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GEMEENTERAAD D.D. 21 APRIL 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 (vanaf punt 2), Silvain VERTOMMEN en Maria 
VERVLOET, raadsleden 
Anja NEELS, gemeentesecretaris  

 
De voorzitter opent de vergadering om 20 uur. 
 

OPENBARE ZITTING 
 
1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 17 maart 2015 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 17 maart 2015 wordt het verslag met 
eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 
2. Achtkant – samenwerkingsakkoord groepsaankopen 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op het decreet intergemeentelijke samenwerking d.d. 6 juli 2001; 
Overwegende dat Achtkant een feitelijke samenwerking is inzake groepsaankopen tussen de lokale besturen die 
deel uitmaken van Projectvereniging Kempens Karakter, zijnde: Berlaar, Grobbendonk, Herentals, Heist-op-den-
Berg, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte, Vorselaar; 

Overwegende dat groepsaankopen o.a. schaalvoordelen en efficiëntiewinsten bieden; 

Overwegende dat het aangewezen is om de bestaande samenwerking en de organisatie van groepsaankopen 
van Achtkant te formaliseren; een ‘samenwerkingsakkoord groepsaankopen Achtkant’ werd opgemaakt en wordt 
nu ter goedkeuring voorgelegd; dit samenwerkingsakkoord zal bij elke Achtkant-groepsaankoop integraal van 
toepassing zijn op elk deelnemend bestuur. 

Overwegende dat per groepsaankoop één van de deelnemende gemeenten als Opdrachtencentrale zal optreden 
in de zin van 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. 

Overwegende dat de gemeenten de verbonden entiteiten (OCMW, AGB, brandweerzone, politiezone, …) de 
mogelijkheid kunnen bieden om tevens te participeren aan de Achtkant-groepsaankopen. Deze participerende 
verbonden entiteiten dienen eveneens het samenwerkingsakkoord groepsaankopen Achtkant goed te keuren; 

Overwegende dat deelname per groepsaankoop wordt beslist; 

Overwegende dat een belangrijk uitgangspunt van dit samenwerkingsakkoord is dat de deelname aan een 
Achtkant-groepsaankoop verbindend is voor een bestuur door de goedkeuring van het definitieve bestek. Het 
bestuur is vervolgens gebonden door het resultaat van de gunningsprocedure dewelke door de 
Opdrachtencentrale gevoerd wordt; 
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BESLUIT EENPARIG 

Dirk Aras vraagt meer toelichting over de entiteiten die naast de gemeente kunnen deelnemen, zoals bijvoorbeeld 
AGB’s. Is het zo dat de gemeente deze entiteiten expliciet moet uitnodigen of worden zij stelselmatig op de 
hoogte gebracht van op te starten opdrachten? 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de gemeente hierin inderdaad de sturende rol op zich neemt. Er is 
een actief mail-netwerk tussen de deelnemers opgezet, waardoor alle mogelijke kandidaten continu geïnformeerd 
worden over mogelijke groepsaankopen. 

Artikel 1 

De raadsbeslissing van 24 februari 2015 (punt 4) wordt opgeheven. 

Artikel 2 

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het onderstaande 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. Deze entiteiten zullen zelfstandig en rechtstreeks 
participeren aan de groepsaankoop in geval van deelname. Deze deelnemende entiteiten dienen het 
samenwerkingsakkoord eveneens goed te keuren. De bepalingen van dit samenwerkingsakkoord zijn bijgevolg 
integraal van toepassing op deze deelnemende verbonden entiteiten.  
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.  
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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. 
 
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. 
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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. Elke gemeente kan de verbonden entiteiten uitnodigen om te participeren 
aan deze groepsaankoop. Elke verbonden entiteit neemt rechtstreeks deel aan de groepsaankoop. 
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. 
Indien overleg niet noodzakelijk is, zal per e-mail gecommuniceerd worden. 
 
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. 
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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. Op verzoek van het deelnemend bestuur wordt een 
origineel ondertekend uittreksel van het gunningsbesluit overgemaakt. 
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.  
 
3. Pidpa - beslissing inzake de vaststelling van het mandaat van afgevaardigde van de gemeente voor de 
algemene vergadering van Pidpa op  15 juni 2015 wat betreft de agendapunten statutenwijziging en 
kapitaalverhoging 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat het 
mandaat van de afgevaardigde voor elke algemene vergadering dient te worden vastgesteld; 
 
Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene vergadering en dat van lid 
van een van de andere organen; 
 
Gelet op artikel 22 van de statuten van Pidpa; 
 



 8 

Gelet op de algemene vergadering van Pidpa die zal plaats hebben op maandag 15 juni 2015 op het 
administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen; 
 
Gelet op het voorstel van statutenwijziging dat werd overgemaakt aan het gemeentebestuur op 23 februari 2015, 
dit conform artikel 39 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking dat stelt dat uiterlijk 90 
kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, het ontwerp van 
statutenwijziging aan de deelnemers dient overgemaakt te worden;  
 
Gelet op het feit dat het voorstel van statutenwijziging voornamelijk bepalingen inhoudt die erop gericht zijn de 
kwestie van de in het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 voorziene uittreding van de provincie Antwerpen uit 
Pidpa adequaat te regelen; 
 
Gelet op de beslissing van 23 februari jl. van de raad van bestuur van Pidpa om 20.000 aandelen A (aandelen 
van het compartiment A = watervoorziening), met een nominale waarde van 2,5 euro/aandeel, uit te geven, 
waarop de gemeentelijke deelnemers vooraf kunnen  inschrijven. Gelet op het feit dat deze uitschrijving van 
aandelen erop gericht is inzake aandelen een billijk evenwicht te realiseren tussen het compartiment 
watervoorziening enerzijds en de rioleringscompartimenten anderzijds; 
 
Gelet op het feit dat met brief van 26 februari 2015 aan onze gemeente kennis werd gegeven van het voorstel 
van kapitaalverhoging en dat onze gemeente kan intekenen op een pro rata deel, 187 van die 20.000 aandelen 
A, waardoor onze gemeente haar positie als deelnemer van Pidpa kan versterken; 
 
Gelet op het feit dat het aantal aandelen A waarop onze gemeente kan intekenen gebaseerd is op het laatst 
gekende officiële bevolkingscijfer (dd. 1 januari 2015) en gelet op het feit dat onze gemeente eventueel kan 
intekenen op een hoger aantal aandelen A ingeval één (of meer) gemeentelijke deelnemer(s) haar (hun) recht op 
het inschrijven op aandelen A niet zou(den) uitoefenen. Gelet op het feit dat de volstorting van de aandelen kan 
gebeuren na de algemene vergadering van 15 juni 2015 en dat de raad van bestuur (in zijn vergadering van 19 
oktober 2015) op basis van de volstorting van de aandelen de kapitaalverhoging zal afhandelen; 
 
Gelet op het feit dat de raad van bestuur van Pidpa een bijzondere toelichting heeft verstrekt over de elementen 
wat betreft het voorstel van statutenwijziging en over de elementen inzake de voorgestelde kapitaalverhoging;     
 
Gelet op het feit dat Pidpa de leden van het college van burgemeester en schepenen, de gemeentesecretaris en 
de financieel beheerder heeft uitgenodigd op  de toelichtingsvergaderingen dd. 10 en 13 maart 2015 waarop het 
voorstel van statutenwijziging en het voorstel inzake kapitaalverhoging werd toegelicht;  
 
Gelet op het feit dat over de decretaal bepaalde agendapunten voor de algemene vergadering van 15 juni 2015 
(jaarverslag en jaarrekening over het jaar 2014 en het verslag terzake van de commissaris-revisor) op 27 april 
2015 zal worden beslist door de raad van bestuur van Pidpa, waarna  de gebruikelijke -  uitnodiging en globale 
agenda (en de bijhorende stukken inzake voormelde agendapunten) van de algemene vergadering zal worden 
meegedeeld; 
 
Gelet op de artikelen 19 tot en met 26 van het gemeentedecreet in verband met de vergaderingen en de 
beraadslagingen van de gemeenteraad; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de 
gemeenteraad; 
 

BESLUIT met 17 ja-stemmen tegen 1 nee-stem bij 3 onthoudingen 

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

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

Koen Kerremans polst naar de meerwaarde van deze operatie voor de gemeente. 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat deze aandelen een behoorlijke waarde hebben. Elke gemeente 
zal hierdoor iets meer draagkracht krijgen binnen Pidpa. Uiteraard is de gemeente niet van plan om deze 
aandelen ooit aan te spreken. Daarnaast is het de bedoeling om het evenwicht te bewaren tussen de Hidrorio-
gemeenten en de louter drinkwater-gemeenten. 

Koen Kerremans vraagt waarom de gemeente dan op meer wil intekenen dan noodzakelijk. 

Gezien de waarde van de aandelen is burgemeester Walter Horemans van oordeel dat dit geen slechte strategie 
is. Hij veronderstelt evenwel dat alle gemeenten zullen deelnemen, omdat ze de gelegenheid krijgen om de 
aandelen stevig onder de handelswaarde aan te kopen. 

Dirk Aras stelt dat het uitkopen van de provincie los staat van deze aandelenoperatie. Hij vraagt zich af hoe de 
aankoopprijs van de aandelen werd bepaald, gezien het feit dat deze een heel stuk onder de handelswaarde ligt. 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit ter akkoord werd voorgelegd aan de reguleringscommissie. 

Dirk Aras wil weten of de gemeente dividenden uitgekeerd krijgt van Pidpa. 

Burgemeester Walter Horemans zegt dat dat niet het geval is. Het geld wordt gebruikt voor het deels financieren 
van bepaalde gemeentelijke projecten, bijvoorbeeld de Pastorijstraat in Berlaar. 

Dirk Aras vraagt zich af waarom Pidpa een evenwicht wil bewaren tussen de Hidrorio- en de 
drinkwatergemeenten. Hij vindt het logisch dat de eerste categorie een overwicht heeft, gezien de 
bevoegdheidsoverdracht die gebeurd is. Hier zou een compensatie tegenover mogen staan. Daarbij komt dan 
nog dat de evenwichtsoefening nu gebeurt aan de hand van de verkoop van aandelen aan een nominale waarde 
van pakweg 100 jaar geleden. Hij is van oordeel dat dit een kunstmatige operatie is. 

Koen Kerremans antwoordt dat dit een interessant onderwerp is, dat evenwel voorbij gaat aan de gemeentelijke 
bevoegdheden. Hij voorspelt dat deze materie op provinciaal niveau nog heel wat zand zal doen opstuiven. 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de door de raad van bestuur van Pidpa voorgelegde diverse 
wijzigingen aan de statuten van Pidpa, na artikelsgewijze behandeling leidende tot de goedkeuring en vaststelling 
van de statuten zoals opgenomen als bijlage bij de oproeping tot deze algemene vergadering.  
 
Artikel 2 
Ingetekend wordt op het aan de gemeente toekomende 'pro rata' deel van de uitgeschreven 20.000 aandelen  A, 
nl.  187 en zal de volstorting ervan doen na de algemene vergadering van 15 juni 2015 die beslist over de 
kapitaalverhoging en de toebedeling van het aantal aandelen per gemeente.   
 
Artikel 3 
Voor het geval één of meer gemeentelijke deelnemers niet zouden intekenen op een pro rata deel van de  
uitgeschreven 20.000 aandelen  A, wordt tevens ingetekend op het 'pro rata' deel van de aandelen A waarop niet 
wordt ingeschreven door die andere gemeente(n) en zal de volstorting ervan eveneens gebeuren na de 
algemene vergadering van 15 juni 2015 die beslist over de kapitaalverhoging en de toebedeling van het aantal 
aandelen per gemeente.  
In de eerstvolgende budgetwijziging wordt krediet voorzien. 
  
Artikel 4 
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Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering van 15 juni 2015, 
overeenkomstig deze beslissing te stemmen, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt 
samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze algemene vergadering. 
 
Artikel 5 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een 
afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. 
 
4. Goedkeuring overeenkomst van akte tot vestiging van een recht van erfpacht  Melkouwensteenweg 
2590 Berlaar ten gunste van FC Heikant 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 43; 

Gelet op de  Wet van 10 januari 1824 op het erfpachtrecht; 

Gelet op de beslissing van het college van 9 april 2015; 

Gezien de vereniging dit perceel grond met sportgebouw nodig hebben voor de uitoefening van hun activiteiten; 

Gelet op het hiernavolgend ontwerp van recht van erfpacht opgemaakt door notaris Cuvelier , Markt 85 2590 
Berlaar; 

__________________________________________________________________________________________ 

 Rep. nr. ERFPACHT datum: 

_____________________________________________________________ 

 

 Het jaar tweeduizend vijftien. 

 Op ***. 

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

Zijn verschenen: 

 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 handelen, ingevolge een besluit van het schepencollege van ***, 
waarvan een afschrift samen met deze akte zal worden overgeschreven. 

 Ondernemingsnummer BE 0207.537.339 rechtspersonenregister Mechelen. 

 Hierna genoemd "de erfpachtgever". 

 Welke verschijner verklaart bij deze een recht van erfpacht te verlenen, overeenkomstig de wet van 10 januari 
1824, op de hierna beschreven onroerende goederen, 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: 
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 De vereniging zonder winstoogmerk "F.C. BERLAAR-HEIKANT", met zetel te 2590 Berlaar, 
Melkouwensteenweg 73, met ondernemingsnummer 0414.528.708, waarvan de statuten opgesteld werden op 1 
augustus 1974, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 1974 onder nummer 7264. 

 Alhier vertegenwoordigd door: 

 1) De Heer Geert Fierens, voorzitter, wonende te 2590 Berlaar, Sparrenweg nummer 4; 

 2) de Heer Marc Goyvaerts, bestuurder, wonende te 2590 Berlaar, Schuttershof nummer 7; 

 3) de Heer Dirk Van Hoof, bestuurder, wonende te 2580 Putte (Beerzel), Houwstraat nummer 162 B; 

 4) de Heer Benny Maris, bestuurder, wonende te 2590 Berlaar, Melkouwensteenweg nummer 57; 

 5) de Heer Marcel De Ceulaer, bestuurder, wonende te 2590 Berlaar, Schuttershof nummer 4. 

 Handelende in hun hoedanigheid van bestuurders van de vereniging ingevolge artikel 28 van de statuten, en tot 
die functie benoemd bij de bijzondere algemene vergaderinge van 11 mei 1998, bekendgemaakt in de Bijlage van het 
Belgisch Staatsblad van 7 januari 2005 onder nummer 05003531 en bij de bijzonder algemene vergaderingen van 27 
november 2006 en 15 september 2008, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2008 
onder nummer 08161700. 

 Hierna genoemd de "erfpachtnemer". 

 De erfpachtnemer hier aanvaardende, vertegenwoordigd zoals gezegd. 

Gemeente Berlaar (Eerste Afdeling). 

 Een perceel grond met sportgebouw, gelegen te Berlaar, aan de Melkouwensteenweg, ter plaatse genaamd 
"Heikant", volgens titel bekend ten kadaster sectie C nummers 697/A/2, 697/C/2/deel, 694/A, 698/A, 699 en 717, 
thans bekend ten kadaster sectie C nummers 694/B (29 781 m²) en 698/A (344 m²) met een totale oppervlakte 
volgens titel en kadaster van 3 hectare 01 are 25 centiare (30125 m²).  

Bewijs van eigendom. 

 Het hierboven beschreven onroerend goed hoort in volle eigendom toe aan de gemeente Berlaar, voornoemd, 
om het te hebben aangekocht van de Heer Marc Gysbrechts, cardioloog, te Diest, bij akte verleden voor notaris 
Brigitte Cuvelier te Berlaar op 25 april 2013, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Mechelen op 15 mei 2013 
onder nummer 06518. 

 Het hierboven beschreven onroerend goed hoorde oorspronkelijk onder grotere oppervlakte toe aan 1) de Heer 
Frans Albert Gysbrechts, veearts, echtgenoot van Mevrouw Mathilda Maria Augusta Mesens, te Heist-op-den-Berg, 
voor de naakte eigendom, en 2) de Heer Frans Leopold Gysbrechts, landbouwer en zijn echtgenote Mevrouw Rosalia 
Huybrechts, zonder beroep, te Berlaar, voor het vruchtgebruik, om het in deze verhoudingen te hebben aangekocht 
van de Heer Jozef Constant Frans Maria Michiels te Londen Ontario (Canada) als volgt: 

- deels bij akte verleden voor notaris Lucien Cuvelier te Berlaar op 8 maart 1952, overgeschreven op het 
hypotheekkantoor te Mechelen op 11 maart 1952, boek 5071 nummer 37; 

- deels bij akte verleden voor notaris Karel Verelst te Heist-op-den-Berg op 3 juli 1956, overgeschreven op het 
hypotheekkantoor te Mechelen op 17 juli 1956. 
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 Bij akte van ruiling verleden voor notaris Karel Verelst te Heist-op-den-Berg op 19 maart 1960, overgeschreven 
op het hypotheekkantoor te Mechelen op 26 maart 1960, boek 5961 nummer 11, hebben 1) de Heer Frans Albert 
Gysbrechts, en 2) de Heer Frans Leopold Gysbrechts en zijn echtgenote Mevrouw Rosalia Huybrechts, beiden 
voornoemd, een perceel grond (deel van nummer 697/C) met een oppervlakte van 1 are en 30 centiare verkregen. 

 Mevrouw Rosalia Huybrechts is overleden op 25 december 1970 en de Heer Frans Leopold Gysbrechts is 
overleden op 19 september 1985, waardoor het vruchtgebruik dat zij uitoefenden op het hierboven beschreven 
onroerend goed is komen op te houden. 

 De Heer Frans Albert Gysbrechts, echtgenoot van Mevrouw Mathilda Maria Augusta Mesens, is overleden te 
Heist-op-den-Berg op 23 december 2007 zonder uiterste wilsbeschikkingen te hebben gemaakt, nalatende als enige 
wettelijke en voorbehouden erfgenamen zijner nalatenschap zijn overlevende echtgenote Mevrouw Mathilda Maria 
Augusta Mesens, voornoemd, voor het vruchtgebruik zijner nalatenschap, en zijn enig kind geboren en behouden uit 
zijn huwelijk met Mevrouw Mathilda Maria Augusta Mesens, te weten de Heer Marc Gysbrechts, voornoemd, voor de 
naakte eigendom zijner nalatenschap. 

 Mevrouw Mathilda Maria Augusta Mesens, weduwe van de Heer Frans Albert Gysbrechts, is overleden te Diest, 
waardoor het vruchtgebruik dat zij uitoefende op het hierboven beschreven onroerend goed is komen op te houden. 

Voorwaarden. 

 1. Staat onroerende goederen. 

 Het recht van erfpacht wordt verleend op de hiervoor beschreven onroerende goederen in de staat en 
gelegenheid waarin zij zich thans bevinden, met alle zichtbare en verborgen gebreken, met alle heersende en 
lijdende, zichtbare en niet zichtbare, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden, ook al zijn ze niet 
bekend en met alle gemeenschappen, zonder waarborg omtrent de staat van de gebouwen en de uitgedrukte 
oppervlakte, al overtrof het verschil een/twintigste of meer. 

 De erfpachtnemer verklaart uitdrukkelijk de erfdienstbaarheden en de bijzondere voorwaarden van de 
eigendomstitels van de erfpachtgever en zijn opeenvolgende rechtsvoorgangers te kennen. Hij ontslaat de 
erfpachtgever en de ondergetekende notaris van elke, zelfs beknopte, beschrijving van genoemde bepalingen en 
verbindt er zich toe alle rechten en plichten die er voor de erfpachtgever en voor de erfpachtnemer kunnen uit 
voortvloeien, te eerbiedigen. 

 2. Duur. 

 De erfpacht wordt gesloten voor een termijn van vijftig (50) jaar beginnend vanaf heden en eindigend op ** 
2065. 

 Op het einde van deze termijn zal de erfpacht van rechtswege en zonder opzeg vervallen. De termijn kan in 
gemeen overleg tussen partijen hernieuwd of verlengd worden tot een termijn van negenennegentig (99) jaar. 

 3. Vergoeding.  

 Deze overeenkomst wordt gesloten mits een jaarlijkse vergoeding van VIJFTIG euro (€ 50,00), te betalen aan 
de erfpachtgever voor *** van ieder jaar en voor de eerste maal voor ***. 

 4. Bestemming. 

 De activiteit van de erfpachtnemer op het hierboven beschreven onroerend goed moet een actieve locale 
voetbalploeg blijven. 
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 Iedere wijziging aan die bestemming zal voor gevolg hebben dat het recht van erfpacht van rechtswege, zonder 
opzeg kan verbroken worden door de erfpachtgevev door middel van een aangetekend schrijven en dit zonder enige 
vergoeding ten voordele van de ingebreke zijnde opstalhouder.  

 De stopzetting van de erfpachtnemer zal als gevolg hebben dat het recht van erfpacht zal vervallen tenzij de 
erfpachtgever zijn schriftelijk akkoord geeft.  

 Het overdragen van de rechten van de erfpachtnemer aan een andere vereniging zal eveneens als gevolg 
hebben dat het recht van erfpacht zal vervallen tenzij de erfpachtgever zijn schriftelijke akkoord geeft. 

 5. Gebruik, onderhoud, herstellingen en lasten. 

 De erfpachtnemer is gehouden de in erfpacht aanvaarde goederen te gebruiken en te onderhouden als een 
goed huisvader en het geheel in goede staat van onderhoud en herstelling terug te geven bij het einde van de 
erfpachtovereenkomst. 

 De erfpachtnemer neemt ten laste en dit voor de duur van de erfpacht : 

a) alle belastingen, taksen en andere lasten, waaronder de onroerende voorheffing, die de in erfpacht gegeven 
goederen thans bezwaren of in de toekomst zullen bezwaren. 

 De erfpachtgever zal er nooit kunnen voor aangesproken worden gedurende de termijn dat het recht van 
erfpacht bestaat, evenmin als voor de lasten welke vervallen of ontstaan gedurende deze periode en nog niet betaald 
en/of ingevorderd zijn bij het verstrijken van deze termijn; 

b) alle gewone en buitengewone herstellings- en onderhoudskosten, met inbegrip van de herstellingen veroorzaakt 
door ouderdom, sleet en overmacht, die nodig zijn om de gebouwen begrepen in de erfpacht in stand te houden, 
zonder hiervoor enige vergoeding van de erfpachtgever te kunnen eisen. Bovendien moet de erfpachtnemer 
maatregelen treffen om alle voorzienbare en vermijdbare schade te voorkomen of te herstellen; 

c) alle uitbatingskosten van de bestaande gebouwen; 

d) in het algemeen alle lasten die normaal door de eigenaar worden gedragen. 

 6. Verbeteringen - nieuwe gebouwen. 

 Het staat de erfpachtnemer vrij verbeteringen aan bestaande gebouwen te brengen of nieuwe gebouwen op te 
richten, indien ze noodzakelijk zijn om het doel te volbrengen, volgens de gangbare en wettelijke voorschriften ter 
zake. 

 Ingeval van afbraak, verbouwingen, herconditionering of nieuwbouw, zal de erfpachtgever zijn schriftelijk 
akkoord moeten betuigen met de voorgelegde plannen, alvorens tot uitvoering mag worden overgegaan. De 
uitvoering van deze werken valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de erfpachtnemer. 

 7. Einde van de erfpacht. 

 Bij het einde van de erfpacht, zal de erfpachtgever indien hij de opstallen wenst te behouden, geen vergoeding 
verschuldigd zijn aan de erfpachtnemer. 

 De erfpachtgever zal de erfpachtnemer kunnen verplichten om op het einde van de erfpacht het onroerend goed 
in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. 
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 Bij het einde van de erfpacht mogen de goederen níet belast zijn met enige schuld, inschrijving, voorrecht, 
hypotheek of bezwarende overschrijving. 

 Deze overeenkomst van erfpacht zal van rechtswege ontbonden zijn wanneer de erfpachtnemer de bepalingen 
van de wet op de erfpacht en/of de bepalingen van deze overeenkomst niet naleeft, en dit binnen de drie maanden na 
daartoe formeel in gebreke te zijn gesteld. 

 8. Verzekering. 

 Voor de ganse duur van de erfpacht is de erfpachtnemer verplicht om voor de bestaande en/of nog op te richten 
gebouwen, een verzekering af te sluiten tegen schade veroorzaakt door brand, ontploffing, blikseminslag, neerstorten 
van vliegtuigen, storm en andere verzekerbare risico's bij een verzekeringsmaatschappij door de erfpachtgever 
aanvaard, en die de gebouwen dekt voor de wederopbouwwaarde. 

 De erfpachtnemer zal het bewijs van de betaling van de verzekeringspremies op ieder verzoek van de 
erfpachtgever moeten voorleggen. 

 Bovendien is de erfpachtnemer ertoe gehouden zijn eigen aansprakelijkheid als erfpachtnemer van de 
onroerende goederen te verzekeren tegen alle risico's van burgerlijke aansprakelijkheid, voortvloeiende uit de artikels 
1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek, evenals de lasten te dragen van de verzekering tegen diezelfde 
risico's in hoofde van de erfpachtgever. 

 9. Vernieling van de gebouwen. 

 In geval van gehele vernieling van de gebouwen, door welke oorzaak ook, zowel van de bestaande als van de 
nieuw opgerichte, heeft de erfpachtnemer de keuze tussen het heroprichten van deze gebouwen of de verbreking van 
dit erfpachtcontract.  

 Indien de erfpachtnemer de eerste mogelijkheid verkiest, zal hij zo snel mogelijk beginnen met de wederopbouw 
na voorafgaandelijk de schriftelijke goedkeuring over de plannen en het lastenkohier van de erfpachtgever bekomen 
te hebben. 

 10. Stedenbouw. 

 De erfpachtgever verklaart dat geen verzekering kan gegeven worden omtrent de mogelijkheid om op de 
hiervoor beschreven onroerende goederen te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen, 
die voor bewoning kan worden gebruikt. 

 Geen bouwwerk noch enige vaste of verplaatsbare inrichting, die voor bewoning kan worden gebruikt, mag 
worden opgericht op de goederen, zolang een stedenbouwkundige vergunning niet is afgeleverd. 

 De erfpachtnemer verbindt zich tot naleving van de wetten op de stedenbouw. 

 Bij schrijven van 1 december 2014 heeft de gemeente Berlaar onder andere meegedeeld dat: 

- het onroerend goed volgens het gewestplan Mechelen van 5 augustus 1976 gelegen is in woongebied met landelijk 
karakter (stukje tegen het straat, 694/B) en agrarisch gebied; 

- het onroerend goed gelegen is het gemeente ruimtelijk uitvoeringsplan Zonvreemde sport en recreatie fase 1 van 21 
februari 2013, gewijzigd op 10 november 2014; 

- voor zover bekend voor het onroerend goed een bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning SVA/6304 
werd afgeleverd op 6 maart 2014 voor 4 lichtmasten; 
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- voor zover bekend voor het onroerend goed geen stedenbouwmisdrijven zijn vastgesteld; 

- het onroerend goed gelegen is in woningbouwgebied (vooraan tegen straat). 

 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 (zie hoger); 

- de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens de voormelde brief van de gemeente is: 
woongebied met landelijk karakter (stukje tegen het straat, 694/B) en 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 het deel zou 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 verklaart de erfpachtnemer te zijn gewezen op artikel 4.2.1. Vlaamse codex ruimtelijke ordening. 
Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen. 

 11. De erfpachtgever verklaart de erfpachtnemer 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 27 november 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 relevante gegevens 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. 

 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 erfpachtgever verklaart dat er op de grond van de hierboven beschreven onroerende goederen bij zijn weten 
geen inrichting gevestigd is of was, of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst van in-
richtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken zoals bedoeld in artikel 3, paragraaf 1, van 
het Bodemsaneringsdecreet. 
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 De erfpachtgever verklaart met betrekking tot de hierboven beschreven onroerende goederen geen weet te 
hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de erfpachtnemer of aan derden, of die aanleiding 
kunnen geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit 
verband kan opleggen. 

 Voorzover voorgaande verklaring door de erfpachtgever te goeder trouw afgelegd werd, neemt de 
erfpachtnemer de risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen 
voortvloeien op zich en verklaart de erfpachtnemer dat de erfpachtgever hiervoor tot geen vrijwaring is gehouden. 

 De erfpachtgever verklaart dat bij zijn weten het hierboven beschreven onroerend goed: 
- niet gelegen is in een risicozone voor overstroming; 
- niet gelegen is in een mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse 
regering; 
- niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone zoals vastgesteld door de 
Vlaamse regering. 
 12. Basiswet. 

 Voor het overige verwijzen de partijen naar de wet van 10 januari 1824 betreffende de erfpacht. 

Slotbepalingen. 

 1. De hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen van ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrij-
ving van deze akte. 

 2. Lezing werd door mij notaris Brigitte Cuvelier gegeven van artikel 3.4.7.0.6 en artikel 3.18.0.0.14 Vlaamse 
Codex Fiscaliteit. 

 3. Vaststelling inzake B.T.W. 

 Ondergetekende notaris verklaart lezing te hebben gegeven van artikelen 62 paragraaf 2 en 73 van het wetboek 
van de belasting op de toegevoegde waarde. Hierop heeft de erfpachtgever verklaard dat hij niet belastingplichtig is in 
toepassing van voormeld wetboek. 

 4. Kosten. Alle onkosten, rechten en erelonen dezer zijn ten laste van de erfpachtnemer. 

 5. Identiteitsbewijs. Op zicht der door de wet vereiste bewijsstukken bevestigt de ondergetekende notaris de 
echtheid van de identiteit van de partijen. 

 6. Informatieplicht. De verschijners erkennen dat ondergetekende notaris Brigitte Cuvelier 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. 

 Recht op geschriften. 

 Het recht bedraagt vijftig euro (€ 50,00). 

 WAARVAN AKTE. 

 Gedaan en verleden te Berlaar, ter studie. 
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 Na integrale voorlezing met toelichting, hebben de partijen, vertegenwoordigd zoals gezegd, met mij, notaris, 
deze akte ondertekend. 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

BESLUIT EENPARIG 

Koen Kerremans wil meer toelichting bij de manier van werken. Eerst wordt een sportterrein aangekocht om het 
daarna in erfpacht te geven. Welke rechten heeft de gemeente dan nog op dit terrein? Wat is de langetermijnvisie 
hierachter? 

Schepen Eddy Verstappen verklaart dat de gemeente met de aankoop van het terrein bestaanszekerheid heeft 
willen geven aan FC Heikant. 

Burgemeester Walter Horemans vult aan dat de club anders haar geld had moeten gebruiken om het terrein aan 
te kopen, terwijl ze nu zal investeren in een nieuwe kantine, nieuwe kleedkamers, … FC Heikant is een grote, 
belangrijke club die alle kansen moet krijgen om te blijven bestaan. 

Koen Kerremans juicht zekerheid voor clubs toe, maar hoe zit het dan met de andere clubs? Het lijkt alsof er 
maar één belangrijke sport bestaat in Berlaar. 

Dirk Aras vraagt hoeveel van dergelijke overeenkomsten er momenteel bestaan. 

Schepen Eddy Verstappen licht toe dat chiro Heikant ook over erfpacht beschikt. Met FC De Weerdt is er een 
gebruiksovereenkomst afgesloten. 

Dirk Aras concludeert dat er dus verschillende overeenkomsten bestaan binnen het beleidsdomein sport. Er zit 
geen vaste lijn in. Wanneer de tarieven van de sporthal erbij worden genomen, ontstaat er een amalgaam van 
verschillende manieren waarop clubs behandeld worden. Blijkbaar is de grootte van een club bepalend voor de 
wijze waarop de gemeente wil ingaan op haar vragen. 

Schepen Eddy Verstappen merkt op dat er een verschil is tussen binnen- en buitensporten. 

Dirk Aras maakt hier abstractie van. Inwoners van Berlaar beoefenen een sport en hebben hiervoor ruimte nodig. 
Het accommodatieverhaal in de gemeente draait volledig rond voetbal en misschien nog één andere sport. Er zijn 
voldoende andere sporten die ook terreinen nodig hebben, maar die aan de gemeente nooit kunnen bieden wat 
voetbalclubs wel kunnen bieden. In het beste geval kunnen ze dan een gebruiksovereenkomst afsluiten, maar 
erfpacht valt hiervoor volledig buiten het plaatje. 

Schepen Eddy Verstappen benadrukt dat het hier gaat om erfpacht voor FC Heikant om voldoende zekerheid te 
creëren voor de investeringen die de club wil doen. 

Burgemeester Walter Horemans vult aan dat deze discussie in verschillende gemeenten op tafel ligt. Clubs als 
FC Heikant en SK Berlaar zijn grote verenigingen met veel spelers en veel jeugd. Zij hebben ook wel wat 
onderhoud uit te voeren aan hun terreinen, wat kleinere clubs die gewoon een terrein huren niet hoeven te doen.  

Koen Kerremans stelt dat het argument rond zekerheid ook opgaat voor andere clubs. Er zijn clubs die op 
sterven na dood zijn, omdat ze al jaren geen zekerheid meer hebben in Berlaar. 
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Burgemeester Walter Horemans kondigt aan dat er inmiddels werd beslist om een behoefteonderzoek rond sport 
uit te voeren met de bedoeling dit te laten uitmonden in een sportbeleidsplan voor de komende jaren. Indoor sport 
moet hierin zeker kansen krijgen. Ook het gebruik van de nieuwe sporthal van de zusters moet in dit kader 
bekeken worden. 

Schepen Eddy Verstappen voegt toe dat er een aantal clubs dubbel lopen, omdat er in Berlaar te weinig ruimte 
voor hen is. Het is de bedoeling om hen terug naar de gemeente te halen. Er wordt nu een begeleider aangesteld 
om alle clubs te contacteren en te bevragen. Daarnaast zullen de bestaande en toekomstige 
sportaccommodaties uitgetekend worden. We beperken ons hierbij niet tot de bestaande clubs; er is ruimte voor 
nieuwe sporten. 

Dirk Aras polst naar de eerder uitgevoerde bevraging omtrent sportbehoeften. 

Schepen Eddy Verstappen verklaart dat hierop te weinig respons is gekomen om gedragen conclusies te trekken. 

Dirk Aras wil nog weten hoe het geplande onderzoek zich verhoudt tot het project van de nieuwe sporthal. 

Burgemeester Walter Horemans legt uit dat dit allemaal in één plan vervat zit. Het is de bedoeling om het 
onderzoek af te ronden tegen het einde van dit jaar. 

Artikel 1 

Bovenvermeld ontwerp van vestiging van een recht van  erfpacht aangaande Melkouwensesteenweg 2590 
Berlaar goed te keuren 

Artikel 2 

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

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

 
5. Ontwikkelen site en realisatie van een nieuw administratief centrum - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald art. 27; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, meer bepaald artikelen 111-114; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artiekel 
5, §4; 
 
Gelet op onderstaande motivatie: 
Op basis van het geleverde studiewerk komen we nu in de fase van de marktverkenning met als doel het 
selecteren van een private partner die voor de gemeente in een PPS zal instaan voor Design, Build en Maintain 
tot realisatie van de ambities zoals beschreven in de projectdefinitie. 
  
De finaliteit van deze marktverkenning zal een overeenkomst zijn met de private partner waarin alle 
outputspecificaties tot in detail beschreven zullen staan.  Deze overeenkomst zal een langetermijnovereenkomst 
zijn (grootte orde 30 jaar) waarbij de gemeente en het OCMW de beschikking krijgen over een nieuw 
administratief centrum.  De private partner zal bovendien de nodige publieke omgevingsaanleg uitvoeren en de 
mogelijkheid krijgen om een private ontwikkeling te doen op het projectgebied. 
 
Het volledig uitschrijven van de overeenkomst is technisch complex. Wij zijn als opdrachtgevende overheid 
bovendien niet in staat om nu zonder zicht op de finale uitwerking van de ontwikkeling van de site de specificaties 
eenduidig vast te leggen .  We zijn ook niet in staat om correct in te schatten wat de private markt kan of zal 
bieden als antwoord op de gestelde ambities.   
 
Daarom is voor deze prijsvraag de toepassing van klassieke vormen van prijsvragen binnen de 
overheidsopdrachten (aanbesteding, beperkte offerteaanvraag, onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking,...) niet bruikbaar. Binnen de wetgeving overheidsopdrachten van 15 juni 2006, artikel 27 en art. 
111-114 van het KB van 15 juli 2011 is er een nieuwe vorm van prijsvragen beschreven waarmee dit soort 
complexe opdrachten kan aanbesteed worden, nl. de concurrentiedialoog. 
 
Er kan een beroep worden gedaan op de concurrentiedialoog indien aan de voorwaarden vastgesteld in artikel 
27, eerste zin van de Overheidsopdrachtenwet 2006 is voldaan. Dit artikel luidt als volgt: “Een aanbestedende 
overheid kan de concurrentiedialoog slechts gebruiken in geval van een bijzonder ingewikkelde opdracht, 
wanneer zij:  
1° objectief niet in staat is de technische middelen te bepalen die aan haar behoeften 
kunnen voldoen of te beoordelen wat de markt te bieden heeft op het vlak van technische, financiële of juridische 
oplossingen, en 
2° van oordeel is dat de toepassing van de open of beperkte procedures het onmogelijk 
maakt de opdracht te plaatsen.” 
 
In casu is het gebruik van de concurrentiedialoog met het oog op de uitvoering van de opdracht verantwoord. 
 
Gelet op de goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze – gunning begeleiding gunningsprocedure en 
contract voor de bouw van een nieuw administratief centrum door de gemeenteraad op 20 mei 2014 om een 
studiebureau aan te stellen om de gemeente te begeleiden in de opmaak van het aanbestedingsdossier; 
 
Gelet op de goedkeuring van de gunning van de begeleiding voor de aanbesteding van een nieuw administratief 
centrum door het college van burgemeester en schepenen op 10 juli 2014 waarbij de opdracht aan Grontmij, 
Stationstraat 15,2600 Mechelen werd gegund; 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Ontwikkelen van de site en bouw van een nieuw administratief 
centrum” een selectieleiddraad en beschrijvend document eerste dialoogfase dd. 10 april 2015 werden opgesteld 
door Grontmij, Stationstraat 15, 2600 Mechelen; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de concurrentiedialoog; 
 



 20 

Overwegende dat de publicatie van de aankondiging voorzien is op 28 april 2015; 
 
Overwegende dat de indiening van de kandidatuurstellingen voorzien is op 10 juni 2015; 
 
Overwegende dat de start van de dialoog voorzien is in augustus 2015; 
 
Overwegende dat de sluiting van de dialoog en het contract voorzien zijn in juni 2016; 
 
 Gelet op het meerjarig financieel beleidsplan, waarin het budget voorzien is op registratiesleutel 1419-002-002-
003-001-011999-22101007; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT met 16 ja-stemmen bij 5 onthoudingen 

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

Onthoudingen: Dirk Aras, Swa De Bakker, John Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens  

Koen Kerremans kondigt aan dat Groen zich wenst te onthouden, niet omdat het project slecht zou lopen, maar 
omdat de partij zich afvraagt of er nog voldoende gelegenheid zal zijn tot medezeggenschap. Er zijn nog geen 
concrete plannen, dus nemen ze een eerder afwachtende houding aan. Vooral de financiële kant van de zaak 
wensen ze van dichtbij te kunnen opvolgen. 

Dirk Aras sluit zich aan bij deze bedenkingen en voegt eraan toe dat hij zich vragen stelt bij het moment waarop 
een keuze moet worden gemaakt. Er zullen waarschijnlijk drie projecten worden voorgelegd, waartussen 
onderling amper te schuiven valt. Op een gegeven ogenblik zou het idee kunnen ontstaan dat er een aantal 
ideeën bij elkaar moeten worden gebracht uit verschillende voorstellen, maar dat laat de concurrentiedialoog niet 
toe. 

Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat hiervoor de term ‘cherry picking’ wordt gebruikt, wat betekent dat de 
beste aspecten uit de verschillende voorstellen bij elkaar worden gezet. Concurrentiedialoog wil zeggen dat je 
met iedereen in onderhandeling gaat om zo tot een afgelijnd project te komen. In gesprek gaan betekent ook 
ideeën opdoen. Dat is echter dansen op een slappe koord, waarbij de gemeente rekent op de begeleiding van 
Grontmij, onder andere ook op juridisch vlak. De niet-gekozen leveranciers zullen vergoed worden voor hun 
geleverde inspanningen. 

Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de selectieleidraad en het beschrijvend document eerste dialoogfase dd. 10 
april 2015 opgesteld door Grontmij, Stationstraat 15, 2600 Mechelen.   
 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de concurrentiedialoog. 
 
Artikel 3 
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. 
 
Artikel 4 
De opdracht wordt aangekondigd op e-procurement. 
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Artikel 5 
De kandidatuurstellingen dienen ingediend te worden op 10 juni 2015. 
 
Artikel 6 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien op registratiesleutel 1419-002-002-003-001-011999-22101007.  
 
6. PDPO-project “Buurt- en voetwegen herleven in de regio van Klein-Brabant en de Zuiderkempen”: 
aangepaste engagementsverklaring tussen de familie Hermans-Van Der Wilt en de gemeente Berlaar tot 
realisatie trage weg Ezenhoek-Broekweg (referentienummers 1f.007 en 1f.013) 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 16 september 2008 (punt 26) met betrekking tot de instap van de gemeente 
Berlaar in het PDPO-project “Buurt- en voetwegen herleven in de regio van Klein-Brabant en de Zuiderkempen” 
van IGEMO; 

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

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

Gelet op het raadsbesluit d.d. 17 juni 2014 (punt 27) houdende de engagementsverklaring tussen de familie 
Hermans-Van Der Wilt en de gemeente Berlaar tot realisatie trage weg Ezenhoek-Broekweg (referentienummers 
1f.007 en 1f.013); 

Gelet op de opmerking van de heer Joannes Hermans aangaande voornoemde engagementsverklaring d.d. 17 
oktober 2014; 

Overwegende dat de voorgestelde wijzigingen aan artikelen 4, 5 en 8 van de overeenkomst aanvaardbaar zijn en 
in onderstaande verklaring cursief worden weergegeven; 

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

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

Tussen 
ENERZIJDS, 

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

ANDERZIJDS, 

De gemeente Berlaar 

Vertegenwoordigd door Anja Neels, gemeentesecretaris 

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

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 

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

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

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

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

Artikel 4 
De trage weg wordt toegankelijk gemaakt voor wandelaars. 
Er wordt aan beide toegangen een bord geplaatst ‘honden aan de leiband’. Ook op Ezenhoek in de richting van 
de adressen Ezenhoek 47-53. 
Aan beide ingangen van het pad wordt een wandelsluis geplaatst om de toegang van de wandelweg enkel 
mogelijk te maken voor wandelaars. 

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

Beschrijving van de werken: 

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

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

ursusdraad van +/- 1,5m hoogte van het ZW-hoekpunt van perceel 1-C-218 tot de noordelijke hoek van 
perceel 1-C-134 langs de westzijde van het weiland. Deze wordt geplaatst met de kleine mazen 

onderaan om lammeren en honden maximaal te weren. De steunpalen worden om de 4m geplaatst. 
- Plaatsen van een houtkant van 1m breed, bestaande uit inheemse schaduwsoorten (o.a. hulst) 

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

Beschrijving van de werken: 

- Onderhoud van het pad 



 23 

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

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

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

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

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

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

De voor de aanleg van de trage weg te verwijderen bestaande afrastering blijft eigendom van de eigenaar en 
wordt ter recuperatie aan hem overgedragen. 

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

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

 
Wanneer de weg onrechtmatig wordt afgesloten door de eigenaar kan de gemeente de gemaakte kosten 
verhalen op de eigenaar. 
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Artikel 10 
Noch de gemeente, noch de eigenaar kunnen andere rechten en plichten afleiden dan degenen vermeld in deze 
overeenkomst. 

Artikel 11 
Bij betwisting is de rechtbank van Mechelen bevoegd. 

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

BESLUIT EENPARIG 

Koen Kerremans suggereert om deze trage weg samen in te wandelen. 

Schepen Ingeborg Van Hoof vindt dit een goed idee. 

Koen Kerremans wil weten hoe lang de afsluiting is en of dit alles nog binnen het project valt. 

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat de afsluiting in totaal 1250 meter lang is. Een deel valt nog binnen het 
oorspronkelijke project, een deel neemt de gemeente op zich. Deze trage weg was volledig voorzien binnen het 
project, maar de verbinding in de Constant Verhulststraat is daar op een bepaald moment bijgekomen en heeft 
dan voorrang gekregen. Hierdoor moet de gemeente een deel van deze trage weg zelf bekostigen. 

Enig artikel 

Hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde engagementsverklaring tussen de gemeente Berlaar en de familie 
Hermans-Van Der Wilt in het kader van het project ‘Buurt- en Voetwegen herleven in Klein-Brabant en de 
Zuiderkempen’ voor het deel op gronden 1-C-134 en 218 ter realisatie van een trage wegverbinding tussen 
Ezenhoek en Broekweg. Deze engagementsverklaring vervangt de eerdere engagementsverklaring zoals 
goedgekeurd in raadszitting d.d. 17 juni 2014. 

 

7. Gewijzigd Huishoudelijk Reglement Speelplein Kriebels 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het raadsbesluit van 17/6/2014 (punt 34) houdende het goedgekeurd huishoudelijk reglement van 
Speelpleinwerking Kriebels; 
 
Overwegende dat het terrein aan de Ballaarweg werd aangekocht en dat de werking werd aangepast; 
 
Gelet op het gewijzigd ontwerp van huishoudelijk reglement, opgemaakt door de dienst Vrije Tijd; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
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BESLUIT EENPARIG 
 

Swa De Bakker heeft bedenkingen bij het feit dat ouders hun kinderen moeten registreren via de website en 
online een medische fiche moeten invullen. Wat met ouders die niet over een computer beschikken? 
 
Schepen Willy Beullens antwoordt dat deze ouders welkom zijn bij de Jeugddienst, waar de registratie ter plaatse 
kan gebeuren. 
 
Enig artikel 
 
Keurt het voorgelegde huishoudelijk reglement voor speelplein Kriebels goed met ingang van heden: 
 

Huishoudelijk reglement 
Speelpleinwerking Kriebels 

 
De organisatie 
 
A. De speelpleinwerking wordt georganiseerd door de Gemeente Berlaar in samenwerking met de stuurgroep 
Speelpleinwerking Kriebels. Deze stuurgroep  is gegroeid uit een samenwerkingsverband tussen Kinderland 
VZW en de gemeente Berlaar. 
 
B. De pleinleiding staat in voor de dagelijkse organisatie van de speelpleinwerking. Dat betekent dat zij dagelijks 
de diverse taken (onthaal, middagtoezicht, opbergen materiaal, … ) verdeelt, het team monitoren motiveert en 
superviseert wat betreft activiteitenaanbod en diverse verantwoordelijkheden zoals de fysieke en morele 
veiligheid van kinderen, de materiële verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid voor de goede naam van de 
speelpleinwerking… 
De pleinleiding stelt vooraf weekthema’s op, bereidt een groot spel voor en begeleidt de kinderen en monitoren 
op uitstappen. Ze voorziet elke avond een avondvergadering en een voorbereidingsmoment voor de volgende 
dag. Ze werkt in een vrijwilligersstatuut en ontvangt hiervoor een (forfaitaire) kostenvergoeding.  
 
C. De coördinator organiseert wekelijks een onthaalmoment voor de monitoren in de vorm van een 
maandagmorgenvergadering waar werking en organisatie worden toegelicht. Hij/zij stelt planningen en 
reglementen op, maakt afspraken en kijkt erop toe dat deze worden nageleefd. De coördinator overziet het hele 
gebeuren, zorgt er voor dat ook de weekoverschrijdende activiteiten tot een goed einde worden gebracht. 
 
D. De begeleiding van de kinderen zal gebeuren door monitoren, die werken in een vrijwilligersstatuut en hiervoor 
een (forfaitaire) kostenvergoeding ontvangen. 
 
De deelnemers 
 
A. De speelpleinwerking richt zich naar alle kinderen tussen 5 tot 15 jaar. De kinderen tussen de 5 en 15 jaar 
worden ingedeeld in 5 leeftijdsgroepen op basis van hun geboortedatum. Indien kinderen, omwille van mentale of 
fysieke beperkingen, beter passen in een leeftijdscategorie lager kan dit besproken worden met de coördinator. 
 
B. Wanneer de deelnemers van het speelplein meermaals storend gedrag vertonen, zowel verbaal als fysiek, kan 
de coördinator in overleg met de verantwoordelijke van de dienst Vrije Tijd van de gemeente Berlaar een 
schorsing van de deelnemer voor een bepaalde periode uitspreken. 
 
Periode 
 
A. De speelpleinwerking heeft elke weekdag tijdens de periode van 8 weken in juli en augustus plaats. Inschrijven 
kan van 9u00 tot 9u45 en van 13u00 tot 13u40. 
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B. De kinderen kunnen opgehaald worden ’s middags tussen 11u50 en 12u00 en ’s avonds tussen 16u00 en 
17u00 tijdens het vrij spel. We vragen om deze uren te respecteren. Kinderen afhalen tijdens de activiteiten kan 
bij uitzondering en moet ’s morgens bij het inschrijven gemeld worden. Er kan niet gegarandeerd worden dat alle 
kinderen op elk moment op het speelterrein zijn. Sommige activiteiten kunnen doorgaan in het bos, ‘t stapveld, of 
in één van de binnenlocaties. Ook het maken van een tocht behoort tot de mogelijkheden. 
 
C. De coördinator behoudt zich het recht voor om in overleg met de verantwoordelijke van de dienst Vrije Tijd van 
de gemeente de werkingsperiode op te schorten voor een bepaalde periode.  Dit kan bij gebrek aan voldoende 
monitoren en in geval van afbrekend en negatief gedrag bij één van de deelneem(st)ers. 
 
Infrastructuur 
 
A. De werking gaat door op het speelterrein, met uitgebreide houten spelconstructies, aangepast aan alle 
leeftijden, gelegen aan de Ballaarweg 1a. 
 
Bij slecht weer wordt de werking verplaatst naar: 
* enkele binnenlocaties van de Kinderland VZW; 
* de sporthal na toestemming van de sportfunctionaris. 
Uitstappen naar de markt, het bos, of een andere locatie zijn steeds mogelijk, mits toestemming van de 
pleinleiding of coördinator en de verantwoordelijke van de dienst Vrije Tijd. 
 
B. Bij verplaatsingen kan het speelplein gebruik maken van het busje van de buitenschoolse kinderopvang. Bij de 
daguitstappen op donderdag en de zwembeurten op woensdag wordt er een grote bus ingelegd. 
 
C. Er is voldoende spel- en sportmateriaal voorhanden.  Dat wordt centraal bewaard wordt in het materialenlokaal 
op het speelplein.  
 
Rechten en plichten van de deelnemers 
 
De deelnemende kinderen hebben het recht op een speelse, sportieve en creatieve begeleiding door monitoren. 
De kinderen dienen ingeschreven te worden in het inschrijflokaal en daarvoor het gepaste bedrag of een geldige 
10-beurtenkaart bij zich te hebben. Indien er speciale wensen zijn (vb: vroeger opgehaald worden) moet dit bij de 
inschrijving gemeld worden. 
De kinderen dienen zich te schikken naar de richtlijnen hun opgelegd door de monitoren, de pleinleiding en de 
coördinator. Op en buiten de terreinen gelden een aantal afspraken die geregeld zullen kenbaar gemaakt 
worden. 
 
Beschadigingen 
 
Beschadigingen die veroorzaakt worden door vandalisme zullen hersteld worden op kosten van de ouders van de 
deelnemer die aansprakelijk is. 
 
Ziekte, ongeval en verzekeringen 
 
A. Op de website van de gemeente dient elke ouder zijn kind(eren) vooraf te registreren en de relevante 
medische gegevens aan te vullen.  De medische fiches zullen bewaard worden op de dienst Vrije Tijd.  De 
pleinleiding en coördinator beschikken eveneens over deze gegevens.  De medische gegevens kunnen ook 
persoonlijk bij de dienst Vrije Tijd van de gemeente besproken worden. 
Het is de monitoren verboden deze informatie aan anderen door te spelen dan de verpleegkundige of de arts die 
het kind behandelt. 
 
B. Ongeval of ziekte moet door de monitoren onmiddellijk gemeld worden aan de pleinleiding. De 
verantwoordelijke laat, indien nodig, het kind verzorgen door de verpleegkundige van Kinderland VZW, of laat het 
kind behandelen door een geneesheer. De ouders worden verwittigd bij een ernstig ongeval of ziekte van hun 
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kind. In de mate van het mogelijke zal er rekening gehouden worden met de huisarts die de ouders opgeven via 
de medische fiche.  
 
C. In het monitorenlokaal is een EHBO-koffer aanwezig. Bij verplaatsingen is er voor elke groep een eenvoudige 
EHBO-tas voorzien om mee te nemen. 
 
D. Alle deelnemers aan activiteiten zijn tijdens de speelpleinwerking verzekerd, zowel voor burgerlijke 
aansprakelijkheid als voor lichamelijke ongevallen (polisnr. 45.018.221) 
 
E. De gemeente voorziet eveneens een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (polisnr. 45.203.984) en 
lichamelijke ongevallen (polisnr. 6.050.120) voor monitoren in het vrijwilligersstatuut. 
 
 
Maaltijden 
 
De kinderen brengen eigen boterhammen en drankjes of drinkbeker mee. Kinderen kunnen een gratis beker soep 
krijgen. Tijdens de middag is er voldoende toezicht voorzien. Alle kinderen krijgen als vieruurtje water en een 
versnapering.  Die verschilt van dag tot dag en kan een koek, een stuk fruit of een ijsje zijn. 
Op het speelplein is er een drankfontein voorzien waartoe de kinderen steeds toegang hebben. Bij warm weer 
zullen er tijdens de activiteiten voldoende drankpauzes worden ingelast door de monitoren. 
 
Tarief 
 
Het tarief is vastgesteld in het geldende retributiereglement op het gebruik van Speelplein Kriebels. 
Het tarief van de uitstappen wordt jaarlijks door het college van burgemeester en schepenen bepaald. 
Bij de uitstappen op woensdag en donderdag wordt de dagprijs aangerekend plus de kosten voor de uitstap die 
vermeld staan in de zomerbrochure.  Inschrijven voor uitstappen gebeurt bij voorkeur vooraf en aan het onthaal 
van het gemeentehuis. 
De ouders of hun kinderen betalen per deelnemingsdag.  Dat kan contant bij de start van de dag of de namiddag.  
Ouders kunnen ook een 10-beurtenkaart kopen aan het onthaal van het gemeentehuis.  Als het kind naar het 
speelplein komt wordt de waarde van de deelname op de kaart in mindering gebracht.  Deze kaarten staan op 
naam en kunnen niet gebruikt worden voor uitstappen. 
 
Beeldmateriaal 
 
Bij iedere inschrijving verklaart de ouder zich akkoord dat er beeldmateriaal gemaakt kan worden van zijn/haar 
zoon of dochter. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor publiciteit via één van de gemeentelijke kanalen. 
Als de ouder dit niet wenst dient hij dat voor aanvang van de deelname uitdrukkelijk aan de pleinleiding of de 
dienst Vrije Tijd van de gemeente te melden. 
 
Reglement 
 
Ouders en gebruikers hebben altijd recht op inzage in dit huishoudelijk reglement. Dit kan worden opgevraagd 
aan het inschrijflokaal, op de gemeentelijke dienst Vrije Tijd (Markt 3) en de website van de gemeente Berlaar 
www.berlaar.be. 
 
8. Wijziging retributiereglement op het gebruik van Speelplein Kriebels aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018 en 2019 
 
Gelet op art 173 Grondwet;  
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;  
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;  
 

http://www.berlaar.be/
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Overwegende dat de retributie op de opvang van kinderen op het speelplein dient vastgesteld te worden;  
 
Overwegende dat het belangrijk is de drempel voor kinderen om deel te nemen aan de speelpleinwerking te 
verlagen, ouders te stimuleren hun kinderen een zinvolle vrijetijdsbesteding te laten meemaken in de 
schoolvakantie en hiervoor een startmoment te organiseren; 
 
Overwegende dat het belangrijk is om de speelpleinwerking gezamenlijk en feestelijk af te sluiten op een 
slotmoment en  dat iedereen de kans krijgt om hierop aanwezig te zijn. 
 
 
Na beraadslaging, 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1  
Het raadsbesluit van 22 april 2014 (punt 8), retributiereglement op het gebruik van Speelplein Kriebels 
aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 wordt opgeheven. 
  
Artikel 2 
Met ingang van heden, voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de gemeente 
onder de navolgende voorwaarden de retributie geheven op de opvang van kinderen op het speelplein. Deze 
retributie is verschuldigd door de ouders van het opgevangen kind.  
 
Artikel 3 
Het bedrag van de retributie wordt als volgt bepaald:  
 

• 4 euro per dag per kind 

• 2 euro per halve dag per kind 

 
Artikel 4 
Er wordt vrijstelling verleend voor volgende halve dagen: 
- het startmoment dat wordt georganiseerd in de namiddag van de eerste donderdag van de periode waarin 
speelpleinwerking wordt aangeboden; 
- het slotmoment dat wordt georganiseerd in de namiddag van de laatste donderdag van de periode waarin 
speelpleinwerking wordt aangeboden. 
 
Artikel 5 
De retributie moet betaald worden op het ogenblik van de aanvraag tot opvang, tegen de afgifte van een 
kwitantie. 
 
Artikel 6 
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.  

 
9. Gewijzigd subsidiereglement voor socio-culturele en seniorenverenigingen. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het decreet Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012; 
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Gelet op de raadsbeslissing d.d. 15 juni 2010 (punt 16) houdende het gewijzigd subsidiereglement voor socio-
culturele verenigingen; 
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen een verhoging van de algemene bijdrage wenst 
door te voeren; 
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen verenigingen wil stimuleren om mee te werken 
aan gemeentelijke activiteiten; 
 
Gelet op het advies van de cultuurraad d.d. 3 februari 2015 en de seniorenraad d.d. 13 januari 2015; 
 
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Dirk Aras vraagt zich af waarom seniorenverenigingen apart vermeld worden? Valt hun werking niet onder de 
socioculturele activiteiten? 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat er nu één reglement voorligt voor senioren en socioculturele 
verenigingen, waar er vroeger aparte reglementeringen bestonden. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts vult aan dat de aanzet gegeven werd vanuit de seniorenwerking. Eén van de acties 
omvat namelijk het belonen van verenigingen die meewerken aan gemeentelijke initiatieven. Dat werd besproken 
binnen de seniorenraad, maar op een bepaald moment moet dit vertaald worden in een reglement. Omdat er al 
een reglement voor meewerkende verenigingen bestond binnen de socioculturele sfeer, is er voor geopteerd om 
dat bestaande reglement uit te breiden. Daarnaast was er het idee om de subsidies te verhogen, wat ook 
meegenomen werd in de voorliggende aanpassingen. 
 
Dirk Aras vat samen dat er dus een basissubsidie bestaat en dat er ook aanvullende subsidies mogelijk zijn door 
mee te werken aan gemeentelijke initiatieven. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof beaamt dat, maar bovendien zijn er ook nog de projectsubsidies voor eigen 
initiatieven. 
 
Dirk Aras zegt dat er vroeger al iets dergelijks bestond voor fanfares, maar het verschil schuilt in het feit dat een 
fanfare daar haar eigen werking mocht ontplooien. Met het voorliggende reglement kan een vereniging 
meewerken aan een gemeentelijk initiatief door bijvoorbeeld kelner te spelen, wat niets te maken heeft met de 
werkzaamheden van de vereniging zelf. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof licht toe dat de socioculturele verenigingen er ook in het verleden voor konden 
opteren om mee kaarten te verkopen voor een gemeentelijk initiatief, waarbij ze dan een deel van de opbrengst 
van de kaartenverkoop terugkregen in de vorm van subsidies. Al deze vormen van samenwerking zijn nu vertaald 
in een degelijk subsidiereglement. 
 
Rudy Nuyens is van oordeel dat dit eigenlijk draait om het betalen van inspanningen van mensen. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof argumenteert dat dit aan verenigingen een mooie extra kans biedt om naar buiten te 
treden. Er kunnen bijkomende waardevolle contacten gelegd worden. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts vult aan dat het voor seniorenverenigingen een extra troef kan betekenen om 
samen bepaalde zaken te organiseren. 
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Schepen Ingeborg Van Hoof rondt af door te stellen dat de socioculturele verenigingen vanuit de cultuurraad heel 
wat activiteiten samen organiseren met de gemeente. Er worden werkgroepen samengesteld om dit op punt te 
zetten. Het gaat niet alleen om het logistiek ondersteunen van het evenement op de dag zelf. Ook voordien wordt 
er inhoudelijk sterk samengewerkt om tot een goede activiteit te komen. 
 
Artikel 1 
Navolgend gewijzigd subsidiereglement is van toepassing op de toekenning van subsidies aan plaatselijke socio-
culturele en seniorenverenigingen. 
 
Hiermee worden verenigingen bedoeld die in Berlaar actief zijn in één van de volgende gebieden: 

- amateurkunstbeoefening; 
- volksontwikkeling; 
- culturele vrijetijdsbesteding. 

 
Artikel 2 
 
SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SOCIO-CULTURELE EN SENIORENVERENIGINGEN 

 
HOOFDSTUK I : ALGEMENE BEPALINGEN 
 
1. Erkenning. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist of een vereniging erkend wordt als socio-culturele en 
seniorenvereniging.  
Deze erkenning is nodig om te kunnen genieten van algemene of bijzondere bijdragen met uitzondering van de 
subsidie van het Avondfeest en een subsidie voor projecten van Berlaarse verenigingen en inwoners. 
 
1.1. Erkenningvoorwaarden. 
Om erkend te worden en te blijven moet een vereniging voldoen aan de volgende voorwaarden : 

1. Lid zijn van de cultuurraad of de seniorenraad (zoals beschreven in de statuten van de desbetreffende 
raad). Om lid te worden van één van deze raden dient een schrijven gericht te worden aan de voorzitter 
van desbetreffende raad; 

2. Culturele of sociaal-culturele activiteiten organiseren in Berlaar en openstaan voor de Berlaarse 
bevolking; 

3. Haar zetel in Berlaar hebben en bewijzen dat minstens 1 bestuurslid in Berlaar woont; 
4. Verenigingen met commerciële doeleinden kunnen NIET als sociaal-culturele of seniorenvereniging 

erkend worden; 
5. Politieke partijen, vakbonden, mutualiteiten en beroepsverenigingen die sociaal-culturele activiteiten 

organiseren kunnen niet erkend worden, en enkel van de bijzondere bijdrage voor het 
Avondfeestgebruik maken; 

6. Een vereniging komt in aanmerking voor erkenning wanneer zij kan bewijzen dat zij gedurende een 
volledig werkjaar actief is in de gemeente op sociaal-cultureel gebied. Zij moeten bestaan op 1 
september en actief zijn tot 31 augustus van het volgende jaar om erkend te worden, een 
jaarprogramma of verslag kan bewijs leveren. Een vereniging kan een erkenning aanvragen binnen dit 
eerste werkjaar, mits toevoeging van bewijsstukken. Zo kunnen zij, indien ze door het college erkend 
worden, in september na het eerste werkjaar reeds genieten van de subsidie; 

7. De eventuele controle van de gemeente aanvaarden. 
 
1.2. Erkenningaanvraag. 
De aanvraag moet gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen. Een aanvraagformulier voor 
erkenning (bijlage 1) kan verkregen worden bij de dienst Vrije Tijd te Berlaar. 
 
Bij de aanvraag moeten de volgende documenten zitten: 

1. De statuten of, als die er niet zijn, de doelstellingen van de vereniging; 
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2. De lijst van bestuursleden (minimum 3) met hun naam en adres en telefoonnummer (eventueel e-mail-
adres); 

3. Opgave van het aantal leden; 
4. Een verslag, samen met de nodige bewijsstukken over de activiteiten gerealiseerd tijdens het vorige 

werkjaar. 
 

Na behandeling in het schepencollege zal de vereniging van de beslissing van het schepencollege schriftelijk op 
de hoogte worden gesteld. 
 
1.3. Einde van de erkenning 
Er komt een einde aan de erkenning van de vereniging: 

1. wanneer de vereniging in het lopende jaar geen activiteiten heeft ingericht die betrekking hebben op het 
nagestreefde doel; 

2. wanneer de vereniging niet meer voldoet aan één of meerdere voorwaarden gesteld in punt 1.1 van dit 
reglement. 

 
2. Exclusiviteit. 
Verenigingen die via een andere weg subsidies verkrijgen voor hun activiteiten, bijvoorbeeld via de gemeentelijke 
sportraad, de gemeentelijke jeugdraad of de culturele raad van een andere gemeente, komen niet in aanmerking 
voor deze subsidies.  
 
Toelagen i.v.m. vieringen jubilea door verenigingen, mogen worden gecumuleerd alsook een projectsubsidie of 
subsidies m.b.t. het Avondfeest waarvoor een specifieke reglementering is opgesteld. 
 
3. Definitie werkjaar. 
De subsidies worden toegekend voor gepresteerde activiteiten tijdens een werkjaar lopende van 1 september van 
het voorgaande kalenderjaar tot en met  31 augustus van het lopende kalenderjaar. 
 
HOOFDSTUK II : CRITERIA VOOR DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES 
 
1. Algemene bijdrage. 
De vereniging erkend door college van burgemeester en schepenen en die minstens 1 activiteit heeft 
georganiseerd het afgelopen werkjaar ten behoeve van de bevolking en op het grondgebied van Berlaar kan 
genieten van de algemene bijdrage van 150 euro per werkjaar.  
 
2. Bijzondere bijdragen. 

 
A. Optreden van fanfares en koren tijdens gemeentelijke activiteiten 
Fanfares kunnen genieten van een bijzondere bijdrage door op te treden bij gemeentelijke activiteiten op vraag 
van het gemeentebestuur (zoals Avondfeest, 11- en 21-juliviering, 11-novemberviering e.d.) met een minimum 
representatie van 10 leden per activiteit.  Zij ontvangen per activiteit 250 euro. 
 
B. Meewerkende verenigingen 
Socio-culturele verenigingen en seniorenverenigingen kunnen genieten van een bijzondere bijdrage door mee te 
werken aan gemeentelijke activiteiten op vraag van en aansturen van het gemeentebestuur (zoals Muzikale 
tuinen, Tijd voor Creativiteit,… met uitzondering van het Avondfeest).  De vereniging ontvangt: 
- 200 euro per activiteit en per dag  
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt jaarlijks de activiteiten waarvoor medewerking aan 
verenigingen wordt gevraagd en wat onder medewerking wordt verstaan. 
 
Het totale bedrag van de bijzondere bijdragen mag maximum 1.000 euro per jaar bedragen (exclusief de 
algemene bijdrage). 
 
HOOFDSTUK III: AANVRAAG EN TOEKENNING VAN EEN SUBSIDIE 
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1. Bewijs van activiteiten. 
Activiteiten dienen gestaafd te worden door middel van bewijsstukken: 
Algemene toelage: activiteitenverslag en/of jaarprogramma 
Optreden van fanfares: programmablad of folder en een lijst van de leden die aanwezig waren 
Meewerkende verenigingen: lijst van de leden die meehielpen op de activiteit 
 
2. Aanvraagprocedure. 
Het aanvraagformulier subsidies (bijlage 2) wordt tijdens de maand augustus verstuurd aan alle verenigingen 
erkend door het schepencollege. De aanvraagformulieren moeten elk jaar opnieuw ingediend worden. Voor 1 
oktober moeten deze aanvraagformulieren ingevuld en ondertekend op de dienst Vrije Tijd te 2590 Berlaar 
ingeleverd zijn. De rechthebbenden van subsidies die deze datum van 1 oktober niet respecteren worden 
uitgesloten van betoelaging behoudens bewijs van overmacht. 
 
Indien bij wijze van steekproef door het college van burgemeester en schepen zou worden vastgesteld dat een 
aanvraagformulier niet naar waarheid werd ingevuld, kan er voor het betrokken werkjaar geen subsidie worden 
toegekend. De voorzitter van die vereniging wordt schriftelijk in kennis gesteld en heeft het recht binnen veertien 
dagen het bezwaar van de vereniging te laten weten. Het schepencollege heeft hierin het laatste woord. 
 
3. Afhandeling van de dossiers en uitbetaling. 
De dienst Vrije Tijd onderzoekt alle dossiers en stelt een lijst samen. Het college van burgemeester en 
schepenen keurt deze lijst al dan niet goed. Elke vereniging wordt in kennis gesteld van zijn/haar subsidie. 
 
De subsidies zullen aan de verenigingen worden betaald via overschrijving op het door hen opgegeven 
bankrekeningnummer. Dit rekeningnummer dient op naam te staan van de vereniging en op het 
aanvraagformulier ingevuld te worden. 
Om misverstanden en misbruiken te verhinderen, zullen andere, mogelijke uitbetalingswijzen niet worden 
toegestaan. 
De uitbetaling zal gebeuren uiterlijk op 31 december van het lopende jaar. 
 
Artikel 3. 
Dit toelagereglement geldt vanaf heden 1 juli 2010 en vervangt het subsidiereglement voor socio-culturele 
verenigingen zoals dit werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 15 juni 2010. 
 
 
10. Gewijzigd Toelagereglement i.v.m. vieringen jubilea door verenigingen. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 21 december 2004 houdende het toelagereglement i.v.m. vieringen jubilea door 
verenigingen; 
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de verenigingen die (een veelvoud van) 10 jaar 
bestaan ook een receptie wil aanbieden; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
Voor de erkende verenigingen wordt een huldiging voorzien bij een jubileum van (een veelvoud van) 25 jaar of 
van (een veelvoud van ) 10 jaar.  
 
a. bij een jubileum van 25 jaar of een veelvoud daarvan wordt een toelage van 125 euro toegekend. 
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Het gemeentebestuur maakt de felicitatie over aan de jubilerende vereniging bij het plechtig onthaal (receptie 
inbegrepen) op het gemeentehuis met een beperkte delegatie (bestuursleden en partner). Een vereniging kan 
ervoor opteren dat het gemeentebestuur de felicitaties overmaakt aan de jubilerende vereniging op een receptie, 
georganiseerd op eigen initiatief.  
In dit geval wordt de forfaitaire toelage verhoogd met 

- 80 euro voor verenigingen met maximum 49 leden 
- 160 euro voor verenigingen met minimum  50 en maximum 200 leden 
- 240 euro voor verenigingen met meer dan 200 leden 

 
b. bij een jubileum van 10 jaar of een veelvoud daarvan wordt de vereniging plechtig onthaald met een receptie 
op het gemeentehuis voor een beperkte delegatie (bestuursleden en partner) van de vereniging. 
 
Artikel 2 
De aanvraag dient te gebeuren bij voor het einde van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het jubileum 
plaatsheeft en gestaafd te worden met schriftelijke documenten: oprichtingsdocumenten, krantenartikels, 
documenten van het vorige jubileum en dergelijke. 
De vereniging die opteert om de receptie zelf te organiseren dient een volledige ledenlijst mee te sturen.  
 
Artikel 3 
Deze beslissing vervangt met ingang van 1 september 2015 het raadsbesluit  d.d. 21 december 2004 (punt 29). 
 
11. Gewijzigd subsidiereglement voor projecten  
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het decreet Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 15 april 2008 houdende het gemeentelijk subsidiereglement voor projecten; 
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen verenigingen die seniorenactiviteiten of 
transversale projecten opzetten wil stimuleren. 
 
Gelet op het advies van de cultuurraad d.d. 3 februari 2015 en de seniorenraad d.d. 13 januari 2015; 
 
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Dirk Aras vraagt waarom de jeugdverenigingen bij categorie 1 beperkt worden. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat er een aparte reglementering bestaat voor de jeugd qua organisatie 
van projecten. 
 
 
Artikel 1 
 
Onderstaand ontwerp van subsidiereglement voor projecten wordt goedgekeurd: 
 
Artikel 2 
 

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN 
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1. Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten, worden 
toelagen uitgekeerd voor het inrichten van culturele projecten van 3 categorieën: 

   Categorie 1: experimentele of vernieuwende projecten 
Categorie 2: seniorenactiviteiten 
Categorie 3: samenwerkingsactiviteiten buiten de klassieke verenigingsgrenzen 

 
2. Voor de betoelaging komt in aanmerking:  
 

Categorie 1:  
Eén activiteit per cultureel werkjaar die op het grondgebied van Berlaar ingericht wordt. Deze 
manifestatie dient voor de gemeente een belangrijke uitstraling te hebben.  
 
Categorie 2: 
Één activiteit voor senioren per cultureel werkjaar waarbij de hele Berlaarse seniorenbevolking 
aangesproken wordt. 
 
Categorie 3: 
Eén activiteit voor de Berlaarse burgers per cultureel werkjaar die op het grondgebied van Berlaar 
ingericht wordt en die door verschillende doelgroepen wordt georganiseerd. 

 
3. Voorwaarden van de projecten: 
 

- beperkt in tijd en ruimte; 
- de projecten mogen geen winstoogmerk hebben tenzij de opbrengst een bestemming (goed 

  doel) heeft, die na advies zal goedgekeurd worden; 
- goed omlijnde doelstellingen; 
- geen politieke inslag; 
- Er moet voldoende publiciteit voor gemaakt worden en op alle uitnodigingen en affiches moet 

vermeld staan “met medewerking van de gemeente Berlaar”; 
- De periode waarvoor men een toelage kan aanvragen, loopt van 1 september tot 31 augustus. 
 

 Categorie 1: 
- een openbaar karakter hebben, m.a.w. door iedereen geweten, voor iedereen toegankelijk; 
- experimenteel of vernieuwend, de specifieke werking van de culturele organisaties overschrijdend; 

 
 Categorie 2: 
 - de doelgroep is de 55-plussers; 

- een openbaar karakter hebben, m.a.w. door iedereen geweten, voor iedereen toegankelijk; 
- de activiteit verschilt van de traditionele werking van de vereniging. 

 
 Categorie 3: 
 - de doelgroep van de activiteit verspreidt zich over verschillende generaties of verschillende 

doelgroepen 
 
 
4. Voor mogelijke betoelaging komen in aanmerking: 
 - één of meerdere erkende verenigingen; met uitzondering van erkende jeugdverenigingen die 

enkel voor projecten van categorie 2 en 3 in aanmerking komen 
- andere groepen en individuen die een culturele activiteit in Berlaar organiseren 
Er kan per organisatie slechts één maal per jaar beroep gedaan worden op deze toelage. 
Elke activiteit kan ook slechts één maal ingediend worden.  De dienst Vrije Tijd houdt een lijst van de 

ingediende activiteiten bij en controleert of een nieuwe aanvraag niet eerder werd betoelaagd. 
 

 
5. Te volgen procedure om in aanmerking te komen:  
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- ten minste 3 maanden voor de aanvang van het project de toelage schriftelijk aanvragen door 
een schrijven te richten aan het college van burgemeester en schepenen (t.a.v. de dienst Vrije 
Tijd); deze aanvragen tot betoelaging moeten gestaafd worden met een volledig programma, 
plaats en datum, een bewijs van de voorwaarden uit punt 3, een raming van de inkomsten en 
uitgaven en de eventuele persmededelingen; 

- twee meerderjarige personen dienen aangeduid te worden als verantwoordelijke inrichters, 
evenals het nummer en de benaming van de bankrekening waarop de toelage gestort kan 
worden. Voor projecten van categorie 3 dient de aanvraag te gebeuren door elk van de 
organiserende verenigingen.  Zij geven elk een verantwoordelijke op. 

- binnen de 2 maanden na het verloop van de activiteit dient een volledige afrekening, gestaafd 
met de nodige bewijsstukken (reeds betaalde facturen) aan de dienst Vrije Tijd toegestuurd te 
worden of alleszins vóór 1 september; een evaluatieverslag over het georganiseerde project 
dient te worden bijgevoegd. 

 
6. De begunstigden aanvaarden door het feit van hun aanvraag de controle van de dienst Vrije Tijd over 

het ingediende dossier. In geval van onregelmatigheden kan de toelage, geheel of gedeeltelijk, niet 
uitgekeerd worden of teruggevorderd worden. Activiteiten waarvoor binnen het kader van dit reglement 
een toelage wordt aangevraagd, kunnen niet meer in aanmerking komen voor enige andere betoelaging. 

 
7.  De Dienst Vrije Tijd onderzoekt de aanvragen, onderwerpt ze voor advies aan de cultuurraad of 

seniorenraad waarna het college van burgemeester en schepenen de aanvragen beoordeelt en het 
bedrag van de toelage vastlegt.  Er wordt 75% van de gemaakte kosten met een maximum van 500 euro 
per project van categorie 1 en met een maximum van 350 euro per project van categorie 2 of 3 
betoelaagd.  Bij projecten van categorie 3 wordt de toelage gelijk verdeeld en vervolgens aan elke 
vereniging overgemaakt. 

 
8. Zo het krediet, ingeschreven in de budget, ontoereikend is om de onder punt 7 vermelde bedragen toe 

te kennen, wordt elke toelage percentsgewijze verminderd in verhouding tot het beschikbare krediet. 
 
Artikel 3 
 
Dit subsidiereglement geldt vanaf heden en vervangt het subsidiereglement voor projecten zoals dit werd 
goedgekeurd door de gemeenteraad van 15 april 2008. 
 
12. Retributiereglement op elektricteitsvoorziening voor ambulante handel op privé domein en openbaar 
domein aanslagjaren   2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 

 
De gemeenteraad,  
 
Gelet op art. 173 Grondwet; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;    
 
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitvoering en de organisatie van ambulante en 
kermisactiviteiten, zoals gewijzigd; 
 
Gelet op het advies van de FOD Economie zoals bepaald wordt in artikel 10§2 van de wet van 25 juni 1993; 
 
Overwegende dat het gepast voorkomt voor deze dienstverlening een retributie te vragen aan de uitbaters van 
ambulante handel;  
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 

BESLUIT EENPARIG 
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Artikel 1 
Met ingang van heden, voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd  ten laste 
van de ambulante handelaars, die een beroep doen op de gemeente voor elektriciteitsvoorziening.  
 
Artikel 2 
De retributie voor de aansluiting inclusief elektriciteitsverbruik bedraagt  3 euro per halve dag. 
 
Artikel 3 
Aansluiting op de gemeentelijke elektriciteitskasten wordt aangeboden indien de juiste infrastructuur voorzien is 
om aansluiting te kunnen maken d.m.v. een tweepolige stekker van 220 V. 
 
Artikel 4 
De retributie wordt betaald na het opmaken van een factuur.  
 
Artikel 5 
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 vóór de uiterste betaaldatum hierop vermeld, verstuurd door het gemeentebestuur. 
 
 
13. BIJKOMENDE PUNTEN 
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN VOLGENDE PUNTEN OP DE 
AGENDA GEPLAATST DOOR: 
 
Raadslid Dirk Aras: 
 
13.I. Interpellatie omtrent de insteek van de gemeente in de beveiliging tegen inbraak in woningen in 
Berlaar 
 
Woninginbraken zijn een permanente zorg in het veiligheidsbeleid, moeten dat ook zijn. In maart jl. riep de 
lokale politie nog op tot verhoogde waakzaamheid naar aanleiding van een reeks inbraken in onze zone.  
 
Wanneer we de publiek beschikbare cijfers voor de politiezone Berlaar-Nijlen bekijken, dan geven die aan 
dat inbraken in woningen in 2012 en 2013 sterk zijn gestegen. 
 
 
BERLAAR - 
NIJLEN  

2000  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 
(*)  

Woninginbraak 
(strikt)  

204  80  81  54  64  73  88  111  128  54  

Woninginbraak 
(ruim)  

223  84  89  63  72  85  90  121  145  61  

 
 
Berlaar ontsnapte niet aan die trend.  
 
Bedoeling van deze interpellatie is vooral een zicht te kunnen krijgen op de maatregelen die onze gemeente 
neemt aangaande de preventie van inbraken in woningen.  
 

1.Op de webstek van de gemeente vinden we onder de titel “Zin in een BIN ?” een oproep (sinds september 
2014 ?) aan de bevolking om een samenwerkingsverband met de lokale politie op te starten om informatie 
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uit te wisselen gericht op onder meer preventie van criminaliteit (buurtinformatienetwerk). Op 9 februari dit 
jaar werd het eerste BIN van onze politiezone opgericht: Kessel-Statie.  

 
- Zijn er in Berlaar intussen initiatieven vanuit de bevolking die het opstarten van een buurtinformatienetwerk 

beogen of erin zouden kunnen resulteren ?  
- Zo ja, welke ?  
- Zo niet, denkt het gemeentebestuur eraan hieromtrent nog informatieve initiatieven te nemen ? Of is 

daaraan volgens het gemeentebestuur geen behoefte ?  
 
Het Vlaams Belang meent dat het zinvol is, zonder een behoefte te willen kweken, af en toe initiatieven (mede) 
gericht op inbraakpreventie in de kijker te zetten.  
 

2. Samen met Igemo organiseerde de lokale politie in oktober vorig jaar een infosessie rond 
inbraakpreventie. Adviseurs zouden de geïnteresseerden informeren over de maatregelen die kunnen 
genomen worden om het huis beter te beveiligen.  

 
 
- Was de sessie succesvol ? Hoeveel deelnemers waren er ?  
- Wie waren de adviseurs (kwalificatie) ?  
- Kende/kent de sessie vervolgactiviteiten ?  
- Speelt de lokale politie (nog) een permanente rol in de informatieverstrekking omtrent preventie van 

inbraken in woningen ?  
- Speelt de gemeente daarin een actieve rol ? Op de gemeentelijke webstek is daarover alleszins niet veel te 

vinden.  
 
3. Op 12 november 2012 stelde de politiezone Berlaar-Nijlen in samenwerking met de PZ Lier een 

brochure inbraakpreventie voor.  
 
- De inhoud van de brochure is nog digitaal beschikbaar via de webstek van de PZ, maar is ze dat ook in 

gedrukte vorm ?  
- Wordt er met die brochure nog actief wat aangevangen of is ze enkel nog – passief – ter beschikking ?  
 
4. Het Vlaams Belang werd ervan geïnformeerd dat een vertegenwoordiger van een firma die huisalarmen 

verkoopt, zich spontaan bij mensen aanbiedt – op zich is dat geen probleem – maar bij het voorstellen van 
zijn product wel aangeeft (op z’n minst doet uitschijnen) dat er een samenwerking met de gemeente zou 
zijn. Mogelijk stelt zich hier wel een probleem. Concreet gebeurde dat half maart.  

 
- Bestaat er een vorm van samenwerking tussen de gemeente Berlaar of de politiezone Berlaar-Nijlen met 

firma’s die huisalarmen aanbieden (specifiek inbraakdetectie en branddetectie) ?  
- Heeft het gemeentebestuur weet van ongeoorloofde verkooppraktijken in dit verband ?  

 
Is het niet opportuun om aan de problematiek van inbraken in woningen, inclusief preventietips en aanbod 
dienstverlening (via) gemeente en politiezone, (nogmaals) aandacht te besteden in de gemeentelijke publicaties? 
Het naderen van de zomervakantie is alleszins een uitstekende periode om de problematiek van woninginbraken 
onder de aandacht te brengen. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de cijfers in de zone inderdaad stijgen, maar dat is vooral te wijten 
aan Nijlen. In Berlaar vallen de cijfers voorlopig nog mee. Het aantal woninginbraken in 2011 bedroeg 15 ten 
opzichte van 90 in de zone. In 2012 44 ten opzichte van 121. In 2013 50 ten opzichte van 145. Een en ander 
heeft te maken met de aanwezigheid van een autosnelweg; dat blijkt duidelijk wanneer de woninginbraken in 
kaart worden gebracht. Er zijn een aantal inbraken geweest in de Ezenhoek en achteraan op de Itegembaan, 
waardoor het idee is ontstaan dat dit een interessant gebied zou kunnen zijn om een BIN op te richten. Een 
tweetal buurtbewoners hebben daarop ook daadwerkelijk initiatief genomen en de buurt bevraagd naar eventuele 
interesse. Er werd dan een infoavond georganiseerd voor de inwoners van de Hertstraat, Ezenhoek, Venushoek, 
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een deel van de Bosstraat en van de Itegembaan met goed gevolg. Het protocol ligt nu ter ondertekening klaar, 
zodat het aan de provincie kan worden overgemaakt. Daarna kan het officiële oprichtingscharter ondertekend 
worden. De borden zijn intussen ook al besteld. Er is ook al een tweede oproep om eenzelfde initiatief te nemen 
in een gebied achter het station. 
 
De infoavond rond inbraakpreventie is niet doorgegaan, omdat er te weinig inschrijvingen waren. Het blijft 
nochtans een interessant gegeven, bijvoorbeeld voor mensen die willen bouwen. De inbraakpreventieadviseurs 
van de politie vervullen intussen een permanente rol van infoverstrekking. Bepaalde agenten zijn hiervoor 
speciaal opgeleid. 
 
Dirk Aras merkt op dat deze informatie amper terug te vinden is op de website van de gemeente. Er moet veel 
doorgeklikt worden alvorens je de correctie informatie vindt. Nochtans is preventie een gemeentelijke taak. We 
staan vlak voor de zomervakantie, wat een inbraakgevoelige periode is. Het zou geen overbodige luxe zijn om 
bijvoorbeeld de rol van de inbraakpreventieadviseurs duidelijk in de verf te zetten op de website. Ook de 
informatiebrochure die hierover werd samengesteld, is digitaal nog terug te vinden, maar je komt bij de 
politiezone van Lier terecht wanneer je ze opvraagt. Deze brochure zou ook op onze website geconsulteerd 
moeten kunnen worden. 
 
Burgemeester Walter Horemans zal hiervoor zorgen. De brochure wordt ook op papier nog vaak gebruikt en 
uitgedeeld. 
 
Wat de verkoop van huisalarmen betreft, benadrukt burgemeester Walter Horemans dat de gemeente met geen 
enkele firma samenwerkt op dat vlak. 
 
Dirk Aras vraagt om dit op te nemen in het gemeentelijke infoblad. 
 
Burgemeester Walter Horemans zegt dit toe. 
 
 
13.II. Interpellatie omtrent de ‘registratie van vrijwilligers’ 
 
Eind maart werd onze afgevaardigde voor de vergadering van het LOK er met een mailbericht van op de hoogte 
gebracht dat “Op het schepencollege van 25 juni 2014 werd beslist dat iedere vrijwilliger zich dient te registreren. 
Daarom werd er een informatienota opgemaakt die u dient te lezen en te handtekenen voor akkoord. Eveneens 
werd er beslist dat u eens per legislatuur een uittreksel uit het strafregister bijvoegt. Hiervoor kan u – indien u dit 
wenst – het volmachtformulier invullen.”  
 
Concreet werd dit bericht dus gestuurd naar iemand die namens een politieke partij een twee à drie keer per jaar 
een vergadering bijwoont.  
 
Dit roept toch enkele vragen op:  
 

- Is zo’n afgevaardigde een vrijwilliger ?  
 
Een vrijwilliger is iemand die vrijwilligerswerk doet. Volgens vrijwilligerswetgeving.be is vrijwilligerswerk “Iets 
‘doen’ in de ruimste betekenis van het woord: bv. een gehandicapte vergezellen naar een concert in het kader 
van een integratieproject, achter de toog staan in de cafetaria van een club, een vakantiekamp begeleiden of 
bestuurstaken opnemen, dat kan allemaal (maar sporten in clubverband, naar een lezing of concert gaan in uw 
vrije tijd, dat is geen vrijwilligerswerk).” Valt louter een vergadering bijwonen onder het uitoefenen van 
vrijwilligerswerk ? Wat dan met de mensen die (namens een politieke partij) vergaderingen van adviesraden 
bijwonen ?  
 

- Waarom worden de partijafgevaardigden die LOK-vergaderingen bijwonen als vrijwilliger 
geregistreerd? Wat ‘doen’ die dan concreet ?  

- Waarom wordt aan die mensen een uittreksel uit het strafregister gevraagd ?  
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Wat ruimer:  
 

- Welke taken en functies worden in Berlaar allemaal als vrijwilligerswerk genoteerd ?  
- Hoeveel vrijwilligers telt onze gemeente ? In welke functies vooral ?  
- Wie daarvan (taak/functie) ontvangt een vrijwilligersvergoeding ?  
- Voor welke vrijwilligersactiviteiten wordt een vergoeding uitbetaald ?  
- Wie van die vrijwilligers, en wanneer, dient een uittreksel uit het strafregister binnen te brengen ?  
 

Schepen Willy Beullens antwoordt dat heel dit initiatief kadert in de nieuwe wetgeving rond vrijwilligerswerking. 
Iedereen die iets onbezoldigd doet voor de gemeente wordt beschouwd als een vrijwilliger. Alle deelnemers aan 
adviesraden, waar geen bezoldiging is voorzien, vallen onder deze categorie. De reden waarom een uittreksel uit 
het strafregister moet worden aangeleverd, houdt verband met het feit dat bepaalde vrijwilligers werken met 
kinderen. Zelfs indien ze afgevaardigd worden vanuit de politieke partijen, is het aanleveren van dit uittreksel dan 
een vereiste. 
 
In Berlaar zijn veel vrijwilligers actief, gaande van compostmeesters tot leden van de adviesraden (archiefraad, 
LOK, seniorenraad, cultuurraad, jeugdraad, sportraad, milieuraad, beheersorgaan bibliotheek, gemeentelijke raad 
voor ontwikkelingssamenwerking, …). Al deze vrijwilligers worden door de gemeente verzekerd, daarom is een 
register noodzakelijk. 
 
Een overzicht van de vrijwilligerswerking in Berlaar: 
 
 
Wat Vergoeding (geldelijk of in natura) Systeem Schatting 

aantal 

Meters en peters zwerfvuil Niets Vergoeding in 
natura 

12 

Kattenvanger 
- € 5 per maand waarin hij/zij als 

vrijwilliger deelneemt aan het 
project 

Forfaitaire 
kostenvergoeding 

1 

Compostmeesters 

- Etentje na verhakseldag, 2x per 
jaar 

- Sponsoring bij de uitvoering van 
een groepsactiviteit (uitstap + 
bbq) 

Vergoeding in 
natura 

10 

Begeleider week van de jeugd - € 30 voor een hele dag 
- € 20 voor een halve dag 

Forfaitaire 
kostenvergoeding 

9 

Begeleider Speelplein 

- € 30 voor een hele dag als 
animator of + 18 jarige 

- € 15 voor een hele dag als 
stagiair animator 

Forfaitaire 
kostenvergoeding 

50 

Begeleider buitenspeeldag - € 30 voor een hele dag 
- € 20 voor een halve dag 

Forfaitaire 
kostenvergoeding 

0 

Begeleider kleuterinstuif - € 30 voor een hele dag 
- € 20 voor een halve dag 

Forfaitaire 
kostenvergoeding 

3 

Begeleider Sporteldag - € 30 voor een hele dag 
- € 20 voor een halve dag 

Forfaitaire 
kostenvergoeding 

1 

Begeleider Snack - € 30 voor een hele dag 
- € 20 voor een halve dag 

Forfaitaire 
kostenvergoeding 

5 



 40 

Vrijwilliger Sinterklaasfeest - € 20 voor een halve dag Forfaitaire 
kostenvergoeding 

0 

Leden van de Archiefraad 
(adviesraad) Niets Vergoeding in 

natura 
10 

Leden van de Lokaal Overleg 
Kinderopvang (adviesraad) Niets Vergoeding in 

natura 
15 

Leden van de Seniorenraad 
(adviesraad) 

2 afgevaardigden mogen gratis mee met 
de uitstippeling van de seniorenreis 

Vergoeding in 
natura 

20 

Leden van de Cultuurraad 
(adviesraad) 

Jaarlijks Opening Culturele Jaar: korte 
muzikale voorstelling met aansluitend 
een receptie 

Vergoeding in 
natura 

40 

Leden van de Jeugdraad 
(adviesraad) 

- Pizza tijdens eerste jeugdraad 
van het jaar 

- ijsje in de zomer 
- voor alle monitoren en leiding 

van de jeugd: bbq aan 
democratische prijs + gratis 
opleiding 

Vergoeding in 
natura 

15 

Leden van de Sportraad 
(adviesraad) 

- Dagelijks Bestuur: Etentje in 
december met partner 

- Hele adviesraad: Wat hapjes en 
drankjes tijdens de vergadering 
in juni 

Vergoeding in 
natura 

8 

Leden van de Milieuraad 
(adviesraad) 

- Educatieve uitstap (jaarlijks) 
- Koffiekoeken bij het bedelen van 

plantjes of kippen i.k.v. de actie 
Behaag het Landschap of de 
kippenactie 

Vergoeding in 
natura 

15 

Beheersorgaan bibliotheek 
(adviesraad) Niets Vergoeding in 

natura 
15 

Gemeentelijke Raad voor 
ontwikkelingssamenwerking 
(GROS) (adviesraad) 

Niets Vergoeding in 
natura 

10 

 Totaal schatting: 
 
227 
 

 
Raadsleden Swa De Bakker en John Steurs: 
 
13.III. Uitwerken van een nieuwe winkelbeleid om de toename van leegstand af te remmen 
 
Net als elders in Vlaanderen kampt Berlaar met een toenemende leegstand in de winkelkernen. SamBA stelt voor 
dat de gemeente Berlaar, samen met de ZOB, een beroep doet op de provinciale detailhandel coach Ben Op de 
Beeck om de problemen aan te pakken en een nieuw winkelbeleid uit te werken. Intussen zijn er in onze 
provincie twintig clusters van gemeenten die een coaching traject volgen. In Berlaar blijft het wederom stil met 
toenemende leegstand te gevolg. We hadden graag een initiatief van de schepen van lokale economie gezien.  
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In een naburige gemeente Herenthout stonden staan er vandaag nog 12 panden leeg. Sinds de begeleiding van 
de provincie Antwerpen raakten 7 panden terug ingevuld.  
 
Mogelijks kan de gemeente samen met ZOB een inspraakmoment met handelaars organiseren over de toekomst 
van de detailhandel. De provinciale detailhandel coach kan hier voor begeleiding zorgen en mee een 
actieplan/toekomstvisie uitwerken.  
 
Leegstand te Berlaar:  
1. Mobitronics, Markt  
2. Bastiaens foto, Markt  
3. Schoenen Bally, Markt  
4. Lingerie Maëlle, Markt  
5. Kapsalon Hairshock, Dorpsstraat  
6. ’t Hoeveke, Dorpsstraat  
7. Deliche, Dorpsstraat  
8. Wine & Wellnessboutique, Dorpsstraat  
9. Schoenen Bally, Markt  
10. Droogkuis Presto Shop, Stationsstraat  
11. Broodjeszaak Krokantino, Stationsstraat  
12. Bakkerij Augustijnen, Stationsstraat  
13. Café Central, Misstraat  
14. Vroegere Aldi, Stationsstraat  
15. Tecno, Stationsstraat  
16. Kippenwinkel, Aarschotsebaan  
17. Lenie Bon, Dorpsstraat  
18. ….. 
 
Schepen Willy Beullens antwoordt dat er al een tijdje plannen bestaan om met de provinciale detailhandelcoach 
een project op te zetten. De problematiek van leegstand werd al op één van de vorige raden besproken. Een 
gemeente kan aan de economische realiteit zelf niet veel veranderen. Een recente studie van Ondernemen 
Vlaanderen toont immers aan dat de meeste leegstand gecreëerd wordt door de economische crisis. Dat is ook 
het geval in Berlaar. Voor beginners is het daarenboven moeilijk om aan kredieten te geraken als gevolg van de 
bankencrisis. 
In januari was er reeds een overleg met Hilde De Ridder, waar er afgesproken werd om een individueel traject 
van 20 dagen begeleiding op te zetten. De aanvraag hiertoe werd reeds ingediend, zodat we nu wachten op het 
plan van de provincie. Intussen wordt er onder meer overwogen om koopzondagen te organiseren om meer 
leven in de brouwerij te brengen. 
 
De problematiek van de pop-up winkels wordt stilaan een juridisch kluwen, wegens de onzekerheid op het vlak 
van handelshuur. Hierdoor zijn verhuurders niet vaak geneigd om panden ter beschikking te stellen. Twee 
volksvertegenwoordigers hebben hier onlangs een wetsvoorstel rond ingediend om de verhuur van pop-up 
winkels tot maximaal één jaar te beperken, zodat er geen juridische mazen in het net overblijven. 
 
Raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen en Liesbeth Ceulemans: 
 
13.IV. Cultuur en besparingen 
 
Door toedoen van onze regering(en) en hun beleid van ‘doorsturen van de rekening’ dat ze voeren, zijn wij zeer 
bezorgd. Een kwakkelbestuur zoekt en vindt her en der mogelijkheden om niet te opvallend te kunnen besparen.  
Zo zien we duidelijk dat cultuur voor deze machtshebbers als een overbodige dure bijzaak wordt gezien. Terwijl 
de gewone mens zich al stilaan blauw begint te betalen streeft men er langzaam maar zeker naar om hem nu ook 
nog zijn ontspanning af te nemen. Vanaf 2016 is de gemeente niet meer verplicht om een bibliotheek te hebben! 
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Besparingen! Kassa? Vlaamse leeuw Conscience leerde ons destijds met veel moeite lezen, maar wat gaan we 
nu doen? Boeken verbranden? Naar aanleiding van deze creatieve uitspattingen van de Vlaamse regering vraagt 
sp.a Berlaar aan het gemeentebestuur: 
 
 1.  Wat zijn de plannen met onze bibliotheek? 
  Wij zouden graag in een officiële belofte horen dat na 2015 (en later) aan onze bibliotheek niet zal geraakt 

worden. Wij willen geen besparingen voor de bibliotheek en op cultuur in het algemeen. 
 
 2.  Dat cultuur in Berlaar in het algemeen op laag pitje draait staat voor ons vast. 
  Hoe lang is het geleden dat de cultuurraad nog eens vergaderde? 
  Heeft het ook met besparingen te maken? 
 
 3.  In 2013 informeerden we al eens of de cultuurraad al een voorzitter had? 
  Wie is de huidige voorzitter? 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat de bibliotheek in Berlaar recent werd uitgebreid en vernieuwd, zelfs 
nog in 2014. Het is absoluut niet de bedoeling om de bibliotheek af te schaffen. Het is een waardevolle 
ontmoetingsplaats in de gemeente en het bezoekersaantal stijgt nog steeds. 
 
Er staan geen cultuurbesparingen op het programma; de subsidies voor de culturele verenigingen stijgen zelfs. 
De cultuurraad komt viermaal per jaar bijeen, de laatste maal op 3 februari. De volgende vergadering is gepland 
op 27 april. De cultuurraad organiseert heel wat activiteiten, onder andere Erfgoeddag, Muzikale Tuinen, 11 juli-
viering, Tijd voor Creativiteit, Nacht van het Cultureel Erfgoed, opening van het Culturele Jaar, … Er leeft heel 
wat op cultureel vlak. De cultuurraad wordt momenteel geleid door de secretaris van de raad, aangezien er geen 
andere kandidaten zijn. De meeste leden van de cultuurraad zitten in een druk verenigingsleven en hebben geen 
tijd om het voorzitterschap erbij te nemen. 
 
Rudy Nuyens is van oordeel dat Tijd voor Creativiteit niet echt getuigt van creativiteit. Meestal gaat het om 
dezelfde dingen die getoond worden. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof is het hiermee absoluut niet eens. 
 
 
 
Raadsleden Koen Kerremans en Leen Janssens 
 
13.V. Gemeenschappelijk busvervoer  
 
Reeds lang zijn wij vragende partij voor een terugkeer naar het gemeenschappelijk busvervoer. Niemand kan 
ontkennen dat zowel ’s morgens als ’s avonds het centrum van Berlaar te vermijden is. Auto’s, fietsers, 
vrachtwagens en voetgangers eisen hun plaats op. Dat ouders verkiezen om hun kinderen met de auto naar 
school te brengen, is begrijpbaar. Een ongeval zoals enkele weken geleden in Borgerhout, waarbij een 5-jarige 
fietser onder een bestelwagen terecht kwam, is ook hier mogelijk.  
 
Wanneer opnieuw gemeenschappelijk vervoer ingevoerd wordt, zijn ouders niet langer verplicht om hun kind tot 
aan de school te rijden. Hierdoor zullen minder auto’s op de piekmomenten deze verplaatsing maken en minder 
auto’s betekent meer plaats voor zwakke weggebruikers. Meer plaats voor zwakke weggebruikers betekent 
veiliger fietsen. Veiliger fietsen betekent meer mensen die de fiets van stal durven halen en zelf op de fiets 
durven springen. Meer fietsers zet ook meer anderen aan om zelf te fietsen en meer fietsers in Berlaar betekent 
een veiliger Berlaar.  
 
Zoals je wel aanvoelt, het bovenstaande lijstje kan nog veel langer. Wij zijn e van overtuigd dat Berlaar een 
fietsvriendelijke gemeente kan zijn, dat kinderen op een veilige manier op school kunnen komen, dat Berlaar niet 
hoeft stil te staan. Alleen moet de negatieve spiraal doorbroken worden en moet resoluut gekozen worden voor 
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STOP. Stappen en Trappen vinden veel ouders, met reden, momenteel niet mogelijk. Gemeenschappelijk 
vervoer opnieuw invoeren dus.  
 
Het argument dat ook andere gemeentes het busvervoer afgeschaft hebben om financiële redenen gaat voor ons 
niet op. Onveiligheid en stilstand hebben ook een prijs. Naar aanleiding van de gunningsopdracht voor het 
busvervoer naar BKO herhalen wij onze vraag om deze opdracht uit te breiden zodat vanaf september opnieuw 
gemeenschappelijk vervoer ingevoerd wordt.  
 
Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat de financiële kant van de zaak een belangrijke hindernis vormt. Volgens 
het decreet flankerend onderwijs moet de gemeente, wanneer ze busvervoer organiseert voor de gemeentelijke 
scholen, dit eveneens doen voor de andere scholen op haar grondgebied. Berlaar heeft een uitgebreid 
scholennetwerk, wat impliceert dat er minimaal drie bussen nodig zouden zijn om het centrum, het station, 
Heikant en de Zomerstraat te bedienen. Op elke bus moet bovendien begeleiding voorzien worden en er moeten 
van tevoren haltes bepaald worden, aangezien het niet meer toegelaten is om aan elke woning te stoppen. Dat 
betekent dat er nog gestapt of getrapt moet worden naar de vastgelegde bushaltes. Dit heeft vroeger bestaan in 
Berlaar, maar de praktijk wees uit dat de bussen leeg bleven. Uit de samenkomsten met de directies van de 
scholen is bovendien gebleken dat er geen enkele school vragende partij is voor het inrichten van busvervoer. De 
kost om dit alles te organiseren, is te hoog. 
 
Koen Kerremans verklaart dat dit gaat om een beleidsbeslissing. Hij betwijfelt of de scholen geen vragende partij 
zijn; hij kan zich niet inbeelden dat de scholen tevreden zijn met de chaotische, onveilige toestanden die er 
vandaag heersen. Vanuit het standpunt van de ouders wordt dit standpunt alleszins niet gedeeld. Het gaat om 
meer veiligheid en minder vervuiling. Hij stelt vast dat er geen marktbevraging is geweest, dat er geen prijzen 
opgevraagd werden. De heraanleg van de weg om de veiligheid te verhogen gaat veel meer kosten dan het 
inrichten van busvervoer. Het gaat om en bij de 70.000 euro per jaar. Is veiligheid van kinderen dat bedrag niet 
waard? 
 
Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat er ieder jaar acties worden opgezet rond stappen en trappen, maar dat de 
realiteit uitwijst dat er niet gestapt of getrapt wordt. 
 
Koen Kerremans zegt dat dat te wijten is aan de manier waarop de wegen zijn ingericht. Het beleid kiest er nu 
eenmaal voor om niets te veranderen aan deze situatie. 
 
Schepen Willy Beullens refereert naar de prijsvraag naar aanleiding van het busvervoer voor BKO. Dat kost 
40.000 euro per jaar en dat is dan nog maar op heel beperkte schaal. 
 
Leen Janssens polst of dit vervoer niet kan worden uitgebreid tot de scholen. 
 
Schepen Willy Beullens antwoordt dat dit praktisch niet haalbaar is. Sommige kinderen zouden tot anderhalf uur 
op de bus zitten. 
 
Koen Kerremans is van oordeel dat alles start met een marktbevraging, waarna een beleidsplan kan worden 
uitgewerkt. Wat is de waarde van het STOP-principe, wanneer het bestuur niet bereid is om veilige fietspaden te 
maken of bij gebrek daaraan openbaar vervoer te organiseren? Alles wordt op zijn beloop gelaten tot we met z’n 
allen stilstaan. 
 
Burgemeester Walter Horemans meent dat dit een mentaliteitswijziging vereist, die vanuit de gemeente moeilijk 
kan worden aangestuurd. Er zijn ouders die op enkele honderden meters van de school wonen en die hun 
kinderen met de auto tot voor de poort brengen. De school neemt hierin heel wat initiatieven, zonder veel 
resultaat voorlopig. De gemeente zet in op veiligheid door de heraanleg van de Pastorijstraat en het voorzien van 
flitspalen, wat waarschijnlijk meer effect zal hebben dan een schoolbus. 
 
 
13. VI. Openbare verlichting met leds  
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In antwoord op de vraag van een collega-gemeenteraadslid vernamen we dat de gemeente in samenwerking met 
Igemo een lichtplan opmaakte om het verbruik en de daaraan glinkte CO2-uitstoot met 10 tot 15 % te 
verminderen. De financiële besparing is mooi meegenomen en latere vragen tot aanpassingen kunnen steeds 
gelinkt worden aan dit lichtplan. Tevens vernamen we dat ‘waar relevant’ oude armaturen en/of lamptypes 
vervangen worden.  
 
Graag vernemen we of de gemeente vanaf nu bij heraanleg van straten of bij vervangen van armaturen kiest voor 
armaturen met leds. Uit studies blijkt dat leds het beste rendement bieden: een goede, veilige verlichting met een 
minimaal energieverbruik. Daarenboven kunnen deze ’s nachts gedimd worden, waardoor een veel betere 
lichtuniformiteit verkregen wordt ten opzichte van de oude armaturen waarbij ’s nachts alternerend lampen 
gedoofd worden. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat er voor LED-verlichting wordt gekozen in de armaturen die vervangen 
worden. Er is nu al LED-verlichting in de Constant Verhulststraat en het Sint-Lambertusplein. Deze verlichting 
kan ook gedimd worden. 
 
Koen Kerremans suggereert om bij toelatingen aan particulieren om verlichting te plaatsen meteen ook informatie 
mee te geven waar mensen nachtvriendelijke verlichting kunnen vinden. 
 
Burgemeester Walter Horemans belooft dit idee mee te nemen. Dit past mooi in de nog te organiseren 
infoavonden over duurzaamheid. 
 
 
13.VII. Openstellen speelplein Ballaarweg 
 
Naar aanleiding van de werken die momenteel worden uitgevoerd op het speelplein aan de Ballaarweg en gevolg 
gevend aan het antwoord dat we kregen op onze bijkomende vraag tijdens de gemeenteraad van 16 september 
2014 informeren wij naar de manier waarop het bestuur het speelplein aan de Ballaarweg ook buiten de 
activiteiten van de speelpleinwerking “Kriebels” zal toegankelijk maken voor de burgers. Daarom vragen wij 
antwoorde op volgende vragen:  
 
1.  Hoeveel bedragen de kosten die men momenteel aan het maken is op het speelplein?  
2.  Waar komen de middelen vandaan?  
3.   Onder welke modaliteiten zal het bestuur het speelplein openstellen voor haar burgers, zoals aangegeven in 

het antwoord van de burgemeester tijdens de gemeenteraad van 16 september 2014, gehoor gevend aan 
vraag die algemeen leeft in Berlaar?  

 
Schepen Willy Beullens geeft een overzicht van de kosten voor het speelplein: 
 
De aankoop van het terrein kostte 207.133,15 euro + 2.197,21 euro voor de notariskosten = 209.330,36 euro. 
 
Volgende zaken werden reeds aangekocht/uitgevoerd: 
 
Alle lokalen: 

• Verf: 939,62 + 369 euro 
• Aansluiting watermeter: 955,59 euro 
• Kabelflex en socarex: 131 euro 
• Landmeter: 1.016,40 euro 
• Hout afpaling draadafsluiting: 34,85 euro 
• Ereloon architect: 2.498,65 euro 

 
Fundering chalet en luifel: 

• Stabilisé: 53,24 euro 
• Betondals: 1.045,85 euro 
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• Beton: 493,66 euro 
• Bouwstaalmateriaal: 89,30 euro 
• Hout bekisting: 66,65 euro + 147,98 euro 

 
Chalet 

• Lokaal: 3.164,20 euro 
• Wachtbuis elektriciteit chalet: 77,60 euro 

 
Luifel 

• Luifel: 1481,82 euro 
 
Zandbak: 

• Hout zandbak: 374,87 euro 
• Zand zandbak: 456 euro 

 
Intussen wachten we op de goedkeuring van een regularisatie, maar ook dit dossier loopt. De zandbak is 
vernieuwd; de speeltuigen zijn gekeurd en er zijn wat kleinere herstellingen uitgevoerd. Alles zit voorlopig op 
schema. De middelen voor al deze zaken zijn voorzien in het budget 2015 onder jeugd en patrimonium. Er zijn 
geen verschuivingen nodig. 
 
Koen Kerremans herinnert zich dat er in het meerjarenplan meerdere jaren na elkaar aanzienlijke middelen 
voorzien zijn voor het speelplein. 
 
Schepen Willy Beullens beaamt dat. Zo is er 30.000 euro ingeschreven voor het vernieuwen van de speeltuigen. 
Voorlopig is dat echter niet noodzakelijk. 
 
Wat de modaliteiten betreft voor het eventueel openstellen van het terrein, is het momenteel zo dat het speelplein 
al ter beschikking wordt gesteld voor begeleide groepen, bijvoorbeeld een jeugdbeweging. Een algemene 
openstelling is er nog niet. De intentie is er wel, maar de manier waarop moet eerst grondig bekeken worden. Ter 
plaatse is er weinig sociale controle, zodat we moeten bekijken hoe we het terrein op een veilige manier kunnen 
openstellen voor iedereen. Eén van de pistes is bijvoorbeeld een vrijwilligerspool samenstellen van mensen die 
op bepaalde momenten toezicht willen houden. Alle suggesties hierrond zijn welkom. 
 
Koen Kerremans is van oordeel dat deze benadering vertrekt vanuit een negatieve visie. 
 
Schepen Willy Beullens weerlegt dat. Het is een visie van bezorgdheid en goed vaderschap.  
 
Koen Kerremans verwondert zich erover dat het bestuur blijkbaar niet in staat is om hier een beleid rond uit te 
werken. Het kan toch niet zo moeilijk zijn om afspraken te maken om bijvoorbeeld de werklieden hier eenmaal 
per dag te laten passeren. 
 
Schepen Willy Beullens verklaart dat het net deze maatregelen zijn die nu uitgewerkt moeten worden. Indien er 
geen sociale controle is, staat de poort open voor wantoestanden. Het terrein moet op een veilige manier 
opengesteld kunnen worden. 
 
Leen Janssens wil weten of het bestuur een slechte ervaring heeft met het speelpleintje van het Valkenhof. 
 
Schepen Willy Beullens zegt dat dit goed loopt, vanwege de sociale controle die er ter plaatse is. 
 
Leen Janssens zegt dat het speelpleintje van het Valkenhof achterin ligt, waardoor er geen sociale controle is. 
 
Koen Kerremans meent te moeten concluderen dat het speelplein niet zal worden opengesteld. 
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Schepen Willy Beullens spreekt dit tegen. Op verschillende plekken in de gemeente werden er de laatste jaren 
bijkomende speeltuigen geplaatst. Het bestuur doet heel wat voor kinderen. 
 
 
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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