horemans legt nog uit dat er niet alleen geld werd voorzien om het 
burgemeestersconvenant te ondertekenen, maar dat dat budget ook bedoeld is om een plan uit te werken. We 
zullen voortdurend warm worden gehouden om met bepaalde zaken rekening te houden wanneer er een 
beslissing genomen moet worden. 

Leen Janssens vindt het jammer dat bepaalde doelstellingen steeds op de lange baan worden geschoven. 

Burgemeester Walter Horemans geeft aan dat we moeten roeien met de riemen die voorhanden zijn. 

Koen Kerremans concludeert hieruit dat duurzaamheid dus geen prioriteit is. 

Burgemeester Walter Horemans vindt dit niet terecht. De gemeente heeft jarenlang een medewerker van de 
intercommunale betaald om bepaalde projecten uit te werken. 

Leen Janssens wil weten waarom de branddetectie in de sportschuur niet zal worden geplaatst. 

Schepen Jan Hendrickx licht toe dat de brandweercommandant de situatie heeft bekeken en tot de conclusie is 
gekomen dat het niet nodig is om een branddetectiecentrale te plaatsen. Een gewone melder volstaat, omdat er 
niet gekookt wordt en dergelijke. 

Koen Kerremans vraagt waarin de opmerking bij actie 4.1.2.1 kadert. 

Schepen Eddy Verstappen legt uit dat dit gaat om deel 2 van het RUP zonevreemde bedrijven. Deel 1 is in orde; 
deel 2 moet nog worden gestart. Omtrent het meningsverschil met Ruimte Vlaanderen zal hij de nodige info 
opvragen en achteraf bezorgen aan de raadsleden. 

Schepen Jan Hendrickx voegt toe dat Igemo een eerste ontwerp zou voorleggen in de loop van deze maand. 
Dan wordt het ook duidelijk welke bedrijven onder welke voorwaarden geregulariseerd kunnen worden. 

Leen Janssens heeft vragen bij de indicator bij actie 4.2.3.2. Het gaat om slechts één controle op het 
vrachtverkeer per kwartaal. 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er wel degelijk meerdere controles worden uitgevoerd en dat er 
eveneens regelmatig boetes worden uitgeschreven. Deze indicator dient dus aangepast te worden. 

Leen Janssens vraagt of het correct is dat er slechts zes werkdagen per kwartaal worden besteed aan het 
onderhoud van de fietspaden (actie 4.3.1.3). 

Schepen Willy Beullens verklaart dat de indicator de doorlooptijd betreft van het behandelen van werkorders. Hoe 
lager de score, hoe positiever dus. 

Koen Kerremans merkt op dat de communicatiemiddelen op punt worden gesteld, maar er wordt niet gescoord 
op de effectiviteit van de kanalen. Hij vraagt of dit onderzocht kan worden in de toekomst. 

Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. De online kanalen zijn eenvoudig op te volgen en ook voor de 
andere kanalen bestaan er bepaalde meetmethodes. Hij zal aan de communicatieambtenaar vragen om hierover 
regelmatig een rapport op te maken, dat kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
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Enig artikel 

De gemeenteraad neemt kennis van de eindrapportering van het budget 2014. 

11. Finilek – investeren in Wind4Flanders (Berlaar) 
 
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 

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

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

Gelet op het feit dat Finilek op verzoek en voor rekening van de gemeente aandeelhouder is van EGPF; 

Gelet op het reglement van de algemene vergadering van Finilek voor het beheer van de participaties in EGPF 
en Wind4Flanders; 

Gelet op de aangetekende brief van 16 december 2014 van Finilek; 

Overwegende dat een participatie in de opvolger van EGPF, Wind4Flanders, de productie van windenergie 
bevordert en de gemeente op deze wijze bijdraagt tot het opwekken van hernieuwbare energie; 

Overwegende dat het investeringsbedrag voor rekening van de gemeente door Finilek wordt gefinancierd via 
vreemde middelen; 

Overwegende dat in het budget geen uitgavekredieten moeten worden voorzien; 

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 

Koen Kerremans kondigt aan dat Groen zich wenst te onthouden, niet vanuit een aversie tegen investeringen in 
windenergie, maar omdat er in Berlaar vijf jaar lang gewerkt is aan een project rond windmolens dat bijna kant-
en-klaar was, maar geen steun heeft gekregen van de gemeente, waardoor het geen kans heeft gemaakt bij 
Ruimte Vlaanderen. Het project is trouwens nog steeds klaar voor gebruik. Het komt raar over dat de gemeente 
nu een signaal wil geven, waar ze in het verleden te kennen gaf dat windmolens oké zijn, maar liefst niet op eigen 
grondgebied. Groen had liever gezien dat het bestuur zich had geëngageerd in een lokaal initiatief, waaraan de 
burger kon participeren, mee eigenaar kon worden en mee kon genieten van gunstige tarieven. De winsten van 
het voorliggende project vloeien eens te meer terug naar de grote spelers, wat een principe is waarvan Groen 
zich wil distantiëren. In Vlaanderen lopen we hopeloos achter; er is geen verbetering qua ruimtelijke ordening; 
dezelfde flauwe argumenten worden gebruikt om elk initiatief neer te sabelen, waardoor we nu reeds aan de 
staart bengelen. Heel veel geld voor energie stroomt nu weg naar Frankrijk. 

Dirk Aras wenst zich eveneens te onthouden, evenwel om een andere reden. Het geld dat nu geïnvesteerd wordt, 
is afkomstig vanuit een uitkoopoperatie uit Electrabel. Nu wordt er een constructie opgezet om datzelfde geld 
opnieuw in Electrabel te krijgen, weliswaar gecamoufleerd in een groen project. Energie is een strategisch goed 
en had verankerd moeten blijven in Vlaanderen. Dit is louter een operatief spelletje om geld dat wetmatig 
weggehaald moest worden, opnieuw binnen te krijgen. 
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Burgemeester Walter Horemans is van oordeel dat de gemeente hiermee een signaal geeft, dat bovendien nog 
een goede investering is. Samen met een aantal andere spelers kunnen we meer bereiken dan een gemeente 
alleen. Dit zal misschien stimulansen geven om meer in actie te schieten. 

Enig artikel 

De gemeenteraad verzoekt Finilek voor rekening van de gemeente Berlaar een maximaal investeringsbedrag te 
onderschrijven tot 31 december 2017 in Wind4Flanders van 34.565,46 euro; 

12. Goedkeuring Social Media Policy 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat er, wegens het invoeren van, onder andere, verschillende Facebook-accounts en een Twitter- 
en Linkedinprofiel voor de gemeente Berlaar en haar diensten, nood is aan een policy met richtlijnen voor het 
omgaan met sociale media; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Dirk Aras heeft de indruk dat er een aantal personeelsleden zullen worden aangesteld voor het beheer van de 
sociale media. Er zijn verschillende diensten met facebookpagina’s. Hoe wordt er omgesprongen met de tijd die 
hieraan wordt besteed? Wat is de exacte bedoeling ervan? Hoe gaat de gemeente om met de bedenkelijke 
privacy policy van facebook? 
 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat de gemeente tegenwoordig niet meer om de sociale media heen 
kan. Het is dan wel belangrijk om een aantal afspraken te maken. Deze policy is een poging om de spelregels op 
een heldere manier uit te leggen. Het is uiteraard niet de bedoeling dat een aanzienlijk deel van de werktijd 
hieraan wordt besteed. Hier moet het gezond verstand primeren. Wat de privacy policy van facebook betreft, 
ondersteunt de gemeente mee de algemene beweging om facebook onder druk te zetten om dit binnen de 
perken te houden. Deze problematiek overstijgt de gemeente. 
 
Dirk Aras vraagt of het correct is dat er nu verschillende facebookpagina’s zullen worden opgezet? 
 
Schepen Stefaan Lambrechts zegt dat deze pagina’s al bestonden. 
 
Secretaris Anja Neels vult aan dat de bestaande initiatieven onder de loep werden genomen en omgezet naar 
bedrijfspagina’s i.p.v. persoonlijke accounts, zoals het ook hoort in de social media wereld. Qua tijdsbesteding 
worden er afspraken gemaakt met de betrokken medewerkers, die ook worden opgevolgd. Het heeft geen zin om 
social media af te blokken op de werkvloer. Dat werkt in de praktijk eerder contraproductief. Wat de 
facebookpagina van Berlaar betreft, is het zo dat er op een kleine zes weken tijd meer dan 350 volgers 
aangemeld zijn en dat we bij het plaatsen van berichten merken dat er een ruim bereik is. Het grote voordeel van 
social media is dat we onmiddellijk kunnen nagaan hoe een bericht wordt bekeken en gedeeld. Het gaat om 
bijkomende communicatiekanalen, waarvan het merendeel wordt opgevolgd door de communicatieambtenaar, 
die kan reageren namens de gemeente Berlaar. 
 
Enig artikel 
De Social Media Policy, zoals opgesteld in bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd en zal als bijlage toegevoegd 
worden aan het arbeidsreglement.  
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BIJKOMENDE PUNTEN 
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN VOLGENDE PUNTEN OP DE 
AGENDA GEPLAATST DOOR: 
 
Raadsleden: Koen Kerremans en Leen Janssens 
 
13.I. Hondenlosloopzone 
 
Het is ons allen bekend dat “open ruimte” in Vlaanderen een issue is. Decennia al worden decreten en wetten 
ingesteld die aandacht vragen voor de goede omgang met de beperkte ruimte. Toch gaat het innemen van open 
ruimte driftig voort en weten we niet meer waar we zullen uitkomen. Meerdere groepen van mensen menen ook 
zonder meer gebruik te kunnen maken van de open ruimte. Naast projectontwikkelaars en bedrijven zijn er ook 
de uiteenlopende verenigingen die open ruimte nodig hebben. Meer en meer komen al deze groepen met elkaar 
in conflict. Dat komt omdat er geen afspraken zijn. Of beter gezegd omdat de geldende afspraken niet worden 
nageleefd. Elke groep van gebruikers meent rechten te kunnen doen gelden op de beschikbare open ruimte. Het 
lijkt wel onoplosbaar, te meer omdat ons stresserende manier van leven bovendien meer en meer mensen in hun 
vrije tijd naar het buitengebied drijft. De overheid dringt er ook meer en meer op aan om de beschikbare open 
ruimte open te stellen aan het grote publiek. Hoewel dit een verdedigbaar idee is leidt het tot nog meer 
conflictsituaties. Als groene partij willen we aandacht vragen voor dit gegeven. We willen daarbij mee op zoek 
gaan naar goede denkpistes, goed overleg en goede oplossingen. Het lijkt ons evident dat een en ander best 
begint met het maken van eenvoudige goede afspraken. Het is van groot belang iedereen hierbij te betrekken, 
meer bepaald en in eerste instantie alle georganiseerde gebruikers. Vandaag zijn we gestoten op een specifiek 
probleem dat deel uitmaakt van de beschreven bredere problematiek. Vele hondeneigenaars ontdekken het 
buitengebied van onze gemeente. Ze zien er een paradijs van ruimte in waar hun geliefde huisdier de vrijheid 
vindt om naar believen rond te hossen. Dat lijkt voor de meesten onder ons eerder onschuldig te zijn, ware het 
niet dat hetzelfde buitengebied al enkele functies moet vervullen. Concreet zijn er , naast uiteraard onze 
landbouwers, ook natuurwerkers én jagers medegebruiker van bepaalde regio’s van ons buitengebied. Sedert 
twee jaar proberen natuurwerkers en jagers een modus Vivendi te vinden en te zoeken naar gemeenschappelijke 
doelstellingen. Één van deze doelstellingen is om het wildbestand te doen toenemen in de groene gebieden. Tot 
ontgoocheling van de betrokken vrijwilligers moeten we vaststellen dat het wildbestand eerder afneemt dan 
toeneemt. Verschillende oorzaken kunnen aan de basis liggen van deze evolutie. Beide partijen zijn het erover 
eens dat het sterk toegenomen aantal loslopende honden zeker een belangrijke factor is die moet aangepakt 
worden. Reeën en fazanten komen niet meer terug wanneer ze éénmaal zijn  
opgeschrikt door een loslopende hond. Het is daarom dat de groene partij dit probleem onder de aandacht wil 
brengen. Concreet vraagt Groen Berlaar of het gemeentebestuur bereid is om rond deze problematiek de nodige 
initiatieven te nemen die tot een duurzame oplossing kunnen leiden. We denken hierbij aan communicatie 
(gemeenteblad, borden, …) en sensibilisering, overleg met natuurwerkers, jagers en hondeneigenaars (via onze 
hondenscholen?) en een geloofwaardig handhavingsbeleid. Tevens willen we vragen of het bestuur bereid is op 
zoek te gaan naar ruimte waar een “hondenlosloopzone” zou kunnen ingericht worden. We denken dat er nood is 
aan een dergelijk aanbod.  
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat er inmiddels contact werd opgenomen met een hondenschool in 
Berlaar. Er zijn inderdaad wel wat problemen om een hondenlosloopzone te organiseren, maar het bestuur is in 
ieder geval bereid om hierover te praten. Dit is een agendapunt dat op de volgende milieuraad aan bod kan 
komen, zodat er een debat kan worden gevoerd met vertegenwoordigers van natuurverenigingen en van de 
landbouw. Vooral die laatste categorie ondervindt problemen met loslopende honden, vaak van mensen die van 
buiten Berlaar komen. Hier moeten we aandacht aan besteden, zonder echter meteen de belofte te doen om 
hiervoor een grond ter beschikking te stellen. Misschien kan dit wel in samenwerking met een hondenschool. 
Daarnaast is er zeker meer toezicht nodig op het lijnen van honden. 
 
Koen Kerremans is van oordeel dat hierover een maatschappelijk debat moet plaatsvinden. Mensen moeten 
worden aangesproken op hun plichten, maar niet iedereen reageert hier even vriendelijk op. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof bevestigt dat er wel wat sensibilisering mogelijk en nodig is. 
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Burgemeester Walter Horemans zal de politie bevragen en aanmanen om de GAS-reglementering toe te passen. 
Hij heeft bovendien navraag gedaan bij de hondenclubs en bij een aantal notoire hondenliefhebbers onder de 
eigen personeelsleden en concludeert uit deze gesprekken dat zij geen vragende partij zijn voor een 
hondenlosloopzone. Die brengt immers ook een aantal nadelen en gevaren met zich mee. Dat moet allemaal 
meegenomen worden in een onderzoek. Daarnaast is hij van mening dat alle hondeneigenaars aangemoedigd 
moeten worden om met hun huisdier naar de hondenschool te gaan. 
 
 
Raadslid Dirk Aras: 
 
13.II. Interpellatie omtrent de beveiliging van persoonlijke gegevens door de gemeente Berlaar  
 
De Vlaamse Toezichtscommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer maakt er zich ernstig 
zorgen over dat de steden en gemeenten onze persoonlijke gegevens onvoldoende beveiligen. De commissie 
maakte dat in november vorig jaar bekend via de media.  
Steden en gemeenten hebben toegang tot heel wat databanken waarin persoonlijke gegevens zijn opgeslagen. 
Zij zijn verplicht een informatieveiligheidsconsulent te hebben. Die consulent moet een veiligheidsplan opstellen 
over hoe de gemeente omgaat met gevoelige informatie en hoe ze die beschermt.  
Volgens de commissie mankeert het hier en moeten de steden en gemeenten dringend de situatie verbeteren.  
Vandaar volgende vragen:  
- Hoe schat het gemeentebestuur het veiligheidsrisico in dat Berlaar in deze kan lopen ?  
- Heeft Berlaar een informatieveiligheidsconsulent ?  
- Zo ja, wie is dat ? Hoe is die georganiseerd ?  
- Zo niet, hoe komt dat ?  
- Heeft Berlaar een informatieveiligheidsplan ?  
- Indien ja, wat houdt dit plan in grote lijnen in en hoe wordt de beveiliging georganiseerd ?  
- Indien niet, hoe komt dat ?  
- Binnen welk tijdsbestek worden welke maatregelen desgevallend genomen ?  
 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat er in Berlaar op de gemeenteraad van 20 mei 2014 werd beslist om 
hiervoor beroep te doen op de diensten van KINA pv. Dat is een vereniging van OCMW’s in de provincie 
Antwerpen, die in 2002 de machtiging kreeg om namens haar leden op te treden als veiligheidsconsulent. Het 
OCMW van Berlaar doet al jaren beroep op de diensten van KINA. Aangezien er een verregaande integratie 
tussen het OCMW en de gemeente op stapel staat, was het een logische beslissing van de gemeenteraad om 
ook voor de gemeente beroep te doen op dezelfde instantie. Doordat er vele besturen beroep deden op de 
diensten van KINA, hadden zij onvoldoende personeel. Zij hebben recent een bijkomende stafmedewerker 
aangeworven, die na een korte inloopperiode ter plaatse komt om een informatieveiligheidsbeleid uit te werken 
en uit te voeren. Op papier voldoen we dus momenteel aan de voorwaarden, maar het is zeker de bedoeling om 
binnen afzienbare tijd ook concreet aan de slag te gaan. 
 
Dirk Aras concludeert dat de gemeente op dit ogenblik dus niet over een plan beschikt. Hij vraagt hoe het gesteld 
is met de sancties die in de pijplijn zitten voor gemeenten zonder plan. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts neemt aan dat de nodige plannen zeer binnenkort zullen worden opgemaakt, 
waardoor de gemeente dan ook volledig in orde is. 
 
Dirk Aras wil weten hoe het gesteld is met de beveiliging nu. Wie is daarbij betrokken? 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat de gemeente beschikt over alle standaard beveiliging die voorzien 
wordt via Remmicom. 
 
 
13.III. Interpellatie aangaande het uitdoven van Gesco-contracten  
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De Vlaamse steden en gemeenten tellen zo’n 29 000 gesco’s. Gesco werd in 1989 opgestart als 
tewerkstellingsprogramma en was bestemd om langdurig en laaggeschoolde werkzoekenden aan een baan te 
helpen in de niet-commerciële sector.  
Nieuwe aanvragen zijn niet meer mogelijk. De Vlaamse regering heeft beslist de bestaande gesco-betrekkingen 
bij de lokale besturen te regulariseren. Dit houdt in dat de steden en gemeenten die contracten vanaf 1 april 2015 
moeten omzetten in gewone arbeidscontracten. Zij krijgen daarvoor vanaf dit jaar echter 5% minder van de 
Vlaamse regering dan voorheen.  
De kans bestaat dan ook dat de lokale besturen een aantal van die contracten niet zullen verlengen. Naar 
schatting zet dit ongeveer 1 500 banen op de helling. Hoe het zal verlopen met de gesco’s in bijvoorbeeld de 
buitenschoolse kinderopvang, is nog niet zeker. Er wordt gewerkt aan enkele opties waarvan één voorziet in 
eveneens een overdracht van 95% van de middelen en een andere in het uitdoven ervan. Hierdoor zouden op 
termijn (een timing is nog niet voorzien) ook nog eens 2 000 gesco’s in de kinderopvang kunnen verdwijnen.  
Welke gevolg heeft de beslissing van de Vlaamse regering voor Berlaar ?  
 
Zie antwoord bij punt 2. 
 
 
Raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen en Liesbeth Ceulemans: 
 
13.IV. Goed parkeren kan je leren 
 
Volgens ons moet je dat niet leren, maar gewoon willen doen. Dit heeft iets met mentaliteit te maken. In het 
persbericht ‘Hinderlijk parkeren, iets wat je kan afleren’ van de politie lazen we dat er vanaf 1 november 2014 
strenger zou gecontroleerd worden? 
We zijn ondertussen 4 maanden verder. Wat zijn de resultaten en hoe worden die gemeten? Waar worden die 
gemeten? Zijn er knelpunten? Waar en wanneer situeren zich de grootste problemen? Hoeveel overtredingen 
van foutparkeren werden er vastgesteld in deze periode? Werden er pv’s opgemaakt? Hoeveel? Werd er al een 
evaluatie gemaakt? Als die controles uitgevoerd worden door de politie is er dan geen vertraging omwille van de 
bekende verhoogde waakzaamheid? Wat is het effect van deze goedbedoelde actie? 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er midden september een parkeerfirma werd aangesteld om 
controles uit te voeren. Deze controles zijn beperkt tot de zones voor kortparkeren (max. 30 min). De firma is nu 
zowat een half jaar bezig en de resultaten zijn duidelijk merkbaar op het terrein. Het parkeerprobleem is 
grotendeels opgelost. De plaatsen die voorheen constant bezet bleven, zijn nu terug beschikbaar. Recent kregen 
we nog enkele aanvragen om enkele kortparkeerzones bij te creëren. Het overzicht van de reeds uitgeschreven 
boetes geeft aan wanneer en waar er boetes uitgeschreven zijn. Het gaat om een totaal van 93. Bijkomend heeft 
het college onlangs beslist om bij elke stedenbouwkundige aanvraag voor meergezinswoningen een verplichting 
op te leggen om per woongelegenheid min. 1,5 autostaanplaats te voorzien op het eigen terrein. Dit wordt ook in 
onze buurgemeenten Lier en Heist-op-den-Berg zo toegepast. Op deze manier proberen we auto’s uit de 
dorpskern te houden. Ook bij de oprichting van het nieuwe gemeentehuis zal rekening gehouden worden met de 
parkeerproblematiek. Wat de actie ‘hinderlijk parkeren’ van de politie betreft, werd de communicatie gevoerd via 
verspreiding van affiches bij de lokale handelaars, in winkels en in openbare gebouwen in onze politiezone. De 
doelstelling van het betreffende actieplan was tweeledig. Naast enerzijds het sensibiliseren van de bestuurders 
voor het vermijden van foutief en hinderlijk parkeergedrag (aan de hand van berichten en een verkeersquiz via 
website en facebook, persbericht, affiches) met het oog op het nastreven van een mentaliteitsverandering, lag 
anderzijds de repressieve focus op het intern ontwikkelen en starten van een eenduidig verbaliseringsbeleid met 
betrekking tot hinderlijk parkeergedrag met ingang vanaf 1 november 2014. Om een zo groot mogelijk draagvlak 
te creëren bij de eigen medewerkers bij het verbaliseren van hinderlijke parkeerovertredingen werd in 
samenspraak met hen tijdens interne opleidingsdagen een ‘top 5’ samengesteld van inbreuken die de meeste 
hinder veroorzaken, namelijk 

1. Stilstaan en parkeren op een parkeerplaats voorbehouden aan personen met een handicap 
2. Stilstaan en parkeren op een voetpad waardoor voetgangers verplicht worden om zich op de rijbaan te 

begeven 
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3. Stilstaan en parkeren op een fietspad waardoor fietsers verplicht worden om zich op de rijbaan te 
begeven 

4. Stilstaan en parkeren op minder dan 5 meter voor en op een oversteekplaats voor voetgangers/fietsers 
5. Stilstaan en parkeren op minder dan 5 meter van een hoek met een kruispunt  

Bij wijze van kick-off datum voor het ‘nieuwe’ verbaliseringsbeleid werd intern én naar de buitenwereld 1 
november 2014 als startdatum gecommuniceerd, wat uiteraard niet wil zeggen dat voordien de hierboven 
vermelde of andere hinderlijke parkeerovertredingen niet werden geverbaliseerd. In het kader van het actieplan 
2014 werd begin januari 2015 reeds een eerste evaluatie gemaakt. Wat betreft de inbreuken uit de ‘top 5’ werden 
in de periode van 1 november 2014 tot 1 januari 2015 66 PV’s opgemaakt: 

1. Stilstaan en parkeren op voetpaden (23 PV’s) 
2. Foutief parkeren op mindervaliden plaatsen (13 PV’s) 
3. Parkeren op oversteekplaatsen (11 PV’s) 

vormen de meest vastgestelde inbreuken. 
 
Ter vergelijking: wat de inbreuken uit de ‘top 5’ betreft werden er in de periode van 1 januari 2014 tot 1 november 
2014 210 PV’s opgemaakt. Gelet op de eerste cijfers is er dus een stijging merkbaar van het aantal vastgestelde 
inbreuken uit de ‘top 5’. Uitdaging blijft om de eigen medewerkers in de toekomst alert te houden voor het 
bestendigen van het verbaliseringsbeleid. 
 
Ronny Van Thienen informeert of er een opsplitsing kan worden gemaakt. Deze cijfers betreffen de politiezone, 
maar hij is geïnteresseerd in de stand van zaken voor Berlaar. 
 
Burgemeester Walter Horemans zal dit navragen. 
 
Ronny Van Thienen voegt toe dat er nog steeds dezelfde overtredingen plaatsvinden door dezelfde personen. Hij 
heeft het gevoel dat er inderdaad een mentaliteitswijziging is op het vlak van kortparkeren, maar voor de rest ziet 
hij niet veel effect.  
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de mentaliteitswijziging niet alleen nodig is bij de bestuurders, 
maar evenzeer bij de agenten, die alerter moeten zijn. Hiervoor is een blijvende sensibilisering nodig. 
 
13.V. ‘Asociaal’ en ‘brandweer’, woorden die niet rijmen. Wordt brandweer ‘business’? 
 
Sinds 1 januari 2015 is de brandweer geen materie meer voor het gemeentebestuur. Vanaf dan behoort Post 
Berlaar samen met nog 14 andere ‘posten’ tot de brandweerzone Rivierenland. Binnen de brandweerorganisatie 
drong een reorganisatie zich zeker wel op. Alle begin is moeilijk en Sp.a Berlaar gelooft zeker in het slagen 
ervan. 
Maar wij hebben toch nu al enkele bedenkingen. Wij als gemeentebestuur kunnen daar niets aan doen, maar de 
eerste stap die gezet werd was het in groep promoveren van het managementteam. Een stevige loonsverhoging 
vanaf de eerste dag! Het eerste bericht dat daarop volgde ging over het feit dat er het eerste werkingsjaar al 
weinig middelen (geld) zullen voorzien worden. Sp.a vindt dat een organisatie die het label ‘hulpverleners’ draagt 
wel enig sociaal gedrag mag vertonen. Zichzelf verrijken en rekeningen beginnen maken is wel een beetje de 
trend tegenwoordig, want verschillende interventies die eerder door de belastingbetaler (het gemeentebestuur) 
gedragen werden zullen nu betaald moeten worden door het slachtoffer. 
Enkele voorbeelden: 
Het verwijderen van wespennesten was gratis en zal nu € 30 kosten! Wie is er verantwoordelijk wanneer er bijv. 
verwikkelingen zouden zijn na een wespensteek door een wesp die normaal zou verdelgd worden door de 
brandweer maar dat niet gebeurde omwille van te duur? Is het goed voor mens, natuur en dier wanneer mensen 
zelf het heft in handen nemen en al hun overjaarse gifbussen gaan leegspuiten? 
Het bevrijden van mensen uit liften. Ook hier moet eerst ‘getekend ‘ worden door de persoon (in de lift) of de 
syndicus van het gebouw. Gaan we naar Amerikaanse toestanden? 
Het redden van dieren. Wat gebeurt er als dieren niet ‘mogen’ gered worden omdat hun baasje vreest de 
brandweerinterventie financieel niet aan te kunnen? 
Wij vinden dat de zone het (te) hard speelt. Niet iedereen heeft zo een hoog loon! 
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Wat kan het gemeentebestuur doen? 
Er zijn twee opties. Ofwel redeneert het gemeentebestuur dat ‘de brandweer’ verleden tijd is, ofwel engageren we 
ons om de gezondheid en de veiligheid van onze bevolking optimaal te verzekeren. Daarom vraagt Sp.a dat het 
gemeentebestuur deze interventies wil blijven bekostigen. Wespennesten verdelgen zou ong. € 5000 kosten op 
jaarbasis. De anderen tussenkomsten zijn bijna verwaarloosbaar. 
Engageer u als sociale gemeente en kies voor uw inwoners. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de gemeenteraad niet langer bevoegd is voor dergelijke 
beslissingen. De problematiek werd aangekaart in het zonecollege en de zoneraad, waar het managementteam 
een uitgewerkt voorstel heeft gepresenteerd. Er zijn de nodige vragen bij gesteld, want diverse gemeenten 
komen uit het tijdperk waarin alles gratis was. Boekhoudkundig is echter gebleken dat het budget dat ter 
beschikking is gesteld om de brandweerzone te runnen waarschijnlijk onvoldoende zal zijn. De raming van 
inkomsten op basis van het retributiereglement bedraagt bijna 1 miljoen euro. De bijdragen zijn voorlopig op 
vraag van verschillende gemeenten beperkt gebleven en zullen geëvalueerd worden na één jaar. Het is 
belangrijk dat mensen beseffen dat het oproepen van de brandweer gepaard gaat met een bepaalde kost die ten 
laste van de gemeenschap komt. Voor dringende interventies wordt er uiteraard geen rekening gepresenteerd, 
maar er wordt eigenlijk te snel naar de brandweer gebeld, waardoor het onbetaalbaar wordt. Dat dit in de praktijk 
niet prettig is voor de brandweerlui, is verstaanbaar. 
 
Dirk Aras argumenteert dat de mensen opgeroepen worden om wespennesten en processierupsen te melden. 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat, maar voegt eraan toe dat het verdelgen van wespennesten vrij 
intensief is en vaak onnodig wordt aangevraagd. 
 
Dirk Aras is het niet eens met deze stelling. De brandweer evalueert bij een oproep eerst zelf of het nodig is om 
ter plaatse te komen. Hij vreest dat mensen nu zullen proberen om de problematiek zelf op te lossen, wat tot 
gevaarlijke situaties kan leiden. 
 
Rudy Nuyens is van oordeel dat het nodig is om de bevolking goed te informeren. 
 
Burgemeester Walter Horemans is dit zeker van plan. Hij benadrukt dat de werking geëvalueerd zal worden na 
één jaar. 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 21.55 uur. 
 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 

_____________________________ 
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