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GEMEENTERAAD D.D. 16 JUNI 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, Swa DE BAKKER, Christophe DE BACKERE, Artur ISSAEV, 

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

 
Verontschuldigd: Rita DECKERS, raadslid 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.03 uur. 
 

OPENBARE ZITTING 
 
1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 19 mei 2015 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 19 mei 2015 wordt het verslag met eenparigheid 
van stemmen goedgekeurd. 
 
2. BBC – budget 2015 – 1e kwartaalrapportering 
 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2015; 

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

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

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

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

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

Gelet op het goedgekeurde budget 2015; 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

De gemeenteraad neemt kennis van de eerste kwartaalrapportering van het budget 2015. 

3. Jaarrekening dj. 2014  met verslag en bijlagen 
 
Gelet op artikel 174 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
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Gelet op het  besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
 
Gelet op het ministerieel besluit  van 1 oktober 2010  tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van 
de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
 
Gelet op het decreet van 13 april 1999  en de daarop volgende wijzigingen tot wijziging van het decreet van 28 
april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten; 
 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- 
en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 d.d. 6 september 2013 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus"; 
 
Gelet op de voorliggende jaarrekening 2014; 
 
Na beraadslaging;  
 

BESLUIT met 14 ja-stemmen tegen 1 nee-stem bij 5 onthoudingen 

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

Nee-stem: Dirk Aras 

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

Artikel 1 
De jaarrekening  2014   bevattende de beleidsnota, de financiële nota, de samenvatting van de algemene rekeningen,  
de toelichting financiële nota en toelichting samenvatting algemene rekeningen wordt goedgekeurd.  
 
Artikel 2 
De  financiële toestand  van de jaarrekening :  
  
Resultaat op kasbasis  
 
I Eploitatiebudget  :               2.544.385 euro 
 
Uitgaven    :    10.975.418 euro 
Ontvangsten   :       13.519.803 euro 
       
II Investeringsbudget                      - 2.097.587 euro 
 
Uitgaven                               :    2.553.793 euro 
Ontvangsten   :             456.206 euro 
        
III Andere                          - 172.000 euro 
 
Uitgaven                               :    360.162 euro 
Ontvangsten   :                 188.162 euro 
 
IV Budgettaire resultaat boekjaar                    274.798 euro 
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V Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar   6.663.723 euro 
 
VI.Gecumuleerde budgettaire resultaat      6.938.520 euro 
 
VII Bestemde gelden      1.733.023 euro 
 
VIII Resultaat op kasbasis      5.205.498 euro 
 
Autofinancieringsmarge          2.201.141 euro 
 
 
Artikel 3 
De balans heeft een actief en een passief op 31 december 2014 van 8.144.028 euro. 
 
Artikel 4 
De staat van opbrengsten en kosten heeft een overschot van 2.109.212 euro.   
 
Artikel 5 
De jaarrekening . 2014  wordt voor nuttig gevolg digitaal toegestuurd aan Vlaamse Overheid – Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur . 
 
4. Financieel  rapport 2014 
 
Gelet  op artikel 166 en 167 van  het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet  op het voorliggend financieel rapport  2014 opgemaakt door de financieel beheerder 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel  

Neemt kennis van het voorliggend rapport  jaarrekening 2014. 

 
5. Aanpassing meerjarenplan  2014-2019 n.a.v. budgetwijziging 1 dj 2015 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op art 147 van het gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat de aanpassing van het meerjarenplan een 
bevoegdheid is  van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van 
de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 23 oktober 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
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Gelet op het ministerieel besluit 26 november 2012  tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot 
vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 d.d. 10 mei 2013 houdende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 
2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 d.d. 6 september 2013 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus"; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 d.d. 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en 
beheerscyclus; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2014/4 d.d. 08 september 2014 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 
(2014-2019) en de budgettering (budget 2015); 
 
Gelet op de voorgestelde aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
 

BESLUIT met 12 ja-stemmen bij 8 onthoudingen 

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

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

Koen Kerremans spreekt zijn waardering uit voor het werk dat door de administratie verricht werd n.a.v. de eerste 
kwartaalrapportering en de jaarrekening. Verder licht hij toe dat de fractie zich zal onthouden op dit punt, maar 
dat ze het wel eens is met bepaalde onderdelen ervan, onder meer het fietspad in de Hemelshoek. 

Financieel beheerder Mai Vermeiren licht toe dat de brandweerzone een budgetwijziging heeft doorgevoerd, 
waardoor een bepaald bedrag verschoven is van investeringen naar exploitatie. Deze wijzigingen werden nog op 
extranet gepubliceerd en zijn opgenomen in de voorliggende documenten. 

Burgemeester Walter Horemans vult aan dat de dotatie aan de brandweerzone niet stijgt. De toekomst zal er 
waarschijnlijk minder rooskleurig uitzien. De verschuiving van middelen gebeurt nu om de recurrente kosten te 
kunnen betalen, waardoor er weinig geïnvesteerd wordt. In de volgende jaren zullen er aanpassingen aan 
kazernes moeten gebeuren. De huidige dotatie zal dan wellicht ontoereikend blijken. 

Schepen Stefaan Lambrechts wenst de administratie te feliciteren voor het geleverde werk. 

Koen Kerremans merkt op dat de overramingen blijven opvallen. Dat gegeven komt telkens terug, wat een goede 
opvolging niet vereenvoudigt. Er moet worden gestreefd naar een goede match tussen de geplande cijfers en de 
werkelijke investeringen. 
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Schepen Stefaan Lambrechts verklaart dat er dit jaar een bijkomende stap wordt ingebouwd in het BBC-proces, 
namelijk de budgetcel, waar elke actieverantwoordelijke zijn ramingen komt toelichten. Dit moet toelaten de 
overramingen binnen de perken te houden. Het feit dat Berlaar ervoor gekozen heeft om uitsluitend te werken 
met prioritaire doelstellingen heeft als neveneffect dat het risico op overramingen hoger wordt, omdat er meer 
opgesplitst wordt. Het blijft zoeken naar een goed evenwicht. 

Artikel 1 
Na aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 is: 
 
 - het resultaat op kasbasis: 2014: 3.353.057  euro 
          2015: 2.531.546  euro 
     2016: 1.344.787  euro 
     2017:    548.327  euro 
     2018:    554.942  euro 
     2019:    560.071  euro 
  
  
 

- de autofinancieringsmarge: 2014: 519.944  euro 
     2015: 697.447  euro 
     2016: 829.399  euro 
     2017: 446.591  euro 
     2018: 171.876  euro 
     2019:   37.158  euro 
  
 
Artikel 2 
Keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budgetwijziging 1 dj 2015 goed. 
 
6. Goedkeuring budgetwijziging 1 dj. 2015 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van 
de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 23 oktober 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het ministerieel besluit 26 november 2012  tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot 
vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 d.d. 10 mei 2013 houdende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 
2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
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Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 d.d. 6 september 2013 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus"; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 d.d. 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en 
beheerscyclus; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2014/4 d.d. 08 september 2014 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 
(2014-2019) en de budgettering (budget 2015); 
 
Gelet op de voorgestelde budgetwijziging 1 dj 2015; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
 

BESLUIT met 12 ja-stemmen bij 8 onthoudingen 

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

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

 
Enig artikel 
Keurt de budgetwijziging 1 dj  2015 goed. 
 
7. Belasting op het verspreiden van ongeadresseerd  reclamedrukwerk aanslagjaren 2015, 2016, 2017, 
2018 en 2019 
 

Gelet op art 170 §4 Grondwet; 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, met latere wijzigingen; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Overwegende dat de geraamde ontvangsten in het kader van de ‘Milieuovereenkomst 
Reclamedrukwerkafvalstoffen’ onvoldoende zijn om een belastingvrijstelling te voorzien; 

Overwegende dat papier een groot aandeel uitmaakt van de aangeboden hoeveelheid huisvuil; 

Overwegende dat de verwijdering en de verwerking van papier dan ook aanleiding geven tot de invoering van 
onderhavig belastingreglement. 

Overwegende dat het aangewezen is een lager tarief vast te stellen voor ongeadresseerde reclamedrukwerken 
die minimaal 46 maal per jaar verschijnen en waarvan de bedrukte oppervlakte voor minimaal 25% ingenomen 
door tekst en/of afbeeldingen zonder handelskarakter. 
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Na beraadslaging; 

BESLUIT met 18 ja-stemmen bij 2 onthoudingen 

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

Onthoudingen: Koen Kerremans, Leen Janssens 

Dirk Aras brengt een ja-stem uit, maar wenst op te merken dat milieu het uitgangspunt van dit belastingreglement 
is. Hij vindt het dan ook eigenaardig dat wie voldoende blaadjes in de bussen stopt een korting kan krijgen. Dit is 
een vorm van belastingvrijstelling in de vorm van een vermindering. Dat creëert meteen de mogelijkheid voor 
commerciële bedrijven om zich te beroepen op het lagere tarief. Er zit dus een gevaarlijk kantje aan deze 
aanpassing. Hij vraagt zich af of het niet mogelijk is om hetzelfde doel te bereiken zonder aanduiding van 
hoeveelheden via het schuiven met tarieven. Hij vat samen dat hij de belasting wil goedkeuren, maar dat hij dit 
een eigenaardige wending vindt in het zoeken naar een oplossing voor iets wat als probleem wordt aangevoeld. 

Rudy Nuyens wil weten hoeveel tekst een publicatie moet bevatten om te genieten van het lagere tarief. 

Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat het redactionele aandeel minimaal 25% moet bedragen. 

Artikel 1 

Het raadsbesluit van 17 december 2013 (punt 11), belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk 
aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 wordt opgeheven. 
Met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de gemeente 
een belasting geheven op het huis-aan-huis verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk en daarmee 
gelijkgestelde producten op het grondgebied van de gemeente Berlaar.  

Artikel 2 

Onder ongeadresseerd  reclamedrukwerk wordt verstaan elke publicatie die er toe strekt bekendheid te geven 
aan commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen, en die erop gericht is een 
potentieel cliënteel er toe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de adverteerder. 

Onder gelijkgestelde producten wordt verstaan de stalen of reclamedragers van gelijk welke aard die aanzetten 
tot gebruik van het aangewezen product of de aangeboden dienst.  

Onder huis-aan-huis verspreiding wordt verstaan het systematisch achterlaten van het drukwerk zonder 
adressering in de brievenbussen van woningen, zonder dat de bestemmeling hiervoor enig initiatief heeft 
betoond. 

Artikel 3 

De belasting is verschuldigd telkenmale er een huis-aan-huis verspreiding van  reclamedrukwerk of een daarmee 
gelijkgesteld product plaatsvindt. 

Artikel 4 

De belasting bedraagt : 

- 0,02 EUR per verspreid exemplaar met een minimum van 150,00 EUR per bedeling. 
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-0,01 EUR per verspreid exemplaar met een minimum van 75,00 EUR    per bedeling, voor ongeadresseerde 
reclamedrukwerken die minimaal 46 maal per jaar verschijnen en waarvan de bedrukte oppervlakte minimaal  
25% wordt ingenomen door tekst en/of afbeeldingen zonder handelskarakter. 

Artikel 5 

De volgende publicaties zijn van de belasting vrijgesteld : 

1. publicaties van publiekrechtelijke personen ; 

2. publicaties van onderwijsinstellingen, socio-culturele-, caritatieve-, politieke- en sportverenigingen, waarbij de 
uitgever zelf geen commercieel voordeel kan halen; 

3.publicaties kleiner of gelijk aan het formaat van 4 bladzijden A4. 

 

Artikel 6 

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die geldt als de verantwoordelijk uitgever van 
het betreffende reclamedrukwerk. 

In voorkomend geval zijn ook de verspreider en indien deze niet gekend is, degene onder wiens handelsnaam, 
logo of embleem de reclame wordt gevoerd, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betaling van de belasting. 

Artikel 7 

De belastingplichtigen zijn er toe gehouden aangifte te doen van de belastbare elementen ten laatste 2 dagen 
voor de datum waarop de verspreiding wordt aangegeven van het ongeadresseerd reclamedrukwerk of daarmee 
gelijkgesteld product dat het voorwerp uitmaakt van de aanslag. Deze aangifte zal vergezeld zijn van een 
specimen van het te verspreiden drukwerk of daarmee gelijkgesteld product. 

Artikel 8 

Bij gebrek van aangifte binnen de gestelde termijn of in geval van onjuiste of onvolledige of  onnauwkeurige 
aangifte wordt de belastingplichtige van ambtswege ingekohierd overeenkomstig artikel 7 van het decreet van 30 
mei 2008. Artikel 9 

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het 
college van burgemeester en schepenen.  

Artikel 10 

De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake, gebeurt volgens de 
modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van de  gemeentebelastingen en wijzigingen. 

Artikel 11 

De bevoegde ambtenaren zijn gemachtigd om alle inbreuken op dit reglement vast te stellen. 

 
8. OCMW – kennisname budgetwijziging 2015 en de aanpassing van het meerjarenplan 
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Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

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

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

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

Gelet op de voorgestelde budgetwijziging 2015 en de aanpassing van het meerjarenplan; 

Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen d.d. 24 februari 2015; 

Gelet op de raadsbeslissing van de OCMW-raad van 13 april 2015 houdende goedkeuring budgetwijziging 2015 
en de aanpassing van het meerjarenplan; 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2015 en de aanpassing van het meerjarenplan. 

9. Aanmaken en leveren elektronische maaltijdcheques voor gemeente-en OCMW personeel - 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 
207.000,00 excl. btw niet overschreden; dienstencategorie 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; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 
2; 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanmaken en leveren elektronische maaltijdcheques voor 
gemeente-en OCMW personeel” een bestek met nr. 2015-038 werd opgesteld door de ontwerper; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 47.933,88 excl. btw of € 57.999,99 incl. 
21% btw; 
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Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 4 jaar.  
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2015, op budgetcode 
GEM/61408006/0112 (actie 1419/002/002/001/003) en in het budget van de volgende jaren; 
 
Overwegende dat het een samengevoegde opdracht betreft waarbij het aangewezen is dat de Gemeente Berlaar 
de procedure zal voeren in naam van het OCMW Berlaar bij de gunning van de opdracht zal optreden; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

John Steurs wil weten of er een prijsvergelijking werd gemaakt tussen verschillende aanbieders. 
 
Burgemeester Walter Horemans verklaart dat deze opdracht gegund zal worden via een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, waarbij dus verschillende leveranciers zullen 
worden aangeschreven. 
 
 
Artikel 1 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 
Artikel 2 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2015-038 en de raming voor de opdracht “Aanmaken en 
leveren elektronische maaltijdcheques voor gemeente-en OCMW personeel”, opgesteld door de ontwerper. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 47.933,88 excl. btw of € 57.999,99 incl. 
21% btw. 
 
Artikel 3 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2015, op budgetcode 
GEM/61408006/0112 (actie 1419/002/002/001/003) en in het budget van de volgende jaren. 
 
Artikel 4 
De gemeente Berlaar wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van het OCMW Berlaar bij de 
gunning van de opdracht op te treden. 
 
Artikel 5 
Afschrift van deze beslissing wordt aan het OCMW Berlaar bezorgd. 
 
10. Kortlopende gebruiksovereenkomst voor brandweerkazerne Berlaar. 
 
Overwegende dat de gemeente Berlaar eigenaar is van de brandweerkazerne gelegen Liersesteenweg 51; 
 
Overwegende dat de prézoneraad Rivierenland beslist heeft om kortelings een waardebepaling uit te voeren van 
de onroerende eigendommen die momenteel als brandweerkazerne worden aangewend om een verkoopwaarde 
of huurwaarde te bepalen; 
 
Overwegende dat omdat momenteel de brandweerzone reeds effectief gebruikt maakt van het betreffende 
gebouw de zoneraad beslist heeft zijn goedkeuring te hechten aan een kortlopende gebruiksovereenkomst 
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tussen het gemeentebestuur en de brandweerzone Rivierenlang met de bedoeling de verantwoordelijkheden 
éénsluidend en duidelijk te bepalen; 
 
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 collegiale beslissing van 4 juni 2015 waarbij het ontwerp van kortlopende overeenkomst voor de 
brandweerkazerne ter goedkeuring naar de gemeenteraad werd verwezen; 
 
Gelet op het hiernavolgend ontwerp van kortlopende gebruiksovereenkomst tussen de brandweerzone 
Rivierenland en het gemeentebestuur; 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KORTLOPENDE GEBRUIKSOVEREENKOMST VOOR DE BRANDWEERKAZERNE 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
Tussen de ondergetekenden : 
 
Enerzijds, 
Gemeentebestuur van Berlaar, Markt 1 2590 Berlaar KBO 0207 537 339 
 
Hierna genoemd “ eigenaar”, 
 
 
En  
HVZ “Brandweerzone Rivierenland”, Grote Markt 21 te 2800 Mechelen  KBO 0500 913 839 
 
Hierna genoemd “gebruiker”. 
 
 
 
Werd het volgende overeengekomen:: 
 
Artikel 1 – Omschrijving van het ter beschikking gestelde goed 
De eigenaar geeft in gebruik, aan de gebruiker, het gebouw gelegen te 2590 Berlaar, Liersesteenweg 51 een 
brandweerkazerne bestaande uit: 
Een wagen hal met administratief gebouw, technische lokalen en een oefenkoer met parking. 
Het gebruikte goed is bestemd als brandweerkazerne voor de gebruiker. 
Het gebruikte goed moet, van bij de aanvang van de gebruiksovereenkomst, voldoen aan de elementaire 
vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. 
 
Artikel 2 – Duur van het gebruiksrecht 
2.1 De gewone duur 
Deze gebruiksovereenkomst wordt gesloten voor de duur noodzakelijk om – binnen de verantwoordelijkheid van 
de zoneraad van de Hulpverleningszone Rivierenland – tot een definitieve huur-, gebruiks- of koopovereenkomst 
te komen. 
Deze kortlopende gebruiksovereenkomst kan eindigen met een opzeggingstermijn door de eigenaar van zes 
maanden. 
 
2.2 De vroegtijdige opzeg door de gebruiker 
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De gebruiker kan de gebruiksovereenkomst op ieder tijdstip beëindigen met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van zes maanden.  De eigenaar heeft geen recht op een vergoeding. 
 
Artikel 3 – Opzeggingsmodaliteiten 
Iedere opzegging kan te allen tijde ten vroegste ingaan op de eerste dag van de maand die volgt op de maand 
waarin de opzegging wordt aangeboden aan de post.  
 
Artikel 4 – (Vervroegde) opzeggingsmogelijkheden voor de eigenaar 
De eigenaar ziet af van het recht om de huurovereenkomst te beëindigen zonder motivering. 
 
Artikel 5 – Vergoeding voor gebruik 
Er wordt geen vergoeding gevraagd voor het gebruik van bovengenoemd gebouw of gebouwde(e)l(en). 
 
Artikel 6 – Bijkomende kosten 
De grondlasten (onroerende voorheffing) zijn ten laste van de eigenaar. 
 
De gebruiker draagt de kosten van water-, gas- en elektriciteitsverbuik. De gebruiker betaalt ook de kosten voor 
het huren van de tellers. 
 
De bijkomende kosten die door de eigenaar eventueel in rekening kunnen worden gebracht zijn: 
- Schoonmaak (indien uitgevoerd door tewerkgesteld personeel van de gemeente) 
- de belastingen op het ophalen van huisvuil 
- kosten voor groenonderhoud 
 
De lijst van bijkomende kosten of lasten kan niet worden uitgebreid. 
 
Artikel 7 – De Waarborg 
Er wordt geen gebruikswaarborg vastgelegd. 
 
Artikel 8 – Herstellingen 
Herstellingen dien nodig zijn wegens normale slijtage, ouderdom, gebrek in het gebruikte goed of wegens 
overmacht, zijn niet ten laste van de gebruiker. 
 
De gebruiker zal de herstellingen uitvoeren die de wet of de gebruikers hem opleggen. Het betreft doorgaans 
onderhoudsherstellingen. 
 
De gebruiker zal de herstellingen uitvoeren die normaal ten laste zijn van de eigenaar maar veroorzaakt zijn door 
zijn fout of door een persoon voor wie hij moet instaan. 
 
Partijen kunnen hier contractueel niet van afwijken. 
De gebruiker zal de eigenaar per aangetekend schrijven verwittigen van het bestaan van de schade waarvan de 
herstelling ten laste van de eigenaar is. 
 
Artikel 9 – Veranderingen aan het gebruikte goed 
De gebruiker mag slechts veranderingen of verbouwingen in het gebruikte goed uitvoeren, mits voorafgaande en 
schriftelijke toestemming van de eigenaar. In geval van toestemming kan de eigenaar bij het verstrijken van de 
gebruiksovereenkomst, het herstel van het gebruikte goed in de oorspronkelijke staat niet eisen. 
 
Bij het einde van de gebruiksovereenkomst kan de eigenaar echter eisen alle niet toegelaten veranderingen of 
verbouwingen te verwijderen en het gebruikte goed in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Als veranderingen 
of verbouwingen werden toegelaten, zal de eigenaar ze bij het einde van de overeenkomst in volle eigendom 
mogen behouden. 
 
Artikel 10 – Verzekering 
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De gebruiker zal voor de gehele duur van het gebruik een brandverzekering sluiten die zijn aansprakelijkheid als 
gebruiker dekt. De eigenaar zal zijn aansprakelijkheid dekken.  
 
Opgemaakt te Berlaar op 16 juni 2015 in twee exemplaren. De gebruiker houdt na ondertekening één exemplaar 
onder zich; het tweede exemplaar wordt door de eigenaar bewaard. 
 
Voor de eigenaar        Voor HVZ Rivierenland 
 
Walter Horemans 
Burgemeester        Bart Somers 
         Voorzitter 
 
  

BESLUIT met 12 ja-stemmen tegen 3 nee-stemmen bij 5 onthoudingen 

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

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

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

Dirk Aras vindt het opmerkelijk dat er op dit ogenblik geen huur gevraagd wordt. 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit inderdaad met gesloten beurzen afgehandeld wordt. De 
gemeente krijgt hiervoor de nodige professionele ondersteuning in ruil. 

Dirk Aras zegt dat dit vroeger ook reeds zo was, zelfs tegen lagere tarieven dan nu het geval is. Hij vraagt zich 
dus af wat de meerwaarde nu is, waardoor de zone geen huur moet betalen. 

Burgemeester Walter Horemans licht toe dat de samenwerking tussen de korpsen beter wordt. Het feit dat er nu 
geen huur wordt gevraagd, is een afspraak onder de burgemeesters van de zone, zodat er verder gewerkt kan 
worden en zodat de onduidelijkheden uitgeklaard geraken. Hopelijk is er tegen januari meer duidelijkheid omtrent 
budgetten en afspraken. Er staan nog wel wat discussies op het programma. Bepaalde gemeenten moeten een 
stevige som bijbetalen ten opzichte van vroegere jaren. 

Dirk Aras wil weten welke richting wordt ingeslagen. Wordt het kopen of huren? Worden er bepaalde criteria 
gehanteerd? 

Burgemeester Walter Horemans zegt dat deze discussie nog niet is gevoerd. Er moet eerst een duidelijk zicht zijn 
op de gebouwen en de inventaris. In sommige gemeenten ligt dit niet voor de hand, omdat de gebouwen 
verweven zitten in gemeentelijke eigendommen. Een aankoop zal daar moeilijker liggen. Hij vermoedt dat het 
eerder in de richting van huren zal gaan. 

Koen Kerremans vindt het een probleem dat er een contract voorligt. Ofwel heeft de brandweer het gebouw nodig 
en staat daar een prijs tegenover. Ofwel heeft de brandweer het gebouw niet nodig en kan de gemeente het 
gebruiken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld een sporthal. De gemeenten worden hoe langer hoe meer 
verantwoordelijk gesteld voor hun eigen financiën. Het is geen geschikt moment om cadeaus uit te delen. Onder 
dit contract kan de gemeente niet zomaar onder uit. Er staat geen enkele termijn vermeld in de tekst. Het is dus 
mogelijk dat deze situatie nog jaren aansleept. 
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Burgemeester Walter Horemans legt uit dat de druk vanuit de verschillende gemeenten groot is om de zaken zo 
snel mogelijk uit te klaren.  

Dirk Aras heeft bedenkingen bij de tijdelijke aard van de overeenkomst. We werken nog steeds in prezones; er 
zijn nog geen definitieve zones. Deze discussie kunnen de burgemeesters onder elkaar niet voeren, evenmin 
kunnen ze de kwestie van verkoop of verhuur forceren. De opmerking over de termijn van dit contract is dus 
pertinent. De overeenkomst loopt tot wanneer de waarde bepaald is. 

Artikel 1 
Beslist bovenvermeld ontwerp van kortlopende overeenkomst voor de brandweerkazerne gelegen te  Berlaar aan 
de Liersesteenweg 51 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 
kortlopende overeenkomst voor de brandweerkazerne over te gaan. 
 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan Brandweerzone Rivierenland, majoor F. Van den Eynde, 
Dijleweg 5 in 2580 Boom.. 
 
11. Ontwikkelen site en realisatie van een nieuw administratief centrum - Goedkeuring beschrijvend 
document dialoogfase 1 en delegatie goedkeuring volgende documenten binnen de concurrentiedialoog 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 april 2015 waarin de gunningswijze en de lastvoorwaarden voor de 
overheidsopdracht voor de ontwikkeling site en realisatie van een nieuw administratief centrum werden 
goedgekeurd; 
 
Overwegende dat in de gemeenteraadbeslissing van 21 april 2015 de selectieleidraad en het ontwerp van het 
beschrijvend document van de eerste dialoogfase werden goedgekeurd; 
 
Overwegende dat voor het voeren van de concurrentiedialoog beschrijvende documenten per dialoogfase 
worden opgemaakt; 
 
Overwegende dat het beschrijvend document van de eerste dialoogfase verder werd uitgewerkt tot een 
definitieve versie, maar dat het bodemonderzoek en de sonderingen nog moeten worden uitgevoerd.  De 
verslagen worden later als bijlage toegevoegd aan het beschrijvend document; 
 
Overwegende dat aan het einde van de concurrentiedialoog indien nodig een bestek kan worden opgemaakt 
waarop de deelnemers zich kunnen afstemmen bij het indienen van eindofferte; 
 
Gelet op het feit dat de concurrentiedialoog een strakke planning hanteert waarin verkregen informatie zo snel 
mogelijk verwerkt moet kunnen worden voor een volgende dialoogsessie of –fase en dat alle documenten voor 
de volgende dialoogfasen nog moeten uitgewerkt worden ahv de verkregen informatie tijdens de dialoog; 
 
Overwegende dat de commissie openbare werken advies zal uitbrengen tussen de indiening van het 
draftdialoogproduct en de eerste dialoogsessie van de eerste dialoogfase, tussen de tweede en de derde 
dialoogfase en tussen het indienen van het dialoogvoorstel en het opmaken van het dialoogverslag.  Deze fasen 
zijn opgenomen in het stappenplan van de concurrentiedialoog; 
 
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; 
 



 17 

 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 EENPARIG 

Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het definitief beschrijvend document eerste dialoogfase dd. 2 juni 2015 
opgesteld door Grontmij, Stationstraat 15, 2600 Mechelen inclusief de bijlagen.   
 
Artikel 2 
Delegatie wordt verleend aan het college van burgemeester en schepenen voor het goedkeuren van alle 
beschrijvende documenten voor de volgende dialoogfasen en voor het goedkeuren van het bestek binnen de 
overheidsopdracht ontwikkeling site en realisatie van een nieuw administratief centrum. 
 
12. 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” 
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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. 
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 
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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. 
 
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 
 
Voor de aanvang van de werken stelt de verkavelaar een bankgarantie met vrijgave op eerste verzoek van de 
gemeente.  De verkavelaar legt het model van de bankgarantie en het bedrag ter goedkeuring voor aan de 
gemeente vooraleer de bankgarantie gesteld wordt.  Het bedrag van de bankgarantie dekt alle kosten voor de 
aanleg van wegen, rioleringen, overige inrichting van het toekomstig openbaar domein, groenvoorzieningen en 
nutsleidingen met een veiligheidsmarge van 20%.  Al deze kosten zijn opgenomen in de raming van het bestek.  
Bijkomend moeten ook de offertes/ramingen van de nutsvoorzieningen toegevoegd worden.  Bij het aanstellen 
van een aannemer zal de bankgarantie verhoogd worden indien blijkt dat het bedrag van de raming lager is dan 
het bedrag van het afgesloten contract.  Er wordt nog steeds een veiligheidsmarge van 20% voorzien.    
 
Tijdens de uitvoering van de werken zal de gemeente haar akkoord verlenen voor gedeeltelijke vrijgaven van 
deze bankgarantie nadat de verkavelaar de betalingsbewijzen voorlegde van de vorderingsstaten, evenals het 
bewijs van betaling van de nutsleidingen.  De gemeente kan hiervan afwijken indien zij vaststellen dat de 
uitgevoerde werken niet overeenstemmen met de gevraagde gedeeltelijke vrijgaven.  De bankwaarborg wordt 
maximum in 5 schijven vrijgegeven.  Na beëindiging van de eerste fase zal opnieuw een raming worden 
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opgemaakt van de nog uit te voeren werken.  Het resterende gedeelte van de bankgarantie zal op basis van deze 
raming worden aangepast zodat ze ook een waarborg biedt van 120% van de op dat moment geraamde werken.   
 
Indien de verkavelaar de uitvoering van de aanleg van wegen, rioleringen, overige inrichting van het toekomstig 
openbaar domein, groenvoorzieningen en nutsleidingen, niet aanvat voor 01/01/2017 of niet beëindigt voor 
31/12/2017, wordt de bankgarantie op eerste verzoek van de gemeente vrijgegeven om de uitvoering van de 
werken aan te vatten of af te maken.   
 
De verkavelaar vermeldt in elk compromis of in elke notariële akte die hij afsluit met een koper voor deze 
verkaveling dat de stedenbouwkundige vergunning voor het betrokken perceel niet kan worden aangevraagd 
vooraleer de aanleg van wegen, rioleringen, overige inrichting van het toekomstig openbaar domein, 
groenvoorzieningen en nutsleidingen voorlopig opgeleverd is.   
 
De verkavelaar overlegt met de gemeente welke bepalingen in de basisakte van de verkaveling moeten worden 
opgenomen naar onderhoud van het openbaar domein tussen de straat en de rooilijn toe. 
 
Bij de aflevering van bovenbeschreven bankgarantie zal de gemeente overgaan tot de aflevering van het attest 
zoals voorzien in Artikel 4.2.16 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Dit attest zal op eerste verzoek aan 
de instrumenterende Notaris 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 
de voorlopige oplevering van deze werken plaatsvinden.  In overeenstemming met wat werd beschreven in artikel 
4 van deze overeenkomst zal na de voorlopige oplevering van fase 1 én betaling van alle kosten hieraan 
verbonden, een borgstelling blijven staan ten bedrage van de kostprijs van aanleg van fase twee vermeerderd 
met een veiligheidsmarge van 20%.  Deze borg zal vrijgegeven worden bij de definitieve aanvaarding van fase 
twee.    
 
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 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 
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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 8 
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 9 
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; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
Bovenvermelde samenwerkingsovereenkomst Leemputtenhof tussen de gemeente Berlaar en Vitamo nv, 
Kontichsesteenweg 78, 2630 Aartselaar m.b.t. het uitvoeren van weg- en rioleringswerken, overige inrichting van 
het toekomstig openbaar domein, groenvoorzieningen en nutsleidingen conform de verkaveling V/498, wordt 
goedgekeurd. 
 
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 
samenwerkingsovereenkomst Leemputtenhof en de bankgarantie over te gaan. 
 
Artikel 3 
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Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan Vitamo nv, Kontichsesteenweg 78, 2630 Aartselaar. 
 
13. Goedkeuring ontwerpplannen voor aanleg fietspad Kesselsteenweg 
 
Gelet op de geplande aanleg van een nieuw fietspad langs de Kesselsteenweg; 
 
Overwegende dat het een vrij liggend dubbelrichtingsfietspad betreft dat van de rijweg zal gescheiden zijn door 
een baangracht; 
 
Overwegende dat hiervoor het openbaar domein dient verbreed te worden en de nodige grond dient aangekocht 
te worden; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 maart 2015 waarin het rooilijn- en onteigeningsplan met 
onteigeningstabel nr. 223906 dd. 5 februari 2015 werd goedgekeurd; 
 
Gelet op de goedkeuring van de ontwerpplannen in de iGBC dd. 18 juni 2014; 
 
Gelet op het gunstig advies van de kwaliteitsadviseur dd. 13 november 2014; 
 
Overwegende dat na het goedkeuren van de ontwerpplannen door de gemeenteraad de bouwvergunning voor de 
werken aangevraagd zal worden; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
 
Artikel 1 
 
Onderstaande ontwerpplannen dd. 13 oktober 2014, voor de aanleg van een fietspad langs de Kesselsteenweg, 
opgesteld door studiebureel Antea Group, Roderveldlaan 1 te 2600 Antwerpen, worden goedgekeurd. 

• Grondplan wegeniswerken 1.1 dd. 13 oktober 2014 
• Typedwarsprofielen dd. 13 oktober 2014 
• Grondplan rioleringswerken 1.1 dd. 13 oktober 2014 
• Dwarsprofielen 1/4 dp 1-24 dd. 13 oktober 2014 
• Dwarsprofielen 2/4 dp 25-50 dd. 13 oktober 2014 
• Dwarsprofielen 3/4 dp 51-71 dd. 13 oktober 2014 
• Dwarsprofielen 4/4 dp 72-94 dd. 13 oktober 2014 

 
Artikel 2 
 
Het schepencollege wordt belast met het aanvragen van de bouwvergunning. 
 
14. Gemeentelijke basisschool Berlaar – aanpassing schoolreglement gewoon basisonderwijs 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het decreet basisonderwijs d.d. 25 februari 1997; 

Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet opstellen dat de 
betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt; 

Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de afsprakennota) goedgekeurd 
bij raadsbeslissing van 16 september 2014 (punt 7) aan actualisatie toe is; 

Overwegende de besprekingen in het schoolteam en het advies van de directie; 
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Gelet op het overleg in de schoolraad d.d. 10 juni 2015; 

Gelet op het protocol van het ABOC d.d. 15 juni 2015; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de afsprakennota, goedgekeurd door 
de gemeenteraad in zitting van 16 september 2014 wordt opgeheven. 

Artikel 2 

Het hierbij gevoegde schoolreglement wordt goedgekeurd. De afsprakennota maakt integraal deel uit van het 
schoolreglement. 

Artikel 3 

Het schoolreglement gewoon basisonderwijs wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke 
wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor 
akkoord. 

 
15. Gemeentelijke basisschool Berlaar – aanwending lestijdenpakket schooljaar 2015-2016 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, na wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon 
basisonderwijs; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BAO/2005/09 van 29 juni 2005, inzake personeelsformatie scholen in het 
gewone basisonderwijs; 

Gelet op het schrijven d.d. 26 maart 2015 van de heer Jan Stabel van het Vlaams Ministerie voor Onderwijs en 
Vorming (Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) betreffende het nieuwe omkaderingssysteem in het 
basisonderwijs voor schooljaar 2015-2016; 

Gelet op het koninklijk besluit d.d. 28 september 1984 houdende uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot 
regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar peroneel; 

Overwegende dat de telling op 1 februari 2015 volgend resultaat gaf: 

• Aantal leerlingen in het kleuteronderwijs : 185 
• Aantal leerlingen in het lager onderwijs: 240 
• Totaal aantal leerlingen: 425 

Overwegende dat met dit aantal leerlingen volgend lestijdenpakket kan gevormd worden: 

Kleuteronderwijs: 259 lestijden – 24 lestijden (overheveling naar lager onderwijs) = 235 lestijden 
Met dit pakket kunnen volgende klassen ingericht worden: 

• Vestigingsplaats 1, Aarschotsebaan 60: 6 klasjes (6x24=144 lestijden) 
• Vestigingsplaats 2, Schoolstraat 14: 3 klasjes (3x24=72 lestijden) 
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• Kleuterturnen: 18 lestijden 
Totaal: 234 lestijden + 1 restlestijd 

• Kinderverzorgster: 12 uren 
 

Lager onderwijs: 327 lestijden + 24 lestijden (overheveling van kleuteronderwijs)= 351 lestijden 
Met dit pakket kunnen volgende klassen ingericht worden: 

• Vestigingsplaats 1, Aarschotsebaan 60: 7,5 klasjes (7,5x24=180 lestijden) 
• Vestigingsplaats 2, Schootstraat 14: 6 klasjes (6x24=144 lestijden) 
• Lichamelijke opvoeding: 20 lestijden (18 LT LO en 2 LT zwemmen) 

Totaal 344 lestijden + 7 restlestijden 

ICT-coördinator 
21 punten goed voor 9/36 

Administratie 
72 punten goed voor HSO 36/36 en PBA 4/36 
Er worden 6 tivoli-uren gevraagd voor de administratie. 

Godsdienst (kan nog gewijzigd worden tot en met 8 september 2015) 
Katholieke godsdienst: 20 lestijden 
Niet-confessionele zedenleer: 20 lestijden 
Islamitische godsdienst: 12 lestijden 
Protestantse godsdienst: 4 lestijden 

Zorgcoördinator:  
Op schoolniveau: 31/36 
Op scholengemeenschapniveau: 3/36 

Gelet op het verslag van de schoolraad van 10 juni 2015 waarin een positief advies werd gegeven voor het 
aanwenden van het lesurenpakket; 

Gelet op het protocol-akkoord van 15 juni 2015 van het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad gaat akkoord met de aanwending van het lestijdenpakket zoals voorgesteld door het college 
van burgemeester en schepenen: 

Kleuteronderwijs: 259 lestijden – 24 lestijden (overheveling naar lager onderwijs) = 235 lestijden 
Met dit pakket kunnen volgende klassen ingericht worden: 

• Vestigingsplaats 1, Aarschotsebaan 60: 6 klasjes (6x24=144 lestijden) 
• Vestigingsplaats 2, Schoolstraat 14: 3 klasjes (3x24=72 lestijden) 
• Kleuterturnen: 18 lestijden 

Totaal: 234 lestijden + 1 restlestijd 
• Kinderverzorgster: 12 uren 

 

Lager onderwijs: 327 lestijden + 24 lestijden (overheveling van kleuteronderwijs)= 351 lestijden 
Met dit pakket kunnen volgende klassen ingericht worden: 

• Vestigingsplaats 1, Aarschotsebaan 60: 7,5 klasjes (7,5x24=180 lestijden) 
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• Vestigingsplaats 2, Schootstraat 14: 6 klasjes (6x24=144 lestijden) 
• Lichamelijke opvoeding: 20 lestijden (18 LT LO en 2 LT zwemmen) 

Totaal 344 lestijden + 7 restlestijden 

ICT-coördinator 
21 punten goed voor 9/36 

Administratie 
72 punten goed voor HSO 36/36 en PBA 4/36 
Er worden 6 tivoli-uren gevraagd voor de administratie. 

Godsdienst (kan nog gewijzigd worden tot en met 8 september 2015) 
Katholieke godsdienst: 20 lestijden 
Niet-confessionele zedenleer: 20 lestijden 
Islamitische godsdienst: 12 lestijden 
Protestantse godsdienst: 4 lestijden 

Zorgcoördinator:  
Op schoolniveau: 31/36 
Op scholengemeenschapniveau: 3/36 

Artikel 2 

De gemeenteraad stemt ermee in om 6/36 administratie als tivoli-uren met eigen middelen te financieren 
(registratiesleutel 1.4.1.9/003.002.004.005/0800/62070100/). 

16. Pidpa-HidroRio – Investeringsfonds ten behoeve van gemeentelijke rioleringswerken – goedkeuring 
addendum aan de HidroRio-overeenkomst tussen de gemeente en Pidpa 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen; 
 
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, meer bepaald de artikelen 248 tot en met 264 betreffende het 
bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking van 6 juli 2001; 
 
Overwegende dat gemeente deelnemer is van Pidpa o.v.; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 20 december 2011 betreffende de toetreding van de gemeente tot Pidpa 
HidroRio; 
 
Overwegende dat het uitgangspunt  is dat men tracht op voor elk rioleringsproject subsidies te verkrijgen maar 
dat niet voor elk project een subsidie kan bekomen worden op het ogenblik dat de uitvoering ervan van belang is 
voor de gemeente, waardoor sommige werken met een gemeentelijke tussenkomst moeten gebeuren wat voor 
de gemeente niet altijd haalbaar is; 
 
Overwegende dat “enkele HidroRio-gemeenten de vraag gesteld hebben aan Pidpa-HidroRio om een 
systematiek uit te werken waarbij de uitvoering van de rioleringswerken met een gemeentelijke tussenkomst kan 
gestimuleerd en gefaciliteerd worden; 
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Overwegende dat de prijs voor de inbreng van haar rioolinfrastructuur in Pidpa-HidroRio onder andere bestaat uit 
een achtergestelde lening met een duurtijd gelijk aan de duur van de HidroRio-overeenkomst en dat de 
gemeente jaarlijks een bedrag krijgt ter aflossing van deze achtergestelde lening; 
 
Overwegende dat Pidpa-HidroRio aan de vraag van de HidroRio-gemeenten tegemoet kan komen door jaarlijks 
eenzelfde bedrag als dat van de kapitaalaflossing op de achtergestelde lening individueel per gemeente om te 
zetten naar een investeringsfonds zodat de gemeente deze middelen kan aanwenden voor de financiering van 
investeringsprojecten binnen HidroRio; 
 
Overwegende dat de duur van de achtergestelde lening bijgevolg zal ingekort worden en dat de bestaansduur 
van het investeringsfonds bepaald wordt door de resterende periode van de kapitaalaflossing; 
 
Overwegende dat het totaalbedrag per legislatuur, zijnde zes keer het bedrag gelijk aan dat van de jaarlijkse 
kapitaalaflossing, aan de gemeente ter beschikking wordt gesteld bij het begin van elke legislatuur en dat voor 
deze legislatuur vanaf 2015, vier keer het bedrag gelijk aan dat van de jaarlijkse kapitaalaflossing ter beschikking 
zal worden gesteld; 
 
Gelet op de beslissing d.d. 27 april 2015 van de raad van bestuur van Pidpa tot goedkeuring van de oprichting 
van een investeringsfonds en de vastlegging van de modaliteiten ervan, zoals deze door de gemeentelijke leden 
van het adviescomité B (HidroRio) van Pidpa op 24 februari 2015 gunstig werden geadviseerd; 
 
Gelet op de vraag van Pidpa-HidroRio d.d. 13 mei 2015 om wat betreft het investeringsfonds het addendum aan 
de HidroRio-overeenkomst in de gemeenteraad te bekrachtigen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 
BESLUIT EENPARIG 

 
Koen Kerremans zegt dat dit geld van een achtergestelde lening betreft, dat in een investeringsfonds wordt 
gestoken. Hij vraagt of deze som op naam van de gemeente blijft staan. 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. Het geld is bestemd voor de uitvoering van Berlaarse projecten. 
 
Koen Kerremans wil weten of het geld terug te vinden is in de rekening van de gemeente. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat dat niet het geval is. Deze som zit bij Hidrorio. De gemeente zal dit, 
met de projecten die op stapel staan, op korte termijn gebruiken. 
 
Dirk Aras heeft bedenkingen bij de vorm van het fonds. Het was toch de bedoeling om zoveel mogelijk 
gemeenten in Hidrorio te krijgen om een grote moduleerbare ‘pot’ samen te brengen. Dit fonds wordt parallel 
hieraan gecreëerd. 
 
Burgemeester Walter Horemans beaamt dat. Dit gebeurt op vraag van een aantal gemeenten en komt eigenlijk in 
de plaats van het uitkeren van een dividend. Voor Pidpa vormt dit bovendien de garantie dat het geld gebruikt 
wordt voor projecten die door hen worden uitgevoerd. Daarnaast spelen er fiscale redenen. Voor Pidpa betekent 
het fonds een voldoende grote buffer, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van gunstige voorwaarden in geval van 
een lening. 
 
Dirk Aras repliceert dat een dividend door de gemeente gebruikt zou kunnen worden naar believen. Dat is nu niet 
het geval; het geld blijft in handen van Pidpa, waardoor er zekerheid ontstaat dat het door hen kan worden 
aangewend. Dat sluit niet uit dat Pidpa eventueel nog een ander investeringsvoorstel zou kunnen doen. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de algemene vergadering dit dan eerst zou moeten goedkeuren. 
Dit fonds vormt een stimulans om toch nog te investeren in financieel moeilijke tijden. 
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Artikel 1 
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het addendum bij de HidroRio-overeenkomst.  
 
ADDENDUM AAN DE 
OVEREENKOMST 
 
TUSSEN 
 
De gemeente Berlaar 
 
EN 
  
Pidpa o.v. 
 
Betreffende 
 
de overdracht van de volle eigendom van de rioleringsinfrastructuur (incl. de accessoire rechten) en de regeling 
van de wederzijdse rechten en verplichtingen in verband met de uitbreiding van de opdracht gegeven aan Pidpa 
in het kader van de implementatie van Project Hidrorio 
 
OVEREENKOMST 
 
Artikel 5.3 betalingsmodaliteiten wordt met ingang vanaf boekjaar 2015 als volgt gewijzigd:  
 
5.3 Voor een derde gedeelte van de Prijs, waarvan het bedrag wordt vastgesteld overeenkomstig dit artikel 
5.3, wordt door de Gemeente aan Pidpa een uitstel van betaling verleend (zulk gedeelte van de Prijs in deze 
overeenkomst aangeduid als de “Uitgestelde Tranche”): 
 
(i) Het bedrag van de Uitgestelde Tranche wordt ter gelegenheid van de Overdracht vastgesteld als een 

bedrag gelijk aan de Prijs verminderd met: 
 
- het overeenkomstig artikel 5.1. vastgestelde bedrag van de Aandelentranche1 ; en  
- het overeenkomstig artikel 5.2. vastgestelde bedrag van de Cashtranche;  
- de bijdrage in de reserveopbouw2). 
 
(ii) Ten belope van het van tijd tot tijd vastgestelde bedrag van de Uitgestelde Tranche verwerft de 
Gemeente een achtergestelde schuldvordering op Pidpa, die onderworpen is aan de navolgende voorwaarden en 
modaliteiten (in deze overeenkomst aangeduid als de “Achtergestelde Schuldvordering”): 
- De Achtergestelde Schuldvordering is slechts betaalbaar na de ontbinding van Pidpa (c.q. haar 
compartiment “afvalwater en hemelwater”) in het kader van de vereffening van Pidpa (c.q. het bedoelde 
compartiment).  
Evenwel zal Pidpa het bedrag van deze Achtergestelde Schuldvordering aflossen: 
 
(a) via een jaarlijkse terugbetaling aan de gemeente van 1/Xste van het initiële bedrag van de 
Achtergestelde Schuldvordering.  
                                                           
1 Doordat de aandelentranche veranderlijk is, is er een correlerende compenserende verandering wat betreft het bedrag van de 
Uitgestelde Tranche. Die wordt één keer per jaar toegepast op basis van de aandelensituatie op het einde van het kalenderjaar. 
2 RvB 15/10/1997 (te allen tijde door de bestuurders wijzigbare beslissing): “Vanaf 2008 (gemeenteraadsbeslissing na 
31/12/2007) wordt de toegekende vergoeding (als achtergesteld lening) bij inbreng van hun riolering een deel prioritair 
aangewend voor de opvoering van de bestaande reserve en dit pro rata van hun aantal aandelen. Per aandeel wordt aldus een 
reservebijdrage aangerekend gelijk aan de “vermogenswaarde per aandeel” op datum van toetreding.” De “vermogenswaarde 
per aandeel” wordt bepaald als het resultaat van de deling van het totaalbedrag van de HidroRio-reserves op het einde van een 
boekjaar (wettelijke + onbeschikbare + beschikbare) door het aantal toegewezen aandelen op die datum. 
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Ingeval het resultaat van het betrokken kalenderjaar onvoldoende positief saldo vertoont en/of de kaspositie van 
het compartiment “afvalwater en hemelwater” en/of de investerings-vooruitzichten van dat compartiment 
onvoldoende positief worden ingeschat voor een gehele of gedeeltelijke betaling van de kapitaalaflossing, dan 
kan de Raad van Bestuur op advies van het adviescomité B beslissen de jaarlijks over te maken aflossing geheel 
of gedeeltelijk op te schorten voor ten minste één jaar. De niet uitbetaalde schijf wordt overgemaakt samen met 
een volgende jaarlijkse aflossing zodra er voldoende financiële ruimte is.  
 
(b) door de ter beschikking stelling van een bedrag gelijk aan het jaarlijkse bedrag vermeld in (a) aan een 
Investeringsfonds dat door de gemeente kan worden aangewend voor de financiering van investeringsprojecten 
binnen de werking van HidroRio. Het totale bedrag dat per legislatuur door de gemeente kan worden opgenomen 
zal vanaf het begin van elke legislatuur 3 ter beschikking gesteld worden. Ingeval het resultaat van het 
kalenderjaar voorafgaand aan een nieuwe legislatuur, onvoldoende positief saldo vertoont en/of de kaspositie 
van het compartiment “afvalwater en hemelwater” en/of de investerings-vooruitzichten van dat compartiment 
onvoldoende positief worden ingeschat voor een gehele of gedeeltelijke uitbetaling aan het Investeringsfonds, 
dan kan de Raad van Bestuur, na advies van het adviescomité B, beslissen de over te maken bedragen geheel 
of gedeeltelijk te beperken tijdens de duur van eerstvolgende legislatuur. Het bedrag dat via het 
Investeringsfonds ter beschikking gesteld werd, kan door de gemeente worden aangesproken tot in het 
kalenderjaar dat het bedrag van de Achtergestelde Schuldvordering door Pidpa volledig werd afgelost. Het in het 
Investeringsfonds na die datum eventueel nog openstaande saldo zal dan in eenmaal worden uitgekeerd aan de 
gemeente.  
 
- De Achtergestelde Schuldvordering zal worden achtergesteld op en ten gunste van alle overige 
schuldvorderingen die van tijd tot tijd bestaan ten laste van Pidpa, met uitzondering van de eventuele 
schuldvorderingen van de aandeelhouders van Pidpa tot uitbetaling van het hen in het kader van de vereffening 
toekomende vereffeningssaldo. 
 
- Op het bedrag van het (rekening houdend met voormelde kapitaalaflossingen en de ter beschikking 
stellingen aan het Investeringsfonds) uitstaande gedeelte van de Achtergestelde Schuldvordering zal per 
kalenderjaar een rente verschuldigd zijn waarvan het percentage telkens door de Raad van Bestuur op advies 
van het adviescomité B bij de goedkeuring van de begroting wordt vastgesteld voor het betreffende kalenderjaar 
4. De effectieve rente wordt afhankelijk gesteld van het resultaat van het boekjaar alsook van de kaspositie van 
het compartiment 'afvalwater en hemelwater' en van de investeringsvooruitzichten van dat compartiment en wordt 
berekend op basis van een jaar met 365 dagen en is betaalbaar in de loop van  het kalenderjaar volgend op het 
desbetreffende kalenderjaar, na goedkeuring van de jaarrekening.  
 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen staat in voor de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een 
afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 245 in 2018 Antwerpen.  
 
17. Pidpa - Goedkeuring reglement “Aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen” 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen; 
 
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; 
 
                                                           
3 Met betrekking tot legislatuur 2013-2018 zal vier keer het jaarlijks bedrag ter beschikking gesteld worden aan de gemeente, 
na enerzijds de goedkeuringsbeslissing d.d. 27/04/2015 van de raad van bestuur i.f.v. de oprichting van het investeringsfonds 
en de vastlegging van de modaliteiten en na anderzijds de goedkeuringsbeslissing terzake door de gemeenteraad. 
4 RvB 15/10/2007 en RvB 20/10/2008 (te allen tijde door de bestuurders wijzigbare beslissing): Bij toetreding wordt dat 
percentage gedurende een periode van 5 jaar verminderd met 0,5%. Deze rente kan in geen geval negatief zijn. 
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Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248 tot en met 264 betreffende het 
bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 186 en 187 betreffende de 
bekendmaking en de inwerkingtreding van gemeentelijke reglementen; 
 
Gelet op het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking van 6 juli 2001; 
 
Gelet op het Decreet van 24 mei 2002 betreffende Water voor Menselijke Aanwending; 
 
Gelet op het Decreet betreffende het Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003; 
 
Gelet op de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening van 5 juli 2013; 
 
Gelet op de “Vlaamse Codex ruimtelijke Ordening” d.d.  15 mei 2009, en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van Pidpa o.v.; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbesluit d.d. 20 december 2011 betreffende de toetreding van de gemeente tot Pidpa 
HirdroRio; 
 
Overwegende dat een gemeentelijke HidroRio-opdrachtverlening aan Pidpa inzake de beheersing van afvalwater 
en hemelwater gepaard is gegaan met de overdracht in volle eigendom (inclusief accessoire rechten) van de 
gemeentelijke rioleringsinfrastructuur; 
 
Overwegende dat hieruit volgt dat, bij ontwikkelingen waarin rioleringsinfrastructuur wordt aangelegd die later 
deel zal uitmaken van het openbaar saneringsnetwerk, deze rioleringsifnrastructuur dient te worden 
overgedragen aan Pidpa HirdoRio, en dat Pidpa HidroRio verder instaat voor het beheer en het onderhoud van 
deze infrastructuur; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is om, gelet op het voorgaande, Pidpa HidroRio zo snel mogelijk en minstens 
reeds van bij de conceptfase, te betrekken bij het ontwerp en de realisatie van de rioleringsinfrastructuur. Dat het 
verder noodzakelijk is dat, met het oog op de overname door Pidpa van het onderhoud en het beheer, de 
overdrachtsprocedure van de rioleringsinfrastructuur wordt vastgelegd; 
 
Overwegende dat de werking van Pidpa HidroRio gebaseerd is op het solidariteitsprincipe tussen deelnemende 
steden en gemeenten, waardoor het aangewezen is dat in de deelnemende steden en gemeenten 
vergunningsaanvragen, waarbij in de aanleg wordt voorzien van rioleringsinfrastructuur die later deel zal 
uitmaken van het openbaar saneringsnetwerk, op een gelijke wijze kunnen worden behandeld en dat het meest 
aangewezen instrument hiervoor een door alle HidroRio-gemeenten- en steden goedgekeurd gelijkluidend 
reglement is; 
 
Gelet op de beslissing d.d. 27 april 2015 van de raad van bestuur van Pidpa tot goedkeuring van de tekst van het 
gemeentelijk reglement betreffende “de aanleg van de rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen”, zoals die door 
de gemeentelijke leden van het adviesomité B (HidroRio) van Pidpa op 24 februari 2015 gunstig werd 
geadviseerd; 
 
Gelet op de vraag van Pidpa-HidroRio d.d. 13 mei 2015 om dit reglement in de gemeenteraad van de 
verschillende deelnemende gemeenten te bekrachtigen; 
 
Op voorstel van het  college van burgemeester en schepenen; 
 

BESLUIT EENPARIG 
Artikel 1 
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De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het reglement betreffende “de aanleg van rioleringsinfrastructuur 
in de ontwikkelingen” : 
 
Reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen  
 
 

Afdeling 1. Toepassingsgebied en definities 
 

Afdeling 2. Verplichtingen van de ontwikkelaar tegenover Pidpa 
 

Afdeling 3. Specifieke voorwaarden 
 

Afdeling 4. Overdracht, beheer en onderhoud  
 

Afdeling 1. Toepassingsgebied en definities 
 
Artikel 1 – Toepassingsgebied 
 

1. Onderhavig reglement is, na goedkeuring en bekendmaking door de gemeenteraad, van toepassing op 
het grondgebied van de steden en gemeenten die aangesloten zijn bij Pidpa en het beheer van hun 
openbaar saneringsnetwerk hebben overgedragen aan HidroRio en vervangt alle voorgaande 
bepalingen die hiermee in strijd zijn. 

 
2. Dit reglement is van toepassing op alle bouwwerken of ontwikkelingen van kavels, percelen of terreinen, 

waarmee de aanleg van rioleringsinfrastructuur gepaard gaat. 
 

3. Dit reglement geldt voor de volledige looptijd van een ontwikkeling: dit is vanaf het kenbaar maken bij de 
gemeente van de intentie tot ontwikkelen, tijdens de conceptfase, het voorontwerp en het ontwerp, 
gedurende het indienen van een aanvraag voor het realiseren van een ontwikkeling of bouwwerk tot op 
het ogenblik dat de ontwikkelaar voldaan heeft aan alle lasten en voorwaarden die opgelegd werden aan 
de ontwikkeling of het bouwwerk. 

 
4. Dit reglement zal mutatis mutandis ook van toepassing zijn op de projecten vergund per 

omgevingsvergunning. 
 
 
 
Artikel 2 – Definities 
 
1. Onder ontwikkelingen worden in het kader van dit reglement, onder meer (en niet limitatief), begrepen: 
 

- Verkavelingen: ontwikkelingen waarbij een grond vrijwillig verdeeld wordt in twee of meer kavels om ten 
minste één van deze kavels te verkopen of te verhuren voor méér dan negen jaar, om er een recht van 
erfpacht of opstal op te vestigen, of om één van deze overdrachtsvormen aan te bieden, zelfs onder 
opschortende voorwaarde, zulks met het oog op woningbouw of de oprichting van constructies.  

 
- Groepsbouw: bouwprojecten (bijvoorbeeld de zogenaamde woonerven) waarbij op één bouwperceel 

minstens 2 nieuwe wooneenheden (al dan niet aanpalend en al dan niet in een ontwikkeling) worden 
gebouwd met het oog op verkoop of verhuur. De 'ontwikkelaar' ontvangt hiervoor een 
stedenbouwkundige vergunning van de bevoegde overheid.  
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- Projecten van Sociale bouwmaatschappijen: bouwprojecten van de Vlaamse Maatschappij voor 
Sociaal Wonen (VMSW), het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen of een door de Vlaamse 
Regering erkende sociale huisvestingsmaatschappij of hun rechtsopvolgers of nieuw opgerichte 
rechtspersonen die een analoge werking en doel hebben. 

  
- Projecten in Publiek Private Samenwerking: bouwprojecten in samenwerkingsverband tussen 

overheid en bedrijfsleven, waarbij beiden, met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid, een 
gezamenlijk project realiseren op basis van een transparante taak- en risicoverdeling. 

 
 

- Bedrijventerrein: bouwprojecten waarbij gronden in kavels worden getrokken of worden verdeeld voor: 
industriezones, KMO-of ambachtelijke zones, zones voor dienstverlenende of grootwinkelbedrijven en 
waarvoor, in voorkomend geval, de nodige toelatingen en/of vergunningen worden afgeleverd door de 
bevoegde overheid. 

 
- Niet-residentiële groepsbouw: bouwprojecten waarbij op één terrein 2 of meerdere ruimtes of 

eenheden worden voorzien met als bestemming: industrie, KMO-of ambachtelijke zones, zones voor 
dienstverlenende of grootwinkelbedrijven en waarvoor, in voorkomend geval, de nodige toelatingen 
en/of vergunningen worden afgeleverd door de bevoegde overheid. 

 
- Appartementsgebouw/ wooncomplex: bouwprojecten met één of meer woongebouwen waar 

meerdere eindgebruikers aanwezig zijn in minstens 2 verticaal of horizontaal aanpalende of 
aansluitende wooneenheden. De 'ontwikkelaar' ontvangt hiervoor in voorkomend geval een 
stedenbouwkundige vergunning van de bevoegde overheid. 

 
- Bijzondere ontwikkeling : het zodanig indelen van één reeds bebouwd perceel zodat hierdoor 

maximaal één bijkomende kavel ontstaat, waarbij geldt dat het totale perceel maximaal in 2 kavels voor 
bebouwing kan ingedeeld worden (er mag dus nadien geen verdere afsplitsing van kavels mogelijk zijn). 
De bijkomende bebouwing mag, voor toepassing van deze definitie hoogstens bestaan uit één 
eengezinswoning en de bestaande bebouwing dient behouden te blijven. 

 
- Aanleg van verhardingen, parkings, garages: te beschouwen als ontwikkelingen waarbij minstens 

infrastructuur voor de afvoer van niet-verontreinigd hemelwater (infiltratie, buffering, …) dient voorzien te 
worden. 

 
- Mengvormen: elke mengvorm van twee of meerdere van bovenstaande soorten ontwikkelingen of 

bouwwerken. 
 
 
2. Ontwikkelaar: de natuurlijke of rechtspersoon die onder zijn verantwoordelijkheid een ontwikkeling of een 

bouwwerk opmaakt, laat opmaken of wijzigt, de uitvoering ervan coördineert of laat coördineren, al dan niet 
hierin bijgestaan door eventuele volmachthouders, die het dossier van de ontwikkeling of het bouwwerk 
opvolgen, indienen en/of afhandelen tijdens het ontwerp en de uitvoering. 

 
3. Tijdelijke Zuivering Installatie (TZI): een installatie die het afvalwater afkomstig van een ontwikkeling of 

bouwwerk zuivert tot op het ogenblik dat aangesloten kan worden op het definitief openbaar 
saneringsnetwerk gelegen in geoptimaliseerd buitengebied. 
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4. Rioleringsinfrastructuur: hieronder worden zowel de huisaansluitingen, het openbaar saneringsnetwerk als 
de privéwaterafvoer, zoals bepaald in de definities van het Algemeen Waterverkoopreglement, verstaan. 

 
5. Zoneringsplan: het zoneringsplan geeft weer in welke zuiveringszone een bouwwerk of ontwikkeling 

gelegen is. Op dit plan zijn 4 zones terug te vinden: 
- het centrale gebied met reeds bestaande aansluiting op een zuiveringsstation (oranje gearceerd); 
- het geoptimaliseerde buitengebied met recente aansluiting op een zuiveringsstation (groen gearceerd); 
- het collectief te optimaliseren buitengebied, dit is de zone waar de aansluiting nog zal worden 

gerealiseerd (groen); 
- het individueel te optimaliseren buitengebied, waar het afvalwater individueel zal moeten gezuiverd 

worden door middel van een IBA (rood). 
 
 
Afdeling 2. Verplichtingen van de ontwikkelaar tegenover Pidpa 
 
Artikel 3 - Administratief 
 
1. Een aanvraag tot, of kenbaar maken van een intentie tot, ontwikkelen bij de gemeente, dient steeds door de 

ontwikkelaar ter kennisgeving aan Pidpa overgemaakt te worden. 
 
2. De ontwikkelaar kan voor elke ontwikkeling steeds een vraag tot preadvies aan Pidpa voorleggen. 
 
3. De ontwikkelaar betrekt Pidpa bij het concept, het voorontwerp, het ontwerp, de uitvoering en de voorlopige 

en definitieve aanvaarding van de ontwikkeling. Hij bezorgt hiertoe aan Pidpa alle vereiste informatie om de 
ontwikkeling op het gebied van rioleringsinfrastructuur te kunnen beoordelen.  Minstens volgende 
documenten dienen overgemaakt te worden: plannen, meetstaat, bestek en verantwoordingsnota's, as-built 
dossier, opleverings- en exploitatiedossier. 

 
4. Alle door Pidpa aan de ontwikkelaar gegeven richtlijnen en adviezen zijn bindend. Niet nakomen van (delen 

van) deze richtlijnen en adviezen kan aanleiding geven tot voorbehoud of weigering bij voorlopige en/of 
definitieve oplevering(en) van de ontwikkeling, alsook voorbehoud of weigering van aanvaarding door Pidpa 
van de overdracht aan Pidpa met het oog op beheer en onderhoud, van die delen van de 
rioleringsinfrastructuur die voor overdracht in aanmerking komen. 

 
5. De ontwikkelaar dient tegenover Pidpa volgende voorwaarden nageleefd te hebben om een 

verkoopbaarheidsattest van de gemeente te verkrijgen: 
- De in artikel 5 bedoelde dossierkosten moeten volledig betaald zijn. 
- De rioleringswerken moeten volledig conform de adviezen in de vergunning uitgevoerd zijn. Pidpa dient 

wat betreft de volledige rioleringsinfrastructuur haar goedkeuring gegeven te hebben aan de voorlopige 
oplevering. Voor de gevallen waarin de ontwikkelaar een offerte heeft ontvangen, conform de 
bepalingen in artikel 6, voldoet de betaling van deze offerte ter vervanging van de uit te voeren 
rioleringswerken. 

 
 
Artikel 4 – Technisch 
 
1. Onverminderd de bepalingen van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater, voorziet de 

ontwikkelaar de aanleg van: 
- een volledig gescheiden rioleringsinfrastructuur; 
- alle vereiste infiltratievoorzieningen en/of buffervoorzieningen; 



 33 

- één DWA-huisaansluitputje ter hoogte van elke (toekomstige) overgang van privéwaterafvoer naar het 
(toekomstig) openbaar saneringsnetwerk; 

- per kavel een voorziening voor afvoer van niet-verontreinigd hemelwater (RWA); 
- indien er op of aangrenzend aan één of meerdere kavels geen grachten of andere open hemelwaterlichamen 

aanwezig zijn: één RWA huisaansluitputje ter hoogte van elke toekomstige overgang van privéwaterafvoer 
naar het toekomstig openbaar saneringsnetwerk. Indien geen open hemelwaterlichaam aanwezig en indien 
theoretisch geen RWA aansluiting nodig is als gevolg van infiltratie, dient toch één RWA aansluiting voorzien 
te worden als voorzorgsmaatregel in het geval van overloop van de infiltratievoorziening. 

 
2. De ontwikkeling moet volledig ingepast worden in het bestaand openbaar saneringsnetwerk, buiten de 

ontwikkeling gelegen, en mag de verdere uitbouw, noch de goede werking van het openbaar 
saneringsnetwerk in het gedrang brengen. 

 
 
Artikel 5 – Financieel 
 
Volgende kosten vallen volledig ten laste van de ontwikkelaar: 
- alle kosten verbonden aan het ontwerpen, realiseren en overdragen van de ontwikkeling; 
- alle kosten verbonden aan de verplichtingen qua onderhoud of instandhouding en alle kosten verbonden aan 

de waarborgperiode en dit tot op het tijdstip van overdracht; 
- alle kosten die, als gevolg van de ontwikkeling, gemaakt moeten worden voor het uitbreiden, vernieuwen, 

verplaatsen of aanpassen van bestaande Pidpa (riolerings)infrastructuur; 
- een eenmalige dossierkost. Deze kost wordt door Pidpa rechtstreeks aan de ontwikkelaar gefactureerd 

nadat de vergunning werd afgeleverd. De tarieven en de berekeningswijze zijn terug te vinden op de website 
van Pidpa en kunnen jaarlijks worden aangepast door de raad van bestuur van Pidpa.  

 
 
Afdeling 3. Specifieke voorwaarden 
 
Pidpa legt, onverminderd de bepalingen uit afdeling 2, volgende specifieke voorwaarden op, rekening houdende 
met het zoneringsplan: 
 
Artikel 6 – Zoneringsplan  
 
A. Ontwikkelingen in centraal gebied, grenzend aan centraal gebied of in geoptimaliseerd buitengebied: 
A. 1. Met riolerings- en/of wegeniswerken in openbaar en/of privaat domein: 

- De ontwikkelaar stelt verplicht en voor eigen rekening, na goedkeuring hierover door de betrokken gemeente en 
Pidpa, een ontwerper aan voor de riolerings- en wegeniswerken. De ontwikkelaar dient aan te tonen dat de 
voorgestelde ontwerper minstens 3 positief beoordeelde referentiedossiers, van ontwikkelingen van gelijkaardige 
omvang en inhoud, bij 3 verschillende openbare besturen kan voorleggen. Deze referentiedossiers mogen bij de 
aanstelling van de ontwerper maximum 5 jaar oud zijn.  

- De werken worden verplicht uitgevoerd volgens de meest recente versie van het typebestek 250 en de aanvullende 
technische bepalingen van Pidpa. Deze bepalingen worden op eerste verzoek ter beschikking gesteld aan de 
ontwikkelaar. De ontwikkelaar mag slechts tot aanbesteding (of prijsvraag) overgaan nadat het volledige 
aanbestedingsbundel (plannen, raming, meetstaat) werd goedgekeurd door de gemeente en Pidpa. 

- De ontwikkelaar stelt verplicht en voor eigen rekening een erkende aannemer aan voor de riolerings- en 
wegeniswerken. Deze aanstelling kan pas gebeuren na voorafgaande goedkeuring door Pidpa en de betrokken 
gemeente. 
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- Pidpa kan de ontwikkelaar verplichten, wanneer combinatie met andere rioleringswerken noodzakelijk is, deze 
rioleringswerken voor rekening van Pidpa mee op te nemen in het aanbestedingsdossier. In voorkomend geval 
worden hieromtrent tussen Pidpa en de ontwikkelaar verdere afspraken gemaakt. 

 
A.2.   Met enkel beperkte rioleringswerken en bijhorend sleufherstel van de bestaande wegenis binnen het 
openbaar domein (onder dit type vallen de ontwikkelingen waarin hoogstens huisaansluitingen (eventueel 
gezamenlijk verbonden) aangesloten worden op bestaande riolering en waarvoor bij het wegherstel het dwars- en 
lengteprofiel behouden kan blijven conform de bestaande toestand): 

- Pidpa bepaalt welke rioleringsinfrastructuur voorzien moet worden door de ontwikkelaar en maakt 
hiervoor een offerte over aan de ontwikkelaar.  

- De werken worden uitgevoerd door Pidpa of een door Pidpa aangestelde aannemer. Dit kan slechts 
na betaling van de in de offerte vermelde, geraamde kostprijs. 

- Onvoorziene omstandigheden tijdens uitvoering van de werken die aanleiding geven tot een stijging 
van de kosten worden eveneens aangerekend aan de ontwikkelaar. 

 
 
B. Ontwikkelingen in collectief te optimaliseren buitengebied: 
B.1. Ontwikkeling aansluitbaar via een verbindings(pers)leiding naar openbaar saneringsnetwerk in centraal 
gebied of geoptimaliseerd buitengebied.  
Wordt toegepast voor alle ontwikkelingen waarbij de lengte van de verbindings(pers)leiding kleiner dan of gelijk is 
aan het aantal kavels x 50 lopende meter. (Deze lengte wordt gemeten tussen het meest stroomafwaartse punt 
van de riolering in de ontwikkeling en het dichtstbijzijnde aansluitpunt op het openbaar saneringsnetwerk in 
centraal gebied of geoptimaliseerd buitengebied.) 

- De bepalingen van A.1. zijn hier eveneens van toepassing, met dien verstande dat de ontwikkelaar 
van ontwikkelingen tot en met 3 kavels er voor kan kiezen om de bepalingen van A.2. toe te 
passen. 

 
 
B.2. Ontwikkeling niet aansluitbaar naar openbaar saneringsnetwerk in centraal gebied of   geoptimaliseerd 
buitengebied.  
  Wordt toegepast voor alle ontwikkelingen waarbij de lengte van de verbindings(pers)leiding groter is dan 
het aantal kavels x 50 lopende meter, behoudens die gevallen waarbij de ontwikkelaar er toch voor kiest om een 
verbindings(pers)leiding aan te leggen. In voorkomend geval zijn immers de bepalingen van B.1. van toepassing): 

o B.2.1. Ontwikkelingen vanaf 4 kavels: 
- De bepalingen van A.1. zijn eveneens van toepassing. 
- De ontwikkelaar staat in voor de onmiddellijke plaatsing van een TZI met inbegrip van alle 

verbindingsleidingen en huisaansluitputjes. 
- De ontwikkelaar stelt via een authentieke akte alle nodige terreinen en infrastructuur 

kosteloos ter beschikking aan Pidpa en dit zolang de werking van de TZI vereist is. 
- De ontwikkelaar staat in voor het volledig in werking stellen van de geplaatste TZI vanaf 

het tijdstip waarop er op de TZI vuilvracht toekomt. Na goedkeuring door Pidpa van de 
correcte inwerkingstelling van de TZI neemt Pidpa de kosten voor normaal beheer en 
onderhoud (bvb. kosten elektriciteit, slibruiming en alarmbewaking) voor haar rekening. 
Eventuele herstellingskosten gedurende de waarborgperiode van de TZI (dit is tot aan de 
overdracht) blijven integraal ten laste van de ontwikkelaar. 

 
o B.2.2. Ontwikkelingen tot en met 3  kavels (de ontwikkelaar kan er voor kiezen om de bepalingen 

van B.2.1. toe te passen, zo niet gelden volgende bepalingen): 
- Pidpa bepaalt welke rioleringsinfrastructuur voorzien moet worden door de ontwikkelaar 

en maakt hiervoor een offerte over aan de ontwikkelaar. 
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- De werken worden uitgevoerd door Pidpa of een door Pidpa aangestelde aannemer. Dit 
kan slechts na betaling van de in de offerte vermelde, geraamde kostprijs. 

- Pidpa zal, vanaf het ogenblik dat ze kennis heeft van het feit dat er vuilvracht ontstaat, 
overgaan tot de aanleg van de vereiste infrastructuur. 

- De ontwikkelaar stelt via een authentieke akte alle nodige terreinen en infrastructuur 
kosteloos ter beschikking aan Pidpa en dit zolang de werking van de TZI vereist is. 

- Indien tussen het tijdstip van het afleveren van de vergunning en het tijdstip waarop er op 
één van de kavels vuilvracht ontstaat, reeds riolering zou aangelegd worden ter hoogte 
van de betrokken ontwikkeling, dan blijven alle door de ontwikkelaar aan Pidpa betaalde 
bedragen verworven voor Pidpa. 

 
 
C. Ontwikkelingen in individueel te optimaliseren buitengebied: 
C.1. Ontwikkelaar staat in voor plaatsing IBA: 

- De ontwikkelaar staat in voor de onmiddellijke plaatsing van een IBA met inbegrip van alle 
verbindingsleidingen en huisaansluitputjes. 

- De ontwikkelaar staat in voor het volledig in werking stellen van de geplaatste IBA vanaf het 
tijdstip waarop er op de IBA vuilvracht toekomt.  

- De ontwikkelaar, of zijn rechtsopvolger, staat volledig in voor het verdere beheer en onderhoud 
van de IBA. Pidpa komt hierin niet tussen. 

 
C.2. Pidpa staat (vanuit haar opdracht: collectieve aanpak IBA's) in voor plaatsing van de IBA. De ontwikkelaar 
kan er voor kiezen om de IBA te laten plaatsen door Pidpa. In dat geval gelden volgende bepalingen: 

- Pidpa bepaalt welke rioleringsinfrastructuur voorzien moet worden door de ontwikkelaar en 
maakt hiervoor een offerte over aan de ontwikkelaar. 

- De werken worden uitgevoerd door Pidpa of een door Pidpa aangestelde aannemer. Dit kan 
slechts na betaling van de geraamde kostprijs. 

- Pidpa stelt, met betrekking tot het gebruik van de IBA, een modelovereenkomst ter beschikking 
van de ontwikkelaar. De ontwikkelaar zorgt ervoor dat deze modelovereenkomst van de IBA 
ondertekend wordt door de eigenaar van de kavel waarop de IBA gelegen is en bezorgt twee 
ondertekende exemplaren aan Pidpa.  

- De ontwikkelaar, of zijn rechtsopvolger, is verplicht om Pidpa in te lichten over het ogenblik 
waarop er vuilvracht zal ontstaan. Pidpa zal vanaf het ogenblik dat ze kennis heeft van het feit 
dat er vuilvracht ontstaat, overgaan tot de aanleg van de vereiste infrastructuur. 

- Pidpa staat in voor het verdere beheer en onderhoud van de IBA. 
 
 
D. Ontwikkelingen in niet gezoneerd gebied: 
Deze gevallen worden individueel beoordeeld in functie van hun ligging ten opzichte van de gezoneerde 
gebieden . 
 
 
Artikel 7 – Afwijkingsmodaliteiten 
 
Van de bepalingen in artikel 6 kan afgeweken worden indien: 
1. De ontwikkelaar een gemotiveerde aanvraag tot afwijking bezorgt aan Pidpa; en, 
2. De gevraagde afwijking duidelijk aantoonbare economische en/of ecologische voordelen heeft. Hierbij 

hanteert Pidpa als toetssteen het scenario met een zo laag mogelijke maatschappelijke kost en een zo hoog 
mogelijke positieve ecologische impact voor de omgeving. Pidpa deelt haar bindend gemotiveerd standpunt 
omtrent de aanvraag van afwijking mee aan de ontwikkelaar. 
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Artikel 8 – Kavels voor niet permanente bewoning 
 
Pidpa kan voor ontwikkelingen van weekend- of vakantieverblijven in rode of groene clusters en  voor zover het 
feitelijk 'niet-permanente bewoning' betreft, toestaan dat voorzien wordt in een gesloten bekuiping voor opvang 
van alle afvalwaters. Hierbij geldt als voorwaarde dat geen afvalwater in het milieu terechtkomt. Pidpa neemt in 
voorkomend geval geen enkele verplichting ten hare laste.  Plaatsing en onderhoud van de infrastructuur vallen 
volledig ten laste van de ontwikkelaar, of zijn rechtsopvolgers. 
 
Artikel 9 - Bijzondere ontwikkelingen 
 
In het geval van een bijzondere ontwikkeling gelegen in een groene cluster, is voor de éne bijkomende kavel, de 
plaatsing van een TZI niet verplicht en volstaat een voldoende grote en goed werkende 
voorbehandelingsinstallatie (septische put).   
 
 
Afdeling 4.  Overdracht, beheer en onderhoud van de rioleringsinfrastructuur 
 
Artikel 10 – Overdracht, ondergrondse inneming, erfdienstbaarheid 
 
De ontwikkelaar zorgt ervoor dat voor de delen van de rioleringsinfrastructuur, die deel zullen uitmaken van het 
openbaar saneringsnetwerk: 
1. de aanleg zo veel als mogelijk en bij voorkeur gebeurt op gronden die zullen worden overgedragen naar het 

openbaar domein, en; 
2. de nodige zakelijke rechten worden vastgelegd bij authentieke akte, als de aanleg van de 

rioleringsinfrastructuur niet mogelijk blijkt te zijn in het toekomstig openbaar domein. Het betreft dan de 
noodzakelijke (ondergrondse) innemingen en/of erfdienstbaarheden die voorzien worden op de plaatsen 
waar de rioleringsinfrastructuur naar het openbaar saneringsnetwerk wordt overgedragen of waar dit netwerk 
voor Pidpa toegankelijk moet zijn in het kader van het beheer en onderhoud ervan. 

 
 
Artikel 11 – Kosten bij overdracht van infrastructuur 
 
1. De ontwikkelaar zal de delen van de aangelegde rioleringsinfrastructuur die deel zullen uitmaken van het 

openbaar saneringsnetwerk kosteloos overdragen aan Pidpa per authentieke akte. 
2. Alle kosten voor overdracht, zoals onder meer, maar niet limitatief, landmeterskosten en notariskosten, 

vallen ten laste van de ontwikkelaar. 
 
 
Artikel 12 – Tijdstip van overdracht 
 
1. De overdracht zoals beschreven in artikel 10 kan ten vroegste plaatsvinden na de definitieve oplevering van 

de werken en voor zover de rioleringsinfrastructuur voldoet aan de voorwaarden opgelegd in dit reglement 
en in het door Pidpa verleende advies. 

2. De ontwikkelaar neemt de nodige initiatieven tot de overdracht. 
 
 
Artikel 13 – Grondplan en lasten/voorwaarden 
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1. De ontwikkelaar zorgt, met het oog op overdracht zoals beschreven in artikel 10, voor een duidelijk 
grondplan met aanduiding van alle betrokken percelen en/of grondstroken. Dit grondplan voldoet aan alle 
wettelijke vereisten om aan de authentieke akte gehecht te kunnen worden.  

2. De lasten en voorwaarden die moeten opgenomen worden in de authentieke akte zijn terug te vinden op de 
website van Pidpa. Zij zijn steeds van toepassing voor zover er niet van afgeweken wordt in het advies van 
Pidpa. 

 
 
Artikel 14 – Beheer en onderhoud van de infrastructuur voor overdracht 
 
1. Alle kosten voor beheer en onderhoud die vóór het tijdstip van de overdracht van een ontwikkeling, gedragen 

worden door Pidpa, ingevolge het in gebreke blijven van de ontwikkelaar, kunnen door Pidpa aan de 
ontwikkelaar aangerekend worden. Dit op basis van voorlegging van facturen (van derden) en/of staten van 
door Pidpa gepresteerde uren en/of uitgevoerde werken zoals vermeld op de website van Pidpa. 

2. De ontwikkelaar wordt geacht in gebreke te blijven indien hij geen gevolg geeft aan een door Pidpa 
verstuurde schriftelijke ingebrekestelling, binnen de termijn die opgelegd wordt in deze zending. 

 
 
Artikel 15 – Beheer en onderhoud van de infrastructuur na overdracht 
 
1. Nadat de overdracht zoals beschreven in artikel 10 heeft plaatsgevonden, neemt Pidpa het beheer en 

onderhoud van het openbaar saneringsnetwerk op zich.  
2. Als tijdstip van overdracht geldt de datum van de authentieke akte inzake deze overdracht.  
 
 
 
Artikel 2. 
Het college van burgemeester en schepen staat in voor de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een 
afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 in 2018 Antwerpen. 
 
Artikel 3. 
De bekendmaking van dit reglement zal gebeuren overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het 
Gemeentedecreet. 
 
18. Dienst Vrije Tijd – sportdienst – gemeentelijk basisreglement inzake betoelaging van 
sportverenigingen en sportorganisaties - wijziging 
 
Gelet op het Gemeentedecreet;  
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid (B.S. 
16/08/2012); 
 
Gelet op het uitvoeringsbesluit inzake algemene bepalingen en bepalingen tot het verkrijgen van de 
beleidssubsidie, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 16 november 2012 (B.S. 4 januari 2013); 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 17 maart 2015 (punt 6) houdende wijziging basisreglement inzake betoelaging 
van sportverenigingen en sportorganisaties; 
 
Gelet op het positief advies van de gemeentelijke sportraad op 29 april 2015 verleend aan het bijgevoegde 
ontwerp van het basisreglement inzake betoelaging van sportverenigingen en sportorganisaties; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
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Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Enig artikel 
Het reglement inzake erkenning en betoelaging van sportverenigingen wordt als volgt gewijzigd: 

 
GEMEENTELIJK BASISREGLEMENT INZAKE BETOELAGING  

VAN SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATIES 
 
 
Hoofdstuk I – algemene bepalingen 
 
Artikel 1 
Binnen de perken van de kredieten, daartoe voorzien in de door de hogere overheid goedgekeurde 
gemeentebegroting, worden aan de door het college van burgemeester en schepenen erkende sportverenigingen 
– competitieve en recreatieve en hierna “plaatselijke vereniging” genoemd – subsidies verleend volgens de 
normen en voorwaarden die hierna worden vastgesteld. 
 
Artikel 2 
Alleen de erkende plaatselijke verenigingen en voor zover zij een werking ontwikkelen ten bate van de eigen 
inwoners – kunnen gesubsidieerd worden.  Dit geldt ook indien deze verenigingen hun normale activiteiten 
slechts kunnen uitoefenen in gebouwen of op terreinen die gelegen zijn buiten het grondgebied van de 
gemeente, wegens het ontbreken van gebouwen of terreinen op het gemeentelijk grondgebied. 
 
Artikel 3 
De subsidies zijn financiële tegemoetkomingen vanwege de gemeente. 
 
Artikel 4 
De subsidies kunnen volgende vormen aannemen: 
 
- Basissubsidies 
- Werkingssubsidies 
- Bijzondere subsidies 
-  Subsidies met kwaliteitscriteria voor sportverenigingen 
- Impulssubsidies 
 
Basissubsidies worden in functie van hun erkenning op forfaitaire grondslag aan de plaatselijke verenigingen 
toegekend. 
 
Werkingssubsidies worden aan de erkende plaatselijke verenigingen toegekend op grond van de door hen 
ontwikkelde activiteiten. 
 
Bijzondere subsidies kunnen aan de erkende plaatselijke verenigingen worden toegekend voor activiteiten van 
uitzonderlijke aard, zoals herdenkingsplechtigheden, internationale tornooien of bijzondere vieringen of voor 
activiteiten verricht in bijzondere omstandigheden. 
 
Voor subsidies met kwaliteitscriteria voor sportverenigingen en impulssubsidies wordt verwezen naar de 
specifieke reglementen (enkel voor sportverenigingen die bij een door de Vlaamse Regering erkende Vlaamse 
sportfederatie zijn aangesloten). 
 
Artikel 5 
Overeenkomstig dit reglement gaat het college van burgemeester en schepenen over tot de vaststelling en 
toekenning van de subsidies. 
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Hoofdstuk II – basis- en werkingssubsidies 
 
Afdeling 1 – aanvragen van de subsidies 
Artikel 6 
De basis- en werkingssubsidies, verleend in functie van de kredieten ingeschreven in de begroting 
(1419/3/1/3/1/0740/64920301) van het lopende dienstjaar, alsook de subsidies met kwaliteitscriteria en de 
impulssubsidies worden berekend op basis van de gegeven activiteiten betreffende het werkjaar gaande van 1 
juli van het vorig jaar tot en met 30 juni van het lopende dienstjaar. 
 
Artikel 7 
 
 Paragraaf 1 
 

Om een ontvankelijke aanvraag tot subsidiëring te bekomen is de erkende plaatselijke vereniging verplicht om 
ten laatste op 31 augustus volgend op het afsluiten van het werkjaar, het op het daartoe bestemde 
aanvraagdossier voor basis en werkingssubsidies aan sportverenigingen over te maken aan het college van 
burgemeester en schepenen; de inhoud van dit formulier bevat minstens volgende onderwerpen : 
 
1. de juiste benaming van de vereniging + datum van erkenning door het college van burgemeester en 

schepenen 
2. het officiële adres van de zetel van de vereniging 
3. het correspondentieadres 
4 de samenstelling van het bestuur van de vereniging, vermeldend naam, voornaam, adres en functie en 

eventueel telefoonnummer van elke bestuurslid 
5 in voorkomend geval, de federatie – nationaal, provinciaal, gewestelijk – waarbij de vereniging is 

aangesloten 
6 het rekeningnummer van de vereniging waarop de goedgekeurde subsidie mag gestort worden 
7 het aantal actieve leden gesplitst over welbepaalde leeftijdsgroepen 
8 de afdelingen waarin de vereniging in competitie uitkomt, met vermelding of het een nationale, 

provinciale of gewestelijke afdelingen is 
9 de activiteiten van het voorbije werkjaar  
10 kopies van bewijsstukken met betrekking tot de onder Hoofdstuk II, Artikel 10, paragraaf 4 bedoelde 

accommodatiegebonden uitgaven, ter staving van het op het aanvraagdossier vermelde bedrag met een 
maximum van 5.000 euro. 

11 akkoord om elke controle over de juistheid van de gegevens van de sportraad en het college van 
burgemeester en schepenen te aanvaarden en alle bijkomende inlichtingen te verstrekken 

 
Het aanvraagdossier wordt voor juist- en echtverklaring ondertekend door twee personen die volgens de 
statuten namens de vereniging kunnen optreden. 
 
Paragraaf 2 
Met laattijdig ingediende aanvragen wordt geen rekening gehouden.  Desgevallend zal de datumstempel van 
de gemeente uitsluitsel geven. 

 
 
Afdeling 2 – berekeningswijze voor de verdeling van de subsidies 
 
Artikel 8 
Voor zover voldaan is aan de bepalingen betreffende de erkenning en het indienen van de bescheiden voor het 
bekomen van een toelage, worden de in de goedgekeurde begroting voorziene toelagen voor sportverenigingen 
– uitgezonderd de bijzondere toelagen – verdeeld onder de in aanmerking komende plaatselijke verenigingen 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 10. 
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Artikel 9 
Voor de berekening van het bedrag van de aan de verenigingen toe te kennen subsidies wordt volgende 
verdeelsleutel toegepast. 
 
 Paragraaf 1 
 
 Basissubsidie 
 

Met uitzondering van supportersclubs bedraagt de basissubsidie 25 euro voor elke andere voor betoelaging in 
aanmerking komende plaatselijke vereniging. Voor deze supportersclubs vervalt hun recht op 
werkingstoelage maar zal een toelage worden uitgereikt op basis van bewijsstukken van de georganiseerde 
activiteit. 
 
De hierboven vermelde bedragen voor basissubsidie kunnen jaarlijks door het college van burgemeester en 
schepenen, in samenspraak met de Berlaarse sportraad herzien worden. 
 
Wanneer het begrotingskrediet ontoereikend is om te voorzien in de uitkering van de hierboven bepaalde 
subsidiebedragen, dan wordt het ter beschikking gestelde krediet evenredig verdeeld onder alle voor 
betoelaging in aanmerking komende sportverenigingen. 
 
Het totale bedrag van de basissubsidies wordt afgetrokken van het onder artikel 8 omschreven krediet. 
 
Paragraaf 2 
 
Werkingstoelage 
De werkingstoelagen bestaan uit het onder artikel 8 beschouwde krediet, verminderd met de onder paragraaf 
1 van dit artikel vermelde totale bedrag van de basissubsidies. 
 
De aan iedere plaatselijke vereniging toe te kennen werkingssubsidie wordt bepaald door het volgens artikel 
16 voor een vereniging bekomen quotum te delen door de som van de quota van alle voor het toekennen van 
werkingstoelage in aanmerking komende verenigingen en te vermenigvuldigen met het totale bedrag dat voor 
de werkingssubsidie beschikbaar is gesteld. 

 
Afdeling 3 – bepaling van het quotum 
 
Artikel 10 
 
 Paragraaf 1 
 
 Parameter 

Onder parameter wordt verstaan, het onderwerp waarmee per plaatselijke vereniging rekening gehouden 
wordt bij het bepalen van het quotum. 
 
Paragraaf 2 
 
Geregistreerde waarde 
Onder geregistreerde waarde wordt verstaan, de definitie van de manier waarop de onder paragraaf 3 van dit 
artikel bedoelde punten gekoppeld worden aan de bijhorende parameter. 
 
De geregistreerde waarde die bekomen wordt aan de hand van de door de plaatselijke vereniging verstrekte 
gegevens is gebonden aan de voorwaarden vermeld onder artikel 13 van dit reglement. 
 
Paragraaf 3 
 
Punten 
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Afhankelijk van de onder paragraaf 2 van dit artikel bedoelde geregistreerde waarde, worden punten 
toegekend om de onder paragraaf 1 vermelde parameter te valideren. 
 
Paragraaf 4 
 
Quotum 
Het voor elke plaatselijke vereniging berekende quotum is de som van de behaalde punten, en wel volgens 
de hierna vermelde modaliteiten : 
 

parameter geregistreerde waarde punten 
Aantal leden  
(geen steunende leden) 

per lid 1 

   
Jeugd per lid jonger dan 18 jaar 3 
   
Doelstellingen sportraad deelname aan organisatie van door de 

sportraad en sportdienst ingerichte 
activiteiten  50 

   
 aanwezigheid op de statutaire algemene 

vergadering van de sportraad 50 
   
Accommodatiegebonden uitgaven: 
huur, nutsvoorzieningen, verzekerings-
polissen, onroerende voorheffing van 250 tot 625 euro per jaar 100 
 van 625 tot 1.250 euro per jaar 200 
 van 1.250 tot 2.500 euro per jaar 300 
 van 2.500 tot 3.750 euro per jaar 400 
Komen niet in aanmerking: van 3.750 tot 5.000 euro per jaar 500 
Sportmateriaal, onderhoudskosten (gras)veld, 
renovatiematerialen 
 

Meer dan 5.000 euro per jaar 
 

600 

Artikel 11 
De werkingssubsidies worden verhoudingsgewijs berekend op het aantal volledige maanden van activiteit t.o.v. 
de twaalf maanden van een volledig werkjaar. Voor nieuwe erkende sportverenigingen gelden in die zin het 
aantal resterende volledige maanden na de officieel ingediende erkenningsaanvraag en het einde van het 
dienstjaar. 
  
Verenigingen welke reeds op basis van een ander reglement subsidies ontvangen of die genieten van andere 
door het gemeentebestuur ten bate gestelde financiële voordelen, komen niet in aanmerking voor de toekenning 
van subsidies op basis van dit reglement.   
Uitzonderingen hierop: 
 - tenzij anders vermeld in de overeenkomst tussen het gemeentebestuur en de vereniging 
 - subsidies voor deelname aan het Avondfeest 
 - subsidiereglement voor projecten 
 
Afdeling 4 – uitbetaling van de basis- en werkingssubsidies 
 
Artikel 12 
 
De uitbetaling van de financiële toelage gebeurt overeenkomstig de reglementering betreffende de gemeentelijke 
comptabiliteit van het college van burgemeester en schepenen door overschrijving op de bankrekening in het 
aanvraagdossier vermeld en onder verantwoordelijkheid van de twee ter kennis gebrachte bestuursleden. 
 
Artikel 13 



 42 

Indien blijkt dat door de plaatselijke vereniging onjuiste gegevens werden verstrekt of zo de voorwaarden van dit 
reglement niet werden nageleefd, wordt voor het werkjaar geen subsidie toegekend en kan het college van 
burgemeester en schepenen de reeds uitbetaalde subsidie terugvorderen van de betrokken vereniging. 
 
 
Hoofdstuk III – bijzondere subsidies 
 
Artikel 14 
Naast de gewone basis- en werkingssubsidies kan de gemeenteraad ten behoeve van de erkende en 
gesubsidieerde verenigingen in bijzondere omstandigheden bijkomende subsidies inschrijven in de begroting of 
andere tegemoetkomingen of voorzieningen toekennen om activiteiten of manifestaties van uitzonderlijke aard of 
waarde mogelijk te maken. 
 
Artikel 15 
Opdat een vereniging op deze bijzondere subsidie aanspraak zou kunnen maken, moet zij haar aanvraag bij het 
gemeentebestuur indienen vóór 1 mei van het jaar dat voorafgaat aan het begrotingsjaar waarin deze bijzondere 
sportactiviteiten of -manifestaties worden georganiseerd. 
Indien de aanvraag na die datum geschiedt, kan de bijzondere subsidie nog tijdens hetzelfde dienstjaar worden 
toegekend, indien zij via een budgetwijziging wordt aanvaard. 
De aanvraag dient de bijzondere omstandigheid van de vereniging te belichten en een duidelijke omschrijving 
van de geplande activiteiten te geven.  Tevens dient vermeld hoe en onder de verantwoordelijkheid van welk lid 
van betoelaging kan overgemaakt worden (zie artikel 7, paragraaf 1, punt 7). 
Het gemeentebestuur vraagt aan de Berlaarse sportraad zijn advies over het ingediend dossier. 
 
Artikel 16 
De bijzondere subsidie zal slechts uitbetaald worden op bevel van het college van burgemeester en schepenen, 
na voorlegging door de plaatselijke vereniging van het bewijs dat de activiteiten plaatsgrepen zoals gepland.  
Deze subsidie dient te worden beperkt tussen het verschil van de uitgaven en de inkomsten, eigen aan deze 
uitzonderlijke manifestatie, op voorlegging van de nodige bewijsstukken.  Het bewijs dient uiterlijk 2 maanden na 
datum bij het gemeentebestuur toe te komen. 
Deze beperking geldt evenwel niet voor de toelage toegekend aan verenigingen omwille van de verjaring van hun 
oprichting (25 jaar, 50 jaar, 75 jaar, 100 jaar enz., hiervoor wordt verwezen naar een ander reglement). 
 
Artikel 17 
 
Indien 2 of meer erkende en gesubsidieerde plaatselijke verenigingen samenwerken om een uitzonderlijke 
activiteit in te richten, dient één van deze organisaties als subsidie-aanvrager op te treden; de betrokken 
verenigingen regelen dan zelf de onderlinge verdeling van de eventuele toegekende bijzondere subsidie. 
 
 
Hoofdstuk IV – Subsidies met kwaliteitscriteria voor sportverenigingen en impulssubsidies 
 
Artikel 18 
 
Voor het in aanmerking komen voor deze subsidies wordt verwezen naar de specifieke reglementen. 
 
 
Hoofdstuk V - slotbepaling 
 
Artikel 19 
 
Dit reglement zal gehecht worden aan de beslissing van de gemeenteraad terzake om er één geheel mee te 
vormen en het zal ter kennisgeving aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden. 
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19. Opmaak Masterplan Sport - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 
207.000,00 excl. btw niet overschreden; dienstencategorie 26); 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 
2; 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Opmaak Masterplan Sport” een bestek met nr. 2015-039 werd 
opgesteld door de ontwerper; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 37.190,08 excl. btw of € 45.000,00 incl. 
21% btw; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking; 
 
Overwegende dat het voorziene krediet voorzien zal  worden bij de budgetwijziging; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Koen Kerremans is van oordeel dat 45.000 euro een fors bedrag is. Achteraf zal moeten blijken of het onderzoek 
dit waard is geweest. Inhoudelijk wil hij weten of de formulering ‘rekening houden met de draagkracht van het 
gebied en de stedenbouwkundige voorschriften’ verwijst naar een bepaalde locatie of naar het volledige 
grondgebied van de gemeente. 
 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat deze passage niet verwijst naar één welbepaalde locatie. De opdracht 
tot het masterplan is er gekomen na het eerste zeer beperkte behoefteonderzoek, waarvan het resultaat te mager 
was. Daarop werd er een marktverkenning georganiseerd, waarbij studiebureaus werden gezocht en bestekken 
opgevraagd. Het voorliggende bestek en de bijhorende raming  zijn voor een deel gebaseerd op het bestek van 
een andere gemeente. De verenigingen en burgers zullen worden bevraagd, de infrastructuur onderzocht. Het is 
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de bedoeling om te starten met het onderzoek op 1 augustus en om af te ronden op 31 december, zodat het op 
dat ogenblik duidelijk is waarmee rekening moet worden gehouden in de meerjarenplanning. 
 
Koen Kerremans wil weten hoe het bestuur zal reageren wanneer het bureau tot de conclusie komt dat ’t 
Stapveld mits een paar ingrepen kan blijven bestaan. 
 
Schepen Eddy Verstappen rekent dit tot één van de mogelijke pistes. 
 
Koen Kerremans polst verder nog naar de sporten die op dit ogenblik niet beoefend worden in Berlaar. 
 
Schepen Eddy Verstappen licht toe dat het onderzoek zo ruim mogelijk wordt opgezet. 
 
Koen Kerremans wil weten wat de relevantie is van kunstgras in het onderzoek. 
 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat dit één van de te onderzoeken items betreft. 
 
Koen Kerremans vraagt hoe de bevraging van de inwoners georganiseerd zal worden. 
 
Schepen Eddy Verstappen zegt dat het studiebureau hiervoor een plan van aanpak moet voorstellen. De oproep 
kan in ieder geval via de gemeentelijke communicatiekanalen gebeuren. De respons zal in ieder geval ruimer 
moeten zijn dan de vorige keer. 
 
Dirk Aras vraagt of het studiebureau zijn opdracht start zonder insteek van de gemeente. 
 
Schepen Eddy Verstappen repliceert dat het nog niet vaststaat of het bureau het eerdere beknopte onderzoek 
meekrijgt. 
 
Dirk Aras is van oordeel dat dit een fundamenteel punt is. Een insteek meegeven betekent ook richting geven, 
wat dan weer impliceert dat er rond bepaalde projecten al ideeën leven in de gemeente. Hij vindt het zinloos om 
een mislukte enquête mee te geven. Beter is het om het bureau te laten starten van een blanco blad. Indien de 
gemeente niet van plan is om een insteek te geven, is het wel eigenaardig dat er in de inhoud van de opdracht 
zaken terug te vinden zijn als drainage van terreinen, kunstgras en dergelijke. Een bureau dat reeds heeft 
bewezen dat het zulke opdrachten aan kan, is perfect in staat om een onderbouwd voorstel te formuleren. 
Daarna kan de gemeente bekijken wat financieel haalbaar is.  
 
Schepen Eddy Verstappen gaat akkoord. Waarschijnlijk zullen de investeringen gespreid moeten worden in de 
tijd.  
 
Dirk Aras meent dat het relatief eenvoudig is om verenigingen aan te spreken; voor de bevolking ligt dat 
moeilijker. 
 
Schepen Eddy Verstappen doet een oproep om relevante gesprekspartners door te geven. Daarnaast hopen we 
op veel respons op de oproep via De Kiosk, Den Balder, … 
 
Burgemeester Walter Horemans is verwonderd over de opmerkingen. Het masterplan sport beantwoordt toch aan 
de verzuchtingen van de gemeenteraad om een langetermijnvisie over sport te ontwikkelen. Het studiebureau zal 
zoveel mogelijk een blanco blad krijgen, maar tegelijk moet de opdracht afgerond geraken in een tijdspanne van 
zes maanden. Het is dus belangrijk om de nodige achtergrondinformatie mee te geven. Er wordt een extern 
bureau geëngageerd om een totaalzicht te krijgen op de situatie in Berlaar op een neutrale manier. 
 
Koen Kerremans meent dat er voldoende basisstatistieken bestaan over de sportbehoeften van een doorsnee 
bevolking. 
 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat een gespecialiseerd studiebureau hierover wel zal beschikken en 
hiermee rekening kan houden. 
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Artikel 1 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 
Artikel 2 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2015-039 en de raming voor de opdracht “Opmaak 
Masterplan Sport”, opgesteld door de ontwerper. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 
€ 37.190,08 excl. btw of € 45.000,00 incl. 21% btw. 
 
Artikel 3 
Het krediet is voorzien via de budgetwijziging van juni 2015. 
 
 
20. Jobpunt Vlaanderen – aanduiding afgevaardigde in de algemene vergadering 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de raadsbeslissing d.d. 22 april 2014 (punt 3) houdende toetreding tot Jobpunt Vlaanderen; 

Gelet op het schrijven van 12 maart 2015 en 30 april 2015 houdende de algemene vergadering van Jobpunt 
Vlaanderen; 

Overwegende dat de gemeente een afgevaardigde mag aanduiden in de algemene vergadering van de Jobpunt 
Vlaanderen; 

Overwegende dat deze persoon de gemeente tot 31 december 2018 rechtsgeldig zal vertegenwoordiger bij de 
Jobpunt Vlaanderen; 

Gaat over tot de geheime stemming; 

Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 20 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Cindy Jacobs bekomt 20 ja-stemmen; 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

Mevrouw Cindy Jacobs, die de volstrekte meerderheid der stemmen heeft behaald, wordt aangeduid als 
afgevaardigde in de algemene vergadering van Jobpunt Vlaanderen en omstreken tot 31 december 2018. 

Artikel 2 

Deze beslissing wordt voor nuttig gevolg toegestuurd aan Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel 
CVBA, Technologielaan 11 te 3001 Heverlee. 

21. Gewestelijke maatschappij der kleine landeigendom Mechelen en omstreken – aanduiding 
afgevaardigde in de algemene vergadering 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de statuten van gewestelijke maatschappij der kleine landeigendom Mechelen en omstreken; 
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Gelet op het schrijven van 28 mei 2015 houdende de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering 
op 24 juni 2015; 

Overwegende dat de gemeente een afgevaardigde mag aanduiden in de algemene vergadering van de 
Gewestelijke maatschappij der kleine landeigendom Mechelen en omstreken; 

Overwegende dat deze persoon de gemeente tot 31 december 2018 rechtsgeldig zal vertegenwoordiger bij de 
Gewestelijke maatschappij der kleine landeigendom Mechelen en omstreken; 

Gaat over tot de geheime stemming; 

Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 20 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Eddy Verstappen bekomt 15 ja-stemmen; 
Rita Deckers bekomt 2 ja-stemmen; 
Er worden 3 blanco-stemmen uitgebracht; 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De heer Eddy Verstappen, die de volstrekte meerderheid der stemmen heeft behaald, wordt aangeduid als 
afgevaardigde in de algemene vergadering van de Gewestelijke maatschappij der kleine landeigendom Mechelen 
en omstreken tot 31 december 2018. 

Artikel 2 

Deze beslissing wordt voor nuttig gevolg toegestuurd aan de Gewestelijke maatschappij der kleine landeigendom 
Mechelen en omstreken, Oscar Kesbeeckstraat 72 te 2800 Mechelen. 

22. Kredietmaatschappij der Zuiderkempen nv – aanduiding afgevaardigde in de algemene vergadering 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de statuten van Kredietmaatschappij der Zuiderkempen nv; 

Gelet op het schrijven van 28 april 2015 betreffende de organisatie van de algemene vergadering; 

Overwegende dat de gemeente een afgevaardigde mag aanduiden in de algemene vergadering van de 
Kredietmaatschappij der Zuiderkempen nv; 

Overwegende dat deze persoon de gemeente tot 31 december 2018 rechtsgeldig zal vertegenwoordiger bij de 
Kredietmaatschappij der Zuiderkempen nv; 

Gaat over tot de geheime stemming; 

Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 20 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Stefaan Lambrechts bekomt 15 ja-stemmen; 
Rita Deckers bekomt 2 ja-stemmen: 
Er worden 3 blanco-stemmen uitgebracht; 
 

BESLUIT 
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Artikel 1 

De heer Stefaan Lambrechts, die de volstrekte meerderheid der stemmen heeft behaald, wordt aangeduid als 
afgevaardigde in de algemene vergadering van de Kredietmaatschappij der Zuiderkempen nv tot 31 december 
2018. 

Artikel 2 

Deze beslissing wordt voor nuttig gevolg toegestuurd aan de Kredietmaatschappij der Zuiderkempen nv, 
Noordstraat 8 te 2220 Heist-op-den-Berg. 

 
23. BIJKOMENDE PUNTEN 
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN VOLGENDE PUNTEN OP DE 
AGENDA GEPLAATST DOOR: 
 
 
Raadsleden:  Koen Kerremans, Leen Janssens, Swa De Bakker, John Steurs, Rudy Nuyens, Ronald Van 

Thienen, Liesbeth Ceulemans en Dirk Aras 
 
23.I. Werking commissies en adviesraden 
 
De laatste week werden de raadsleden en de leden van de adviesraden van onze gemeente geconfronteerd met 
een stroomversnelling wat betreft adviesvragen over het dossier Pastorijstraatkerkomgeving-Markt. Enerzijds 
juichen we het principe van ruim overleg toe. Anderzijds hebben we een aantal bedenkingen bij de huidige 
manier van werken en vragen we aandacht voor en antwoorden op volgende punten: 
• Waarom werd de Marktomgeving nu al toegevoegd aan de agenda? Het risico bestaat immers dat de 
voorstellen rond Pastorijstraat en kerkomgeving “verdrinken” in de aandacht voor de voorstellen over de Markt. 
Voor de twee eerste dossiers is er een zekere urgentie terwijl dat voor de Markt niet het geval is. 
• Voor verschillende raadsleden was het onmogelijk om de vergaderingen bij te wonen van de commissies 
waarvan lid zijn. Elke commissie heeft haar specifieke benadering. Het is dus van belang dat raadsleden de 
voorstellen vanuit verschillende functies kunnen bekijken en bespreken. 
Hoe kan dit vermeden worden? 
• De timing om een dergelijke uitgebreide commissie- en radenavond te organiseren in juni doet vermoeden dat 
er een strategie of hoge urgentie meespeelt. Welke en waarom? 
• Door het hele gebeuren wordt de erg lage frequentie van vergaderingen van commissies en raden handig 
gecamoufleerd. Op die manier komen de gewone, soms ook dringende, werkpunten niet meer op de tafel. 
Bijvoorbeeld werden door verschillende partijen en mensen al agendapunten ingediend voor de 
verkeerscommissie. Op dit ogenblik is er geen enkele aanwijzing over het tijdstip waarop deze in een gewone 
verkeerscommissie aan bod zullen komen. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de vergadering van de verenigde adviesraden er gekomen is na 
het signaal van het studiebureau dat de eerste schetsen klaar waren. Het bestuur wil dit dossier graag vlot zien 
evolueren, zeker in de Pastorijstraat en de Ballaarweg, die klaar moeten zijn tegen het ogenblik dat de werfweg 
verdwijnt. Om tijd te winnen zijn alle commissies en raden tegelijk betrokken, zodat iedereen op hetzelfde 
moment een gelijklopende toelichting kon krijgen. Met de ideeën die ter plaatse geuit zijn gaat het studiebureau 
nu verder aan de slag. Dat sluit echter niet uit dat het onderwerp zeker nog op de agenda zal komen van de 
commissies die hier het nauwst bij betrokken zijn. Wat de verkeerscommissie betreft, zitten we een beetje in een 
sukkelstraatje door de afwezigheid van de mobiliteitsambtenaar. Er wordt nu volop bekeken of er een vervanger 
kan worden aangesteld, zodat de mobiliteitsgerelateerde zaken opnieuw op een ernstige manier kunnen worden 
behartigd. De afwezigheid van de mobiliteitsambtenaar geeft immers een behoorlijke druk op de technische 
dienst, waardoor er prioriteiten moeten worden gesteld. 
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Dirk Aras signaleert dat het zinvol is om voldoende tijd te voorzien, zodat er onderling overleg gepleegd kan 
worden binnen een partij. Anders bestaat het risico op vrijblijvende antwoorden, die het standpunt van de partij 
niet weerspiegelen. Hij is van oordeel dat de afwezigheid van de mobiliteitsambtenaar de werking van de 
verkeerscommissie niet mag hypothekeren. Er staan een aantal punten op de agenda waarover ter plaatse 
beslissingen worden genomen en die afgehandeld hadden kunnen worden. Nu worden bepaalde vragen 
maandenlang uitgesteld. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de vragen waarop het antwoord duidelijk is intussen wel 
behandeld worden. Maar er wordt een oplossing gezocht op korte termijn. Dat is niet eenvoudig, aangezien 
mobiliteitsambtenaar intussen een knelpuntberoep is. 
 
23.II. Concrete plannen sporthal Doelvelden? 
 
Naar aanleiding van aanhoudende berichten over het bouwen van een sporthal op de Doelvelden heeft de 
gezamenlijke oppositie enkele vragen: 
• uit verschillende bronnen vernemen we dat er op dit ogenblik geen enkele procedure loopt om het geldende 
BPA op het domein te wijzigen. Men verzekert ons dat de geplande sporthal perfect binnen het huidige BPA zou 
passen. Logischerwijs moeten we concluderen dat er wel degelijk concrete plannen bestaan vermits men nu al 
weet dat het BPA niet moet gewijzigd worden. Derhalve vragen wij naar deze plannen. 
• Ook uit reacties van het bestuur van SK Berlaar blijkt dat er een basisplan moet bestaan. 
Hoe ziet het basisplan er uit? En hoe verlopen de gesprekken met SK Berlaar? 
• Hoeveel gebouwen ziet het gemeentebestuur uiteindelijk op het domein mogelijk? Welke en waarom? 
• In verband met de parkfunctie zoals die in het BPA vermeld staat en het daarbij horende groenonderhoud heeft 
SK Berlaar nog onlangs aangegeven dat het onmogelijk is voor de club om een degelijk en verantwoord 
groenonderhoud vol te houden. Er werden in het verleden toezeggingen gedaan rond een mogelijke 
samenwerking tussen SK Berlaar, Gemeente en Natuurpunt. Tot op vandaag ontving Natuurpunt geen enkele 
uitnodiging om rond de tafel te zitten met de club en de gemeente. Wat is de reden hiervan? Als SK Berlaar het 
groendonderhoud niet meer ziet zitten, welke impact heeft dat dan op het contract met de club en hoe moet dat 
dan verder? Zal de gemeente dit naar zich toetrekken en haar verantwoordelijkheid opnemen? 
 
Schepen Eddy Verstappen refereert naar zijn antwoord bij punt 19 over het masterplan sport. Het geldende BPA 
bepaalt dat maximaal vijf procent van de bodem bezet mag worden door gebouwen. Indien er in de toekomst een 
nieuwe infrastructuur zou komen, moet die aan deze voorwaarde voldoen. Er is geen procedure lopende om het 
BPA te wijzigen. Er bestaat evenmin een ‘basisplan’; de bevolking weet blijkbaar meer dan het bestuur. Er is 
alleen contact geweest met een mogelijke bouwheer van sportinfrastructuur om een raming te kunnen opstellen. 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat er geen basisplan bestaat. Het zou anders niet nodig zijn om een 
budget te voorzien voor het opstellen van een masterplan. 
 
Dirk Aras vraagt of er reeds contact werd opgenomen met de huidige hoofdgebruiker van de Doelvelden. 
 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat er alleen een verkennend gesprek is gevoerd zonder tot concrete 
afspraken te komen. Het probleem van het groenonderhoud is vorig jaar aangekaart, waarop een eenmalige 
herstelactie werd ondernomen. Dat ging om ingrijpende werken, die dringend uitgevoerd moesten worden. Op 27 
mei 2014 is Natuurpunt ter plaatse geweest om de situatie in te schatten. Nadien werd aan een aantal partijen 
prijs gevraagd, maar Natuurpunt heeft nooit een offerte ingestuurd.  
 
Schepen Ingeborg Van Hoof vult aan dat de contacten met Natuurpunt via de hoofdzetel in Mechelen zijn 
gelopen en dat zij inderdaad niet gereageerd hebben op de prijsvraag. De enige partij die een offerte heeft 
ingediend, zijn de Mina-werkers, die op dat ogenblik echter niet meer alles ingepland konden krijgen. 
 
Koen Kerremans zegt dat er blijkbaar een misverstand in het spel is. Het oorspronkelijke voorstel is geformuleerd 
vanuit Natuurpunt Grote Nete, maar zij hebben geen offertevraag ontvangen. 
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Schepen Eddy Verstappen geeft nog mee dat er intussen al tweemaal een poging werd ondernomen om een 
afspraak te maken met SK Berlaar, maar door agendaproblemen is dat nog niet gelukt. Het is in ieder geval de 
bedoeling om dit nog in juni te organiseren. 
 
 
23.III. Vertraging op publicatie van collegeverslagen 
 
Onlangs stelden we vast dat de collegeverslagen vanaf 9 april 2015 pas op 29 mei 2015 zijn gepubliceerd. Wat 
was de reden hiervan? Wanneer kunnen wij de verslagen in de toekomst verwachten? 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de verslagen van de colleges van 9, 16 (mandatencollege), 21 (na 
gemeenteraad) en 23 (mandatencollege) april in het schepencollege van 30 april werden goedgekeurd. 
Normaliter worden deze dan op de eerstvolgende werkdag, in dit geval 3 mei, op het extranet geplaatst. Mei was 
echter een uitzonderlijk drukke maand met onder andere heel wat voorbereidingen van raadsbesluiten rond 
intercommunales en verdere administratie voor algemene vergaderingen bij andere samenwerkingsverbanden. 
Daarnaast vielen er nog een aantal feestdagen in de maand en bovendien was de medewerker secretariaat 
onverwacht een volledige week afwezig tussen het OHHemelvaartweekend en Pinksteren wegens 
omstandigheidsverlof door het overlijden van haar schoonmoeder. Hierdoor heeft de publicatie van de verslagen 
wat vertraging opgelopen. 
 
Ronny Van Thienen stoort zich aan het feit dat de schuld nogal snel op de administratie wordt geschoven. Het 
wordt tijd dat het bestuur bepaalde beslissingen neemt in plaats van af te wachten en de administratie aan te 
vallen. 
 
Burgemeester Walter Horemans zegt dat het helemaal niet zijn intentie is om de administratie aan te vallen. Hij 
geeft een verklaring waarom er een vertraging is opgetreden. Indien de werkdruk te hoog is of er medewerkers 
afwezig zijn, kan het gebeuren dat er bepaalde zaken moeten worden opgeschoven of dat er andere prioriteiten 
moeten worden gesteld.  
 
Leen Janssens vraagt nogmaals om de verslagen van de milieuraad op het extranet te plaatsen. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof zal hiervoor zorgen. 
 
 
Raadsleden:  Swa De Bakker en John Steurs 
 
 
23.IV. Aktie tegen vennootschapsbelasting voor afvalintercommunales 
 
Op 27 mei 2015 vernamen we (zie onderstaand artikel) dat de afvalintercommunale EcoWerf (Intergemeentelijk 
Milieubedrijf Oost-Brabant) uit Kessel-Lo (Leuven) naar het Grondwettelijk Hof stapt naar aanleiding van de 
beslissing van de regering om afval- intercommunales ook vennootschapsbelasting te laten betalen. De 
afvalintercommunale gaat hier in op de vraag van V.V.S.G. Reeds vroeger kaarten we deze problematiek aan in 
de gemeenteraad. Heeft onze afvalintercommunale Ivarem de brief van V.V.S.G. besproken ? Gaat Ivarem zich 
aansluiten bij de klacht van EcoWerf ? Is de financiële impact (prognose) voor Ivarem reeds berekend ? Graag 
hadden we van de leden van de raad van bestuur van Ivarem in deze gemeenteraad een stand van zaken 
gekregen.  
 
Het artikel : (bron : www.deredactie.be)  
“EcoWerf naar Grondwettelijk Hof tegen vennootschapsbelasting Auteur: Belga di 26/05/2015 - 22:39 
Belga De afvalintercommunale EcoWerf stapt naar het Grondwettelijk Hof tegen de bepaling uit de eind vorig jaar 
goedgekeurde programmawet die intercommunales onderwerpt aan de vennootschapsbelasting. EcoWerf gaat 
hiermee net als een aantal andere intercommunales in op een vraag van de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten (VVSG). In een brief aan de 27 aangesloten gemeenten uit Oost-Brabant roept EcoWerf de lokale 
besturen op mee in de procedure te stappen. In de brief wijst EcoWerf op het feit dat de invoering van de 
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vennootschapsbelasting een kostenverhogend effect zal hebben. Zo wordt in de federale begroting een jaarlijkse 
inkomst van 200 miljoen euro ingeschat. "Dit kostprijsverhogend effect zal onvermijdelijk doorgerekend worden 
aan de gemeenten." De wijziging leidt er bovendien toe dat het fiscaal interessanter zal worden om 
intercommunales meer met vreemd vermogen te gaan financieren, wat de solvabiliteit van intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden dreigt te doen dalen en de Belgische overheidsschuld te doen toenemen, klinkt het. Zo 
zullen rentelasten fiscaal aftrekbaar worden en wordt de opbouw van eigen vermogen afgestraft. De 
vennootschapsbelasting maakt het ook moeilijker om reserves te vormen. EcoWerf wijst er tot slot op dat er door 
de invoering van de vennootschapsbelasting een belangrijk verschil ontstaat in de fiscale behandeling van 
gemeenten die aan de rechtspersonenbelasting onderworpen blijven. "Er zal door het invoeren van deze 
belasting een belangrijk verschil ontstaan in de fiscale behandeling tussen de situatie waarin een gemeente iets 
alleen doet en die waarin twee of meer gemeenten dit samen doen. Het is onwenselijk dat de besluitvorming van 
gemeenten om zaken al dan niet intergemeentelijk te organiseren, zou benadeeld worden door puur fiscale 
maatregelen", aldus EcoWerf”.  
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat de raad van bestuur van IVAREM op 20 maart heeft beslist om in 
beroep te gaan bij het Grondwettelijk Hof tegen die bepalingen van de programmawet waardoor de 
intercommunales worden onderworpen aan de vennootschapsbelasting. De gemeenten werden eveneens 
aangeschreven met de vraag om dit beroep te ondersteunen. Het college heeft op 28 mei beslist om in te gaan 
op deze vraag. Igemo heeft eveneens beroep aangetekend, net zoals IOK en Igean. 
 
Dirk Aras vraagt welk argument wordt gebruikt in het beroep. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof zegt dat het vooral om de redenering gaat dat de zogenaamde opgespaarde 
‘extra’s’ niet worden gebruikt voor de investeringen en de vernieuwingen. Daarnaast wordt de solvabiliteit 
hierdoor aangetast.  Langs de ene kant doet de overheid heel veel inspanningen om tot samenwerking van 
gemeenten te komen, maar tegelijk worden deze samenwerkingsverbanden extra belast. 
 
Burgemeester Walter Horemans vult aan dat het beschouwd wordt als plundering van gemeentelijke gelden. 
 
Dirk Aras brengt aan dat hiervoor in Sint-Katelijne-Waver een goed idee werd geopperd, namelijk het uitbetalen 
van de bedrijfswinsten aan de gemeenten, zodat er geen winsten bij de intercommunales blijven. Hierdoor zou 
ook de afvaltaks afgeschaft kunnen worden. Hij is van oordeel dat dit geen slechte denkpiste is. 
 
 
23.V. P.W.A. BERLAAR-NIJLEN V.Z.W. / DCO EXTRA TIME  
 
Gelet op de ernstige bestuursproblemen en wijzigingen bij het P.W.A. Berlaar-Nijlen vzw hadden we graag ter 
voorbereiding van de gemeenteraad alle verslagen van de raad van bestuur en dagelijks bestuur van 2015 
ontvangen per e-mail. Zodat we bijkomende vragen kunnen formuleren tijdens de gemeenteraadszitting. Reeds 
vroeger kaartten we de problemen bij deze intergemeentelijke vereniging aan, leden van de raad van bestuur 
waren niet op de hoogte van belangrijke beslissingen. Toen werd ons verzekerd dat dit niet meer zou gebeuren. 
Tevergeefs !  
Aan Markt 5 hangt een affiche met de mededeling dat kantoor sluit en er woensdagvoormiddag een permanentie 
zal georganiseerd worden in de bibliotheek in de Dorpsstraat. Op welke wijze werden gebruikers op de hoogte 
gebracht ?  
Blijkbaar werd dit niet gecommuniceerd met de leden van de raad van bestuur ? Hoe kan dit ? Waarom brengt 
men leden van de raad niet op de hoogte ?  
Wanneer werd de huur van Markt, 5 opgezegd, wanneer loopt huurcontract ten einde ? Moet de vzw een 
vergoeding betalen voor het gebruik van de bibliotheek ? Hoe regelt men het telefoonverkeer ?  
Reeds vroeger hebben we de effecten van de 6 de staatshervorming aangekaart voor de tewerkstelling van de 
P.W.A.-beambten. Wat is de actuele toestand voor de twee P.W.A.-beambten ? Worden ze tewerkgesteld in 
Mechelen ? Komen ze in dienst van de DCO Extra Time ?  
Zijn er gesprekken met het O.C.M.W. van Nijlen om de dienstenchequeonderneming er bij onder te brengen? “Dit 
zou al door de politiek beslist zijn” ? Waar blijft er voor Berlaar over in heel dit verhaal ?  
Wat gebeurt er met de inboedel, server en hardware van Markt, 5 ?  
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Kortom vragen genoeg, in de hoop dat de democratische werking van de raad van bestuur er op vooruit gaat.. 
 
Schepen Nadine Boekaerts is niet op de hoogte van mogelijke bestuursproblemen. De verslagen van het 
dagelijks bestuur worden na goedkeuring onmiddellijk bezorgd aan de raad van bestuur. Evenmin zijn er 
wijzigingen gebeurd binnen het bestuur. Wat de verhuis betreft, is het zo dat PWA in Berlaar vanaf 24 juni 
verhuist naar de bib. Dit is beslist in het dagelijks bestuur van vorige maand. Het verslag werd op 15 juni 
goedgekeurd en meteen ook bezorgd aan de raad van bestuur. De melding over de verhuis hangt al een tijdje uit 
en de bezoekers krijgen eveneens een flyer, zodat iedereen op de hoogte is. De huur is opgezegd vanaf 1 april 
en loopt dus nog tot 30 juni. Voor het gebruik van de bib moet er geen vergoeding betaald worden; het extra 
verbruik zal ook minimaal zijn. Wat de overheveling betreft, is er – behalve de brief van december 2014 – geen 
bijkomende informatie beschikbaar. Het is bekend dat de bedienden niet langer gedetacheerd worden; de twee 
betrokkenen worden evenmin opgenomen in het personeelsbestand van Extra Time. Qua inboedel van Markt 5 
gaan er een aantal meubelen en één computer naar Nijlen. Voor wat nog zou overblijven, wordt nog een 
bestemming gezocht. De eventuele samenwerking met de poetsdienst van het OCMW van Nijlen is aan bod 
gekomen in de raad van bestuur van maart. Intussen is de ontwerpbeslissing hierrond goedgekeurd door de 
OCMW-raad van Nijlen en ook het dagelijks bestuur van Extra Time heeft een principebeslissing tot 
samenwerking goedgekeurd. In Berlaar starten de besprekingen hiervan deze week. 
 
 
23.VI. Speelpleinwerking Kriebels  
 
Gelet op de problemen bij de opstart van de speelpleinwerking Kriebels vorig jaar, die lastminute konden worden 
rechtgezet na tussenkomst van onze partij (onkruidbestrijding, verroeste draadafsluiting met mogelijkheid tot 
letselschade,…), hadden we graag geweten of nu alles in orde zal zijn ? Of is een nieuw plaatsbezoek nog nodig 
om één en ander recht te zetten ?  
Recent werd een nieuw onthaalgebouw geplaatst en geschilderd. Welke werken dienen er nog te gebeuren ? 
Wat doet de schepen van gezin om er voor te zorgen dat het nu wel in orde is ?  
 
Schepen Willy Beullens antwoordt dat de infrastructuurwerken nog volop bezig zijn. De aansluitingen moeten 
rond zijn voor het einde van deze maand. De putten worden uiteraard nog opgevuld. Er staan nog een paar 
aanpassingen aan het sanitair op het programma van deze week. In het chalet kan er zelfs nog een bijkomende 
aankleding gebeuren door een goed onderhoud van de speeltoestellen, waardoor vervanging niet nodig was en 
waardoor de budgetten verschoven kunnen worden. 
 
Swa De Bakker is van oordeel dat de terreinen er netjes bij liggen. 
 
Schepen Willy Beullens beaamt dat. Er is hard gewerkt, alle speeltuigen zijn nagekeken, waar nodig hersteld en 
gekeurd. 
 
23.VII. Informatie aanvragen  
 
Herhaaldelijk wordt er vastgesteld dat antwoorden op elektronisch gestelde vragen niet worden gegeven of zeer 
lang uitblijven. Meer concreet wanneer er een vraag wordt gesteld via het mailadres info@berlaar.be, met 
leesbevestiging, wordt er soms wel een automatische leesbevestiging verzonden (zelfs door verschillende 
medewerkers) echter het antwoord op de gestelde vraag wordt soms niet gegeven of zeer laattijdig (te laat) 
gegeven.  
Net zoals de schriftelijke correspondentie gelogd wordt veronderstellen wij dat de elektronische vragen en 
correspondentie ook gelogd wordt en traceerbaar is.  
Graag hadden we daarom een antwoord op volgende vragen :  
 Behoort het lezen en beantwoorden van de mails die binnenkomen via info@berlaar.be tot het vast takenpakket 
van een bepaalde medewerker? Is er altijd een back-up voorzien voor deze medewerker?  
 Wordt er een ontvangst mail gestuurd naar de aanvrager? Met ontvangstmail wordt niet de automatische 
leesbevestiging bedoeld, maar een persoonlijke boodschap waarin bijvoorbeeld de antwoordtijd wordt gegeven?  
 Hoeveel vragen worden er per periode gesteld via info@berlaar.be ? Via andere kanalen schriftelijk, fax, …. ?  
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 Wat is de antwoordtijd op deze mails ? Per mail en gemiddeld?  
 Zijn er SLA’s (Service Level Agreements) van toepassing voor het beantwoorden van (elektronische) vragen? 
Zo ja, worden deze gehaald? Zijn hier statistieken over? Kunnen we deze krijgen ?  
 Bestaat er voor de verschillende types van vragen vastgelegde routings en/of workflows ? Zo ja, kunnen we die 
ergens consulteren of krijgen ?  
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de mails naar info@berlaar.be behandeld worden door de drie 
medewerkers van communicatie en onthaal. Zij reageren heel snel; dit werd proefondervindelijk reeds getest. 
Vanuit het info-adres worden specifieke vragen naar bepaalde diensten doorgestuurd. Hoe snel deze diensten 
dan reageren, is variabel, maar er wordt wel verwacht dat de inzender minstens een antwoord krijgt dat zijn vraag 
in behandeling is. Op dit ogenblik zijn we nog niet in staat om dit digitaal adequaat op te volgen of om 
doorlooptijden te monitoren. Dat is één van de redenen waarom het bestuur een midoffice systeem zal 
implementeren. Maar zelfs in de huidige situatie krijgt de administratie geregeld tevreden reacties van burgers die 
blij zijn met het snelle antwoord. 
 
 
23.VIII. Compensatie voor medewerkers 
 
Tijdens de gemeenteraadszitting van 16 december 2014 werd er door de burgemeester verklaard dat de 
afschaffing van de compensatie voor medewerkers die op zaterdag of maandagavond werken een half jaar 
“on hold” gezet werd, zodat dit punt in alle rust terug zou kunnen bekeken worden. Aangezien we nu een 
half jaar verder zijn, zouden we graag de stand van zaken kennen in dit dossier. 
 
Burgemeester Walter Horemans verwijst naar zijn antwoord bij punt 19.II van de vorige gemeenteraad. Het 
sociaal overleg heeft plaatsgevonden. Op vraag van de vakbond is de compensatie voor de prestaties buiten de 
normale kantooruren in kaart gebracht. Er is nu tijd voorzien voor de vakbond om deze gegevens te bekijken, 
waarna er een nieuw overleg gepland wordt. Voorlopig werden hierin dus nog geen verdere stappen gezet. 
 
Dirk Aras vraagt of het bestuur initiatief neemt voor dit overleg. 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat, samen met de sociale partners. 
 
Dirk Aras vestigt de aandacht op het feit dat er intussen via de gemeenteraad al twee afwijkende modules zijn 
gepasseerd, namelijk BKO en tikklok, wat de zaken niet vereenvoudigt. Hij vraagt welke timing vooropgesteld 
wordt. 
 
Burgemeester Walter Horemans repliceert dat dit rond moet zijn tegen het einde van het jaar. Een en ander is 
afhankelijk van de suggesties van de sociale partners. 
 
 
23.IX. Waterinsijpeling Markt 3 
 
Na een plaatsbezoek aan Markt 3 stellen we een ernstige en langdurige waterinsijpeling vast in de linkse 
buitenmuur van dit gebouw. Deze waterinsijpeling heeft zelfs de bepleistering van de muur ernstig aangetast. 
Nader onderzoek leert ons dat deze waterinsijpeling waarschijnlijk te wijten is aan het ontbreken van een aantal 
dakpannen en/of het onkruid in de dakgoot van het aanpalende gebouw. Is het de bedoeling om dit gebouw, dat 
eigendom is van het OCMW, nog te gebruiken en te onderhouden als een goed huisvader of worden de 
noodzakelijke herstellingswerken niet meer uitgevoerd ? Zal dit gebouw binnen afzienbare door de gemeente 
aangekocht worden van het OCMW en afgebroken om het NAC te kunnen realiseren ? Zo ja, voor welke prijs ?  
 
Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat het probleem zich gesitueerd heeft in het aanpalende gebouw. De roofing 
van het terras was niet goed aangewerkt, met vochtinfiltratie in de muur van Markt 3 tot gevolg. Dat is intussen 
opgelost, de bezetting is aan het uitdrogen, waardoor ze loskomt. 
 

mailto:info@berlaar.be
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John Steurs laat weten dat er ook leien ontbreken aan de zijkant. 
 
Schepen Jan Hendrickx is hiervan niet op de hoogte. Het gemelde probleem situeerde zich aan de achterkant. 
 
 
Raadsleden:  Koen Kerremans en Leen Janssens 
 
 
23.X. Vraag n.a.v. Bomenplan en bomeninventaris door Tree Expert 
 
Het Bomenplan dat opgemaakt werd door Tree Expert legt de vinger op de wonde inzake bomenonderhoud in de 
gemeente. Slechts ¼ van de bomen is ”op beeld”. Een inhaalbeweging dringt zich op. In het plan is de suggestie 
gemaakt om op 5 jaar tijd de achterstand weg te werken. Volgt het bestuur deze suggestie?  
Hiervoor is een budget nodig van 100.000 euro in 5 jaar. Is dit geld beschikbaar?  
Volgt de gemeente de fasering en projectmatige aanpak zoals voorgesteld in dit rapport?  
Zijn er concrete plannen voor doorgedreven opleiding van eigen personeel en samenwerking met experts (zo ja, 
welke stappen zijn reeds gezet, wat is ingepland, wat is de kost en timing hiervan?)  
Hoe gaat de gemeente situaties zoals Molenlei en Markt waar drastisch afgeweken wordt van voorstellen in het 
bomenplan in de toekomst vermijden?  
Een aantal beleidssuggesties worden naar voor geschoven. Zullen deze uitgevoerd worden en wanneer? (graag 
individueel antwoord op elk van onderstaande suggesties)  

• kapreglement  
• beschermende maatregelen bij bouwprojecten (BEA)  
• opnieuw aanplanten ontbrekende bomen  
• kroonprojectie in nieuwbouw min 20% van oppervlakte  
• werk maken van lijstructuren in buitengebieden  
• stimuleren van particuliere aanplant bomen  
• ruimte voor bomen bij (her-)aanleg straten en voet- en fietspaden  

 
In de inventaris is sprake van 1308 bomen in Berlaar op openbaar domein. We beschouwen dit als nulmeting. In 
het rapport is sprake van 76 te rooien bomen, een groot aantal daarvan zijn intussen gerooid. Gezien het 
nationaal geldende standstillbeginsel moeten deze onmiddellijk heraangeplant worden. In verschillende andere 
dossiers loopt onze gemeente een achterstand op wat die heraanplant betreft, door onze fractie werd hier reeds 
veelvuldig op gewezen. In het rapport is ook sprake van een aantal "verdwenen" bomen en wordt de suggestie 
gemaakt om het bomenbestand uit te breiden. Wanneer wordt deze heraanplant gedaan?  
Bijkomend aan het rapport stellen wij voor om het publieke bomenbestand per jaar bovenop de heraanplant met 
100 bomen te laten toenemen tot we aan een (voorlopig) minimum van 3000 publieke bomen zitten. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt:  
 
Volgt het bestuur de suggestie om de achterstand in het onderhoud van de bomen weg te werken (zie 
bomenplan)? 
Uiteraard, er is inderdaad gebleken dat er een achterstand is in het onderhoud van de bomen. Op 24 juni is er 
een bijeenkomst gepland met de deskundige van Tree Expert. Het heeft heel lang geduurd vooraleer we hem te 
pakken hebben gekregen. Het volledige plan wordt dan besproken, waaruit een aantal beleidsdoelstellingen 
zullen vloeien. Het is de bedoeling om het plan in de milieuraad en in de gemeenteraad te brengen. 
 
Volgens het plan is er een budget van +/- 100.000 euro noodzakelijk voor deze ingrepen over de periode van 5 
jaar. Is dit budget voorzien? 
Op dit ogenblik is er 60.000 euro voorzien over een periode van vijf jaar. Dit wordt echter bekeken van jaar tot 
jaar, want er is uiteraard ook een budget voor algemene groenaanplant en groenonderhoud. Een deel van de 
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onkosten, bijvoorbeeld voor het rooien, kan door eigen personeel opgevangen worden. Zij volgen momenteel de 
nodige opleidingen hiervoor.  
 
Wordt de fasering van het plan gevolgd? 
Zo goed als mogelijk. Er is nu eerst een aandeel inhaalwerk, maar daarna verloopt alles in fasen. Dit blijft flexibel 
en afhankelijk van de werken die in Berlaar moeten gebeuren. 
 
Opleiding van personeel en samenwerking met experts? 
Het grondig snoeien van de bomen gebeurt alleen door ETW-gecertificeerde mensen, bijvoorbeeld in de Dokter 
Van Hoofstraat en op de Markt. De ploegbaas groen volgt samen met een aantal medewerkers  een 
vormingstraject via VVOG. Daarnaast wordt er voor Berlaar achteraf een traject-op-maat uitgestippeld. 
 
Hoe gaat de gemeente het afwijken van het bomenbeheerplan in de toekomst vermijden (bv. Molenlei)? 
Bij het goedkeuren van het bomenbeheerplan zal het college zich impliciet engageren voor het volgen van dit 
plan. Indien noodzakelijk moeten afwijkingen echter mogelijk blijven.  
 
Wat met volgende beleidssuggesties? 
 
Kapreglement:  
 
Er bestaat reeds een kapreglement voor stedenbouw, waarbij een vergunning nodig is voor het kappen op 
privéterrein. Dit reglement zal gescreend worden om te evalueren of het nog voldoet aan de huidige normen.  
 
Beschermende maatregelen bij bouwprojecten:  
Dit is voor Vlaanderen relatief nieuw terrein. De gemeente wil hier zeker het goede voorbeeld geven met de eigen 
projecten. Denk maar aan de bomen van de Markt. Mogelijk wordt dit een onderdeel van het ‘kapreglement’. 
 
Opnieuw aanplanten ontbrekende bomen:   
Deze zomer zullen jobstudenten de uitgevoerde rooiingen en bijhorende compensaties inventariseren en 
controleren. De bomen die door de gemeente gerooid zijn, zullen in het najaar worden gecompenseerd.  In de 
Molenlei wordt rekening gehouden met de suggesties van de inwoners voor de heraanplant en voor de aanleg 
van het pleintje.  
 
Lijststructuren in het buitengebied:  
Hierover werd nog geen visie ontwikkeld. Er staat een aanzet in het bomenbeheerplan met de bedoeling om dit 
op 24 juni verder uit te klaren. 
 
Stimuleren van particuliere aanplant:  
Via het bestaande subsidiereglement voor kleine landschapselementen wordt dit verder aangemoedigd. Er wordt 
eveneens gekeken of er bijkomende acties kunnen worden opgestart in samenwerking met de landbouw. Zo kan 
er al ingetekend worden op de acties van het Regionaal Landschap.  
 
Ruimte voor bomen bij (her)aanleg van straat-, fiets- en voetpaden:  
Er wordt telkens ter plaatse bekeken welke bomen in welke straat kunnen groeien en bloeien. Zo is er reeds een 
voorstel geweest om aan de nieuwe school een haag te planten, wat zeker tot de mogelijkheden behoort.  
 
Aangroei van het bomenbestand met 100 bomen per jaar: 
In de gemeente Berlaar is er op het huidige openbare domein slechts beperkt plaats voor bijkomende 
straatbomen. Bij de heraanleg van bepaalde straten zal er echter telkens geopteerd worden voor meer groen. 
Samen met de ploegbaas groen zal ook bekeken worden wat er kan gebeuren in de bestaande perken.  
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Leen Janssens brengt de heraanplant in de Molenlei opnieuw ter sprake. Ook op andere plaatsen zijn er bomen 
verdwenen. 

Schepen Ingeborg Van Hoof verklaart dat ook deze plaatsen aangepakt zullen worden. 

Leen Janssens wil nog weten wie de jobstudenten zal begeleiden. 

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat de milieuambtenaar deze taak op zich neemt. 

 
23.XI. Fietsostrade in Berlaar 
 
Verscheidene malen reeds heeft het gemeentebestuur bij monde van de burgemeester de wil uitgedrukt om werk 
te maken van de fietsostrade op het grondgebied van de gemeente. De idee van fietsostrades wordt door zowat 
iedereen gedragen. Het is derhalve te begrijpen dat het bestuur haar verkiezingsbelofte wil nakomen. Bij monde 
van de burgemeester werd in dat kader verwezen en gevraagd naar mogelijke hulp en steun van het 
provincieraadslid van onze gemeente. Provincieraadslid bevestigde telkens het dossier ter harte te nemen en 
mee te helpen in het zoeken naar doorbraken en nuttige voorstellen. Bedoeling van deze zoektocht moet, voor 
provincieraadslid Koen Kerremans, erop gericht zijn om in dit dossier over de partijgrenzen heen een weg te 
vinden die leidt tot de realisatie van zoveel mogelijk stukken van het traject van de fietsostrade in Berlaar, op 
korte termijn en in een gunstige financiële context.  
Op niveau van de provincie stellen we vast dat de provincie nu al meer investeert in de aanleg van fietsostrades 
dan aanvankelijk voorzien. Provincieraadsleden Patrick Feyaerts (Heist op den Berg) en Koen Kerremans voeren 
op dit ogenblik gesprekken om de provincie er toe te brengen om ook de onteigeningen te financieren. In de 
provincieraad werd een verhoging van de investeringsmiddelen voor fietsinfrastructuur goedgekeurd en werd 
eveneens beslist om fietsinitiatieven van lokale besturen 100% te subsidiëren wanneer ze op een bovenlokaal 
netwerk liggen.  
Om al deze redenen zijn wij zo vrij een voorstel te formuleren en een voorstel tot besluit ter stemming voor te 
leggen.  
In de huidige context is het van groot belang dat onze gemeente initiatief neemt in het dossier van de 
fietsostrades. Het opstarten van de voorbereidingsfaze ligt inderdaad in handen van de gemeente. Hiervoor dient 
de gemeente een studiebureau aan te duiden om het traject uit te werken. Het staat de gemeente vrij om het 
gehele traject te laten uitwerken dan wel enkel die stukken die met een minimum aan kosten de grootste 
meerwaarde kunnen bieden. De kosten voor deze trajectuitwerking zullen altijd voor de gemeente zijn. Het 
aanleggen zelf van de gekozen trajecten (eventueel gefaseerd) wordt 100% gesubsidiëerd en kost de gemeente 
dus niets. Deze subsidie wordt voor 50% door het Vlaams gewest gedragen en 50% door de provincie. De 
provincie kan bij de uitvoering van  
de werken de opvolging doen indien de gemeente dat wenst. Het staat de gemeente dus vrij om de opvolging 
van de werken of door de provincie of door het aangeduide studiebureau te laten doen.  
Door onderstaand voorstel van besluit goed te keuren kunnen alle partijen zich als initiatiefnemer eensgezind 
manifesteren.  
Voorstel van besluit:  
1. Het college gaat over tot het aanduiden van een studiebureau om de uitvoering van de trajectstudie van de 
fietsostrade in Berlaar voor te bereiden. Het college maakt daartoe de nodige middelen vrij.  
2. Het staat het college hierbij vrij om het gehele traject te laten voorbereiden dan wel stukken ervan. De 
uitvoering van de werken kan gefaseerd gebeuren onder begeleiding van de provincie of het aangeduide 
studiebureau. De volgorde van uitvoering van de verschillende stukken van het traject komt desgevallend aan 
bod in de verkeerscommissie, de commissie intergemeentelijke samenwerking en de commissie openbare 
werken.  
 
Ronny Van Thienen zegt dat de fiets-o-strade richting Antwerpen in de steigers staat. Indien de fiets-o-strade van 
Berlaar tot Lier wordt gerealiseerd, wordt het mogelijk om van Berlaar tot in Antwerpen te fietsen. Hij is van 
oordeel dat dit een goed voorstel is. 
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Burgemeester Walter Horemans vraagt om dit voorstel te steunen. Er is al een initiatief genomen tijdens de 
vorige legislatuur om een trajectstudie op te maken. Dat is al een belangrijke oefening die op tafel ligt. De raming 
die naar aanleiding hiervan werd opgemaakt, bedroeg toen voor Berlaar reeds 500.000 à 600.000 euro. Het is 
waarschijnlijk een goed idee om de uitvoering gefaseerd te laten verlopen, zodat er wat druk op de provinciale 
ketel kan worden gezet. Het enthousiasme is nu heel groot, ook binnen de deputatie is de nodige steun 
aanwezig. Dit is echt een taak van provinciaal belang. Burgemeester Walter Horemans stelt voor om dit punt 
goed te keuren, mits een kleine toevoeging in punt 1, namelijk ‘het college maakt daartoe de nodige middelen vrij 
in samenspraak met de provincie’. Het is immers niet de bedoeling om stappen in dit dossier te zetten zonder de 
provincie erin te erkennen. Het voorstel om in een eerste fase het gedeelte van het station tot aan de 
Liersesteenweg aan te pakken, is zeker nuttig. Het stationsplein geraakt dan helemaal afgewerkt; het stukje fiets-
o-strade dat er nu al ligt, heeft dan zin. De fietsers die vanuit Lier komen, kunnen dan op een snelle manier tot 
aan het station rijden. Qua onteigeningen valt dit stuk ook mee. 
 
Koen Kerremans licht nog toe dat de kosten van het studiebureau ten laste van de gemeente vallen. 
 
Burgemeester Walter Horemans beaamt dat. 
 
Ronny Van Thienen zegt dat de provincie reeds akkoord is gegaan met de uitgewerkte tracéstudie. 
 
Burgemeester Walter Horemans rondt af met een oproep tot steun voor dit voorstel. Alle gemeenteraadsleden 
zijn het hiermee eens. 
 
 
23.XII. IVAREM 
 
Onze afvalintercommunale IVAREM heeft een moeilijke periode achter de rug. Aan het einde van vorige 
legislatuur werden verregaande maatregelen genomen om de rode cijfers om te buigen. In de huidige legislatuur 
is men gestart met de rechtstreekse inning van de 54 EURO bijdrage bij de burger. Vroeger kwam deze bijdragen 
uit de APB. Nog tijdens deze legislatuur werden aanvullende besparingen doorgevoerd. Al deze maatregelen 
hebben er toe geleid dat er recurrent winst wordt gemaakt door IVAREM. Naar aanleiding daarvan hebben wij 
volgende vraag:  

• Hebben de toegenomen beschikbare middelen al een bestemming?  
• Welke invloed zal dit hebben op alle bijdragen?  
• Zal ook de burger zijn voordeel doen bij deze gewijzigde situatie? Hoe?  
• Blijft de rechtstreekse inning van de bijdrage van 54 EURO bestaan zoals nu?  

 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat mede dankzij de bijdrage van 54 euro het budget van de gemeente 
voor Ivarem van 700.000 euro naar 300.000 euro is gezakt. Voor de burger betekent deze afvalbijdrage 
inderdaad een vorm van belasting. Ivarem heeft de put uit het verleden kunnen dempen en boekt intussen betere 
resultaten. Er zijn nieuwe projecten op komst met het oog op een betere dienstverlening, bijvoorbeeld een 
afvalbak voor papier en karton, de mogelijkheid om roze zakken aan de deur op te halen, de mogelijkheid om 
groen op te halen, … Daarnaast komen er ook nieuwe investeringen aan, bijvoorbeeld in een nieuw gebouw en 
een nieuwe site. De bijdrage van 54 euro verlagen kan alleen in samenspraak met alle gemeenten die deze 
bijdrage hebben ingevoerd. Dit zal aan bod komen in de commissie van burgemeesters. Een deel van de 
gunstige cijfers van vorig jaar vloeit voort uit de verkoop van het gebouw in de Schoutetstraat. Dat is een 
eenmalige opbrengst. 
 
Rudy Nuyens is van oordeel dat het nieuwe gebouw wel erg groots bekeken is. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof legt uit dat de grote oppervlakte nodig is voor het verkrijgen van een 
milieuvergunning. Afval mag immers niet insijpelen in de ondergrond. Ook de vrachtwagens moeten 
gestationeerd kunnen worden. Daarnaast moet het afval overgeheveld kunnen worden op containers. Alles wordt 
immers gegroepeerd in Muizen, waardoor er bespaard en geoptimaliseerd wordt. 
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Dirk Aras meent dat een bak voor papier en karton een zinloze investering is. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat deze piste onderzocht wordt. Voor personeel dat achter de 
vrachtwagen loopt en nat papier en karton moet ophalen, is dit zeker een verbetering. 
 
Dirk Aras vindt het fundamenteel dat de bevolking iets terugkrijgt. Hij hoopt dat de gemeente moeite zal doen om 
de andere gemeenten mee te krijgen in dit standpunt. 
 
Burgemeester Walter Horemans belooft dit mee te nemen. 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 22.15 uur. 
 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 

_____________________________ 
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