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GEMEENTERAAD D.D. 19 MEI 2015 

 
Aanwezig:  Walter HOREMANS, burgemeester-voorzitter 
 Jan HENDRICKX, Ingeborg VAN HOOF, Stefaan LAMBRECHTS, Willy BEULLENS en Nadine 

BOEKAERTS, schepenen 
 Dirk ARAS, Lies CEULEMANS, Swa DE BAKKER, Christophe DE BACKERE, Rita DECKERS, 

Artur ISSAEV, Leen JANSSENS, Koen KERREMANS, Rudolf NUYENS, Suzanne PUT, John 
STEURS, Ronald VAN THIENEN en Silvain VERTOMMEN, raadsleden 
Anja NEELS, gemeentesecretaris  

 
Verontschuldigd: Eddy VERSTAPPEN, schepen, Maria VERVLOET, raadslid 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20 uur. 
 

OPENBARE ZITTING 
 
1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 21 april 2015 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 21 april 2015 wordt het verslag met eenparigheid 
van stemmen goedgekeurd. 
 
Koen Kerremans merkt op dat de notulen bij het bijkomende punt 13.I niet volledig weergeven wat door de 
burgemeester werd gezegd. Hij vraagt om dit punt te hernemen in de geheime zitting. 
 
2. Wijziging rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van de gemeente Berlaar 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 16 december 2008 houdende goedkeuring nieuwe rechtspositieregeling voor het 
gemeentepersoneel, en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat er geopteerd wordt voor het uitwerken van een sociaal voordeel buitenschoolse kinderopvang 
binnen de grenzen van de fiscaal- en sociaalrechtelijke vrijstellingen; 
 
Overwegende dat dit sociaal voordeel dient opgenomen te worden in de rechtspositieregeling; 
 
Gelet op het advies van het managementteam d.d. 3 maart 2015 dienaangaande; 
 
Gelet op de notulen van het bijzonder onderhandelingscomité in zitting van 27 april 2015; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Koen Kerremans merkt op dat de aangepaste rechtspositieregeling niet toegevoegd is aan het dossier. 
 
Burgemeester Walter Horemans stelt vast dat het dossier inderdaad niet volledig is. 
 
Artikel 1  
De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van de gemeente Berlaar wordt aangepast volgens de 
herwerkte versie, met aanduiding van de wijzigingen, in bijlage. Het betreft een aanpassing van Titel VII – 
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Hoofdstuk VI – Afdeling V. Hieraan wordt een sociaal voordeel: korting op de buitenschoolse kinderopvang 
georganiseerd door de gemeente Berlaar, toegevoegd. 
 
Artikel 2 
Het sociaal voordeel op de kinderopvang, zoals toegevoegd met artikel 251bis in de rechtspositieregeling, wordt 
toegepast vanaf 1 juli 2015. 
 
3. Wijziging arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van arbeidsreglementen, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel, met bijlagen goedgekeurd door de gemeenteraad in 
zitting van 17 februari 2004 (punt 3) en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de sanctie voor het niet-tikken uit het tikklokreglement momenteel nogal zwaar valt en dat het 
aangewezen is om alle sancties te uniformiseren; 
 
Overwegende dat de personeelsleden met een vast uurrooster, die niet kunnen genieten van de glijtijden, 
momenteel enkel de nadelen van de tijdsregistratie ondervinden, en dat correct tikken voor hen kan gemotiveerd 
worden met een halfjaarlijkse beloning; 
 
Overwegende dat er momenteel slechts een deel van de voorziene uurroosters in bijlage bij het arbeidsreglement 
effectief gebruikt worden, en dat het voor de duidelijkheid aangewezen is om enkel de effectief gebruikte 
uurroosters te voorzien;  
 
Overwegende dat enkele uurroosters dienen geüpdatet te worden naar de recente versie; 
 
Overwegende dat voor het wijzigen van het arbeidsreglement de onderhandelings- en overlegprocedures gelden 
bedoeld in de wet van 19 december 1974; 
 
Gelet op de bijgevoegde gewijzigde versie van het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel met bijlagen; 
 
Gelet op het advies van het managementteam d.d. 31 maart 2015 dienaangaande; 
 
Gelet op de notulen van het bijzonder onderhandelingscomité in zitting van 27 april 2015; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT met 11 ja-stemmen bij 8 onthoudingen 

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

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

Swa De Bakker wenst zich te onthouden, omdat hij van oordeel is dat het niet nodig is om correct tikgedrag te 
belonen.  

De andere oppositiepartijen sluiten zich hierbij aan. 
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Artikel 1 
Het herwerkte arbeidsreglement zoals vermeld in de bijlage wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2. 
De wijziging van het tikklokreglement gaat in vanaf 1 juli 2015. 
 
4. Kerkfabriek Sint-Pieter – rekening dj. 2014 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 

Gelet op de door de fabrieksraad in vergadering van 30 maart 2015 afgesloten rekening der kerkfabriek Sint-
Pieter over het dienstjaar 2014 met de bijhorende bewijsstukken aangaande volgende resultaten: 

Overschot exploitatie: 42.151,06 euro 

Overschot investeringen: 639.820,35 euro 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT met 12 ja-stemmen bij 7 onthoudingen 

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

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

Dirk Aras wil weten waarom er bij bepaalde kerkfabrieken ‘overschot’ wordt vermeld, terwijl er bij andere 
‘overschot/tekort’ staat. 

Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat dit een louter tekstuele kwestie is. Alle kerkfabrieken hebben 
overschot. 

 
Enig artikel 

Deze rekening dj. 2014 der kerkfabriek Sint-Pieter wordt gunstig geadviseerd. 

5. Kerkfabriek Sint Rumoldus – rekening dj. 2014 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 

Gelet op de door de fabrieksraad in vergadering van 21 april 2014 afgesloten rekening der kerkfabriek Sint 
Rumoldus over het dienstjaar 2014 met de bijhorende bewijsstukken aangaande volgende resultaten: 

Overschot exploitatie: 13.859,71 euro 

Overschot/Tekort van investeringen: 0 euro 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT met 12 ja-stemmen bij 7 onthoudingen 
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Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Dirk Aras, Artur Issaev, Rita Deckers, 
Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Walter Horemans 

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

 
Enig artikel 

Deze rekening dj. 2014 der kerkfabriek Sint-Rumoldus wordt gunstig geadviseerd. 

6. Kerkfabriek Sint Lambertus  – rekening dj. 2014 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 

Gelet op de door de fabrieksraad in vergadering van 14 april 2015 afgesloten rekening der kerkfabriek Sint 
Lambertus over het dienstjaar 2014 met de bijhorende bewijsstukken aangaande volgende resultaten: 

Overschot exploitatie: 8.521,88 euro 

Overschot/Tekort van investeringen: 262.211,36 euro 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT met 12 ja-stemmen bij 7 onthoudingen 

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

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

 
Enig artikel 

Deze rekening dj. 2014 der kerkfabriek Sint Lambertus wordt gunstig geadviseerd. 

7. Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria – rekening dj. 2014 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 

Gelet op de door de fabrieksraad in vergadering van 20 april 2015 afgesloten rekening der kerkfabriek Onbevlekt 
Hart van Maria over het dienstjaar 2014 met de bijhorende bewijsstukken aangaande volgende resultaten: 

Overschot exploitatie: 2.452.45 euro 

Overschot/Tekort van investeringen: 2.025,00 euro 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT met 12 ja-stemmen bij 7 onthoudingen 
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Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Dirk Aras, Artur Issaev, Rita Deckers, 
Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Walter Horemans 

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

 
Enig artikel 

Deze rekening dj. 2014 der kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria wordt gunstig geadviseerd. 

8. Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Berlaar en Vitamo voor het uitvoeren van wegenis 
en alle bijhorende infrastructuur en nutsvoorzieningen in de verkaveling Leemputtenhof (V/498) 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2015, meer bepaald art. 43; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 mei 2014 waarin het tracé openbare wegenis in 
verkavelingsaanvraag V/498 van ingenieurs- en landmetersbureau Alaers & Claes bvba voor Vitamo nv, werd 
goedgekeurd. 
 
Gelet op het positief advies van het schepencollege van 15 mei 2015 na sluiting van het openbaar onderzoek; 
 
Gelet op de stilzwijgende weigering van verkavelingsvergunning V/498 afgegeven door het college van 
burgemeester en schepenen op 25 juni 2014 aan Ingenieurs- en landmetersbureau Alaers & Claes bvba, Dr. Van 
der Borghtstraat 1 Berlaar voor Vitamo nv, Kontichsesteenweg 78, 2630 Aartselaar voor project ‘Leemputtenhof’, 
omvattende wegenaanleg en rioleringswerken ifv 2 kavels voor vrijstaande bebouwing, 14 kavels voor halfopen 
bebouwing, 9 kavels voor gesloten bebouwing en 1 projectzone voor sociale huisvesting, nabij Leemputten; 
 
Gelet op het beroepschrift stilzwijgende weigering V/498 verkavelingsproject Leemputtenhof te Berlaar percelen 
1ste afdeling, sectie C, 809a, 810b, 811c, 811e, 812d, 803, 772f dd. 15 juli 2014 (ref. 012.da.2710); 
 
Gelet op het besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 25 september 2014 waarin het beroep van 
Vitamo nv voorwaardelijk wordt ingewilligd;  
 
Gelet op de verklaring van de heer en mevrouw Van Dijck – Wijns dd. 26 november 2014 en de 
schepencollegebeslissing van 5 maart 2015 om een strook grond kostenloos in te lijven bij het openbaar domein 
om een verbinding tussen Heikanthof en Aarschotsebaan te creëren; 
 
Overwegende dat er conform voornoemde verkavelingsvergunning wegen, rioleringen, overige inrichting van het 
toekomstig openbaar domein, groenvoorzieningen en nutsleidingen dienen aangelegd te worden en het bijgevolg 
noodzakelijk is dat er een samenwerkingsovereenkomst wordt opgesteld tussen de partijen; 
 
Gelet op de diverse besprekingen hieromtrent; 
 
Gelet op het hiernavolgend ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst m.b.t. voornoemd project; 
 

“SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEEMPUTTENHOF” 
 
Tussen: 

Het gemeentebestuur van Berlaar, gevestigd Markt 1 te 2590 Berlaar, vertegenwoordigd door het 
college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden Walter Horemans, burgemeester en Anja 
Neels, secretaris, hierna genoemd “de gemeente”. 

en 
Vitamo nv , Kontichsesteenweg 78, 2630 Aartselaar,  waarvoor optreedt de Heer Vital Van Roey 
behoorlijk gemandateerd. 
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hierna genaamd “de verkavelaar”. 

 
Aangezien de verkavelaar weg- en rioleringswerken, overige inrichting van het toekomstig openbaar domein en 
alle nodige nutsvoorzieningen dient uit te voeren in de verkaveling Leemputtenhof conform de 
verkavelingsvergunning V/498 afgegeven door de deputatie van provincie Antwerpen d.d. 25 september 2014. 
 
 
WORDT HETVOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 
 
 
Artikel 1 
 
De verkavelaar zal uitsluitend instaan voor de betaling van alle kosten voor de aanleg van wegen, rioleringen, 
overige inrichting van het toekomstig openbaar domein, groenvoorzieningen en nutsleidingen evenals alle 
aanverwante uitgaven zoals ontwerper wegenwerken, evenals landmeterskosten.  De verkavelaar neemt de 
volledige verantwoordelijkheid voor het ontwerp, de technische bepalingen in het bestek, en alle wijzigingen of 
bijwerken die tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken en verband houden met de uitvoering van 
de werken.  De verkavelaar voorziet alle nodige signalisatie zoals verkeersborden, straatnaamborden, 
signalisatie voor de aanduiding van de aanwezig hydranten,… (niet limitatief) volgens de wettelijke voorschriften 
en op vraag van de gemeente. 
 
De verkavelaar staat in voor het verwerven van de vergunningen die nodig zijn voor de uitvoering van alle werken 
(wegenis, toekomstig openbaar domein, onderdoorpersing om de riolering aan te sluiten, verhardingen voor trage 
wegen die aansluiten op de verkaveling,… niet limitatief).  Indien voor de trage weg thv Heikanthof een 
stedenbouwkundige vergunning nodig is, zal de gemeente hiervoor zorgen. 
 
Voor deze werken zal een dossier met opmetingen, plannen, een bestek en een raming worden opgemaakt op 
kosten van de verkavelaar  en onderworpen aan diens goedkeuring.   Ook de gemeente en Pidpa dienen het 
volledig dossier goed te keuren. Opmerkingen van gemeente of Pidpa dienen aangepast te worden in het dossier 
zodat een onderhoudsvriendelijke en aangename nieuwe wijk kan ontwikkeld worden met de nodige aandacht 
voor groen, de waterhuishouding en een kwalitatieve leefruimte.  De verkavelaar dient een uitgewerkt voorstel 
voor de waterhuishouding voor te leggen en past dit aan indien nodig.  
 
De verkavelaar mag hiervoor zelf en op zijn kosten een ontwerper aanstellen, mits de uitdrukkelijke voorwaarde 
dat de gemeente instemt met de, vooraf aan de gemeente voor te stellen, ontwerper. Bij deze stelt de 
verkavelaar het Ingenieurs- en landmetersbureau Alaers & Claes bvba, Dr. Van der Borghtstraat 1 Berlaar voor 
als ontwerper. 
 
De verkavelaar zal in het kader van en overeenkomstig de wetgeving met betrekking tot de veiligheid op tijdelijke 
en mobiele bouwplaatsen, inzonderheid het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de tijdelijke en mobiele 
bouwplaatsen, in uitvoering van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk ten haren laste een veiligheidscoördinator aanstellen. 
De veiligheidscoördinatie dient te gebeuren volgens de wettelijke richtlijnen.  
 
Artikel 2 
 
De verkavelaar zal tevens alle kosten dragen van de aanleg van een openbare verlichting (verplicht LED 
verlichting), de aanleg van leidingen voor water, gas, elektriciteit, tv-distributie en telefoon ; dit alles op basis van 
de voorstellen van de betrokken nutsvoorzieningsmaatschappijen.   
 
Alle hiervoor nodige administratieve handelingen zullen door de ontwerper geschieden. De kosten moeten op 
eerste verzoek door de verkavelaar rechtstreeks aan de betrokken maatschappijen betaald worden. 
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De kosten voor de openbare verlichting (uitvoerder Eandis) van de door de gemeente bijgevraagde 
fietsdoorsteek, worden doorgerekend aan de gemeente.  De gemeente dient de bijhorende kosten en gebruikte 
materialen vooraf goed te keuren.   
 
Over het tracé van de persleiding om de nieuw aan te leggen riolering aan te sluiten dient een akkoord bekomen 
te worden met zowel de gemeente als Pidpa.  De latere bereikbaarheid is hierin een belangrijke factor aangezien 
deze leiding onder privédomein en het kerkhof van Berlaar Heikant door zal lopen.   
 
 
Artikel 3 
De nodige bestratings- en rioleringswerken, overige aanleg van het toekomstig openbaar domein, 
groenvoorzieningen en nutsleidingen zullen door de zorgen en op kosten van de verkavelaar worden aanbesteed 
in een onderhandse prijsaanvraag bij minstens 4 behoorlijk erkende aannemers.  De lijst van de aannemers 
wordt aan de gemeente ter goedkeuring voorgelegd. 
 
De verkavelaar geeft opdrachten aan de aannemer, maakt proces-verbaal van ingebrekestelling op en schorst de 
werken indien nodig, maakt proces-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering der werken op, keurt 
vorderingsstaten goed, maakt verrekeningen op, enzovoort. 
 
De gemeente zal via de ontwerper op de hoogte gehouden worden van de technische en financiële vordering der 
werken.  Indien materialen gebruikt worden die afwijken van het bestek, dienen deze technische fiches ter 
goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeente indien het gaat over de aanleg van het toekomstig 
openbaar domein en aan Pidpa voorgelegd worden indien het gaat over de rioleringswerken.  
 
De gemeente zal deelnemen aan de minstens wekelijks te houden werfvergaderingen.  De gemeente en Pidpa 
zullen de werf mee opvolgen en mogen ook buiten de werfvergaderingen de werf bezoeken om de werken te 
controleren.  Opmerkingen van de gemeente of Pidpa zullen opgelost worden door de verkavelaar of diens 
ontwerper.   
 
De verkavelaar zal de betalingsbewijzen van de vorderingsstaten e.d. ter kennisgeving overmaken aan de 
gemeente. 
 
Artikel 4 
 
De verkavelingsakte of het attest zoals voorzien in Artikel 4.2.16 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zal 
op eerste verzoek na de voorlopige oplevering afgeleverd worden.   
 
 
Artikel 5 
Indien zou worden beslist voetpaden en opritten later aan te leggen, zal dit in een tweede fase gebeuren . De 
elementen van de tweede fase zullen mee opgenomen worden in de globale bieding van de hoofdopdracht van 
de wegen, rioleringen, overige inrichting van het toekomstig openbaar domein, groenvoorzieningen en 
nutsleidingen.  Dezelfde aannemer zal deze bijkomende werken uitvoeren ten vroegste twee jaar na de 
voorlopige aanvaarding van de wegen- en rioleringswerken.  De aannemer dient de werken zo uit te voeren dat 
reeds geplaatste weginrichting voldoende gesteund is, hetzij door steenslag hetzij door een ander materiaal 
zodat de wegenis tijdens de bouwwerken op de kavels niet beschadigd wordt omdat die nog niet gestut is door 
een voetpad, oprit of andere verharding. 
 
De aanleg van de groenvoorzieningen wordt ten vroegste twee jaar na de voorlopige aanvaarding van de wegen- 
en rioleringswerken uitgevoerd.  De verkavelaar voorziet het onderhoud gedurende de eerste 2 jaar in de globale 
bieding. 
 
Zolang de tweede fase en de groenvoorzieningen niet definitief uitgevoerd zijn, zal de verkavelaar een laatste 
schijf van de bankgarantie die overeenstemt met de nog uit te voeren werken, ten voordele van de gemeente 
laten staan.  De definitieve oplevering van de werken die in een latere fase zijn uitgevoerd, kan pas twee jaar na 
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de voorlopige oplevering van deze werken plaatsvinden.  De waarborg hiervoor kan ook pas bij definitieve 
oplevering van de latere fase vrijgegeven worden.    
 
Artikel 6 
Indien tijdens de uitvoering een wijziging van de opdracht of de plans noodzakelijk is, moet vóór de betekening 
aan de aannemer de goedkeuring van de gemeente en Pidpa bekomen worden.   
 
Artikel 7  
De boetes en/of kortingen wegens minwaarde, komen ten goede aan de gemeente.  
 
Artikel 8  
De processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve oplevering worden opgesteld door de verkavelaar.  
Deze processen-verbaal worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente en Pidpa.  Een afschrift van de 
goedkeuring wordt bezorgd aan de  verkavelaar.  Ten vroegste twee jaar na voorlopige oplevering kunnen de 
wegen, rioleringen, overige inrichting van het toekomstig openbaar domein, groenvoorzieningen en nutsleidingen 
definitief worden opgeleverd.  Bij voorlopige oplevering bezorgt de verkavelaar zowel aan de gemeente als aan 
Pidpa een asbuiltdossier op papier en op digitale drager. 
 
Voor het plaatsbezoek met het oog op de oplevering dienen alle betrokken partijen tijdig en regelmatig 
uitgenodigd te worden. Iedere partij dient aldus de mogelijkheid geboden te worden om, tegensprekelijk, zijn 
opmerkingen te formuleren en desnoods te laten opnemen in het proces-verbaal van oplevering. 
 
Indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geven zij hierover een duidelijke 
motivatie.  
 
Artikel 9 
De verkavelaar zal aan de gemeente het toekomstig openbaar domein (vastgesteld volgens de goedgekeurde 
rooilijnplannen) afstaan. De afstand geschiedt kosteloos voor de gemeente.  De verkavelaar betaalt de 
notariskosten voor de beschrijving van deze grondafstand.  De grondinnemingsplannen zullen door de 
verkavelaar en op haar kosten ter beschikking gesteld worden om gevoegd te worden bij deze akte.   
 
De overdracht van het toekomstig openbaar domein aan de gemeente en de overdracht van de rioleringen aan 
de rioolbeheerder, zullen pas plaatsvinden na de definitieve oplevering  en als alle opmerkingen opgelost zijn.  
 
Artikel 10 
Tijdens de waarborgperiode tussen voorlopige en definitieve oplevering zal Pidpa, de gemeente of diens 
toezichter elk schadegeval aan het toekomstig openbaar domein, doorgeven aan de verkavelaar die de nodige 
herstellingen door de aannemer laat uitvoeren.  Hiervoor kunnen geen kosten aangerekend worden aan de 
gemeente.  Dezelfde regeling geldt voor de tweede fase en de groenaanleg. 
 
 
 
Opgemaakt te Berlaar op   
 
Voor de verkavelaar Voor de gemeente Berlaar 
  De Secretaris De Burgemeester 
 
Vital Van Roey Anja Neels Walter Horemans”; 
 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
 
Na beraadslaging; 
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BESLUIT 
 
Dit punt wordt verdaagd naar de volgende gemeenteraad. 
 
 
9. Dienst Vrije Tijd - Gezondheid –oprichting en krachtlijnen Welzijnsraad 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Berlaar op 23 april 2013 het charter voor een Gezonde Gemeente heeft 
ondertekend waarin onder andere verklaard wordt om intersectoraal samen te werken met lokale verenigingen, 
diensten, zorgverstrekkers en organisaties die invloed kunnen hebben op gezondheid; 
 
Gelet op het verslag van de Welzijnsraad van 25 februari 2015 waarin de oprichting en de krachtlijnen van de 
Welzijnsraad worden goedgekeurd; 
 
Gelet op het verslag van college en burgemeester van 9 april 2015 (punt 36) waarin kennis wordt genomen van 
de oprichting en de krachtlijnen van de Welzijnsraad; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Enig artikel 
De gemeenteraad neemt kennis van de oprichting en van volgende krachtlijnen van de Welzijnsraad in Berlaar: 
 
De Welzijnsraad geeft adviezen aan het gemeentebestuur en aan het OCMW over alle kwesties op lokaal vlak 
die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, het welzijnsbeleid aanbelangen en die het individuele belang 
overstijgen. 

De Welzijnsraad bewaakt en verdedigt de belangen van personen en verenigingen die actief zijn binnen de lokale 
welzijnswerking. 

De Welzijnsraad brengt overleg en samenwerking tot stand tussen groepen, verenigingen en besturen. 

De Welzijnsraad moedigt activiteiten en initiatieven binnen de lokale welzijnswerking aan, stimuleert, ondersteunt 
en/of organiseert ze. 

De Welzijnsraad vervult een preventie- en bewustmakingsopdracht op het vlak van lokaal welzijn, zowel naar de 
lokale overheid als naar de bevolking toe. 

De Welzijnsraad geeft geen adviezen in materies waarvoor andere erkende gemeentelijke adviesraden bevoegd 
zijn. ‘Welzijn’ is een ruim begrip, waardoor overlappingen met thema's van andere adviesraden (jeugd, 
senioren,..) niet uit te sluiten zijn. Uiteraard kan in die gevallen samenwerking met andere adviesraden wenselijk 
en zinvol zijn. 

10. Buitenschoolse kinderopvang – goedkeuring verlenging buitenschoolse gemelde/niet erkende 
kinderopvang in de lokalen van de Gesubsidieerde Vrije Basisschool H.Hart van Maria, Pastorijstraat 3 te 
Berlaar 
 
Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op het verslag van de Zorginspectie n.a.v. de inspectie in juni 2013 waarbij opgemerkt wordt dat er een 
ernstige, structurele overbezetting is in de vestiging van de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang Roefels 
in het Centrum en dat er eveneens een toenemende overbezetting te merken valt in de vestiging Heikant ; 

Gelet op het feit dat er sinds januari 2015 een oplossing wordt gezocht voor de stijgende overcapaciteit in de 
vestiging Heikant;  
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Overwegende dat de gemeente Berlaar hiervoor dringend een oplossing diende te zoeken; 

Gelet op de raadsbeslissing d.d. 17 juni 2014 (punt 31) houdende goedkeuring opstart buitenschoolse 
gemelde/niet erkende kinderopvang in de lokalen van de Gesubsidieerde Vrije Basisschool H. Hart van Maria, 
Pastorijstraat 3 te Berlaar;  

Overwegende dat ten gevolge van het inrichten van een gemelde/niet erkende kinderopvang een duidelijk positief 
effect op de capaciteit in het centrum te merken valt; 

Overwegende dat het daarom aangewezen is om de buitenschoolse gemelde/niet erkende kinderopvang in de 
lokalen van de Gesubsidieerde Vrije Basisschool H. Hart van Maria, Pastorijstraat 3 te Berlaar te verlengen met 
een schooljaar; 

Gelet op het akkoord van alle basisscholen van de gemeente Berlaar met de verlenging van de buitenschoolse 
gemelde/niet erkende kinderopvang  in de lokalen van de Gesubsidieerde Vrije Basisschool van het H. Hart van 
Maria in de Pastorijstraat 3  vanaf 1 september 2015; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

In de lokalen van de Gesubsidieerde Vrije Basisschool H. Hart van Maria, Pastorijstraat nr. 3 te Berlaar wordt een 
buitenschoolse gemelde/niet erkende kinderopvang verdergezet vanaf 1 september 2015 op maandag-, dinsdag- 
en donderdagavond vanaf 15.45 uur tot 17.15 uur.  

Artikel 2 

De nodige budgetten zijn voorzien onder de actie 1419/003/002/007/003: Berlaar voorziet de nodige middelen 
voor de opstart en kwaliteitsvolle werking van buitenschoolse (niet erkende) kinderopvang. 

De gemeente Berlaar neemt de kosten van deze buitenschoolse (niet erkende) kinderopvang volledig ten laste. 

Voor de begeleiding van deze groep kinderen wordt personeel van de buitenschoolse kinderopvang ingezet om 
de nodige kwaliteit te kunnen garanderen.  

Voor het gebruik van de lokalen in de school van de Gesubsidieerde Vrije Basisschool H. Hart van Maria, 
Pastorijstraat 3 te Berlaar zal een gebruiksovereenkomst worden afgesloten. 

Artikel 3 

De ouderbijdrage voor de kinderen die gebruik zullen maken van deze buitenschoolse (niet erkende) 
kinderopvang wordt volledig gelijk gesteld aan deze die is bepaald voor de kinderen van de erkende 
buitenschoolse kinderopvang Roefels. De inkomsten komen volledig toe aan de inrichter van de buitenschoolse 
(niet erkende) kinderopvang, zijnde de gemeente Berlaar. 

Artikel 4 

De verdere uitwerking van deze beslissing wordt toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.  



 13 

11. Buitenschoolse (gemelde/niet erkende) kinderopvang: goedkeuring gebruiksovereenkomst 
(schooljaar 2015 – 2016) voor het gebruik van de lokalen in de school van de Gesubsidieerde Vrije 
Basisschool H. Hart van Maria, Pastorijstraat 3 te Berlaar 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 43; 
 
Gelet op de artikelen 1875 tot 1891 van het Burgerlijk Wetboek; 
 
Gelet op de huidige raadsbeslissing (punt …) waarbij de verlenging van de buitenschoolse gemelde/niet erkende 
kinderopvang in de lokalen van de Gesubsidieerde Vrije Basisschool H. Hart van Maria, Pastorijstraat 3 te 
Berlaar werd goedgekeurd; 
 
Overwegende dat er voor het gebruik van deze lokalen nog een gebruiksovereenkomst dient afgesloten te 
worden teneinde duidelijke afspraken te maken omtrent het gebruik van deze lokalen en de beperkte vergoeding 
voor kosten van schoonmaak, verwarming, water en elektriciteit; 
 
Gelet op het hiernavolgend ontwerp van gebruiksovereenkomst: 
 
 

GEBRUIKSOVEREENKOMST SCHOOLJAAR 2015-2016 
 

 
“VZW "Vereniging van de Zusters van Berlaar"  
Markt 13 
2590 BERLAAR 
 

GEBRUIKSOVEREENKOMST SCHOOLJAAR 2015-2016 
 
 
Tussen de ondergetekenden:  
 
1. De VZW  "Vereniging  van de Zusters van Berlaar" met maatschappelijke zetel te 2590 Berlaar, Markt 
13, opgericht bij akte verleden voor notaris Louis De Strycker te Lier, op 27 juni 1922, bekendgemaakt in de 
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 03 augustus 1922, en met ondernemingsnummer  406   758   018,   
vertegenwoordigd   overeenkomstig   artikel   16 van de statuten door: 
-Mevrouw Kempen Maria Jozefa, wonende te 2590 Berlaar, Markt 13, 
-Mevrouw Oostens Maria, wonende te Berlaar, Markt 13,  
 
beiden bestuurders en tot die hoedanigheid aangesteld ingevolge beslissing van de buitengewone algemene 
vergadering. van 24 mei  2004,  bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad  van 22 juli 
2004 en verder genoemd "EERSTE PARTIJ". 
 
 
2. De VZW "Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar" met maatschappelijke zetel te 2590 
Berlaar, Markt 13 en ondernemingsnummer 461 202 831, vertegenwoordigd door: 
- De heer Johannes  Van Deuren, wonende te 2222 Itegem, Dennenlaan 15, 
- Mevrouw Hilde Lambrechts, wonende te 3202 Rillaar, Molenstraat 95 
 
 
respectievelijk voorzitter en bestuurder en tot die hoedanigheid aangesteld ingevolge beslissing van 
de algemene vergadering van 26 november 2009,  bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch 
Staatsblad van 7 januari 2010, en verder genoemd 
"TWEEDE PARTIJ".  
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3. Het gemeentebestuur van Berlaar, Markt 1; 2590 Berlaar  
vertegenwoordigd door: 
de heer Walter Horemans, burgemeester en mevrouw Anja Neels, gemeentesecretaris  
en verder genoemd  ·  
"DERDE PARTIJ", is overeengekomen  wat volgt. 
 
 
 
Artikel 1. Eerste  partij  geeft in gebruik  aan derde  partij,  die aanvaardt,  de refter van de lagere school 
met daarbij horende berging, de speelplaats van de lagere school en sanitaire installaties, en gelegen te 
Berlaar, Pastorijstraat 3. Derde  partij  verklaart  deze lokalen  goed te kennen  en ze uitsluitend aan te 
wenden voor de buitenschoolse kinderopvang.  
 
Artikel 2. Vermelde infrastructuur  mag door derde partij gebruikt worden gedurende 4,5 uur per week, te 
weten: 
 
 Maandag:  15u45 – 17u15 
 Dinsdag:  15u45 – 17u15 
 Donderdag: 15u45 – 17u15 
 
Tweede partij  behoudt het gebruikersvoorrecht van vermelde accommodatie op de gestelde dag indien nodig voor de eigen 
werking van tweede partij. Derde partij zal hierover 14 dagen vooraf op de hoogte worden gesteld. 
 
Artikel 3. Deze overeenkomst treedt in voege op 1 september 2015 en eindigt op 30 juni 2016. Zij kan nadien 
verlengd worden.  
 
Artikel 4. De bruiklener (derde partij)  erkent en bevestigt uitdrukkelijk dat hij aan de eerste en de tweede 
partij  voor deze bruikleen geen enkele vergoeding ten welke titel ook betaald heeft of verschuldigd is en dat 
hij het hiervoor beschreven goed kosteloos en ten titel van louter gedoog mag gebruiken. De bruiklener 
(derde partij) zal echter aan de eerste en de tweede partij  een vergoeding van  20 EUR per dag betalen 
voor de verwarming, water- en elektriciteitsgebruik en schoonmaak. Hij ontzegt zich bijgevolg het recht om 
bij einde van de bruikleen enige vergoeding van de eerste of de tweede partij te vorderen om welke reden 
ook. 
Deze vergoeding dient per trimester betaald te worden: éénmaal voor de Kerstvakantie, éénmaal voor de Paasvakantie, 
éénmaal voor de grote vakantie. Betaling geschiedt door overschrijving op rekeningnummer BE90 4069 0275 2132 
van tweede partij, op naam van vzw Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar, afdeling 
Pastorijstraat-2590 BERLAAR. Niet tijdige betaling kan de onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst tot 
gevolg hebben. · 
 
Artikel 5. De afgevaardigden van eerste en tweede partij hebben te allen tijde vrije toegang tot de lokalen. Derde 
partij zal zich moeten gedragen naar de eventuele aanwijzingen en onderrichtingen van deze afgevaardigden. 
Alzo zal derde partij de lokalen en eventueel ter beschikking gesteld materiaal met zorg en 
verantwoordelijkheidsgevoel in gebruik nemen. Voor eventueel ter beschikking gesteld materiaal door derde partij 
geldt bij gebruik door tweede partij dezelfde zorg en verantwoordelijkheid. 
 
Derde partij dient zo vlug mogelijk en uiterlijk 20  minuten na het verstrijken van de gebruikstijd de lokalen te verlaten. 
De door derde partij aangestelde verantwoordelijken dienen er nauwgezet toezicht op te houden dat de lokalen na elk gebruik 
opgeruimd worden. Tevens dienen zij zorg te dragen voor het doven van de lichten, eventueel het regelen van de verwarming 
en het zorgvuldig afsluiten van de lokalen. Schade die zou voortspruiten uit nalatigheid is ten laste van derde partij. Ingeval van 
opzettelijke beschadiging of wangedrag kan door de afgevaardigden van eerste en tweede partij de toegang tot de lokalen 
aan derde partij ontzegd worden. 
Bijzondere aandacht dient besteed aan de netheid van de sanitaire installaties zodat ze gebruiksklaar zijn bij het 
beëindigen van de activiteiten. Alle gebruikte lokalen en uitrusting worden achtergelaten in de toestand waarin ze zich bij de 
aanvang van de activiteiten bevonden. 
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Artikel 6. Derde partij verbindt zich ertoe gedurende de gebruiksuren een verantwoordelijke aan te stellen. Deze verbindt 
zich ertoe de lokalen nooit onbewaakt of niet afgesloten achter te laten en steeds zelf aanwezig te zijn gedurende de hele 
duur van de activiteiten. Derde partij zal een intern reglement van orde opstellen waarin de 
verantwoordelijkheid en uit te voeren taken van de aangestelde verantwoordelijke zijn opgenomen. 
 
Artikel 7. Eerste en tweede partij zijn niet verantwoordelijk voor enig ongeval dat aan de gebruikers van 
de buitenschoolse kinderopvang van derde partij zou kunnen overkomen. Derde partij is ertoe gehouden de 
nodige verzekering tegen ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid voor alle leden aan te gaan. Tevens 
zal derde partij het gebruikersrisico van de lokalen en installaties laten verzekeren. 
 
Artikel 8. Tweede en derde partij stellen elk een inventaris op van het aanwezige en eventueel ter 
beschikking gesteld materiaal.  
 
Artikel 9. Tweede partij verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat vermelde lokalen tijdens de aangeduide uren 
ter beschikking worden gesteld van derde partij en dit volgens de voorwaarden opgenomen in deze 
overeenkomst. 
 
 
Artikel 10. In geval van betwistingen voortvloeiende uit deze overeenkomst komen de partijen uitdrukkelijk 
overeen dat alleen de Vrederechter van het Kanton Heist-op-den-Berg bevoegd is. 
 
 
Artikel 11. Iedere partij erkent één exemplaar van onderhavige overeenkomst te hebben ontvangen. 
 
Opgemaakt in drievoud te Berlaar op 19 mei 2015 en waarvoor handtekenen,  

Eerste partij, VZW Vereniging van de Zusters van Berlaar 

Tweede partij, VZW Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar 

 
Derde partij, Gemeentebestuur van Berlaar” 
 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging;  

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
Bovenvermeld ontwerp van gebruiksovereenkomst aangaande het gebruik van de lokalen van de Gesubsidieerde 
Vrije Basisschool H. Hart van Maria, Pastorijstraat 3 te Berlaar voor de buitenschoolse gemelde/niet erkende 
kinderopvang, goed te keuren. 
 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen zal de nodige maatregelen treffen voor de uitvoering van dit besluit. 
 
 
12. CIPAL – vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene 
vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 12 juni 2015 
 
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; 
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Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg “DIS”); 

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

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

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

Gelet op de oproepingsbrief van 22 april 2015 tot de algemene vergadering van CIPAL van 12 juni 2015 met de 
volgende agendapunten: 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening 

van CIPAL over het boekjaar 2014, afgesloten op 31 december 2014 
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014, afgesloten op 31 

december 2014 
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 

jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014, afgesloten op 31 december 2014 
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014, afgesloten op 31 

december 2014 
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun 

mandaat tijdens het boekjaar 2014 
7. Vervanging bestuurder 
8. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
9. Rondvraag 
10. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

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

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

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

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

 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

De agendapunten van de algemene vergadering van 12 juni 2015 van CIPAL worden goedgekeurd. 

Artikel 2 

De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van CIPAL van 12 
juni 2015 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen 
conform dit besluit. 

Artikel 3 
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Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder 
met het in kennis stellen daarvan aan CIPAL DV, Bell-Telephonelaan 2D te 2440 Geel. 

13. Finilek – goedkeuring van de agenda van de jaarvergadering van Finilek op 19 juni 2015 
 
De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen; 
 
Gelet op het gemeentedecreet, en in het bijzonder op artikel 42; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijkse samenwerking; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Berlaar deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Finilek; 
 
Gelet op de statuten van Finilek; 
 
Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief van 24 maart 2015 om vertegenwoordigd te  zijn op de 
jaarvergadering van Finilek op 19 juni 2015; 
 
Overwegende dat jaarvergadering van Finilek volgende agenda heeft: 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2014; 
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2014; 
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2014 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting); 
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor; 
5. Statutaire benoemingen; 

 
Overwegende de inhoud van de documentatie die met de uitnodiging werd meegestuurd; 
 
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te 
weigeren; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
 
Enig artikel 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agendapunten van de jaarvergadering van 19 juni 2015 van de 
dienstverlenende vereniging Finilek. 
 
14. Finilek – goedkeuring kapitaalverhoging van Publi-T 
 
Gelet op het gemeentedecreet, en in het bijzonder op artikel 42; 

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

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

Gelet op de statuten van Finilek; 

Gelet op het feit dat Finilek op verzoek en voor rekening van de gemeente/stad aandeelhouder is van Publi-T; 

Gelet op het reglement van de algemene vergadering van Finilek voor het beheer van de participatie in Publi-T; 

Gelet op de aangetekende brief van 24 maart 2015 van Finilek; 

Overwegende de toelichting in de motiveringsnota van Publi-T voor de kapitaalverhoging; 
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Overwegende dat de kapitaalverhoging voor rekening van de gemeente/stad door Finilek wordt gefinancierd via 
vreemde middelen (bankfinanciering);  

Overwegende dat in het budget geen uitgavekredieten moeten worden voorzien; 

BESLUIT met 17 ja-stemmen bij 2 onthoudingen 

Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere,  Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, 
Rudy Nuyens, Dirk Aras, Swa De Bakker, John Steurs,  Artur Issaev, Rita Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, 
Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Walter Horemans 

Onthoudingen: Koen Kerremans, Leen Janssens 

Koen Kerremans vraagt toelichting bij artikel 2. Wat betekent ‘op eenvoudig verzoek’? Wat is ‘in voorkomend 
geval’? 

Volgens burgemeester Walter Horemans is dit een standaard formulering. Een gemeente moet een waarborg 
stellen in het geval er met Finilek iets zou gebeuren. 

Dirk Aras voegt toe dat Finilek een intercommunale is, waarin de gemeenten aandeelhouders zijn en financiële 
verantwoordelijkheid dragen. Indien Finilek bepaalde acties zou stellen waaraan financiële consequenties 
verbonden zijn, staan de gemeenten hiervoor borg. 

Artikel 1 

Finilek te verzoeken voor rekening van de gemeente Berlaar de kapitaalverhoging van Publi-T te onderschrijven 
voor een bedrag van 105.731,11€; 

Artikel 2 

In voorkomend geval, op eenvoudig verzoek van Finilek, een bijkomende waarborg te stellen voor het voor 
rekening van de gemeente Berlaar onderschreven bedrag. 

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

Gelet op het feit dat de gemeente Berlaar per aangetekend schrijven van 9 april 2015 wordt opgeroepen om deel 
te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek, die op 19 juni 2015 plaatsheeft in 
Technopolis, Technologielaan 1 te 2800 Mechelen; 

Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente Berlaar overgemaakt werd; 

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

Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van de algemene 
vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger dient vast te stellen; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
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BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering tevens 
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 19 juni 2015: 

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2014 
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 (balans, resultatenrekening, 

winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de 

commissaris met betrekking tot het boekjaar 2014 
4. Hernieuwing aanwijzing aardgasdistributienetbeheerder door VREG 
5. Statutaire benoemingen 
6. Statutaire benoemingen 

 
Artikel 2 

De vertegenwoordigers van de gemeente Berlaar die zullen deelnemen aan de algemene vergadering tevens 
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 19 juni 2015, op te dragen hun stemgedrag af te 
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agendapunten, of, artikel 1; 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder 
meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het 
secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres (pdf) intercommunales@eandis.be. 

16. IGEMO – Kennisname van de agendapunten van de algemene vergadering van de intergemeentelijke 
vereniging IGEMO d.d. 19 juni 2015 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

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

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

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

Gelet op de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO, vastgesteld door de algemene vergadering op 
2 juni 1973, zoals gewijzigd op 19 juni 1978, 26 mei 1981, 24 juni 1988, 3 mei 1991, 29 oktober 1993, 26 maart 
1999, 29 juni 2001, 21 juni 2002, 26 april 2003, 5 december 20003, 25 juni 2004, 22 juni 2007, 26 juni 2009, 28 
juni 2013 en 20 juni 2014; 

Gelet op de agenda van de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO op 19 juni 2015: 

1. Aanduiding stemopnemers 
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2. Kennisgeving activiteitenverslag 2014 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het 
gewest Mechelen en omgeving (IGEMO)  [GVAV1500001] 

3. Goedkeuring jaarrekening 2014 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest 
Mechelen en omgeving (IGEMO) 

• Balans, resultatenrekening en toelichting [GVAV1500002] 
• Jaarverslag van de Raad van Bestuur [GVAV1500003] 
• Verslag van de revisor [GVAV1500004] 

4. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de revisor van de intergemeentelijke vereniging voor 
ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 

5. Benoeming van een nieuw lid (vervanging) voorgedragen door de gemeente Duffel van de adviescomité 
Ruimtelijke Ordening van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen 
en omgeving (IGEMO) 

6. Volmacht aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 
7. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 12 december 2014 van de 

intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 
Gelet op het document GVAV1500001, houdende het activiteitenverslag voor het jaar 2014 van de 
intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO), zoals 
vastgesteld door de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in zitting van 27 maart 2015; 

Gelet op document GVAV1500002, houdende de balans, de resultatenrekening en de toelichting bij de 
jaarrekening voor het jaar 2013 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen 
en omgeving (IGEMO), zoals opgesteld door de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 
in zitting van 27 maart 2015; 

Gelet  op document GVAV1500003, houdende het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het jaar 2015 van 
de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO), zoals 
vastgesteld door de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging in zitting van 24 april 2015; 

Gelet op document GVAV1500004, houdende het verslag van de commissaris-revisor; 

Gelet op de voorstellen betreffende de agendapunten van de algemene vergadering van 19 juni 2015, zoals 
geformuleerd door de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in vergadering van 27 
maart 2015; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van 19 juni 2015 en verleent zijn 
afgevaardigde(n) het mandaat in te stemmen met de voorstellen van de Raad van Bestuur van IGEMO aan de 
algemene vergadering. 

Artikel 2 

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

17. IVAREM – kennisname van de agendapunten van de algemene vergadering van de intergemeentelijke 
vereniging IVAREM van 19 juni 2015 en verlenen van mandaat 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 

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

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

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

Gelet op de agenda van de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM van 19 juni 
2005: 

1. Aanduiding stemopnemers; 
2. Kennisgeving activiteitenverslag 2014 van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer 

regio Mechelen (IVAREM) 
3. Goedkeuring jaarrekening 2014 van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio 

Mechelen (IVAREM) 
• Balans, resultatenrekening en toelichting 
• Jaarverslag van de raad van bestuur 
• Verslag van de revisor 

4. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de revisor van de intergemeentelijke vereniging voor 
duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) 

5. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 
6. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging voor 

duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) van 19 juni 2015 
 

Gelet op document VVAV1500001, houdende het activiteitenverslag voor het jaar 2014 van de intergemeentelijke 
vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), zoals vastgesteld door de raad van bestuur 
van de intergemeentelijke vereniging IVAREM in zitting van 13 mei 2015; 

Gelet op document VVAV1500002, houdende de balans, de resultatenrekening en de toelichting bij de 
jaarrekening voor het jaar 2014 van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen 
(IVAREM), zoals opgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM in zitting van 
13 mei 2015; 

Gelet op het document VVAV1500003, houden het financiële jaarverslag voor het jaar 2014 van de 
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), zoals vastgesteld door de 
raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM in zitting van 13 mei 2015; 

Gelet op het document VVAV1500008, het verslag van de commissaris voor het jaar 2014 van de 
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM); 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 
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De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van 19 juni 2015 en verleent aan 
zijn afgevaardigde(n) het mandaat in te stemmen met de voorstellen van de raad van bestuur van de 
intergemeentelijke vereniging IVAREM. 

Artikel 2 

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

18. Pidpa - beslissing inzake de vaststelling van het mandaat van afgevaardigde van de gemeente voor de 
algemene vergadering van Pidpa op  15 juni 2015 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Berlaar 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;  
 
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 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;     
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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 de uitnodigingsbrief van 27 april 2015 waarmee Pidpa tevens de agenda van de algemene vergadering 
heeft meegedeeld en gelet op de stukken die werden overgemaakt inzake het verslag van de raad van bestuur 
over het jaar 2014, inzake de jaarrekening over het boekjaar 2014 en inzake het verslag van de commissaris; 
 
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 EENPARIG 

 
Dirk Aras refereert naar zijn tussenkomst bij punt 3 van de gemeenteraad van april. Hij heeft toen een nee-stem 
uitgebracht. Hij wenst duidelijk te maken dat hij het deel van dit besluit, waarin het om de kapitaalverhoging gaat, 
niet ondersteunt. 

 
Artikel 1  
Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2014, de jaarrekening over het boekjaar 2014 en het verslag 
van de commissaris worden goedgekeurd. 
 
Artikel 2 
Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 2014, wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 3 
Goedkeuring wordt verleend 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 4 
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, dit conform raadsbesluit van 21 april 
2015 (punt 3).  
 
Artikel 5 
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 6 
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. 
 

19. BIJKOMENDE PUNTEN 
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN VOLGENDE PUNTEN OP DE 
AGENDA GEPLAATST DOOR: 
 
Raadslid Dirk Aras: 
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19.I. Vraag omtrent de geplande restauratie en het onderhoud van de Wortelpoel naar aanleiding van de 
droogstand en de gevolgen ervan 
 
Oktober/november vorig jaar werd door een aannemer een hoeveelheid slib, afval, tot blijkbaar fietsen en 
verkeersborden toe uit de droogstaande Wortelpoel gehaald. Op de gemeenteraad van 21 oktober 2014 had de 
burgemeester die opkuis, maar ook het opvoegen van de stenen wal aangekondigd. 
 
Intussen staat er terug water in deze drenkplaats/dorpsvijver. Is er inmiddels ook duidelijkheid over volgende 
zaken: 
 
- De toestand van de lindebomen ? 
- De staat van de Wortelpoel zelf ? 
- De toestand van het water: is dat opnieuw leefbaar ? Eind april leek dat visueel alleszins niet het geval. 
- De kosten van deze calamiteit voor de gemeente ? 
 
Werd het aspect wegpompen grondwater reed in overweging genomen in het kader van de bouw van het nieuwe 
administratieve centrum ? Een tweede aanslag op het ecosysteem van de markt is allerminst wenselijk.   
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de Wortelpoel grondig geïnspecteerd is. Er werd raad gevraagd 
aan de al wat oudere werklieden, die verklaarden dat de Wortelpoel nooit is opgevoegd. De kwaliteit van de 
stenen was nog behoorlijk goed. Intussen is het water gestegen, maar de kwaliteit ervan moet nog worden 
gecontroleerd vooraleer de vissen overgebracht kunnen worden. De kosten voor het verplaatsen van de vissen 
worden doorgerekend aan DCA; de ruimingskosten heeft de gemeente op zich genomen. De bomen zouden – na 
een eerste inspectie – nog in goede staat zijn; ze beginnen ook opnieuw te bloeien. Bij de heraanleg van de 
Markt wordt er een grondiger onderzoek uitgevoerd in het kader van enkele ingrijpende beslissingen die 
genomen zullen moeten worden. In het project ‘nieuw administratief centrum’ werden de bronbemaling en de 
minimaalste invloed van de bouw op de lindebomen in de randvoorwaarden opgenomen. 
 
Dirk Aras vraagt of er nog andere kosten gemaakt werden dan de ruimingskosten. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dat niet het geval is. Alleen de kwaliteitscontrole van het water 
moet nog gebeuren, maar dat wordt praktisch gratis uitgevoerd door de provincie. 
 
 
19.II. Stand van zaken aangaande de compensatie voor bijzondere prestaties die binnen het werkrooster 
van het gemeentepersoneel vallen 
 
De gemeenteraad van december vorig jaar kaartte een discussie aan die was ontstaan over het afschaffen van 
de compensatie voor bijzondere prestaties van het gemeentepersoneel die binnen het werkrooster vallen. 
 
De oppositiepartijen werden over dit probleem gevat en gaven een duidelijke insteek. 
 
Het gemeentebestuur besliste toen “dit punt een half jaar on hold te zetten, zodat deze maatregel in alle rust 
opnieuw kan worden bekeken.” 
 
We zijn nu bijna een half jaar verder. Wat is de stand van zaken ? 
 
Deze vraag werd ook gesteld op de bijeenkomst de bibliotheekraad van 7 mei jl., maar de twee aanwezige 
schepenen lieten toen verstaan over geen enkele informatie te beschikken. Misschien is die er vandaag wel. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het sociaal overleg onlangs heeft plaatsgevonden. Op vraag van 
de vakbond is de compensatie voor de prestaties buiten de normale kantooruren in kaart gebracht met het oog 
op een eventuele herverdeling en vanuit het principe dat iedereen gelijkwaardig behandeld moet worden. Maar 
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de marge is beperkt, omdat de personeelkost aanzienlijk is. De vakbond heeft nu alle cijfers ter beschikking 
gekregen met de bedoeling om zo snel mogelijk opnieuw een overleg in te plannen. 

Dirk Aras geeft nog mee dat hij het opmerkelijk zou vinden dat er een beloning wordt voorzien voor het voldoen 
aan bepaalde verplichtingen (zie punt 3), terwijl er aan de andere kant teruggeschroefd zou worden op het vlak 
van compensatie voor geleverde prestaties ten dienste van de bevolking. Hij is van oordeel dat een 
nivelleringsoperatie in positieve zin moet gebeuren. 

 
Raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen en Liesbeth Ceulemans: 
 
19.III. 6 juli. De Ronde van Frankrijk passeert op den heikant 
 
Niet alleen cultureel, maar ook sportief bruist Balder! 
Maar nu het wegdek van de Aarschotsebaan! 
 - Wie vanuit Koningshooikt komt heeft plots te maken met putten en kapotte asfalt. Een paar honderd 

meters mag je maar 50km/u rijden. Dan weer heel even 70km/u en dan omwille van de dorpskern op 
nieuw 50km/u. Voor wie in de andere richting rijdt gelden niet dezelfde snelheidsbeperkingen. 

 - Is dat wettelijk volgens de verkeersreglementen? 
 - Wordt het asfaltgruis (vanuit de putten) dat zich over het fietspad verspreidt regelmatig geveegd of is de 

zwakke weggebruiker ondanks dat mooie fietspad weer de dupe? 
 -  Indien het wel geveegd wordt, met welke regelmaat? 
 -  Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
 -  Wordt het wegdek nog vernieuwd tegen de passage van de Tour? 
 -  Wanneer en door wie wordt dan gedaan en wie betaalt de rekening? 
 
Schepen Jan Hendrickx betreurt dat sp.a ‘heikant’ niet met een hoofdletter schrijft, terwijl ‘De Ronde van 
Frankrijk’ die eer wel toebedeeld krijgt. Wegens de slechte staat van de weg richting Aarschot heeft de gemeente 
in samenspraak met de politie zelf twee nadars geplaatst met een bord van 50 km/uur. De veiligheid kwam op die 
plek immers ernstig in het gedrang, omdat er diepe putten in het wegdek waren. Dat is wettelijk toegelaten, ook 
wanneer dit slechts in één richting gebeurt, als het om een tijdelijke situatie gaat. Intussen werd de weg een 
beetje opgelapt, maar  de politie raadt aan de opstelling te laten staan tot de herstelling definitief is. 
 
De gemeente meldt tot vervelens toe aan AWV dat de rijbaan in slechte staat is, wat asfaltgruis op het fietspad 
veroorzaakt. De gemeente krijgt hierover regelmatig klachten van fietsers, die hun klacht formuleren via 
www.meldpuntfietspaden.be. Reeds driemaal heeft de gemeente zelf het initiatief genomen om het fietspad te 
vegen met de veegwagen. Recent heeft ook AWV dit gedaan met twee speciale veegwagens. Daarbij werd ook 
het overgroeiende gras verwijderd. Waarschijnlijk betreft dit reeds voorbereidingen naar aanleiding van De 
Ronde. De verantwoordelijkheid berust bij de wegbeheerder AWV district Puurs. 
 
Wat de vernieuwing van het wegdek betreft, was er in eerste instantie voor geopteerd om de herstellingswerken 
grondig aan te pakken, zeker aan de drie asverschuivingen in de bebouwde kom. De goten en de borduren zijn 
daar immers stuk. De asverschuivingen worden niet meer gebruikt, omdat de palen en borden allemaal 
weggereden zijn. Deze grote herstellingen zijn inmiddels echter geannuleerd wegens tijdsgebrek. Er wordt nu 
alleen een laag afgeschraapt, waarna een nieuwe toplaag wordt aangebracht. Hiervoor werd inmiddels een 
aannemer aangesteld door AWV, die zal starten begin juni. Dat kost de gemeente niets. 
 
Ronny Van Thienen is van mening dat het aangewezen is om het bord ‘70’ af te dekken tot de werken uitgevoerd 
zijn. 
 
Schepen Jan Hendrickx gaat hiermee akkoord. Hij vindt het jammer dat de herstellingen nu beperkt blijven tot 
een toplaagje, terwijl een grondige aanpak nodig is. Sinds een maand is er opnieuw een verantwoordelijke 
aangesteld voor de Aarschotsebaan op het grondgebied van Berlaar en de invloed daarvan is merkbaar. 
 

http://www.meldpuntfietspaden.be/
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Ronny Van Thienen oppert de mogelijkheid om Aquafin te pushen, aangezien het om hetzelfde traject gaat. Het 
zou spijtig zijn dat er nu een toplaag wordt aangebracht en dat er dan vijf jaar lang verder niets meer gebeurt. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de besprekingen hierover bezig zijn. Aquafin wil starten met de 
rioleringswerken, waardoor de N10 zal moeten volgen. 
 
 
19.IV. Verkeersborden algemeen onderhoud 
 
 -  De natuur barst uit haar voegen. Alle begrip wanneer er eens een verkeersbord verdwijnt tussen hagen of 

achter bomen, maar wie moet er voor zorgen dat alle verkeersborden goed zichtbaar blijven? Gebeurt 
dat? Met welke frequentie? 

 -  Sp.a vraagt zich af of alle verkeersborden nog wel conform de wet zijn? 
 -  Kan de verantwoordelijke hierover duidelijkheid geven? 
 
Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat verkeersborden op openbaar domein staan, maar dat ze soms 
overwoekerd worden door bijvoorbeeld boomtakken die over de borden hangen. Dat wordt telkens gemeld aan 
de eigenaars van het groen. Wanneer het om leegstand gaat of in uitzonderlijke gevallen wanneer de eigenaars 
in gebreke blijven, stelt de gemeente zelf de borden vrij om de veiligheid van de weggebruikers te garanderen. Hij 
lanceert een oproep om dergelijke problemen te melden aan de dienst Ruimte. 
 
Ronny Van Thienen stelt dat er jaarlijks terugkerende problemen zijn, bijvoorbeeld in de Huttestraat en de 
Hemelshoek. Het is ook niet steeds zo dat een particulier verantwoordelijk is, bijvoorbeeld op de Liersesteenweg, 
waar een boom die door de gemeente is geplant vlak voor het bord ‘bebouwde kom’ staat. 
 
Schepen Jan Hendrickx vraagt om de locaties door te geven, zodat de problemen aangepakt kunnen worden. 
 
Ronny Van Thienen wil weten of de borden regelmatig gecontroleerd worden op zichtbaarheid en properheid. Hij 
vraagt bovendien of alle borden nog conform de verkeersreglementering zijn. 
 
Schepen Jan Hendrickx bevestigt dat. Hij heeft hiervoor navraag gedaan bij de politie. 
 
Burgemeester Walter Horemans vult aan dat enkel de zoneborden ‘bebouwde kom’ vervangen moeten worden 
tegen 1 juni. Dat is ook zo gepland. 
 
Ronny Van Thienen merkt op dat dit een besluit is van 4 april 2003. Deze borden hadden volgens hem al lang 
vervangen kunnen zijn. Waarom wordt er gewacht tot op het laatste nippertje? Vanaf 1 juni zijn deze borden niet 
meer geldig. 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat de zoneborden opgenomen zijn in een grotere bestelling van 
verkeersborden, maar dat ze tijdig geplaatst zullen zijn. Ook de andere borden 30/50/70 zijn op komst en zullen 
stelselmatig worden geplaatst in de zomer. 
 
 
Raadsleden Koen Kerremans en Leen Janssens: 
 
19.V. Hervestigingsplaatsen voor Syrische oorlogsvluchtelingen  
 
Begin deze maand ontving het OCMW een brief van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken met 
de vraag om extra hervestigingsplaatsen te voorzien voor de Syrische oorlogsvluchtelingen. Enkele maanden 
geleden was deze vraag ook reeds naar de OCMW’s gestuurd, maar als antwoord op de vraag waarom Berlaar 
hier niet is op ingegaan, kreeg ons OCMW-raadslid te horen dat deze vraag nooit toegekomen is in het OCMW 
van Berlaar.  
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Graag vernemen we of de vraag nu wel toegekomen is. De nodige informatie is beschikbaar op de website van 
de staatssecretaris (http://www.hervestiging.be/nieuws/staatssecretaris-theo-francken-doet-opnieuw-een-oproep-
aan-de-ocmw-s)  
Naar aanleiding van het rondschrijven van de staatssecretaris wensen we antwoord op volgende vragen:  

• Kiest Berlaar voor de hervestiging van oorlogsvluchtelingen op basis van humanitaire overwegingen? Zo 
ja, hoeveel mensen/gezinnen kan Berlaar opvangen? Zo nee, waarom wil Berlaar deze mensen niet 
opvangen?  

• Hoeveel huizen heeft OCMW Berlaar nog ter beschikking (eigen woningen, woningen die door OCMW 
gehuurd worden)?  

• In welke toestand bevinden deze woningen zich? Enkele jaren geleden waren ze amper bewoonbaar?  
• Zijn deze woningen ondertussen gerenoveerd?  

 
Schepen Nadine Boekaerts antwoordt dat toen deze vraag in 2013 werd gesteld, het OCMW zich als kandidaat 
heeft opgegeven. Nadien is er nooit een concrete vraag gevolgd, omdat er voldoende opvangplaatsen elders 
gevonden waren. Op dit ogenblik zijn er in Berlaar echter geen woningen vrij. Het OCMW bezit woningen in 
Wipstraat 8 en 12, Schoolstraat 26 en op de Liersesteenweg. Verder huurt het OCMW een woning in 
Spoorweglei 35. Hiervan zijn Wipstraat 12 en Spoorweglei 35 LOI’s. De toestand van deze huizen is nog in orde. 
Er zijn verbeteringen mogelijk, zeker op het vlak van energie, maar Fedasil stelt strenge voorwaarden en heeft 
beide woningen goedgekeurd. De bewoonster van Wipstraat 8 heeft haar huur opgezegd, waardoor de woning 
vrijkomt tegen het einde van dit jaar. Via de sociale dienst zijn er reeds een aantal kandidaten uit eigen gemeente 
voor deze woning. Het huis in kwestie is nog in orde. De bewoonster heeft het ook steeds goed onderhouden. 
Uiteraard zal het huis grondig gecontroleerd worden, zodra het vrijkomt. Schoolstraat 26 is een ander verhaal. 
Deze locatie is opgenomen in de bouw van het nieuw administratief centrum. Hier nog mensen huisvesten in 
afwachting van de afbraak zou extra kosten meebrengen, aangezien gas en elektriciteit niet in orde zijn. De 
woning op de Liersesteenweg is niet meer bewoonbaar. Er zijn plannen om deze locatie te verkopen, aangezien 
een aanpassing van dit huis stedenbouwkundig moeilijk is. De woning ligt in een villazone met open bebouwing. 
Het is budgettair niet haalbaar om de aanpassingen te laten uitvoeren. Bovendien zou het dan een huis worden 
dat niet aangepast is aan het doelpubliek van het OCMW. 
 
Leen Janssens informeert naar de mogelijkheid om extra locaties te huren. 
 
Schepen Nadine Boekaerts antwoordt dat dit niet in de planning is opgenomen. Er werden recent zelfs twee 
locaties opgezegd, omdat er te weinig LOI-aanvragen komen. 
 
Leen Janssens vraagt waarom het OCMW niet op de hoogte is van het schrijven van de staatssecretaris van 
asiel en migratie. 
 
Schepen Nadine Boekaerts zegt dat het OCMW wel degelijk op de hoogte is, maar dat er niet gereageerd is 
omdat er geen vrije plaatsen zijn. 
 
Burgemeester Walter Horemans voegt toe dat er twee nieuwe locaties worden voorzien parallel aan de bouw van 
het nieuw administratief centrum. 
 
Leen Janssens vindt dit teleurstellend. 
 
Schepen Nadine Boekaerts begrijpt dit, maar verklaart dat het moeilijk is om locaties te huren in afwachting van 
de komst van vluchtelingen. Het heeft geen zin om woningen te huren en ze dan leeg te laten staan. 
 
 
19.VI. Asbestcontrole bij afleveren van afbraakvergunningen.  
 
Naar aanleiding van een actie van Natuurpunt om alle natuurgronden te controleren op illegaal achtergelaten 
asbesthoudende afbraakresten en omdat er de laatste tijd nogal wat afbraakwerven waarneembaar zijn op het 
grondgebied van onze gemeente willen wij informeren naar het beleid van het bestuur bij het toekennen van 
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vergunningen voor afbraak van oude panden. Het is algemeen geweten dat oude panden nogal wat 
asbesthoudende structuren bevatten. Dat rondvliegende asbestpartikels een zeer grote bedreiging vormen voor 
onze gezondheid staat vast. Daarom graag antwoord op volgende vragen:  

• Welke plaats krijgt de asbestproblematiek in het vergunningsbeleid van de gemeente?  
• Worden de panden bezocht om een controle ter plaatse uit te voeren?  
• Wie controleert de panden?  
• Wie controleert de stroom van de asbesthoudend puin?  
• In hoeveel dossiers (aanvragen) moest dit toegepast worden en was er sprake van asbestproblematiek 

de laatste twee jaar?  
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt: 
 

• Welke plaats krijgt de asbestproblematiek in het vergunningsbeleid van de gemeente? 
Dit wordt niet opgenomen in stedenbouwkundige dossiers of milieuvergunningsdossiers. 

 
• Worden de panden bezocht om een controle ter plaatse uit te voeren? 

Nee, er worden geen particuliere panden bezocht door de gemeente. 
 

• Wie controleert de panden? 
Controles gebeuren op basis van bewoonbaarheid e.d. niet op basis van asbestaanwezigheid. Dit is in 
principe de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het gebouw en de aannemer van de werken 
(arbeidsveiligheid). Indien er vragen worden gesteld, wordt er uiteraard zoveel mogelijk informatie 
verstrekt. 

 
• Wie controleert de stroom van de asbesthoudend puin? 

Kleine hoeveelheden asbesthoudend puin kunnen worden afgeleverd in het containerpark van IVAREM. 
Vanaf dat ogenblik is IVAREM verantwoordelijk voor het correct vervoeren en afleveren bij de juiste 
verwerker. In globo is OVAM de bevoegde controle-instantie voor wat de afvalstromen en de certificering 
van aannemers e.d. betreft en de FOD Werkgelegenheid en Arbeid in het kader van de bescherming 
van de werknemers. Dit is zeker geen taak die de gemeente opneemt. 

 
• In hoeveel dossiers (aanvragen) moest dit toegepast worden en was er sprake van asbestproblematiek 

de laatste twee jaar? 
Er zijn de voorbije jaren twee dossiers geweest waarbij er een asbestprobleem was gekend of vermoed. 
Het betrof in beide situaties gebouwen die vernield werden door een brand, waarna opruim moest 
volgen. In het kader van vergunningsplichtige afbraakwerken zijn er geen asbestgevoelige dossiers 
bekend. 
 
De gemeente is verantwoordelijk voor het asbest in de eigen gebouwen en beschikt hiertoe over een 
asbestinventaris. Bij werken aan asbestgevoelige gebouwen of delen daarvan dienen op basis van de 
inventaris de nodige voorzorgen te worden genomen. Dat is bijvoorbeeld het geval geweest in de school 
in Heikant, waar de volledige verwarmingsinstallatie vernieuwd is. In dit geval werden specialisten 
ingeschakeld om alles deskundig te verwijderen. 
 
Qua sensibilisering kan er een artikel in De Kiosk worden geplaatst, om particulieren te wijzen op de 
gevaren van asbest bij afbraakwerken. 
 
Koen Kerremans haalt aan dat asbest nog steeds een onderschat probleem is. Het is onbegrijpelijk dat 
er vaak nog verregaande nonchalance bestaat in de behandeling van asbesthoudende materialen. Hij 
pleit ervoor om een passage op te nemen in de vergunningen tot afbraak en/of om een adviesaanbod in 
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het leven te roepen in de gemeente om samen met de aanvrager door het huis te lopen en te kijken 
waar er zich mogelijk asbestproblemen zouden kunnen voordoen. Op deze manier zijn mensen ten 
minste op de hoogte van de gevaren. Het is de taak van de overheid om mensen te beschermen. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof vult aan dat er bij Ivarem een onderzoek loopt naar een samenaankoop 
van asbestverwijdering bij grote afbraakwerken. Ze neemt het voorstel van Koen Kerremans in 
overweging. 
 

 
19.VII. Verkeerssituatie Markt 
 
De verkeerscommissie van mei 2013 werd afgesloten met een variapunt van de burgemeester. Hij gaf de 
korpschef de opdracht uit te zoeken hoe voor café ’t Spel terrasruimte kon gecreëerd worden. Enige tijd later, 
zonder verkeerscommissie, werd de parkeerstrook verlengd en kon het terras aangelegd worden tegenover de 
Itegembaan.  
Hiertegen kwam zeer veel protest, de draaicirkel van vrachtwagens is groter dan de ruimte die ze nu krijgen, 
fietsers worden weggedrukt, … en het terras blijkt niet de veiligste plek om rustig te zitten.  
Burgemeester Walter Horemans heeft steeds gesteld dat er teruggegrepen wordt naar de oude situatie wanneer 
blijkt dat de situatie onveiliger is. Graag vernamen we wat het huidige bestuur nog tegenhoudt om de oude 
situatie ter hoogte van dit kruispunt terug in te voeren of de inrichting ervan grondig aan te pakken om een veilige 
verkeerssituatie te bekomen. 
 
Burgemeester Walter Horemans heeft – naast de opmerkingen van Groen – weinig reacties gekregen op de 
situatie. Hij heeft integendeel opgevangen dat de situatie aan de Legrellestraat verbeterd is. Dat zat mee in het 
pakket. Het terras is er gekomen, omdat de strook verlegd is. Er zijn inderdaad twee aanrijdingen gebeurd, één 
door een dronken klant en één op een gladde dag. Vrachtwagens kunnen er zeker draaien en in principe is het 
goed dat het voor vrachtwagens niet te eenvoudig wordt gemaakt. Ook aan De Kroon moeten vrachtwagens 
voorzichtig manoeuvreren, waardoor er geremd wordt en de veiligheid dus verhoogt. In deze fase blijft de huidige 
situatie behouden, omdat de gemeente nu volop schetsen binnenkrijgt van het aangestelde studiebureau voor de 
heraanleg van de Markt. Deze plannen worden binnenkort voorgelegd aan de raad met de bedoeling om na te 
denken over de vernieuwing van de dorpskern. Hierover zullen nog de nodige discussies gevoerd worden. De 
bedoeling is alleszins om het centrum veiliger te maken; er zijn reeds een aantal valabele ideeën ingestuurd. 
 
Koen Kerremans betreurt het dat dergelijke beslissingen worden genomen door mensen die nauwelijks met de 
fiets rijden. Gelukkig zijn er ter hoogte van het bewuste terras nog niet meer ongevallen gebeurd. Dikwijls worden 
aanrijdingen vermeden door de behendigheid van jonge fietsers. Bijna-aanrijdingen zijn er al in overvloed. De 
aanpak van de Markt laat nog jaren op zich wachten en intussen gebeurt er dus niets, terwijl iedereen weet dat 
het om een heel onveilige situatie gaat. Waarom kan dit niet aangepast worden? Het is toch niet de bedoeling dat 
er eerst een ongeval gebeurt vooraleer er actie wordt ondernomen? De gemeente is hierin verantwoordelijk. Er 
moet ruimte gemaakt worden voor fietsers. Mensen gebruiken infrastructuur goed wanneer deze ook goed 
georganiseerd is. Dat is een open deur intrappen.  
 
Burgemeester Walter Horemans is van oordeel dat de huidige situatie niet onveiliger is dan vroeger. Hij 
suggereert om dit onderwerp opnieuw op de agenda van de verkeerscommissie te plaatsen. 
 
 
19.VIII. Invoering snelheidszones(episode27)  
 
Graag vernamen we wat momenteel de reden is dat de snelheidszones nog niet werden ingevoerd. De recentste 
deadline was april 2015. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er een prijsvraag werd opgestart op basis van geraamde 
aantallen en bordtypes, dit om de timing te behalen. Na evalutie van de situatie ter plaatse werd vastgesteld dat 
de werkelijke verdeling van de aantallen in sterke mate afweek van de raming. In de onderhandelingsprocedure 
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werd de inventaris correct verbeterd, maar moesten alle deelnemers opnieuw aangeschreven worden om hun 
beste offerte in te dienen.  Op basis van de nieuwe offertes werd op 20 april een gunning verstuurd aan Janssens 
NV met afspraak tot levering binnen de 30 kalenderdagen. De proefdruk van de signalisatieborden werd 
goedgekeurd.  Enkel de achtergrondkleur van de zoneringsborden met de drie zones samen werd veranderd 
naar geel.  De levering gebeurt zo snel mogelijk, namelijk voor het einde van deze maand.  De borden zullen 
aansluitend geplaatst worden. 
 
Ronny Van Thienen begrijpt niet dat er op vier jaar tijd geen telling kan gebeuren van de noodzakelijke 
verkeersborden. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er veel tijd en werk is gegaan naar de voorbereiding van dit 
dossier. 
 
Leen Janssens wil weten waarom er zo’n groot verschil is met Nijlen, waar dit al lang in voege is. 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat Nijlen beschikt over een voltijdse mobiliteitsambtenaar. In Berlaar 
combineert één medewerker taken van mobiliteit met opdrachten voor stedenbouw. De mobiliteitsambtenaar hier 
is trouwens reeds een tijdje afwezig. 
 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 21.05 uur. 
 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 

_____________________________ 
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