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Gemeenteraad
Notulen Zitting van 20 december 2016

OPENBARE ZITTING
Organisatie - Stafdienst
Secretariaat
1 2017_GR_00001 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag vergadering 

15 november 2016 - goedkeuring

2 2016_GR_00085 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
oprichting intergemeentelijke projectvereniging Berg en Nete en 
vervolgtraject aanvraagdossier IOED - goedkeuring

3 2016_GR_00084 Deelname adviesraden - beheersorgaan van de gemeentelijke 
openbare bibliotheek - ontslag en aanduiding nieuw lid - 
aanstelling

4 2016_GR_00087 Uitvoering van toezicht op externen - budgetwijziging 2016 en 
aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 - kennisneming

5 2016_GR_00086 Uitvoering van toezicht op externen - aanpassing meerjarenplan 
2014-2019 en budget 2017 van het OCMW - kennisneming

6 2016_GR_00088 Beheer van patrimonium en openbaar domein - Goedkeuring akte 
van erfpacht aan de brandweerzone Rivierenland - goedkeuring

7 2016_GR_00083 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - Concessie 
tot uitbating van de cafetaria van sporthal 't Stapveld - 
goedkeuring concessievoorwaarden - goedkeuring

Communicatie/onthaal
8 2016_GR_00082 Behandeling van meldingen en klachten - rapport behandelde 

klachten 2016 - kennisneming

Organisatie
Personeel
9 2016_GR_00089 Organisatie van personeel en loopbaan - wijziging organogram 

gemeentepersoneel - goedkeuring

Faciliteiten
10 2016_GR_00090 Opmaak van reglementen - Uitleenreglement - goedkeuring

onderwijs personeel
11 2016_GR_00091 Organisatie van onderwijs en vorming - wijziging bevoegdheid als 

eerste evaluator van bevorderingsgraden en tweede evaluator 
van wervingsambten - goedkeuring

Mens
Vrije tijd
12 2016_GR_00092 Opmaak van reglementen - retributie op het gebruik van sporthal 

't Stapveld te Berlaar door individuele personen, verenigingen en 
onderwijsinstellingen aanslagjaren 2017, 2018 en 2019 - 
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goedkeuring

13 2016_GR_00093 Opmaak van reglementen - retributie op het gebruik van de 
sportzaal, Heistsebaan 83 te Berlaar door individuele personen, 
verenigingen en onderwijsinstellingen aanslagjaren 2017, 2018 
en 2019 - goedkeuring

14 2016_GR_00096 Opmaak van reglementen - retributie op het gebruik van de zalen 
van de Gemeentelijke Basisschool door individuele personen en 
verenigingen aanslagjaren 2017, 2018 en 2019 - goedkeuring

15 2016_GR_00094 Opmaak van reglementen - huishoudelijk reglement van sporthal 
't Stapveld te Berlaar - goedkeuring

16 2016_GR_00095 Opmaak van reglementen - huishoudelijk reglement van de zaal 
op het sportcentrum Heistsebaan - goedkeuring

17 2016_GR_00097 Opmaak van reglementen - huishoudelijk reglement van de zalen 
van de Gemeentelijke Basisschool - goedkeuring

Ruimte
Mobiliteit
18 2016_GR_00077 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 

Proefproject " Vervoersregio Mechelen": deelname - goedkeuring

Openbare werken
19 2016_GR_00099 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 

Goedkeuring bestek en gunningswijze voor de aanleg fietspad 
langsheen Berlaarsesteenweg en Kesselsesteenweg - 
goedkeuring

20 2016_GR_00098 Opvolging van beleidsplannen en -uitvoering - 
hulpverleningszone Rivierenland - beleidsplan hoofdstuk 6: 
gemeentelijke fiche - goedkeuring

21 2016_GR_00100 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
Politiezone Berlaar-Nijlen - Dotatie van de politiezone van het 
dienstjaar 2017  - goedkeuring

Financiën
Financiële dienst
22 2016_GR_00080 Beheer van patrimonium en openbaar domein - Herziening 

gemeentelijke borgstelling van financieringskredieten en/of -
leningen - goedkeuring

23 2016_GR_00078 Opmaak van reglementen - retributiereglement op werken aan 
nutsvoorzieningen op gemeentelijke openbaar domein - 
forfaitaire bedragen voor periode 2017-2018-2019 - goedkeuring

24 2016_GR_00079 Opmaak van reglementen - wijziging belasting op de afgifte van 
administratieve stukken aanslagjaren 2017, 2018 en 2019 - 
goedkeuring

25 2016_GR_00081 Voering van boekhouding - Beleidsrapportering - Goedkeuring 
rekening 2015 door het Agentschap Binnenlands Bestuur - 
kennisneming

26 2016_GR_00102 Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - 
Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budgetwijziging 3 dj. 
2016 - vaststelling

27 2016_GR_00103 Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - 
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Budgetwijziging 3 dj. 2016 - vaststelling

28 2016_GR_00104 Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - 
Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budget 2017 - 
vaststelling

29 2016_GR_00105 Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - 
Budget 2017 - vaststelling

BIJKOMENDE DAGORDE
30 Interpellatie van raadslid Rudy Nuyens: Straatverlichting terugplaatsen

31 Interpellatie van raadslid Rudy Nuyens: Fietspad Itegembaan

32 Mondelinge vraag van raadslid Swa De Bakker: P.W.A BERLAAR – NIJLEN V.Z.W. – DCO 
EXTRA TIME WERKING
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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Walter Horemans; de heer Swa De Bakker; de heer Silvain Vertommen; de heer Rudy 
Nuyens; de heer Ronald Van Thienen; de heer Artur Issaev; mevrouw Lies Ceulemans; mevrouw 
Nadine Boekaerts; mevrouw Rita Deckers; mevrouw Ingeborg Van Hoof; de heer Stefaan Lambrechts; 
mevrouw Suzy Put; de heer Jan Hendrickx; de heer Willy Beullens; mevrouw Maria Vervloet; mevrouw 
Leen Janssens; de heer Koen Kerremans; de heer Dirk Aras; de heer Christophe De Backere; mevrouw 
Anja Neels

Verontschuldigd:
de heer Eddy Verstappen; de heer John Steurs

20 december 2016 20:00 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING
Organisatie - Stafdienst
Secretariaat

1 2017_GR_00001 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag 
vergadering 15 november 2016 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De gemeenteraad keurt het verslag van de vergadering van 15 november 2016 goed.

Notulen
Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Berlijn start de gemeenteraad zijn vergadering met een 
minuut stilte voor de slachtoffers van zinloos geweld.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

2 2016_GR_00085 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - oprichting 
intergemeentelijke projectvereniging Berg en Nete en 
vervolgtraject aanvraagdossier IOED - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De Vlaamse Overheid (Agentschap Onroerend Erfgoed) stelt momenteel middelen ter beschikking voor 
het oprichten van een IOED. Hiervoor moet een aanvraagformulier opgemaakt worden tegen 15 
januari 2017. Indien deze aanvraag en het bijkomende subsidiedossier (min. 85.000 euro) omtrent 
financiering in 2017 goedgekeurd wordt, kan er een intergmeentelijke onroerende erfgoeddienst 
opgericht worden in 2018.
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Op 22 september 2016 vond er een eerste infosessie plaats in Herentals rond de mogelijke oprichting 
van een of meerdere bijkomende IOED's in het werkingsgebied van Regionaal landschap Kleine en 
Grote Nete / Rivierenland (RLRL) en ergoedcel k.ERF / Kempens Karakter.

Op 17 oktober 2016 richtten Regionaal Landschap Rivierenland en Kempens Karakter een schrijven tot 
de gemeente met de vraag om mee te willen instappen om een aanvraagdossier op te maken voor de 
oprichting van een IOED tegen 15 januari 2017.

Argumentatie
De gemeentebesturen Berlaar, Nijlen en Heist-op-den-Berg, willen hun krachten kunnen bundelen en 
een intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst kunnen oprichten.

Om mee in te stappen in de opmaak van een aanvraagdossier voor de oprichting van een IOED is er 
een samenwerkingsverband nodig met Regionaal Landschap Riverienland en Kempens Karakter.

Hiervoor moet er een nieuwe intergemeentelijke projectvereniging opgericht worden.

De ontwerpstatuten zijn ter beschikking bij dit besluit.

De gemeenteraad dient een stemgerechtigd lid en een plaatsvervangd stemgerechtigd lid aan te 
duiden. Beiden moeten lid zijn van het schepencollege.

Daarnaast dient er een raadgevend lid en een plaatsvervangend raadsgevend lid, komende uit de 
oppositie aangeduid te worden.

Wetgeving
 decreet van 6 juli 2001 over samenwerkingsverbanden

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Financiële informatie
Financiële informatie
Actie: 1419/4.1.3.5.

Beleidscode: 0729

Algemeen rekeningnummer: 61408000

Notulen
Dirk Aras vraagt of het de bedoeling van de projectvereniging is om aan subsidiewerving te doen. Wat 
zit erin voor Berlaar? Veel erkende monumenten is de gemeente niet rijk.

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat het de bedoeling is om een nieuwe inventaris op te maken 
van waardevolle elementen, omdat de huidige niet up-to-date is. Het gaat daarbij niet enkel om 
monumenten en gebouwen, maar ook om landschappelijk erfgoed, natuurelementen, ... De gemeente 
doet dit in samenwerking met Kempens Karakter, Regionaal Landschap en twee andere gemeenten, 
namelijk Nijlen en Heist-op-den-Berg. De subsidieaanvraag moet voor 15 januari ingestuurd worden. 
Voor de drie gemeenten tezamen bestaat dan de mogelijkheid om 81.000 euro subsidie te krijgen, 
waarvan een voltijdse medewerker wordt aangeworven die de gemeenten specifiek zal ondersteunen 
in alles wat met onroerend erfgoed te maken heeft.

Dirk Aras wil weten of Berlaar concrete projecten heeft lopen.
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Schepen Ingeborg Van Hoof zegt dat dat voorlopig niet het geval is. De projecten moeten nog 
gedefinieerd worden in samenwerking met de twee andere gemeenten. Alles is gestart vanuit het 
Netelandschap, dat de drie gemeenten delen. Er werden daarnaast nog andere gemeenschappelijke 
elementen gevonden: de vroegere diamantnijverheid, het landschap, de langgevelboerderijen, de 
schandpalen, ... Intussen hebben er reeds drie voorbereidende vergaderingen plaatsgevonden om het 
dossier samen te stellen.

Dirk Aras vraagt naar de herkomst van de subsidies.

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat het om Vlaamse subsidies gaat. In de toekomst kunnen er 
ook dossiers ingediend worden die in aanmerking komen voor Europese betoelaging.

Dirk Aras geeft aan dat er al een intercommunale bestaat die zich op Europese subsidies richt, 
namelijk Igemo. 

Burgemeester Walter Horemans licht toe dat Igemo ook een IOED heeft opgericht met voorlopig vier 
deelnemende gemeenten. Berlaar heeft echter met haar toetreding tot Berg en Nete gekozen voor 
een regionaal evenwichtiger verhaal dan wanneer ze in een geheel met een stad als Lier zou zitten.

Schepen Ingeborg Van Hoof vult aan dat Lier heel wat beschermde monumenten heeft, terwijl het nu 
om een samenwerking tussen gelijkwaardige spelers gaat. Ook de participatie van Kempens Karakter 
speelt een belangrijke rol.

Dirk Aras peilt naar de werklast voor de gemeente. Dergelijke dossiers belasten ook de eigen 
medewerkers, terwijl tijdens de begrotingscommissie naar voor is gekomen dat personeelstekorten 
dikwijls aan de basis liggen van vertragingen in dossiers.

Schepen Ingeborg Van Hoof licht toe dat de milieuambtenaar de voorbereidende vergaderingen heeft 
gevolgd. In de toekomst zal de dienst Stedenbouw dit behartigen, maar er wordt ook een extern 
personeelslid aangetrokken dat de drie gemeenten hierin zal begeleiden en ondersteunen. 

Dirk Aras wil nog weten of de projectvereniging ook eigen fondsen zal verwerven, eigen middelen zal 
opbouwen.

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat dit nog niet besproken is.

Dirk Aras is van oordeel dat dit bewaakt moet worden.

 

 

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit
De gemeenteraad gaat over tot de geheime stemming van volgende leden van deze 
intergemeentelijke projectvereniging:

 stemgerechtigd lid: Ingeborg met 17 ja-stemmen, Jan met 1 ja-stem, 1 blanco stem
 plaatsvervangend stemgerechtigd lid: Jan met 16 ja-stemmen tegen 1 nee-stem, Ingeborg 

met 1 ja-stem, 1 blanco stem
 raadgevend lid: Koen Kerremans met 18 ja-stemmen, Dirk Aras met 1 ja-stem
 plaatsvervangend raadgevend lid: Rudy Nuyens met 16 ja-stemmen tegen 1 nee-stem, Koen 

Kerremans met 1 ja-stem, Dirk Aras met 1 ja-stem
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Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting van de projectvereniging Berg en Nete.

Artikel 2
De statuten worden, zoals voorgelegd in bijlage, goedgekeurd.

Artikel 3
Mevrouw Ingeborg Van Hoof wordt aangeduid als stemgerechtigd lid en de heer Jan Hendrickx wordt 
aangeduid als plaatsvervangend stemgerechtigd lid van de projectvereniging Berg en Nete.

Artikel 4
De heer Koen Kerremans wordt aangeduid als raadgevend lid en de heer Rudy Nuyens wordt 
aangeduid als plaatsvervangend raadgevend lid van de projectvereniging Berg en Nete.

Bijlagen
 B20161121_oprichting PV Berg en Nete.pdf
 ONTWERP statuten projectvereniging Berg_en_Nete.doc

3 2016_GR_00084 Deelname adviesraden - beheersorgaan van de 
gemeentelijke openbare bibliotheek - ontslag en 
aanduiding nieuw lid - aanstelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeenteraad van 16 april 2013 (4) stelde het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare 
bibliotheek samen.

Argumentatie
Mevrouw Rosa Alba Candela nam via mail van 22 september 2016 ontslag uit het beheersorgaan van 
de gemeentelijke openbare bibliotheek.

Hierdoor kan sp.a een nieuwe afgevaardigde aanduiden.

Mevrouw Nathalie Verhaert wordt door Lies Ceulemans voorgesteld als nieuw lid van het 
beheersorgaan van de bibliotheek.

Wetgeving
 wet van 16 juli 1973 over de bescherming van de ideologische en filosofische strekkiingen 
 decreet van 28 januari 1974 over het Cultuurpact
 gemeentedecreet van 15 juli 2005
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 decreet van 13 juli 2001 over het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal 
cultuurbeleid 

 raadsbesluit van 28 februari 1995 over de keuze van de beheersformule voor de 
gemeentelijke openbare bibliotheek

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van mevrouw Rosa Alba Candela.

Artikel 2
Mevrouw Nathalie Verhaert wordt aangeduid om te zetelen in het beheersorgaan van de 
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek als afgevaardigde van sp.a.

4 2016_GR_00087 Uitvoering van toezicht op externen - budgetwijziging 
2016 en aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 - 
kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Context en historiek
De OCMW-raad stelde in zitting van 1 december 2016 de budgetwijziging 2016 en de aanpassing van 
het meerjarenplan 2014-2019 goed.

Argumentatie
De gemeenteraad dient van deze budgetwijziging en aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 
kennis te nemen.

Het schepencollege gaf in zitting van 28 september 2016 reeds een gunstig advies op de voorgestelde 
budgetwijziging en aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019.

Wetgeving
 organieke wet van 8 juli 1976 over de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
 OCMW-decreet van 19 december 2008
 gemeentedecreet van 15 juli 2005

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De gemeenteraad is tevens bevoegd op basis van het OCMW-decreet van 19 december 2008
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Stemming op het agendapunt
Kennis genomen  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2016 en de aanpassing van het 
meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW.

Bijlagen
 OZ Beslissing BBC vaststell budgetwijzing 2016 en aanpassing MJP 2014- 2019.pdf

5 2016_GR_00086 Uitvoering van toezicht op externen - aanpassing 
meerjarenplan 2014-2019 en budget 2017 van het 
OCMW - kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Context en historiek
De OCMW-raad stelde in zitting van 1 december 2016 de aanpassing van het meerjarenplan 2014-
2019 en het budget 2017 goed.

Argumentatie
De gemeenteraad dient van deze aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2017 
kennis te nemen.

Het schepencollege gaf in zitting van 10 november 2016 reeds een gunstig advies op de voorgestelde 
aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budget 2017.

Wetgeving
 organieke wet van 8 juli 1976 over de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
 OCMW-decreet van 19 december 2008
 gemeentedecreet van 15 juli 2005

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De gemeenteraad is tevens bevoegd op basis van het OCMW-decreet van 19 december 2008

Stemming op het agendapunt
Kennis genomen  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 
2017 van het OCMW.
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Artikel 2
De gemeenteraad neemt ervan kennis dat de dotatie van het OCMW ongewijzigd blijft.

Bijlagen
 OZ Beslissing BBC vaststell aanpassingen MJP 2014-2019 en budget  2017.pdf

6 2016_GR_00088 Beheer van patrimonium en openbaar domein - 
Goedkeuring akte van erfpacht aan de brandweerzone 
Rivierenland - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeenteraad van 18 oktober 2016 ging akkoord met de overdracht van de kazerne op het 
grondgebied van de gemeente naar Hulpverleningszone Rivierenland door middel van een erfpacht 
van 49 jaar, en verlengbaar met 50 jaar.

Argumentatie
De gemeente is eigenaar van de brandweerkazerne.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De Wet van 10 januari 1824 op het erfpachtrecht

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het ontwerp van verstiging van een erfpacht op de brandweerkazerne, zoals 
opgemaakt door notaris Gauthier Clerens, goed.

Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen zal de nodige maatregelen treffen voor uitvoering van dit 
besluit.

7 2016_GR_00083 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
Concessie tot uitbating van de cafetaria van sporthal 't 
Stapveld - goedkeuring concessievoorwaarden - 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Context en historiek
De concessie van de sporthal 't Stapveld werd op 16 december 2010 toegewezen aan dhr. 
Coesemans.  Op 30 april 2014 werd de concessie verlengd voor een nieuwe periode van 3 jaar.  De 
concessie neemt dus een einde op 31 maart 2017.

Argumentatie
De concessie van de cafetaria dient opnieuw toegewezen te worden, zodat de uitbating kan 
verdergezet worden.

Dit zal gebeuren via openbare verpachting.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Notulen
Dirk Aras vraagt of deze gunning via biedingen verloopt.

Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. Er bestaat altijd een bepaald risico.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De concessievoorwaarden voor de uitbating van de cafetaria van sporthal 't Stapveld worden 
goedgekeurd.

Artikel 2
De concessie tot uitbating van de cafetaria van sporthal 't Stapveld wordt bij openbare verpachting 
toegewezen.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd tot uitvoering van de verdere 
procedure over te gaan.

Communicatie/onthaal

8 2016_GR_00082 Behandeling van meldingen en klachten - rapport 
behandelde klachten 2016 - kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Context en historiek
Het gemeentebestuur introduceerde in september 2015 een nieuw klachtenreglement en 
klachtenformulier. Elke klacht die bij het gemeentebestuur wordt ingediend, via het klachtenformulier 
of via klachten@berlaar.be, werd geregistreerd in een register. Zo heeft de gemeente een duidelijk 
overzicht van welke klachten afgelopen jaar werden ontvangen en waarover deze klachten handelen.
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Argumentatie
Conform het reglement ontvangt de gemeenteraad elk jaar een overzicht van de ontvangen klachten. 
In het register werden afgelopen jaar dertien klachten genoteerd. Deze klachten werden ingediend via 
het klachtenformulier, aan het loket of via klachten@berlaar.be.

Om als officiële klacht registreerd te worden, moet de klacht aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo 
kan een klacht niet anoniem ingediend worden en moeten de nodige contactgegevens vermeld 
worden. Het gemeentebestuur bepaalde daarom in het reglement dat een klacht uitsluitend met het 
klachtenformulier kan worden ingediend.

De grote meerderheid van de klachten ontvingen we via mail en zonder het klachtenformulier. Van de 
dertien klachten werden er drie bestempeld als een melding en één als vraag om informatie (over het 
gladde speelveld in de sporthal, een defect straatlicht, de signalisatie van niet-vergunde werken en 
een vraag om informatie over populieren). Vier werden er doorverwezen naar de correcte instantie 
(over een parkeerboete naar Besix Park, over de situatie na wegenwerken naar de bevoegde 
aannemer en twee schadegevallen naar de verzekering). De personen die de klacht indienden 
ontvingen hierover steeds een antwoord.

Vier klachten werden als ontvankelijk bestempeld:

- klacht over de toestand van fiets- en voetpad in Liersesteenweg
- klacht over de herinrichting van het kerkhof in Berlaar-Centrum
- klacht over geluidsoverlast Zomer Van Balder
- klacht over glasbollen Valkenhof

De klachten werden steeds binnen de aangegeven termijn beantwoord en indien mogelijk 
gecorrigeerd. Voor de klacht over het fiets- en voetpad Liersesteenweg en de herinrichting van het 
kerkhof betekende dat een verduidelijking van de geplande werken en de timing. Voor de klacht over 
de geluidsoverlast n.a.v. de Zomer van Balder werd de organisatie aangesproken. Bij de klacht over 
de glasbollen werden deze later weggehaald.

Eén klacht werd als niet ontvankelijk bestempeld omdat ze onduidelijk was. De klachtencoördinator 
vroeg aan betrokkene om deze te verduidelijken maar ontving hier geen antwoord op. 

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Notulen
Leen Janssens vindt het opvallend dat er zo weinig klachten zijn over voet- en fietspaden, terwijl er 
toch veel mensen ontevreden over zijn en dit ook laten weten. Worden de klachten die rechtstreeks 
aan de leden van het college worden gestuurd ook opgenomen in het register?

Burgemeester Walter Horemans beaamt dat. De klachten worden doorgestuurd, geregistreerd en 
behandeld.

Schepen Suzy Put vult aan dat er een specifiek formulier bestaat om klachten in te sturen.

Stemming op het agendapunt
Kennis genomen  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het klachtenregister 2016.
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Organisatie
Personeel

9 2016_GR_00089 Organisatie van personeel en loopbaan - wijziging 
organogram gemeentepersoneel - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De organisatiestructuur, de formatie en de benamingen van de verschillende diensten en functies 
dient gemoderniseerd te worden en aangepast aan een nieuwe manier van werken, die geïntegreerd 
kan worden in het NAC.

De nodige budgetten hiervoor worden voorzien in de meerjarenplanning 2017-2022.

Wetgeving
Het raadsbesluit van 16 december 2008 (punt 14) houdende goedkeuring nieuwe 
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, en latere wijzigingen.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Financiële informatie
Visum: Visum verleend

Motivering
2016/21 op 8 december 2016

Financiële informatie
De budgetten van de meerjarenplanning 2017-2022.

Advies
Bijzonder Onderhandelingscomité van 26 september 2016
Gunstig advies

Bijzonder Onderhandelingscomité van 19 december 2016
Gunstig advies

Notulen
Dirk Aras oordeelt dat deze organogramwijziging een ernstig werk is, waarbij er bevoegdheden 
herschikt worden van de topfuncties tot de lagere functies. Hij is verheugd dat er al gewerkt wordt 
naar de inkanteling van het OCMW toe. Hij apprecieert deze grondige oefening, maar uit zijn vrees 
over de werklast van het gemeentepersoneel. Op de laatste vergadering van de bibliotheekraad is dit 
ook aan bod gekomen naar aanleiding van de uitdovende functie daar, waardoor er gevaar zou 
kunnen bestaan dat er aan de dienstverlening wordt geraakt. Berlaar heeft een relatief beperkt 
personeelsbestand, maar heeft - in verhouding tot een grotere gemeente - even gekwalificeerd 
personeel nodig. In de klachten zal er waarschijnlijk niets te vinden zijn over het onthaal in het 
gemeentehuis, in de bibliotheek of andere diensten, omdat de mensen hierover erg tevreden zijn. Dat 
moet zo blijven! Deze oefening bevat een aantal niet zo evidente herschikkingen, maar hoe flexibel is 
dit schema? Dirk Aras keurt dit punt niet af, maar wil het met een zekere terughoudendheid bekijken. 
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Hij wil een rapportering over deze nieuwe manier van werken vooraleer hij zich volledig achter het 
organogram kan zetten. 

Burgemeester Walter Horemans verklaart dat er niet over één nacht ijs werd gegaan. Aan Möbius 
werd de opdracht gegeven om alle diensten te screenen en de werklast te meten. De resultaten 
werden gebenchmarkt en er werden - zeer leerrijke - bezoeken aan andere besturen gebracht, 
bijvoorbeeld aan andere bibliotheken, waar er op bepaalde vlakken efficiënter wordt gewerkt. Zo 
zullen er in de toekomst gekafte boeken worden aangekocht, wat een fikse tijdsbesparing betekent. 
Koudwatervrees is er overal, maar de goede dienstverlening blijft in ieder geval vooropstaan.

Koen Kerremans is opgetogen over het nieuwe organogram. Er werden een aantal hiaten ingevuld, 
waardoor de dossiers in de toekomst niet langer geblokkeerd zullen zitten wanneer er een 
medewerker afwezig is. Dat is een grote stap in de goede richting. Hij wenst zich te onthouden 
wegens de situatie in de bibliotheek, omdat er geen echte garanties zijn naar de dienstverlening toe.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
- 12 stem(men) voor: Silvain Vertommen; Artur Issaev; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Ingeborg Van 
Hoof; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Maria Vervloet; Christophe De 
Backere; Walter Horemans
- 7 onthouding(en): Swa De Bakker; Rudy Nuyens; Ronald Van Thienen; Lies Ceulemans; Leen 
Janssens; Koen Kerremans; Dirk Aras

Besluit
Artikel 1
De wijziging van het organogram van de gemeente Berlaar wordt opgesplitst in 2 fasen. De eerste 
fase gaat in vanaf 1 januari 2017. De tweede fase zal ingaan bij de definitieve integratie van de 
OCMW-diensten met de gemeentelijke diensten, geplande datum 1 januari 2019. De gewijzigde 
organogrammen worden toegevoegd als bijlage bij dit besluit.

Artikel 2
In fase 1 wordt het organogram als volgt gewijzigd: 

 Algemeen 
o De benamingen van diensten en functies werden herbekeken en indien nodig 

gewijzigd, waarbij er meer gezocht werd naar eenheid tussen de verschillende 
diensten.

 Afdeling financiën 
o Voorlopig geen wijzigingen

 Afdeling Mens 
o Onderwijs wordt van Organisatie naar Mens verplaatst. Het afdelingshoofd Mens 

wordt evaluator van de directeur en tweede evaluator van het onderwijspersoneel
o Er wordt een bijkomende functie van 'diensthoofd' voorzien die, na integratie met het 

OCMW, leiding zal geven over een dienst “Leven” die zal bestaan uit de huidige dienst 
Burgerzaken van de gemeente + de huidige Sociale Dienst van het OCMW. Vóór de 
integratie wordt dit personeelslid ingezet op de dienst Burgerzaken ter ondersteuning 
van het huidige diensthoofd + via een samenwerkingsovereenkomst als 
leidinggevende op de Sociale Dienst van het OCMW.

o Dienst Burgerzaken: 1 functie van statutair administratief medewerker wordt 
uitdovend verklaard
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o De administratief medewerker die voordien onder Secretariaat viel, zal 4/5 onder 
strategie en 1/5 onder onderwijs tewerkgesteld worden

o Bibliotheek: 1 functie van statutair bibliotheekbediende wordt uitdovend verklaard
o BKO: de administratief medewerker wordt verplaatst naar Evenementen

 Afdeling Organisatie 
o Onderwijs wordt van Organisatie naar Mens verplaatst.
o Het afdelingshoofd krijgt drie diensten onder zich: "Personeel", "Interne Strategie" en 

"Communicatie en evenementen"
o Het afdelingshoofd is rechtstreeks leidinggevende van alle medewerkers onder 

“Personeel" en "Interne Strategie". De dienst  "Communicatie en Evenementen" zal 
geleid worden door het diensthoofd (voordien 'communicatieambtenaar'). Daaronder 
bevindt zich een gedeelte "Communicatie en Onthaal" en een gedeelte "Evenementen 
en Onderhoud", waaronder ook de poetsdienst zich bevindt.

o Evenementen en onderhoud: de vroegere administratief medewerker BKO wordt 
ondersteunend administratief medewerker van het diensthoofd Evenementen en 
Onderhoud + er worden 2 extra halftijdse contractuele poetshulpen voorzien: 1 van 
die poetshulpen is een voorafname op de integratie met het OCMW. De huidige 
poetshulp van de administratieve diensten van het OCMW zal in dienst genomen 
worden door de gemeente.

o De administratief medewerker van Personeel wordt voltijds voorzien ipv 4/5
o De dienst Interne Strategie bestaat uit de vroeger administratief medewerker 

secretariaat (die 4/5 op strategie in afdeling organisatie en 1/5 op onderwijs in 
afdeling Mens gezet wordt) + de vroegere administratief medewerker 
aankoop/economaat + 1 halftijdse ICT-adviseur op niveau Av en 1 halftijdse ICT-
consulent op niveau Bv. De ICT-adviseur zal rechtstreeks leiding geven aan de ICT-
consulent. Deze functies worden gedeeld met de gemeente Hove, die ook 2 halftijdse 
personeelsleden zal aanwerven.

 Afdeling Ruimte
o Ruimte wordt opgesplitst in 4 diensten: "Beheer en Economie", "Technische Dienst", 

"Openbare Werken" en "Omgeving"
o Het afdelingshoofd wordt statutair ipv contractueel voorzien
o Beheer en Economie: hier worden alle administratief medewerkers onder geplaatst.
o Technische Dienst (budgettair): De functies van arbeider en technieker die niet meer 

zouden vervangen worden, worden toch behouden.
o Technische Dienst (functioneel):

 Teamleiders (voordien ploegbazen)  wegen/gebouwen/groen: worden in 
bevorderingsgraad Dx voorzien

 De statutair technieker rechtstreeks onder het diensthoofd wordt uitdovend 
verklaard, en wordt nadien contractueel ingevuld.

 WEGEN: gaat van 5 naar 4 arbeiders. 1 van die arbeiders wordt omgezet naar 
een specifiek profiel arbeider signalisatie/evenementen/magazijn onder de 
rechtstreekse leiding van het diensthoofd.

 GEBOUWEN: de technieker blijft, maar statutair uitdovend. Wordt nadien 
ingevuld als contractueel. Gaat van 2 arbeiders naar 1 arbeider. 1 VT  
arbeider wordt toegevoegd aan de groendienst.

 GROEN: statutair technisch assistent wordt uitdovend verklaard. Wordt 
daarna ingevuld als contractuele arbeider. Er worden nog 2 extra voltijdse 
groenarbeiders voorzien (deels gefinancierd met huidig budget van extern 
groenonderhoud).

o Dienst Openbare Werken: de vroegere ondersteuning van een expert en assistent 
werken wordt omgevormd: ondersteuning van een adviseur op niveau A (nieuw 
profiel), een consulent (voordien expert werken) niveau Bv en een werftoezichter 
(voordien technisch medewerker) niveau Cv.
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o Dienst Omgeving (omvorming Ruimtelijke Ordening) : geen diensthoofd meer. Wordt 
rechtstreeks aangestuurd door het Afdelingshoofd.

Artikel 3
In fase 2 wordt het organogram als volgt gewijzigd:

 Afdeling financiën
o Toevoeging administratief medewerker van het OCMW
o Wordt onder organisatie gezet

 Afdeling Mens 
o Burgerzaken wordt samengesmolten met Sociale Dienst: dienst “Leven” met 1 

leidinggevende (nieuwe bijkomende functie) op niveau Av of Bx. Het huidige 
diensthoofd Burgerzaken wordt intern verschoven naar de dienst Interne Strategie en 
krijgt de functie beleidsconsulent Bv.

 Afdeling Organisatie 
o Dienst Interne Strategie: toevoeging huidige Stafmedewerker OCMW die de functie 

beleidsconsulente Bv krijgt
o Communicatie en onthaal: toevoeging onthaalmedewerker OCMW

 Afdeling Ruimte 
o Toevoeging huidige klusjesmannen OCMW aan de dienst 'gebouwen' van de 

Technische Dienst ( = 3 gemeentearbeiders, 1 VT en 2 x 4/5).

Faciliteiten

10 2016_GR_00090 Opmaak van reglementen - Uitleenreglement - 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Het aanvragen van een evenement en de uitleendienst zit nu verspreid onder verschillende diensten 
wat het voor de organisator moeilijk maakt. Hierdoor is er in het nieuwe organogram een dienst 
evenementen voorzien. Alles aangaande evenementen en het uitlenen van materialen zal hier 
samengebracht worden. Om dit in goede banen te leiden, is er via een werkgroep een 
uitleenreglement tot stand gekomen om hier voor iedereen een rechte lijn in te trekken.

Notulen
Dirk Aras keurt dit punt goed, maar wijst erop dat buurtverenigingen geen 'statuut' hebben. Indien er 
dan iets misloopt, is een individu zelf verantwoordelijk. Hij pleit voor een menselijke behandeling bij 
eventuele problemen. 

Burgemeester Walter Horemans gaat akkoord, maar zegt dat er wel bepaalde grenzen zijn.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1



17/118

WAT
 
Het gemeentebestuur van Berlaar leent volgend materiaal uit om het verenigingsleven en 
gemeenschapsvorming te ondersteunen en stimuleren:

-          Audiovisueel materiaal

-          Tentoonstellingsmateriaal

-          Spe(e)lmateriaal

-          Feestmateriaal

-          Tijdelijke signalisatie en afsluitingen (nadar)

-          Vlaggen en masten

Artikel 2
VOOR WIE?

Het materiaal kan enkel worden ontleend door scholen en ouderverenigingen, erkende en/of 
gesubsidieerde verenigingen, gemeentelijke diensten en diensten van het OCMW, gemeentelijke 
advies- en overlegstructuren en buurtverenigingen (in het kader van een buurtfeest volgens de 
beschrijving hiervan opgenomen in het subsidiereglement rond buurtfeesten), hierna genoemd de 
ontlener.

Het materiaal kan enkel worden ontleend door bovenstaande organisaties met maatschappelijke zetel 
op het grondgebied Berlaar.

De aanvragen gebeuren in naam en onder volledige verantwoordelijkheid van de vereniging. De 
gemeente gaat er vanuit dat de aanvraag door de bevoegde persoon gebeurt.

Artikel 3
CONTACTGEGEVENS

Administratie: Dienst Evenementen

Adres Markt 1

Tel 03-4101941

E-mail: evenementen@berlaar.be

Te bereiken op openingsuren gemeentehuis

Magazijn uitleendienst

Adres Hellegatstraat 1

Tel (enkel voor afspraken ophalen en terugbrengen): 03-3149662

E-mail: uitleen@berlaar.be
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Artikel 4
HOE MATERIAAL AANVRAGEN?

Om de uitleendienst te gebruiken, moet de ontlener eerst algemene inlichtingen verstrekken via de 
online aanvraagprocedure voor evenementen.

Op onze website is ook een overzicht te vinden van alle op dat moment beschikbaar materiaal. In 
bijlage van dit reglement vind je ook een volledig overzicht van het materiaal uit de uitleendienst. 

Artikel 5
WANNEER EN AANVRAGEN EN UITLEENPERIODE

De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening.

Alle aanvragen worden steeds bekeken in functie van de beschikbaarheid van het materiaal op het 
gevraagde moment.

De aanvragen kunnen ten vroegste 1 jaar en ten laatste 10 kalenderdagen voor de datum van 
afhaling worden ingediend. Indien je het materiaal ontleent in functie van het organiseren van een 
evenement, dient dit evenement wel ten laatste 10 weken voor datum van het evenement worden 
aangemeld.  (toevoegen link)

Materiaal kan maximum gedurende 7 opeenvolgende dagen uitgeleend worden, tenzij anders is 
afgesproken met de verantwoordelijke van de uitleendienst en volgens beschikbaarheid.

Bij aanvragen van minder dan 10 kalenderdagen voor de datum van afhaling zullen enkel aanvragen 
behandeld worden die de veiligheid van de burger garant stellen en volgens beschikbaarheid. Er zal in 
dat geval een administratiekost van 100 EURO worden aangerekend.

De aanvrager ontvangt steeds een bevestigingsmail van zijn aanvraag.

Artikel 6
AFHALEN EN TERUGBRENGEN

De ontlener zorgt zelf voor het laden en lossen van het materiaal.

Materiaal laten leveren en ophalen is enkel mogelijk voor materiaal dat niet in een personenwagen 
met aanhangwagen vervoerd kan worden. Bijvoorbeeld podiumelementen, tentoonstellingspanelen, 
vlaggenmasten en nadars. Tijdstip van levering/ophaling wordt afgesproken met de verantwoordelijke 
van de uitleendienst. Er dient bij levering en ophaling iemand van de vereniging aanwezig te zijn.

Vervoer buiten de gemeente door de gemeentelijke diensten is nooit toegestaan, behalve aanvragen 
door andere gemeenten en kampvervoer. (zie apart reglement)

Afhalen van het materiaal kan op volgende momenten in het magazijn van de uitleendienst:

Maandag van 11.00u tot 12.30u

Woensdag van 14u30 tot 16u

Vrijdag van 11.00u tot 12.30u
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Terugbrengen kan op volgende momenten:

Maandag van 8 tot 10.00u

Woensdag van 12.30u tot 13u30

Vrijdag van 8u tot 10.00u

Indien de ontlener niet in de mogelijkheid is om op deze momenten de materialen af te halen/terug te 
bezorgen, kan er uitzonderlijk een afspraak gemaakt worden bij de aanvraag. Afspraken kunnen enkel 
gemaakt worden op weekdagen tussen 8 en 16u.

Artikel 7
SCHADEVERGOEDING

Eventuele schade wordt afgehouden van de subsidie (in geval van gesubsidieerde verenigingen) of 
gefactureerd, of een combinatie van beide indien het subsidiebedrag de schade niet dekt.

Artikel 8
VERPLICHTINGEN VAN DE ONTLENER

De ontlener verbindt zich ertoe:

1° als een goede huisvader zorg te dragen voor het uitgeleende materiaal;

2° het materiaal terug te brengen in dezelfde staat als waarin het werd ontleend;

3° alle verstrekte gebruiksaanwijzingen strikt op te volgen;

4° het uitgeleende materiaal niet aan derden over te dragen, uit te lenen of ter

beschikking te stellen, tenzij met een overdrachtformulier en met toestemming van de dienst 
evenementen.

De ontlener is verantwoordelijk voor het uitgeleende materiaal. Bij schade,

diefstal, verlies of vernietiging moet hij de volgende regels in acht nemen:

1° onmiddellijk moet hij de dienst evenementen op de hoogte brengen via e-mail 
evenementen@berlaar.be

2° in geval van diefstal moet hij onmiddellijk aangifte doen bij de politie en zo

snel mogelijk een kopie van het proces-verbaal bezorgen aan de dienst evenementen;

3° in geval van schade mag hij niet zelf de nodige herstellingen uitvoeren.

Artikel 9
CONTROLE VAN HET MATERIAAL

Schade, diefstal, verlies of vernietiging worden schriftelijk vastgesteld en komen ten laste van de 
ontlener, zelfs indien hij niet zelf aansprakelijk is. Het bedrag van de schadevergoeding kan 
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afgehouden worden van eventueel te ontvangen  subsidie of gefactureerd, of een combinatie van 
beide indien het subsidiebedrag de schade niet dekt.

Annulatie, niet-afhaling en laattijdig terugbrengen

Bij laattijdige annulatie (minder dan 10 dagen), bij niet-afhaling of bij laattijdig terugbrengen kunnen 
in de toekomst aanvragen geweigerd worden door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 10
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEMEENTE BERLAAR

De gemeente Berlaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, lichamelijke letsels of 
andere schade die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van het uitgeleende materiaal. De ontlener 
is zelf verantwoordelijk om een verzekering af te sluiten. 

Artikel 11
NIET NALEVEN VAN HET REGLEMENT

Door het ontlenen van het materiaal verklaart de ontlener zich akkoord met dit reglement en 
waarborgt hij de stipte naleving ervan. Het niet-naleven ervan, herhaalde tekortkomingen vanwege de 
ontlener en herhaalde beschadiging van het materiaal kunnen aanleiding geven tot uitsluiting van het 
gebruik van de uitleendienst. Het college van burgemeester en schepen beslist in dat geval over de 
duur van de uitsluiting.

In uitzonderlijke gevallen kan het college van burgemeester en schepenen ook een reeds verstrekte 
toezegging intrekken.

Artikel 12
BETWISTINGEN

Er kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding vanwege de gemeente Berlaar  indien toegezegd 
materiaal op het ogenblik van de afhaling niet beschikbaar is door omstandigheden vreemd aan de wil 
van de uitleendienst.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over alle betwistingen met betrekking tot de 
toepassing van dit reglement.

Artikel 13
Het reglement voor het uitlenen van materialen bij de gemeentelijke uitleendienst Berlaar treedt in 
werking op 01/01/2017

onderwijs personeel

11 2016_GR_00091 Organisatie van onderwijs en vorming - wijziging 
bevoegdheid als eerste evaluator van 
bevorderingsgraden en tweede evaluator van 
wervingsambten - goedkeuring
GOEDGEKEURD
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Beschrijving
Argumentatie
Momenteel is de gemeentesecretaris eerste evaluator van de bevorderingsambten en tweede 
evaluator van de wervingsambten voor de gemeentelijke basisschool. In het nieuwe organogram 
wordt de dienst Onderwijs onder de verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd Mens geplaatst. In 
de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel wordt bepaald dat de evaluatie de 
verantwoordelijkheid is van de rechtstreeks leidinggevende. Om die redenen is het aangewezen om 
deze evaluatiebevoegdheid toe te wijzen aan het afdelingshoofd Mens. 

Wetgeving
Het decreet van 27 maart 1991 houdende het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd 
onderwijs.

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Het raadsbesluit van 15 juni 2010 (punt 23) houdende afsprakennota betreffende functioneren en 
evalueren van de personeelsleden van het gemeentelijk basisonderwijs.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De bevoegdheid tot het evalueren als eerste evaluator van bevorderingsgraden en tweede evaluator 
van wervingsambten in het gemeentelijk onderwijs wordt, met ingang vanaf 1 januari 2017, 
toegewezen aan het afdelingshoofd Mens.

Mens
Vrije tijd

12 2016_GR_00092 Opmaak van reglementen - retributie op het gebruik van 
sporthal 't Stapveld te Berlaar door individuele 
personen, verenigingen en onderwijsinstellingen 
aanslagjaren 2017, 2018 en 2019 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeenteraad keurde op 17 december 2013 (punt 27) het retributiereglement op het gebruik van 
sporthal 't Stapveld door individuele personen, verenigingen en onderwijsinrichtingen aanslagjaren 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 goed.
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Argumentatie
Erkende Berlaarse sportverenigingen leveren regelmatig bijzondere inspanningen in het kader van 
sportactiviteiten op het gemeentelijke grondgebied die de lokale bevolking ten goede komt. Daarom is 
het wenselijk een gedifferentieerd tarief vast te stellen voor deze verenigingen.

De burgers van Berlaar dragen reeds bij in de kosten van de gemeentelijke infrastructuur door de 
gemeentebelasting. Daardoor is het billijk om een onderscheid te maken tussen het tarief van 
gebruikers: inwoners en verenigingen van Berlaar en anderen.

De sportraad ijvert ervoor om een gratis tarief te bekomen voor de jeugdploegen van erkende 
sportverenigingen, die meer dan 30 weken per jaar gebruik maken van de sporthal én welke een 
VZW-structuur hebben.

Wetgeving
 grondwet (meerbepaald artikel 173)
 gemeentedecreet van 15 juli 2015

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Notulen
Dirk Aras is van oordeel dat Berlaar geen goedkope sporttarieven hanteert in vergelijking met 
omliggende gemeenten. Voor de rest is er niets gewijzigd, waardoor de eerdere opmerkingen van 
kracht blijven. Zo is bijvoorbeeld het voorstel om de -18-jarigen gratis te laten sporten blijkbaar niet 
opnieuw in overweging genomen. Een aantal verenigingen mogen gratis sporten, maar dat zijn 
allemaal VZW's. De verenigingen die geen VZW zijn, worden opnieuw uitgesloten; ook daaraan is niets 
gewijzigd. Ten slotte maakt de gemeente een reglement op dat bepaalt dat de sportvloer met 
aangepast schoeisel betreden moet worden. Maar aan de andere kant publiceert het bestuur foto's, 
waarop duidelijk mensen met laarzen op deze vloer staan. Het bestuur moet zich eerst en vooral zelf 
aan zijn eigen reglement houden.

Burgemeester Walter Horemans merkt nog op dat de jeugdreeksen -18 jaar wel gratis mogen sporten.

Dirk Aras antwoordt dat dit gaat om erkende verenigingen. Hij is van mening dat sporten in Berlaar 
gratis moet zijn voor alle -18-jarigen als onderdeel van een sportbeleid.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
- 12 stem(men) voor: Silvain Vertommen; Artur Issaev; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Ingeborg Van 
Hoof; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Maria Vervloet; Christophe De 
Backere; Walter Horemans
- 1 stem(men) tegen: Dirk Aras
- 6 onthouding(en): Swa De Bakker; Rudy Nuyens; Ronald Van Thienen; Lies Ceulemans; Leen 
Janssens; Koen Kerremans

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad heft het retributiereglement op het gebruik van sporthal 't Stapveld te Berlaar door 
individuele personen, verenigingen en onderwijsinrichtingen aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018 en 2019, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2013 punt 27, op vanaf 1 januari 
2017.
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Artikel 2
Met ingang van 1 januari 2017 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een 
retributie geheven op het gebruik van sporthal 't Stapveld te Berlaar, voor individuele personen, 
verenigingen en onderwijsinrichtingen.

Artikel 3
De retributietarieven zijn vastgesteld als volgt:

Tarieven voor gebruikers (per uur):

Erkende Berlaarse sportverenigingen en -organisaties en alsook Berlaarse 
onderwijsinstellingen:  
 1/3 van sporthal 8,00  euro
 2/3 van sporthal 12,00 euro
 3/3 van sporthal 15,00 euro
   
Niet-erkende Berlaarse groepen en inwoners van gemeente Berlaar  
 1/3 van sporthal  9,00 euro
 2/3 van sporthal 14,00 euro
 3/3 van sporthal 18,00 euro
   
Groepen en gebruikers van buiten de gemeente :  
 1/3 van sporthal 12,00 euro
 2/3 van sporthal 17,00 euro
 3/3 van sporthal 22,00 euro
  
Inwoners van gemeente Berlaar, jonger dan 18 jaar  
 1/3 van sporthal  7,00 euro
 2/3 van sporthal  9,00 euro
 3/3 van sporthal  12,00 euro
   
Voor tornooien van verenigingen uit de gemeente kan een dag- en/of 
weekendvergoeding (eventueel vrijdagavond, zaterdag en zondag) bekomen worden 
voor het gebruik van gehele sporthal:  
 basisprijs per dag 130,00 euro
 basisprijs per weekend 180,00 euro

Tarieven voor gebruikers meer als dertig weken per jaar (per uur):

Sportverenigingen, en organisaties uit gemeente Berlaar en Berlaarse 
onderwijsinstellingen  
1/3 van sporthal 6,50 euro
2/3 van sporthal 9,50 euro
3/3 van sporthal 12,00 euro
  
Gebruikers van buiten de gemeente::  
1/3 van sporthal 8,00 euro
2/3 van sporthal 12,00 euro
3/3 van sporthal 15,00 euro
  
Inwoners van gemeente Berlaar, jonger dan 18 jaar  
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1/3 van sporthal 5,50 euro
2/3 van sporthal 7,50 euro
3/3 van sporthal 10,00 euro
  
Jeugd -18 jaar en jeugdreeksen van erkende Berlaarse sportverenigingen- en 
organisaties, welke een VZW zijn :  
1/3 van sporthal gratis
2/3 van sporthal gratis
3/3 van sporthal gratis

Een verdubbeling van de bovenstaande tarieven zal aangerekend worden indien inkomgelden worden 
gevraagd.

Artikel 4
Erkende Berlaarse sportverenigingen en sportorganisaties krijgen voorrang tot het gebruik van de 
sportzaal.

Artikel 5
In het huishoudelijk reglement zijn de nadere bepalingen opgenomen in verband met het gebruik van 
de zaal.  Iedere gebruiker dient zich te gedragen naar dit huishoudelijk reglement.

Artikel 6
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de 
financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij 
deurwaardersexploot. Bij betwisting zal een burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld. De 
retributie dient betaald te worden na ontvangst van de factuur vóór de uiterste betaaldatum hierop 
vermeld, verstuurd door het gemeentebestuur.

13 2016_GR_00093 Opmaak van reglementen - retributie op het gebruik van 
de sportzaal, Heistsebaan 83 te Berlaar door individuele 
personen, verenigingen en onderwijsinstellingen 
aanslagjaren 2017, 2018 en 2019 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeenteraad keurde op 17 december 2013 (punt 28) het retributiereglement op het gebruik van 
de sportzaal, Heistesebaan 83 te Berlaar door individuele personen, verenigingen en 
onderwijsinrichtingen aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 goed.

Argumentatie
Erkende Berlaarse sportverenigingen leveren regelmatig bijzondere inspanningen in het kader van 
sportactiviteiten op het gemeentelijke grondgebied die de lokale bevolking ten goede komt. Daarom is 
het wenselijk een gedifferentieerd tarief vast te stellen voor deze verenigingen.
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De burgers van Berlaar dragen reeds bij in de kosten van de gemeentelijke infrastructuur door de 
gemeentebelasting. Daardoor is het billijk om een onderscheid te maken tussen het tarief van 
gebruikers: inwoners en verenigingen van Berlaar en anderen.

De sportraad ijvert ervoor om een gratis tarief te bekomen voor de jeugdploegen van erkende 
sportverenigingen, die meer dan 30 weken per jaar gebruik maken van de sporthal én welke een 
VZW-structuur hebben.

Wetgeving
 grondwet (meerbepaald artikel 173)
 gemeentedecreet van 15 juli 2015

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
- 12 stem(men) voor: Silvain Vertommen; Artur Issaev; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Ingeborg Van 
Hoof; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Maria Vervloet; Christophe De 
Backere; Walter Horemans
- 1 stem(men) tegen: Dirk Aras
- 6 onthouding(en): Swa De Bakker; Rudy Nuyens; Ronald Van Thienen; Lies Ceulemans; Leen 
Janssens; Koen Kerremans

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad heft het retributiereglement op het gebruik van de sportzaal, Heistsebaan 83 te 
Berlaar door individuele personen, verenigingen en onderwijsinrichtingen aanslagjaren 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 en 2019, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2013 punt 28, op 
vanaf 1 januari 2017.

Artikel 2
Met ingang van 1 januari 2017 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een 
retributie geheven op het gebruik van de sportzaal, Heistsebaan 83 te Berlaar, voor individuele 
personen, verenigingen en onderwijsinrichtingen.

Artikel 3
De retributietarieven zijn vastgesteld als volgt:

Tarieven voor gebruikers (per uur):

Erkende Berlaarse sportverenigingen en -organisaties en Berlaarse onderwijsinstellingen:  8,50 euro
Niet-erkende Berlaarse en inwoners van gemeente Berlaar: 10,00 euro
Groepen en gebruikers van buiten de gemeente: 12,00 euro
Inwoners van gemeente Berlaar, jonger dan 18jaar 6,00 euro

Tarieven voor gebruikers meer als dertig weken per jaar (per uur):

Erkende Berlaarse sportverenigingen en sportorganisaties alsook Berlaarse 
onderwijsinstellingen: 6,50 euro
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Niet-erkende Berlaarse groepen en inwoners van gemeente Berlaar: 7,50 euro
Groepen en gebruikers van buiten de gemeente: 9 euro
Jeugdreeksen van  erkende Berlaarse sportverenigingen en sportorganisaties uit de 
gemeente: 5,50 euro
Jeugdreeksen (-18 jaar) van erkende Berlaarse sportverenigingen welke een VZW zijn: gratis

Niet-sportgerelateerde activiteiten (per dag):

Privéfeesten en verenigingsfeesten in gesloten kring: 125,00 euro
Commerciële activiteiten (fuiven, bals…): 225,00 euro

Schadevergoeding:

voor het vuil achterlaten van de zaal: 40,00 euro

Artikel 4
Erkende Berlaarse sportverenigingen en sportorganisaties krijgen voorrang tot het gebruik van de 
sportzaal.

Artikel 5
In het huishoudelijk reglement zijn de nadere bepalingen opgenomen in verband met het gebruik van 
de zaal.  Iedere gebruiker dient zich te gedragen naar dit huishoudelijk reglement.

Artikel 6
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de 
financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij 
deurwaardersexploot. Bij betwisting zal een burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld. De 
retributie dient betaald te worden na ontvangst van de factuur vóór de uiterste betaaldatum hierop 
vermeld, verstuurd door het gemeentebestuur.

14 2016_GR_00096 Opmaak van reglementen - retributie op het gebruik van 
de zalen van de Gemeentelijke Basisschool door 
individuele personen en verenigingen aanslagjaren 
2017, 2018 en 2019 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeenteraad keurde op 17 december 2013 (punt 29) het retributiereglement op het gebruik van 
de turnzaal van de gemeentelijke basisschool (afdeling Heikant 1) door individuele personen, 
verenigingen en onderwijsinrichtingen aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 goed.

Argumentatie
De gemeente wil haar gebouwen maximaal benutten door deze na intern gebruik open te stellen voor 
allerhande initiatieven van burgers en verenigingen.



27/118

De burgers van Berlaar dragen reeds bij in de kosten van de gemeentelijke infrastructuur door de 
gemeentebelasting. Daardoor is het billijk om een onderscheid te maken tussen het tarief van 
gebruikers: inwoners en verenigingen van Berlaar en anderen.

De sportraad ijvert ervoor om een gratis tarief te bekomen voor de jeugdploegen van erkende 
sportverenigingen, die meer dan 30 weken per jaar gebruik maken van de sporthal én welke een 
VZW-structuur hebben.

Wetgeving
 grondwet (meerbepaald artikel 173)
 gemeentedecreet van 15 juli 2015

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
- 12 stem(men) voor: Silvain Vertommen; Artur Issaev; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Ingeborg Van 
Hoof; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Maria Vervloet; Christophe De 
Backere; Walter Horemans
- 1 stem(men) tegen: Dirk Aras
- 6 onthouding(en): Swa De Bakker; Rudy Nuyens; Ronald Van Thienen; Lies Ceulemans; Leen 
Janssens; Koen Kerremans

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad heft het retributiereglement op het gebruik van de turnzaal van de Gemeentelijke 
Basisschool (afdeling Heikant 1) door individuele personen, verenigingen en onderwijsinrichtingen 
aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 
december 2013 punt 29, op vanaf 1 januari 2017.

Artikel 2
Met ingang van 1 januari 2017 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een 
retributie geheven op het gebruik van de zalen van de Gemeentelijke basisschool (afdeling Centrum 
en afdeling Heikant) voor individuele personen, verenigingen en onderwijsinrichtingen.

Artikel 3
De zalen die kunnen verhuurd worden zijn:

Gemeentelijke Basisschool Berlaar (afdeling Heikant), Aarschotsebaan 60

 refter
 turnzaal

Gemeentelijke Basisschool Berlaar (afdeling Centrum), Pastorijstraat 60

 turnzaal 
 polyvalante ruimte
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Artikel 4
De retributietarieven zijn vastgesteld als volgt (per uur per zaal):

Individuele personen of verenigingen van Berlaar : 9 euro
Individuele personen of verenigingen buiten Berlaar: 14 euro
Jeugdreeksen (-18 jaar) van erkende Berlaarse 
sportverenigingen welke een VZW zijn (meer dan 30 weken per 
jaar):

gratis

Artikel 5
Voor humanitaire doelen i.s.m. het gemeentebestuur kan door het college een uitzondering gemaakt 
worden op deze retributie.

Artikel 6
In het huishoudelijk reglement zijn de nadere bepalingen opgenomen in verband met het gebruik van 
de zaal.  Iedere gebruiker dient zich te gedragen naar dit huishoudelijk reglement.

Artikel 7
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de 
financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij 
deurwaardersexploot. Bij betwisting zal een burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld. De 
retributie dient betaald te worden na ontvangst van de factuur vóór de uiterste betaaldatum hierop 
vermeld, verstuurd door het gemeentebestuur.

15 2016_GR_00094 Opmaak van reglementen - huishoudelijk reglement van 
sporthal 't Stapveld te Berlaar - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeenteraad keurde op 15 juni 2010 (punt 20) het huishoudelijk reglement op het gebruik van 
sporthal 't Stapveld goed.

Argumentatie
De gemeente wil haar gebouwen maximaal benutten door deze na intern gebruik open te stellen voor 
allerhande initiatieven van burgers en verenigingen.  Daarvoor zijn wel afspraken nodig.

Wetgeving
 grondwet (meerbepaald artikel 173)
 gemeentedecreet van 15 juli 2015

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
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Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
- 12 stem(men) voor: Silvain Vertommen; Artur Issaev; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Ingeborg Van 
Hoof; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Maria Vervloet; Christophe De 
Backere; Walter Horemans
- 1 stem(men) tegen: Dirk Aras
- 6 onthouding(en): Swa De Bakker; Rudy Nuyens; Ronald Van Thienen; Lies Ceulemans; Leen 
Janssens; Koen Kerremans

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement op het gebruik van sporthal 't Stapveld goed.

Bijlagen
 Huishoudelijk reglement sporthal.pdf



Huishoudelijk reglement sporthal ‘t Stapveld 
  
Art. 1. De sporthal is enkel toegankelijk na reservatie.   
 
Art. 2. De inkomhal en de cafetaria met inbegrip van het sanitair zijn vrij toegankelijk voor iedereen.  De 

toegang tot de sporthal, kleedkamers en sanitaire ruimten is verboden voor huisdieren.   
 
Art. 3. Iedereen die de sporthal betreedt, wordt geacht dit reglement te kennen en er zich aan te houden. 

Het overtreden van dit reglement kan tot onmiddellijke wegzending uit de sportaccommodatie 
leiden. 

 
Art.4. De gemeentelijke sporthal wordt beheerd door het gemeentebestuur. 
 
I. GEBRUIKSAANVRAGEN EN BETALINGEN 
 
Art. 5. De huurprijzen worden bepaald via een gemeentelijk retributiereglement, goedgekeurd door de 

gemeenteraad. 
 
Art. 6. Het gemeentebestuur stelt, mits betaling, de sporthal ter beschikking van verenigingen, scholen en 

individuele gebruikers voor de beoefening van sportactiviteiten. 
 
Art. 7. Alle aanvragen tot gebruik van de sporthal moeten gericht worden aan het gemeentebestuur.  De 

verhuring gebeurt als volgt: 
a) Vaste verhuring (meer dan 30 weken per paar): 

De verhuring gebeurt in overleg met de gebruikers. 
b) Occasionele verhuring: 

Deze moet vooraf schriftelijk of via e-mail aangevraagd worden (maximaal één jaar voor 
de activiteit). 

 Wijzigingen moeten minstens één dag vooraf gemeld worden aan het gemeentebestuur.  
Annulering nadien sluit de betaling van de vergoeding niet uit. 

 
 Vanaf de ingebruikname van het digitaal platform bij het gemeentebestuur, zal een aanvraag 
enkel nog digitaal kunnen.  

 
Art. 8. Bij het toekennen van de verhuring zal de prioriteit worden toegekend in de volgende rangorde: 
 1. organisaties van de gemeente 
 2. organisaties van vaste gebruikers 
 3. éénmalige activiteiten (datum van aanvraag) 
 
  Betalingswijze : via factuur aan het gemeentebestuur van Berlaar 
   
II. GEBRUIKSVOORWAARDEN 
 
Art. 9. De huur omvat het gebruik van het betreffende terrein en de kleedkamers met douches, dit alles 

maar zolang als nodig. Hetzelfde geldt voor de beschikbare sportuitrusting in verband met de 
toegelaten sportactiviteit. 

 Het gemeentebestuur is bevoegd omtrent dit alles te oordelen en beslissingen te treffen en 
desnoods aanvullende richtlijnen te geven. 

 
Art. 10. Bij occasionele verhuringen wordt de sleutel van de sporthal opgehaald op het gemeentehuis.  De 

sleutel wordt de eerste werkdag na de activiteit terug bezorgd.  
Bij vaste verhuring krijgt de huurder de sleutel de ganse periode ter beschikking. 

 
Art. 11. De gebruiker mag geen andere bestemming geven aan de inrichting dan deze vermeld op het 

reserveringsformulier. Onderverhuring van de zaal of terreinen is verboden. 
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 Het is de gebruiker bovendien verboden voor, tijdens of na de activiteit op welke wijze ook, niet-
toegestane publiciteit in, aan of rond het sportcomplex aan te brengen of de bestaande geheel of 
gedeeltelijk onzichtbaar te maken, behoudens schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur. 

 
 Het gebruik van materialen in de sporthal van welke aard ook, vreemd aan de sportinfrastructuur is 

enkel toegelaten na instemming van het gemeentebestuur en geschiedt op eigen risico. Het zal 
dadelijk na de gereserveerde periode moeten verwijderd worden voor zover hieromtrent door de 
dienst vrije tijd geen andere beslissing getroffen wordt. 

 
 De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk tegenover derden. Hij is verplicht tot betaling van alle 

mogelijk verschuldigde taksen, belastingen, auteursrechten, enz. 
 
Art. 12. Bij het gebruik van de sporthal is het reglement van inwendige orde van toepassing : 
 

a) De sportvloer wordt alleen betreden met gepast sportschoeisel dat netjes is en geen strepen maakt. 
b) In de sporthal wordt geen drank noch voedsel verkocht of verbruikt. Enkel drank (uitgezonderd 

alcohol) in onbreekbaar materiaal mag bij de sportbeoefening worden genuttigd.  Het gebruik van 
kauwgom is niet toegestaan. 

c) Er geldt een algemeen rookverbod in gans het sportcomplex, inclusief de cafetaria. 
d) De bergruimten voor materiaal, de hal of de gang worden niet als speelruimte gebruikt en worden 

alleen betreden om het nodige materiaal en/of toestellen weg te nemen en terug te plaatsen. 
e) De deuren van de kleedkamers worden steeds dichtgedaan. 
f) Bij terreinwisseling moet de gebruiker tijdig de activiteit stoppen om voor het einde van de huurtijd 

het materiaal te kunnen opbergen.  De volgende gebruiker mag de sporthal pas betreden op het 
tijdstip dat de huurtijd aanvangt. 

g) Alleen de strikt noodzakelijke personen vergezellen de sportbeoefenaars naar de kleedkamers. 
h) Na gebruik worden de kleedkamers netjes achtergelaten (het water aftrekken naar de putjes, afval 

in de vuilbakken). Alle persoonlijke bezittingen worden op eigen verantwoordelijkheid achtergelaten 
in de kleedkamer. 

i) Alle materiaal en/of toestellen worden met respect behandeld en worden na het beëindigen van de 
activiteit op de daarvoor aangeduide plaats teruggezet.  

 
Art. 13. Het gemeentebestuur kan de verleende toelating betreffende het gebruik van de sporthal wijzigen of 

intrekken. Het gemeentebestuur is gemachtigd de sporthal te sluiten en het gebruik ervan te 
verbieden om redenen van overmacht, herstellingswerken, veiligheid of elke andere verantwoorde 
reden. 

 
III. VERANTWOORDELIJKHEID 
 
Art. 14. Het gemeentebestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welke schade van 

lichamelijke of stoffelijke aard naar aanleiding van de toegestane activiteiten of het gebruik van de 
sporthal en de uitrustingen. 

 Zij kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke 
bezittingen, sportkledij, sportmateriaal, enz., 

 
Art. 15. De gebruiker maakt gebruik van de zaal binnen de grenzen van de hem verleende toelating en op 

eigen risico. De gebruiker is verantwoordelijk voor iedere schade die door hem, zijn leden of zijn 
bezoekers aan de infrastructuur, de aanhorigheden en uitrusting wordt toegebracht.  In geval 
beschadigingen worden vastgesteld, wordt een verslag opgemaakt en zullen de onkosten verhaald 
worden op de verantwoordelijke gebruiker 

 De toegebrachte schade moet aan het gemeentebestuur gemeld worden en de herstellingskosten 
en de poetsuren zullen op het eerste verzoek integraal moeten vereffend worden. 

 Bij vernieling of beschadiging kan de verdere terbeschikkingstelling van de infrastructuur ontzegd 
worden. 
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Art.16. Verenigingen of personen die bij het betreden van de sportschuur vernielingen of beschadigingen 
vaststellen moeten dit onmiddellijk aan het gemeentebestuur melden (beschrijving van de schade 
via voicemailbericht op GSM-nummer 0473 92 38 72 of email naar info@berlaar.be). Bij gebrek 
hieraan kunnen zij zelf verantwoordelijk gesteld worden indien na hun vertrek dergelijke zaken 
vastgesteld worden. 

 
Art. 17. Elke huurder is eveneens afvalverantwoordelijke (vaste verenigingen duiden iemand aan).  Deze 

persoon staat in voor de opvolging van het verwijderen in de voorziene vuilbakken van alle afval, 
geproduceerd tijdens de huurperiode (zie Art. 20). 

 
Art 18. Het maximaal aantal toegelaten personen in de sporthal bedraagt 480 personen.  Indien de 

garagepoort tijdens een evenement permanent geopend is, zijn er 780 personen toegelaten. 
 
IV. TOEZICHT 
 
Art. 19. Het gemeentebestuur heeft de ruimste toezichtsmacht in de sporthal en de aanhorigheden. Zij mag 

zelfs personen bevelen de gebouwen en de sportterreinen te verlaten. 
 
V. VARIA 
 
Art. 20. Over heel de sportaccommodatie is het verboden : 
 * Afval te laten rondslingeren. Voor rest- en pmd-afval zijn er specifieke afvalbakken voorzien. 

Voor grote sportevenementen dient de organisatie een afvalplan op te stellen, waaruit blijkt 
dat voldoende afvalrecipiënten worden voorzien (zie modelformulier afvalplan, te verkrijgen 
via de milieudienst). De organisator is verantwoordelijk voor het correct sorteren van het 
afval. Het niet naleven van het afvalbeleid kan worden bestraft aan de hand van het 
gemeentelijk belastingsreglement op het sluikstorten.  

 * lawaaimakende toestellen of voorwerpen te gebruiken, tenzij toelating van het 
gemeentebestuur is verkregen 

 
Art. 21. Het is de toeschouwers niet toegelaten de speelvelden te betreden of in de gangen naar de 

kleedkamers of in de kleedkamers te vertoeven. Zij mogen het normale verloop van de wedstrijden 
of de oefenstonden op geen enkele wijze hinderen of belemmeren. 

 
Art. 22. Het is verboden binnen het gemeentelijk sportcentrum en de sporthal vaste of ambulante handel te 

drijven, koopwaren uit te stallen of reclame te maken zonder schriftelijke toestemming van het 
gemeentebestuur. Publiciteit op de kleding is toegelaten. 

 
Art. 23. Dit reglement is raadpleegbaar via de gemeentelijke website. Het zal tevens uitgehangen worden in 

sporthal ‘t Stapveld. Aan iedere vaste gebruiker zal een exemplaar overhandigd worden. 
 
Art. 24. Dit reglement ontheft u niet van andere reglementen of wetgeving 
 
DOOR HET GEBRUIK VAN DE SPORTACCOMMODATIE VERKLAART MEN ZICH AKKOORD MET DIT 
REGLEMENT. 
 
 IEDERE BEZOEKER WORDT VERONDERSTELD HET REGLEMENT TE KENNEN EN DIENT HET STRIKT 
TOE TE PASSEN. 
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16 2016_GR_00095 Opmaak van reglementen - huishoudelijk reglement van 
de zaal op het sportcentrum Heistsebaan - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeenteraad keurde op 15 juni 2010 (punt 20) het huishoudelijk reglement op het gebruik van 
de sportzaal, Heistesebaan 83 te Berlaar goed.

Argumentatie
De gemeente wil haar gebouwen maximaal benutten door deze na intern gebruik open te stellen voor 
allerhande initiatieven van burgers en verenigingen.  Daarvoor zijn wel afspraken nodig.

Wetgeving
 grondwet (meerbepaald artikel 173)
 gemeentedecreet van 15 juli 2015

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
- 12 stem(men) voor: Silvain Vertommen; Artur Issaev; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Ingeborg Van 
Hoof; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Maria Vervloet; Christophe De 
Backere; Walter Horemans
- 1 stem(men) tegen: Dirk Aras
- 6 onthouding(en): Swa De Bakker; Rudy Nuyens; Ronald Van Thienen; Lies Ceulemans; Leen 
Janssens; Koen Kerremans

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement op het gebruik van de zaal op het sportcentrum 
Heistsebaan goed.

Bijlagen
 Huishoudelijk reglement sportschuur.pdf



Huishoudelijk reglement sportzaal op het sportcentrum Heistsebaan 
  
Art. 1. De sportschuur is enkel toegankelijk na reservatie. 
 
Art. 2. Iedereen die de sportschuur betreedt, wordt geacht dit reglement te kennen en er zich aan te houden. 

Het overtreden van dit reglement kan tot onmiddellijke wegzending uit de accommodatie leiden. 
 
Art. 3. De sportschuur wordt beheerd door het gemeentebestuur. 
 
I. GEBRUIKSAANVRAGEN EN BETALINGEN 
 
Art. 4. De huurprijzen worden bepaald via een gemeentelijk retributiereglement, goedgekeurd door de 

gemeenteraad. 
 
Art. 5. Het gemeentebestuur stelt, mits betaling, de sportschuur ter beschikking van verenigingen, scholen en 

individuele gebruikers voor sport- en culturele activiteiten, privéfeesten, verenigingsfeesten, recepties, 
uitvaarten, prijsuitreikingen, kinderfeesten, film- en theatervoorstellingen en commerciële 
tentoonstellingen. 

 
Art. 6. Alle aanvragen tot gebruik van de sporthal moeten gericht worden aan het gemeentebestuur. De 

verhuring gebeurt als volgt: 
a) Vaste verhuring (meer dan 30 weken per jaar): 

    De verhuring gebeurt in overleg met de gebruikers. 
b) Occasionele verhuring: 

Deze moet vooraf schriftelijk of via e-mail aangevraagd worden (maximaal één jaar voor de 
activiteit). 
Wijzigingen moeten minstens één dag vooraf gemeld worden aan het gemeentebestuur.  
Annulering nadien sluit de betaling van de vergoeding niet uit. 

 
 Vanaf de ingebruikname van het digitaal platform bij het gemeentebestuur, zal een aanvraag enkel 

nog digitaal kunnen. 
 
Art. 7. Bij het toekennen van de verhuring zal de prioriteit worden toegekend in de volgende rangorde: 
 
 1. organisaties van de gemeente 
 2.  organisaties van vaste gebruikers  
 2. éénmalige activiteiten (datum van aanvraag)  
 
  Betalingswijze : via factuur aan het gemeentebestuur van Berlaar 
 
II. GEBRUIKSVOORWAARDEN 
 
Art. 8. Het gebruik van de accommodatie omvat het gebruik van de zaal, de toog, de keuken, het sanitair en 

de tafels en stoelen in de bergruimte welke eigendom zijn van de gemeente, dit alles maar zolang als 
nodig.   

 Het gemeentebestuur is bevoegd omtrent dit alles te oordelen en beslissingen te treffen en desnoods 
aanvullende richtlijnen te geven. 

 
Art. 9. Bij occasionele verhuringen wordt de sleutel van de sportschuur opgehaald op het gemeentehuis.  De 

sleutel wordt de eerste werkdag na de activiteit terug bezorgd.  Bij vaste verhuring krijgt de huurder de 
sleutel de ganse periode ter beschikking. 

 
Art. 10. De gebruiker mag geen andere bestemming geven aan de inrichting dan deze vermeld op het 

reserveringsformulier.  Onderverhuring van de zaal of terreinen is verboden.   
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 De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk tegenover derden. Hij is verplicht tot betaling van alle 
mogelijk verschuldigde taksen, belastingen, auteursrechten, enz. 

 
Art. 11. Bij het gebruik van de sporthal is het reglement van inwendige orde van toepassing : 
 
 a. Er geldt een algemeen rookverbod in gans het sportcomplex. 
 b. De volgende gebruiker mag de sportzaal pas betreden op het tijdstip dat de huurtijd aanvangt. 
 c. Na gebruik moet de sportschuur netjes achtergelaten worden. 

d. Alle materiaal en/of toestellen moeten met respect behandeld worden en moeten na het   
beëindigen van de activiteit op de daarvoor aangeduide plaats worden teruggezet. 

e. Toeschouwers mogen de sportzaal betreden mits de uitdrukkelijke toestemming van de 
gebruikers. 

f. Na gebruik worden de kleedkamers netjes achtergelaten (het water aftrekken naar de putjes, 
afval in de vuilbakken). Alle persoonlijke bezittingen worden op eigen verantwoordelijkheid 
achtergelaten in de kleedkamer. 

g. Vegen is verplicht. Vuil moet bijeen worden geborsteld en op de juiste plaats gedeponeerd 
worden. Gebruikte materialen (o.a. keukenmateriaal) moeten proper en op de juiste plaats 
worden gezet.  

 
Art. 12.  Het gemeentebestuur kan de verleende toelating betreffende het gebruik van de sportzaal wijzigen of 

intrekken. Het gemeentebestuur is gemachtigd de sportschuur te sluiten en het gebruik ervan te 
verbieden om redenen van overmacht, herstellingswerken, veiligheid of elke andere verantwoorde 
reden. 

 
III. VERANTWOORDELIJKHEID 
 
Art. 13. Het gemeentebestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welke schade van 

lichamelijke of stoffelijke aard naar aanleiding van de toegestane activiteiten of het gebruik van de 
sportschuur en de uitrustingen. 

 Zij kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke 
bezittingen, sportkledij, sportmateriaal, enz. 

 
Art. 14. De gebruiker maakt gebruik van de zaal binnen de grenzen van de hem verleende toelating en op 

eigen risico. De gebruiker is verantwoordelijk voor iedere schade die door hem, zijn leden of zijn 
bezoekers aan de infrastructuur, de aanhorigheden en uitrusting wordt toegebracht.  In geval 
beschadigingen worden vastgesteld, wordt een verslag opgemaakt en zullen de onkosten verhaald 
worden op de verantwoordelijke gebruiker 

 De toegebrachte schade moet aan het gemeentebestuur gemeld worden en de herstellingskosten en 
de poetsuren zullen op het eerste verzoek integraal moeten vereffend worden. 

 Bij vernieling of beschadiging kan de verdere terbeschikkingstelling van de infrastructuur ontzegd 
worden. 

 
Art. 15. Verenigingen of personen die bij het betreden van de sportschuur vernielingen of beschadigingen 

vaststellen moeten dit onmiddellijk aan het gemeentebestuur melden (beschrijving van de schade via 
voicemailbericht op GSM-nummer 0473 92 38 72 of email naar info@berlaar.be). Bij gebrek hieraan 
kunnen zij zelf verantwoordelijk gesteld worden indien na hun vertrek dergelijke zaken vastgesteld 
worden. 

 
Art. 16 Elke huurder is eveneens afvalverantwoordelijke (vaste verenigingen duiden iemand aan).  Deze 

persoon staat in voor de opvolging van het verwijderen in de voorziene vuilbakken van alle afval, 
geproduceerd tijdens de huurperiode (zie Art. 18). 

 
Art. 17 Het maximaal aantal toegelaten personen in de sportschuur bedraagt 220 personen.   
 
Art  18 Over heel de sportaccommodatie is het verboden : 
 * Afval te laten rondslingeren. Voor rest- en pmd-afval zijn er specifieke afvalbakken voorzien. 

Voor grote sportevenementen dient de organisatie een afvalplan op te stellen, waaruit blijkt 
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dat voldoende afvalrecipiënten worden voorzien (zie modelformulier afvalplan, te verkrijgen 
via de milieudienst). De organisator is verantwoordelijk voor het correct sorteren van het 
afval. Het niet naleven van het afvalbeleid kan worden bestraft aan de hand van het 
gemeentelijk belastingsreglement op het sluikstorten.  

 * lawaaimakende toestellen of voorwerpen te gebruiken, tenzij toelating van het 
gemeentebestuur is verkregen 

 
 
IV. TOEZICHT 
 
Art. 19. Het gemeentebestuur heeft de ruimste toezichtsmacht in de sporthal en de aanhorigheden. Zij mag 

zelfs personen bevelen de gebouwen en de sportterreinen te verlaten. 
  
V. VARIA 
 
Art. 20. Het is verboden binnen het gemeentelijk sportcentrum vaste of ambulante handel te drijven, 

koopwaren uit te stallen of reclame te maken zonder schriftelijke toestemming van het 
gemeentebestuur.  Publiciteit op de kleding is toegelaten. 

 
Art. 21. Dit reglement is raadpleegbaar via de gemeentelijke website. Het zal tevens uitgehangen worden in de 

sportschuur. Aan iedere vaste gebruiker zal een exemplaar overhandigd worden. 
 
Art. 22 Dit reglement ontheft u niet van andere reglementen of wetgeving 
 
 
DOOR HET GEBRUIK VAN DE SPORTACCOMMODATIE VERKLAART MEN ZICH AKKOORD MET DIT 
REGLEMENT. 
 
 IEDERE BEZOEKER WORDT VERONDERSTELD HET REGLEMENT TE KENNEN EN DIENT HET STRIKT 
TOE TE PASSEN. 
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17 2016_GR_00097 Opmaak van reglementen - huishoudelijk reglement van 
de zalen van de Gemeentelijke Basisschool - 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeenteraad keurde op 15 juni 2010 (punt 20) het huishoudelijk reglement op het gebruik van 
de turnzaal van de gemeentelijke basisschool (afdeling Heikant 1) door individuele personen, 
verenigingen en onderwijsinrichtingen goed.

Argumentatie
De gemeente wil haar gebouwen maximaal benutten door deze na intern gebruik open te stellen voor 
allerhande initiatieven van burgers en verenigingen.  Daarvoor zijn wel afspraken nodig.

Wetgeving
 grondwet (meerbepaald artikel 173)
 gemeentedecreet van 15 juli 2015

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement op het gebruik van de zalen van de 
Gemeentelijke Basisschool (afdelingen centrum en Heikant), goed.

Bijlagen
 Huishoudelijk reglement zalen van de gemeentelijke basisschool.pdf



Huishoudelijk reglement zalen van de gemeentelijke basisschool 
(afdelingen Centrum en Heikant) 

  
Art.1 Dit reglement is van toepassing op volgende zalen: 
 Gemeentelijke basisschool Berlaar (afdeling Centrum), Pastorijstraat 60 
 - polyvalente ruimte 
 - turnzaal 
 Gemeentelijke basisschool Berlaar (afdeling Heikant), Aarschotsebaan 60  
 - turnzaal 
 - refter 
 
 De zalen zijn enkel toegankelijk na reservatie. 
 
Art. 2 Iedereen die de zalen betreedt, wordt geacht dit reglement te kennen en er zich aan te houden. 

Het overtreden van dit reglement kan tot onmiddellijke wegzending uit het gebouw leiden. 
 
Art. 3 De zalen worden beheerd door het gemeentebestuur. 
 
I. GEBRUIKSAANVRAGEN EN BETALINGEN 
 
Art. 4 De huurprijzen worden bepaald via een gemeentelijk retributiereglement, goedgekeurd door de 

gemeenteraad. 
 
Art. 5 Het gemeentebestuur stelt, mits betaling, de gevraagde zaal ter beschikking van verenigingen en 

individuele gebruikers voor een in het reserveringsformulier vooropgesteld doel (enkel 
vrijetijdsrecreatie).  

 Voor humanitaire doelen i.s.m. het gemeentebestuur kan door het college een uitzondering 
gemaakt worden op deze retributie en het vooropgesteld doel. 

Art. 6 Alle aanvragen tot gebruik van de zalen moeten gericht worden aan het gemeentebestuur. De 
verhuring gebeurt als volgt: 
a) Vaste verhuring (meer dan 30 weken per jaar): 
De verhuring gebeurt in overleg met de gebruikers. 
b) Occasionele verhuring: 
Deze moet vooraf schriftelijk of via e-mail aangevraagd worden (maximaal één jaar voor de 
activiteit). 
 
Wijzigingen moeten minstens één dag vooraf gemeld worden aan het gemeentebestuur.  
Annulering nadien sluit de betaling van de vergoeding niet uit. 

 
Vanaf de ingebruikname van het digitaal platform bij het gemeentebestuur, zal een aanvraag 
enkel nog digitaal kunnen.  
 

Art. 7 Bij het toekennen van de verhuring zal de prioriteit worden toegekend in de volgende rangorde  
 
 1.  organisaties van de gemeente 
 2.  organisaties van vaste gebruikers (zoals sportverenigingen e.d.) 
 3. occasionele gebruikers (datum van aanvraag) 
 
  Betalingswijze : via factuur aan het gemeentebestuur van Berlaar 
 
II. GEBRUIKSVOORWAARDEN 
 
Art. 8 Het gebruik van de accommodatie omvat enkel het gebruik van de gevraagde zaal (het 

onroerend goed).  In geval van de turnzaal: ook het groot sportmateriaal en de kleedkamers. 
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Art. 9 Bij occasionele verhuringen wordt de sleutel van de gevraagde zaal opgehaald op het 

gemeentehuis.  De sleutel wordt de eerste werkdag na de activiteit terug bezorgd.  Bij vaste 
verhuring krijgt de huurder de sleutel de ganse periode ter beschikking. 

 
Art. 10 De gebruiker mag geen andere bestemming geven aan de inrichting dan deze vermeld op het 

reserveringsformulier.  Onderverhuring van de zaal of terreinen is verboden.  
  
 De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk tegenover derden. Hij is verplicht tot betaling van alle 

mogelijk verschuldigde taksen, belastingen, auteursrechten, enz. 
 
Art. 11 Bij het gebruik van de zaal is het reglement van inwendige orde van toepassing : 
 

a. Er geldt een algemeen rookverbod op gans het schoolgebied. 
b. De volgende gebruiker betreedt de zaal pas op het tijdstip dat de huurtijd aanvangt. 
c. De turnzaal wordt alleen betreden met gepast sportschoeisel dat netjes is en geen strepen 

maakt. 
d. Na gebruik wordt de zaal netjes achtergelaten. 
e. Alle meubilair, materiaal en/of toestellen moeten met respect behandeld worden en 

moeten na het beëindigen van de activiteit op de daarvoor aangeduide plaats worden 
teruggezet. 

f. Toeschouwers mogen de zaal betreden mits de uitdrukkelijke toestemming van de 
gebruikers. 

g. Indien nodig veegt men de zaal bij het verlaten ervan.  
 
Art. 12  Het gemeentebestuur kan de verleende toelating betreffende het gebruik van de zaal wijzigen of 

intrekken. Het gemeentebestuur is gemachtigd de zaal te sluiten en het gebruik ervan te 
verbieden om redenen van overmacht, herstellingswerken, veiligheid of elke andere ver-
antwoorde reden. 

 
Art. 13 In de tijdsduur is begrepen het klaarzetten en opruimen van de zaal 
 
 Het gemeentebestuur kan uitzonderlijk de toelating verlenen om een aan de gang zijnde 

competitiewedstrijd te voltooien. Het is verboden voortijdig de zaal te betreden. 
 
III. VERANTWOORDELIJKHEID 
 
Art. 14 Het gemeentebestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welke schade 

van lichamelijke of stoffelijke aard naar aanleiding van de toegestane activiteiten of het gebruik 
van de zaal en de uitrustingen. 

 Zij kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van 
persoonlijke bezittingen, sportkledij, sportmateriaal, enz., 

 
Art. 15 De gebruiker maakt gebruik van de zaal binnen de grenzen van de hem verleende toelating en 

op eigen risico. De gebruiker is verantwoordelijk voor iedere schade die door hem, zijn leden of 
zijn bezoekers aan de infrastructuur, de aanhorigheden en uitrusting wordt toegebracht.  In geval 
beschadigingen worden vastgesteld, wordt een verslag opgemaakt en zullen de onkosten 
verhaald worden op de verantwoordelijke gebruiker 

 De toegebrachte schade moet aan het gemeentebestuur gemeld worden en de 
herstellingskosten en de poetsuren zullen op het eerste verzoek integraal moeten vereffend 
worden. 

 Bij vernieling of beschadiging kan de verdere terbeschikkingstelling van de infrastructuur ontzegd 
worden. 
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Art. 16 Verenigingen of personen die bij het betreden van de zaal vernielingen of beschadigingen 
vaststellen moeten dit onmiddellijk aan het gemeentebestuur melden (beschrijving van de schade 
via voicemailbericht op GSM-nummer 0473 92 38 72 of email naar info@berlaar.be). Bij gebrek 
hieraan kunnen zij zelf verantwoordelijk gesteld worden indien na hun vertrek dergelijke zaken 
vastgesteld worden. 

 
IV. TOEZICHT 
 
Art. 17 Het gemeentebestuur heeft de ruimste toezichtsmacht in de zalen en de aanhorigheden. Hij/zij 

mag zelfs personen bevelen de gebouwen en de zaal te verlaten. 
  
V. VARIA 
 
Art. 18 Over heel het domein is het verboden : 
 * Afval te laten rondslingeren. 
 * gelijk met welke voorwerpen ook, vreemd aan de activiteit, te werpen of welke tuigen ook te 

laten ontploffen of knallen. 
 
Art. 19 Het gemeentebestuur heeft het recht bijzondere maatregelen te treffen vereist door de 

omstandigheden of noodwendigheden.  
 
Art. 20 Huisdieren zijn op het ganse schoolgebied verboden. 
 
Art. 21 Dit reglement ligt steeds ter inzage op het gemeentebestuur. Het zal tevens uitgehangen worden 

in de zaal. Aan iedere vaste gebruiker zal een exemplaar overhandigd worden. 
 
Art. 22 Dit reglement ontheft u niet van andere reglementen of wetgeving 
 
DOOR HET GEBRUIK VAN DE ACCOMMODATIE VERKLAART MEN ZICH AKKOORD MET DIT REGLEMENT. 
 
 IEDERE BEZOEKER WORDT VERONDERSTELD HET REGLEMENT TE KENNEN EN DIENT HET STRIKT 
TOE TE PASSEN. 
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Ruimte
Mobiliteit

18 2016_GR_00077 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - Proefproject " Vervoersregio 
Mechelen": deelname - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeente Berlaar nam in het verleden reeds deel aan de samenwerkingsovereenkomst 
"Bovenlokaal vrachtroutenetwerk". Hierbij werden de routes van het vrachtvervoer in onze regio in 
kaart gebracht en onderzocht of het vrachtvervoer niet via de grote wegen (snelwegen) kon omgeleid 
worden. Dit om onder meer het sluipverkeer in de kleinere gemeenten te beperken  en de 
verkeersstromen te bevorderen. Inmiddels werd de samenwerkingsovereenkomst stopgezet.

Ondertussen ontstond het idee om mobiliteit in Vlaanderen niet als één groot project te bekijken maar 
op te delen in drie regio's, waarbij iedere regio zijn eigen problemen en doelstellingen in kaart kan 
brengen. De gemeente Berlaar is gelegen in éen van de 3 regio's, nl deze van Mechelen. 

Argumentatie
Omdat mobiliteit een interregionale aangelegenheid is en de gemeente Berlaar veel verkeer uit de 
regio Mechelen over haar grondgebied krijgt, is het noodzakelijk deel te nemen aan het proefproject, 
deelgebied "Vervoersregio Mechelen". Zo kan de gemeente haar steentje bijdragen aan het project en 
de mobiliteit in haar eigen gemeente bewaken.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 18 december 2015 houdende de goedkeuring van de 
conceptnota "Met basisbereikbaarheid naar een efficiënt en aantrekkelijk vervoersmodel in Vlaanderen 
dat optimaal tegemoet komt aan de globale en lokale vervoersvraag.

Het decreet van 8 juli 2016 houdende de invoering van een regelluw kader in functie van de 
proefprojecten basisbereikbaarheid.

Notulen
Dirk Aras wil weten wat Berlaar uit dit project wil halen. Zal De Lijn zich bijvoorbeeld soepeler 
opstellen? Is de afstemming van de bussen op het treinvervoer opnieuw bespreekbaar?

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat De Lijn bezig was met een toekomstplan, maar dat is 
on hold gezet. Men is nu bereid om dit project mee gestalte te geven. Er moet vanuit de ruime 
vervoersregio gedacht worden. Minister Weyts heeft beloofd om dit goed op te volgen als basis voor 
een aantal belangrijke beslissingen. Vlaanderen wil resultaten zien.

Dirk Aras begrijpt dat er ruimer moet worden nagedacht over het vervoersbeleid, maar wijst erop dat 
Berlaar kampt met een slechtlopend belbusfenomeen, waarvoor het alternatief volgens Vlaanderen 
een taxidienst zou zijn. Hoe ziet Berlaar dat? Wat is de behoefte aan de belbus? Wat is de behoefte 
aan een taxidienst? Om welk publiek gaat het dan? Wordt er nagedacht over taxicheques? Het gaat 
hier om basisbereikbaarheid. Berlaar moet het doen met één buslijn en treinvervoer. Zelfs de 
behoeften zijn niet gekend.
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Burgemeester Walter Horemans geeft mee dat het aangeduide studiebureau een aftoetsing voorziet in 
elke gemeente. Er zullen onderzoeken en bevragingen opgezet worden; daarnaast is er al wat 
cijfermateriaal beschikbaar, onder meer omtrent belbussen. Alles wordt in kaart gebracht.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het proefproject "vervoersregio Mechelen" en de vraag tot 
deelname van de gemeente Berlaar. Het proefproject geeft gevolg aan de beslissing van de Vlaamse 
Regering over de conceptnota " Met basisbereikbaarheid naar een efficiënt en aantrekkelijk 
vervoersmodel in Vlaanderen dat optimaal tegemoet komt aan de globale en lokale vervoersvraag" 
(VR 2015 1812 DOC.1446/1BIS).

Artikel 2
De gemeenteraad besluit om het proefprojectvoorstel "vervoersregio Mechelen", zoals door de 
voorzitter Guido Vanganée en co-voorzitter Frank Leys op de opstartvergadering op 1 juli 2016 
geformuleerd, principieel te ondersteunen.

Artikel 3
De gemeenteraad besluit principieel om deel te nemen aan het proefproject " Vervoersregio 
Mechelen", aan de overlegorganen (o.a. werkgroep intergemeentelijk mobiliteitsplan, vergadering 
vervoersregioraad Mechelen) die in dit kader zullen worden opgericht en om binnen de gemeente 
beschikbare relevante informatie ter beschikking te stellen van het proefproject.

Artikel 4
De gemeenteraad besluit om akkoord te gaan met de voorlopige werkmethode zoals de aanstelling 
van het "college Vervoersregio Mechelen" (Burgemeesters van Mechelen, Londerzeel, Heist-op-den-
Berg, Puurs en Bonheiden), klankbordgroepen en de mobiliteitsconferentie voor raadsleden en 
belanghebbenden.

Artikel 5
De gemeenteraad besluit om akkoord te gaan met de afbakening van het proefproject met inbegrip 
van volgende gemeenten en belanghebbenden:

Stad Mechelen, stad Lier, Gemeente Bonheiden, gemeente Sint-Katelijne-Waver, gemeente Duffel, 
gemeente Heist-op-den-Berg, gemeente Hulshout, gemeente Berlaar, gemeente Nijlen, gemeente 
Willebroek, gemeente Sint-Amands, gemeente Puurs, gemeente Bornem, gemeente Putte, gemeente 
Boortmeerbeek, gemeente Keerbergen, gemeente Zemst, gemeente Kapelle-op-den-Bos, gemeente 
Londerzeel, NMBS, Infrabel, De Lijn, De betrokken Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer ( MAV's), 
AWV, Provincie Antwerpen, Provincie Vlaams-Brabant en MOW. 

Openbare werken
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19 2016_GR_00099 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
Goedkeuring bestek en gunningswijze voor de aanleg 
fietspad langsheen Berlaarsesteenweg en 
Kesselsesteenweg - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeenteraad keurde op 20 maart 2012 de samenwerkingsovereenkomst met gemeente Nijlen 
goed om het fietspad langs de Berlaarsesteenweg en Kesselsesteenweg aan te leggen.  In deze 
samenwerkingsovereenkomst werd gemeente Nijlen als opdrachtgevend bestuur aangeduid.

Het college van burgemeester en schepenen stelde op 26 april 2012 het studiebureau Antea Belgium 
nv, Posthofbrug 10 te 2600 Berchem, aan voor het ontwerp van het fietspad.

Argumentatie
Antea Belgium nv, Posthofbrug 10 te 2600 Berchem maakte het bestek "Aanleg fietspad langsheen 
Berlaarsesteenweg en Kesselsesteenweg" met alle bijlagen en plannen op en stelt voor om de 
opdracht te gunnen bij wijze van open aanbesteding.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 486 632,35 euro exclusief btw en 588 825,14 euro 
inclusief btw.

 

Wetgeving
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikel 5, §2.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Financiële informatie
Financiële informatie
Actie:

1419/004/002/002/001

Beleidscode en algemeen rekeningnummer:
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GEM/22498007/0200

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt bovengenoemde opdracht goed voor gunning bij wijze van open 
aanbesteding.

Artikel 2
De gemeenteraad keurt het bestek "Aanleg fietspad langsheen Berlaarsesteenweg en 
Kesselsesteenweg" inclusief alle plannen en bijlagen en de raming voor het gedeelte van gemeente 
Berlaar goed.  De lastvoorwaarden zijn vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen 
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  De raming voor het gedeelte van 
Berlaar bedraagt 486 632,35 exclusief btw en 588 825,14 inclusief btw.

Artikel 3
Het dossier wordt ter goedkeuring ingediend bij de subsidiërende overheid.

Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan gemeente Nijlen.

Bijlagen
 223906 - Bijzonder bestek versie dd 18-11-2016.doc
 160744_VGP_ 2016-10-18.pdf
 223906-5004_ONT_(1) INH_2016-11-18.pdf
 223906-5004_ONT_(2) SIT_2016-11-18.pdf
 223906-5004_ONT_(3) INPL_2016-11-18.pdf
 223906-5004_ONT_(4.1) BT_2016-11-18.pdf
 223906-5004_ONT_(4.2) BT_2016-11-18.pdf
 223906-5004_ONT_(4.3) BT_2016-11-18.pdf
 223906-5004_ONT_(4.4) BT_2016-11-18.pdf
 223906-5004_ONT_(4.5) BT_2016-11-18.pdf
 223906-5004_ONT_(4.6) BT_2016-11-18.pdf
 223906-5004_ONT_(5.1) W&amp;R_2016-11-18.pdf
 223906-5004_ONT_(5.2) W&amp;R_2016-11-18.pdf
 223906-5004_ONT_(5.3) W&amp;R_2016-11-18.pdf
 223906-5004_ONT_(5.4) W&amp;R_2016-11-18.pdf
 223906-5004_ONT_(5.5) W&amp;R_2016-11-18.pdf
 223906-5004_ONT_(5.6) W&amp;R_2016-11-18.pdf
 223906-5004_ONT_(6.1) TD_2016-11-18.pdf
 223906-5004_ONT_(6.2) TD_2016-11-18.pdf
 223906-5004_ONT_(7.1) DP_2016-11-18.pdf
 223906-5004_ONT_(7.2) DP_2016-11-18.pdf
 223906-5004_ONT_(7.3) DP_2016-11-18.pdf
 223906-5004_ONT_(7.4) DP_2016-11-18.pdf
 223906-5004_ONT_(8) TDP_2016-11-18.pdf
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 223906-5004_ONT_(9) ONTBOSSING_2016-11-18.pdf
 1603397-1.pdf
 1603397-1a.pdf
 1603397-2.pdf
 1603397-3.pdf
 1603397-4.pdf
 1603716-1.pdf
 1603716-1a.pdf
 1603716-2.pdf
 1603716-3.pdf
 2304373002 Technisch verslag - deel Berlaar.pdf
 2304373002 Technisch verslag - deel Nijlen.pdf
 Algemeen werfreglement.pdf

20 2016_GR_00098 Opvolging van beleidsplannen en -uitvoering - 
hulpverleningszone Rivierenland - beleidsplan hoofdstuk 
6: gemeentelijke fiche - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
In het voorgestelde beleidsplan gepresenteerd op 2 september 2016 was hoofdstuk 6 nog niet 
uitgewerkt. 

De wetgeving voorziet een hoofdstuk 6 in een beleidsplan van een hulpverleningszone (met als titel 
"toepassing van de zonale doelstellingen op gemeentelijk niveau") als het beleidsplan een bijzonder 
impact heeft op een gemeente ten opzichte van de andere gemeenten van de zone, door bv. de bouw 
of schrapping van een kazerne, de verandering van het niveau van dienstverlening.

Hierdoor hebben gemeenten de garantie dat zij geraadpleegd worden bij een bijzonder effect voor de 
gemeente, veroorzaakt door het beledisplan van de hulpverlengingszone.

Het gemeentelijk luik van het meerjarenbeleidsplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraden van de zone. Bij gebrek aan goedkeuring binnen de 40 dagen na het nemen van het 
besluit wordt de gemeenteraad geacht zijn goedkeuring gegeven te hebben. 

Indien de gemeenteraad geen akkoord bereikt, wordt door de gouverneur een overleg georganiseerd 
tussen de zone en de betrokken gemeente. Als dit overleg geen akkoord oplevert, neemt de 
gouverneur de beslissing. De raad of gemeenteraad kan binnen de 20 dagen hiertegen beroep 
instellen bij de minister. De minister doet uitspraak binnen de 40 dagen. Bij gebrek aan een beslissing 
binnen die termijn, wordt de beslissing van de gouverneur definitief.

De leden van het zonecollege hebben aan de leden van de zoneraad de mogelijkheid geboden om 
voor de gemeentelijke fiche advies in te winnen binnen de gemeentelijke structuur alvorens deze voor 
te leggen voor goedkeuring of aktename door de gemeenteraad. 

Tijdslijn:

- zoneraad 7 oktober 2016: aktename van de gemeentelijke fiches

- voor zoneraad 4 november 2016: mogelijkheid tot gemeentelijke adviesronde
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- zoneraad 4 november 2016: goedkeuring gemeentelijke fiches

- gemeenteraden: beslssing uiterlijk 40 dagen na 4 november 2016

Argumentatie
Op basis van het goedgekeurde beleidsplan is er de noodzaak een gemeentelijke fiche op te maken 
voor de volgende gemeenten omwille van de herlocalisatie van kazernes op het grondgebied van de 
gemeente:

- Mechelen

- Boom

- Niel

- Willebroek

- Heist-op-den-Berg

Omwille van de aanpassing van de dienstverlening (weliswaar gunstig) is er een noodzaak om een 
gemeentelijke fiche op te maken voor:

- Aartselaar

- Schelle

- Bonheiden

- Sint-Katelijke-Waver

Een gemeentelijke fiche hoeft niet enkel als een wettelijke verplichting beschouwd te worden. Het is 
tevens een mogelijkheid voor een burgemeester om de gemeentelijke beleidsorganen te informeren 
over de hulpverleningszone en de operationele betekenis ervan voor de eigen gemeente. Daarom zijn 
ook voor de andere gemeenten een gemeentelijke fiche opgemaakt ter kennisgeving.

Elke fiche heeft dezelfde opbouw:

- basis en uitgangspunten van het beleidsplan

- strategische doelstellingen

- middelen

- dienstverlening in de gemeente

   - de gemeente: korte beschrijving van de situatie

   - risicoprofiel van de gemeente

   - dienstverlening algemeen

   - dienstverlening - parameter opkomsttijd

   - benodigde middelen:
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      - parameter kostprijs

      - parameter bezetting

      - parameter ligging van de post in de zone

      - parameter materieel

Bovenstaande opbouw werd ook gehanteerd in de toelichting voor de gemeenteraadsleden op 29 
september 2016 over beleidsplan 2017, begrotingswijziging 2016 en ontwerpbegroting 2017.

Wetgeving
KB van 24 april 2014 tot vaststelling van de minimale inhoud en de structuur van het 
meerjarenbeleidsplan van de hulpverleningszone.

Wet Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 23.

Regelgeving: bevoegdheid
Het college is bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet

Notulen
Dirk Aras heeft begrepen uit de fiche dat de verdeling van materieel en de uitbreiding van het korps 
aandachtspunten zijn. Daarnaast merkt hij op dat uit het ontwerp van raadsbesluit blijkt dat het om 
een beslissing gaat, niet om een kennisname. Na de goedkeuring van de fiche op 4 november had de 
gemeenteraad hier veertig dagen tijd voor. Deze termijn is dus overschreden.

Burgemeester Walter Horemans geeft aan dat dit punt eigenlijk een kennisname is; dat werd ook zo 
gecommuniceerd door de zoneraad. Er is echter niks mis met een goedkeuring van de gemeentelijke 
fiche.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de gemeentelijke fiche van de gemeente van het beleidsplan van 
Hulpverleningszone Rivierenland.

Artikel 2
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de zonesecretaris van Hulpverleningszone 
Rivierenland.

Bijlagen
 20161104_Bijlage 6_ Berlaar_v1.0.pdf
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Inleiding 

Op basis van het Koninklijk Besluit van 15 mei 2007 Civiele Veiligheid werd op 5 januari 2015 de 
hulpverleningszone Rivierenland opgericht. De zone is verantwoordelijk voor een passende 
dienstverlening voor 19 gemeenten. Elke zone wordt bestuurd door een zoneraad en een 
zonecollege . De zoneraad bestaat uit alle burgemeesters van de zone, het college bestaat 5 
burgemeesters.  

Het beleidsplan van de Hulpverleningszone Rivierenland beschrijft welk beleid de 
hulpverleningszone in haar eerste beleidsperiode zal voeren. De eerste beleidsperiode is om twee 
redenen speciaal: enerzijds gaat het om een korte beleidsperiode (van 2016 tot 2019), anderzijds 
gaat het om de start van de zonale werking. Die zonale werking houdt in dat de 15 
brandweerkorpsen hun werking integreren voor de dienstverlening aan de 19 betrokken steden 
en gemeenten van de zone. We werken gemeentegrensoverschrijdend en we streven naar een 
gelijke kwaliteitsdekking. 

Het Koninklijk Besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de minimale inhoud en structuur van 
het meerjarenbeleidsplan, voorziet dat het beleidsplan een hoofdstuk 6 dient te bevatten als het 
beleidsplan een bijzondere impact heeft op een gemeente ten opzichte van de andere gemeenten 
van de zone.  

 

Berlaar in het beleidsplan van de hulpverleningszone Rivierenland 
Voor de gemeente Berlaar is er geen bijzondere impact op basis van het beleidsplan.  
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Hieronder schetst de hulpverleningszone ter kennisgeving voor de gemeenteraad van 
Berlaar de beleidsopties die de zoneraad bepaald heeft. 

Basis en uitgangspunten van het beleidsplan 
 

Een uitgewerkte risicoanalyse vormt een rationele vertrekbasis voor de rest van het beleidsplan.  

De risicoanalyse voor de zone werd uitgewerkt via een softwareprogramma dat aangereikt werd 
door de FOD Binnenlandse Zaken. De tool werd gebruikt om de basistaken in kaart te brengen , 
evenals enkele specialistische taken.  

Het totaal risicobeeld werd in kaart gebracht, met factoren zoals brandrisico’s, terrein en wegen, 
kadastergegevens, beschikbaar materieel en personeel, aanrijtijden, bevolkingsaantallen,…; 
Bovendien is er gekeken naar de statistieken van de laatste jaren, het aantal en type van objecten 
in de gemeenten, het aantal objecten waar versterkte uitruk nodig is, het aantal objecten waar 
een ladderwagen noodzakelijk is, de frequentie van interveniëren, …. . 

De globale risicodichtheid (GRD) werd bepaald in de zone. Deze geeft risicograden per type 
gebied weer op basis van objecten en statistieken van de laatste 5 jaar (binnenbranden, 
buitenbranden en andere dringende interventies).   

De GRD geeft voor een gebied weer of er een zeer lage risicodichtheid (gebied met weinig 
interventies) of  zeer hoge risicodichtheid (gebied met zeer veel interventies) is. 
De opkomsttijd voor risicovolle objecten is in alle gebieden dezelfde. 

De risicoanalyse is eveneens afgetoetst aan vroegere opgemaakte studies (Soresma, Mechelen, 
Heist op den Berg), gegevens van de 100 centrale en het uitzetten van de uitgevoerde interventies 
van de laatste 5 jaar. 

De fundamenten van de repressieve zorg moeten vooral berusten op voldoende middelen, 
voldoende gekwalificeerd personeel, opkomst en uitruktijden en de organisatie van de uitruk. 

 

De belangrijkste conclusies van die risicoanalyse zijn de volgende: 

- Opkomsttijden: 
Gemiddeld genomen scoort de zone qua opkomsttijd in geval van interventie goed. Maar 
als we de resultaten gedetailleerd bekijken, merken we dat er onaanvaardbare risico’s 
bestaan.  

o Het niveau van dienstverlening is binnen de zone zeer divers. 
o Er zijn in de huidige situatie vrij veel “rode punten”. Dit zijn objecten waar we niet 

binnen de vooropgestelde normtijd aankomen.  
o Er is een concentratie van rode punten rond specifieke zones, duidelijke 

risicogebieden dus. 
- Locatie van de kazernes:  

De risicoanalyse toont aan dat 1 op de 3 kazernes vanuit zonaal perspectief niet goed 
gelegen is.  

o In het oosten van de zone zijn de posten goed verspreid. Het zuiden van de 
gemeente Heist op den Berg wordt echter onvoldoende afgedekt.  

o In het centrum is de post Mechelen niet goed gelegen om het gebied dat zou 
moeten afgedekt worden te bestrijken.  

o In het westen van de zone liggen de posten Boom en Niel te dicht bij elkaar 
waardoor er een gebied is dat door deze posten dubbel wordt afgedekt. 
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- Bezetting:  
De risicoanalyse geeft aan dat er enkele obstakels een adequate bezetting verhinderen: 

o Er zijn in vrij veel posten onvoldoende vrijwilligers om per post een uitruk te 
kunnen garanderen binnen de normtijden. 

o De post Mechelen biedt een te weinig flexibele bezetting om in een 
netwerkmodel te integreren. 

Bij de uitwerking van de zonale doelstellingen werd de redenering opgebouwd vanuit de volgende 
uitgangspunten:  

- De hulpverleningszone krijgt in de nieuwe wetgeving een ruimer takenpakket toebedeeld 
dan voorheen (zachte preventie, evaluatie, eigen administratie, ...). 

- Het nieuwe statuut van de medewerkers vermindert bovendien het aantal beschikbare 
operationele uren en verhoogt de kost ervan. De loonkost van het personeel is met 
ongeveer 2 miljoen euro gestegen ten opzichte van de jaren voor de zonevorming. 

- De burgemeesters van de gemeenten en steden van de zone aanvaarden geen status quo. 
Ze verwachten een meer gelijkwaardige dienstverlening. Onderlinge verschillen moeten 
geminimaliseerd worden. Tegelijk mogen de ‘best bediende’ gemeenten en steden ook 
niet inboeten qua dienstverlening. 

- Met de nieuwe zonale aanpak moet het mogelijk zijn om schaalvoordelen te realiseren en 
efficiëntiewinst te boeken. Hulpverlening mag niet ineens een pak meer kosten. 

 

Kortom: de werkingen van de vroegere posten gewoon verderzetten was uitgesloten. 

Strategische doelstellingen 
1. We creëren een daadkrachtige en multidisciplinaire hulpverleningsnetwerk dat zonaal denkt 

en handelt.  

a. Denken in termen van gemeenten en posten behoort tot het verleden. We nodigen alle 
betrokkenen uit om in zonaal verband te werken. Er wordt samengewerkt voor de 
basistaken, de specialisaties en de administratieve taken.  

b. We spelen complementariteit maximaal uit in een netwerk van posten. Op die manier 
vermijden we dubbel werk en dubbele investeringen. Voortaan hebben en doen we 
samen genoeg, waar we vroeger apart teveel hadden en besteedden.  

2. Op basis van het netwerkmodel verzekeren we een betere en gelijkwaardige zonale 
operationele dekking van basistaken voor iedereen,  inwoners en bezoekers, ongeacht waar 
ze zich bevinden in de zone (werk, school, winkel, …).  

a. Het aantal “rode vlekken” willen we substantieel terugdringen. De zone zal ernaar 
streven dat 99% van de beschermde objecten binnen de normtijden van de risicoanalyse 
bereikt kunnen worden.  
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b. Over de jaren heen zal daarvoor de bezetting in de verschillende posten in aantal en in 
samenstelling weloverwogen bijgestuurd worden. Dit is een sleutelelement om dit 
beleidsplan binnen het gegeven budgettaire kader te kunnen uitvoeren. 

c. Daarnaast zal de locatie van de kazernes bijgestuurd worden. We stellen een optimale 
werking vanuit 14 beter gelegen en voldoende uitgeruste posten voorop.  

d. Het verbeteren van de dienstverlening moet een globale vooruitgang zijn: een 
verbetering op de ene locatie mag geen achteruitgang op een andere locatie met zich 
meebrengen.  

3. Het netwerkmodel kan maar slagen door in te zetten op mensen, zowel 
beroepsmedewerkers als vrijwilligers. 

a. Veiligheid en welzijn van het operationeel personeel  willen we waarborgen, onder meer 
door te investeren in nieuwer materieel, uniforme procedures, evaluatiemechanismen, 
interne communicatie, enz. 

b. We zorgen voor fittere en beter opgeleide medewerkers. 

c. We combineren in de hele zone de voordelen van het werken met beroepsmedewerkers 
met de voordelen van het werken met vrijwilligers. We behouden het aantal 
beroepskrachten en breiden de pool van vrijwilligers nog uit. 

4. Het financiële plaatje willen we onder controle houden.  

a. Als een goede huisvader worden alle middelen optimaal beheerd, op basis van nieuwe, 
transparante zonale procedures en afspraken. 

b. Doelstellingen en opdrachten voeren we uit op een kostenefficiënte wijze binnen het 
afgesproken financiële kader. 

c. We realiseren de vooropgestelde schaalvoordelen onder meer door aankoop in grotere 
volumes tegen scherpere prijzen, en door het gericht wegsnijden van overbodig 
materieel. 

5. We willen risico’s vooral voorkomen.  

a. Alles begint immers bij het voorkomen van onveiligheid door het structureel aanpakken 
van risicovolle situaties. 

b. We kiezen voor een uniforme, zonale aanpak van het preventiewerk, en vullen die aan 
met de efficiënte uitvoering van onze nieuwe sensibiliseringsopdracht. 

c. Zolang de verschillen in dienstverleningsniveau bestaan, richten we onze aandacht op 
het vlak van sensibilisering en preventie bij uitstek op de minst bediende regio’s. 
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Middelen 
De belangrijkste middelen die we zullen aanwenden om de doelen te realiseren zijn: 

- Het opzetten van een zonale dispatch met een beschikbaarheidsmodule. 
- Het uitwerken van een heus VTO-beleid, waardoor er veel intenser ingezet wordt op 

opleidingen en oefeningen. 
- Het maken of updaten van uniforme zonale procedures voor alle aspecten van de 

werking. 
- De geleidelijke uniformisering van voertuigen en materialen. 
- Het opmaken van zonale afspraken rond dagindeling, officier-van-dienst systeem, 

vrijwilligersbeleid, enz. 
- Het optimaliseren van de specialisaties binnen de zone. 
- Het zonaal en efficiënt organiseren van de koude en ondersteunende taken. 

 

Dienstverlening in de gemeente Berlaar. 

De gemeente Berlaar 

De gemeente Berlaar is een groene gemeente en heeft ongeveer 11.174 inwoners (1/1/2015) en 
een oppervlakte van 24,7 km². 

In de gemeente ligt naast Berlaar zelf nog de deelgemeenten Gestel. De kleine dorpskern van 
Gestel ligt ten noordoosten van Berlaar -centrum, aan de Grote Nete en in het zuiden ligt het 
grote gehucht Berlaar-Heikant. De gemeente wordt doorkruist door een spoorlijn. 

De gemeente Berlaar had vroeger een gemeentelijk brandweerkorps dat de hele gemeente 
beschermde. De brandweer is gehuisvest op de Liersesteenweg 51 Berlaar in een recentelijk 
nieuw functioneel opgetrokken gebouw.(2010). 

Risicoprofiel Berlaar  

 
Uit de risicoanalyse blijkt dat Berlaar een gemiddelde risicodichtheid heeft. Het is een landelijke 
gemeente met beperkte sociaal-, culturele- en sportvoorzieningen, maar met weinig middelhoge 
gebouwen een groot industrieel bedrijf en een aantal KMO parken. 

Er zijn weinig objecten waar een versterkte uitruk noodzakelijk is. In totaal werden 5083 objecten 
voor de gemeente Berlaar opgenomen in de analyse. Daarvan zijn er slechts 15 die buiten de 
norm vallen inzake opkomsttijd. 

Uit de statistische gegevens van de posten (laatste 5 jaren) blijkt dat er gemiddeld in de gemeente 
Berlaar per jaar een 30 tal branden zijn en een 350 tal andere interventies. 

 
Op basis van bovenstaand risico profiel, gecombineerd met de risico profielen van de andere 18 

gemeentes werd onderstaande dienstverlening bepaald: 
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Dienstverlening algemeen 

Door de implementatie van een zonale werking kan elke burger en bezoeker van de gemeenten 
uit de zone rekenen op een meer uitgebreide dienstverlening. 

 
- Op elk niveau wordt een gegarandeerde snelle en adequate uitruk mogelijk. 
- In de zone zullen meer objecten binnen de normtijd of sneller afgedekt kunnen worden 

door het solidariteitsprincipe. 
- Bijkomend is een gegarandeerde tweede  en zelfs derde uitruk mogelijk. 
- Grootschalige interventies kunnen beter opgevangen worden via het netwerkmodel. 
- Door de optimalisatie van de locaties van kazernes over het grondgebied komt er een 

meer gelijkwaardige zonale dekking. 
- De risico’s kunnen in kaart gebracht worden en aangepakt. 
- Het preventiebeleid wordt op een hoger niveau getild.  
- Er is een zonale aanpak mogelijk van noodplannen en sleutelkluizen. 
- Sensibilisering van burgers met zachte preventie wordt een speerpunt. 
- Door schaalvergroting kan ingezet worden op minder én beter materieel. 

 
- De organisatie van de verschillende specialisaties, implementatie van een zonale 

dispatching en optimalisatie van de ondersteunende taken bieden een bredere 
dienstverlening voor burgers en medewerkers. 

- Een performante organisatie met een eenvormige administratie. 
 

Conclusie: het beleidsplan van de hulpverleningszone Rivierenland en de zonevorming biedt de 

gemeente Berlaar een verruimde algemene dienstverlening. 

Dienstverlening - parameter opkomsttijd 

In de prézoneraad van 12 september 2014 was er een unaniem akkoord om het servicelevel voor 
onze zone vast te leggen binnen een normtijd (opkomsttijd) van 13 minuten voor 85% van de 
dekking van de zonale objecten.  

De zoneleiding wilde gelijkwaardige dienstverlening over de hele zone garanderen en wilde ook 
vermijden dat de dienstverlening in bepaalde gemeenten erop achteruit zou gaan. Met de huidige 
beschikbare mensen en materieel stelt de leiding vast dat het mogelijk is om de lat hoger te 
leggen dan de bepaalde SLA van 85%. Mits aanpassing van het operationeel organisatiemodel wil 
de zoneleiding volgende SLA’s nastreven: 

 
- Maximale basisdekking: we bereiken 99% van de zonale objecten binnen de normtijden 

van de risicoanalyse met een eerste autopomp, bemand met 5 brandweermannen en 1 
onderofficier.  

- We hebben een tweede voertuig op plaats van het incident binnen de 18 minuten. 
- We zijn met een volledige uitruk ter plaatse binnen de 20 minuten. 
- Een tweede, gelijktijdige uitruk bereiken we binnen de 18 minuten met een eerste 

autopomp met 5 brandweermannen en 1 onderofficier. 
- We stemmen het preventiebeleid af op de objecten die buiten de normtijd vallen. 
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Hoofdstuk 6 – Berlaar   8 

 

 

Huidige SLA :   5083 objecten, waarbij 99,7% binnen de normtijd 

 

 

 

Toekomstige SLA:   situatie verandert in dekking niets.  

 

De gemeente zal afgedekt worden door 3 posten, Berlaar, Lier en Putte. De post Berlaar biedt gezien 
zijn centrale ligging ondersteuning aan andere posten van de zone.  

 

Conclusie: het beleidsplan van hulpverleningszone Rivierenland heeft geen impact op de 

opkomsttijden op het grondgebied Berlaar en bevestigt de rol van de post in het zonale 

netwerkmodel. 
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Hoofdstuk 6 – Berlaar   9 

 

 

De bovenstaande dienstverlening vereist een aantal middelen. 

Benodigde middelen  – parameter kostprijs 

De gemeente Berlaar draagt 2,1742% bij van het gemeentelijk aandeel in van 15.500.000 euro van 
het zonaal budget van 22.095.190 euro (in 2016) en dit is zo voorzien tot eind 2019.  

Dit betekent 336.350 euro per jaar voor de gemeente Berlaar. Dit bedrag verandert niet tijdens de 
huidige beleidsperiode. 

Dit betekent dat er tussen de steden en gemeenten bijkomende afspraken gemaakt worden over 
een specifieke dotatie voor wat betreft de huur, aankoop, bouw en verbouwing van 
brandweerkazernes en (vervangings)investeringen. 

 

Conclusie: het beleidsplan van hulpverleningszone Rivierenland  heeft voor de gemeente Berlaar 

als impact dat de gemeentelijke basisdotatie voor deze beleidsplan niet wijzigt. 

 

Benodigde middelen - parameter bezetting 

Het type bezetting van de post Berlaar, nl. als vrijwilligerspost in dag/nachtbezetting, blijft 
behouden. Dit impliceert een uitruktijd van 5 minuten, zowel overdag als ’s nachts door 
vrijwilligers. In realiteit is de uitruktijd vaak sneller. 

Om ten alle tijden een uitruk met een autopomp met 6 man te garanderen, willen we een grote 
groep vrijwilligers ter beschikking te hebben. We streven ernaar om op 3 jaar van 25  naar 42 
vrijwilligers te gaan in de post Berlaar. 

 

Conclusie: het beleidsplan van hulpverleningszone Rivierenland  heeft voor de gemeente Berlaar 

als impact dat het korps wordt uitgebreid naar 42 vrijwilligers voor een verhoogde garantie op 

uitruk vanuit de post Berlaar. 

 

Benodigde middelen– parameter ligging van de post in de zone 

De gemeente Berlaar wordt bediend vanuit de posten: 

- Berlaar 

- Putte  

- Lier 

Voor deze posten zijn geen wijzigingen van locatie voorzien in het beleidsplan. 

 

Conclusie: het beleidsplan van hulpverleningszone Rivierenland – parameter ligging van de post in 

de zone – heeft voor de gemeente Berlaar geen impact op de dienstverlening. 
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Hoofdstuk 6 – Berlaar   10 

 

 

Benodigde middelen– parameter materieel 

In het zonale netwerkmodel volstaat het om volgende materieel te voorzien in de post Berlaar om 
de dienstverlening te garanderen op basis van het risico profiel. 

De komende jaren zullen de basisvoertuigen in de post evolueren naar het volgende: 

- 1 autopomp 

- 1 reserve pomp 

- 1 tankwagen 

De cijfers van het wagenpark van het groot materieel zijn gebaseerd op de huidige toekomstvisie. 
Aanpassingen op basis van gemeentelijke ontwikkelingen zijn niet uitgesloten.  

De cijfers houden nog geen rekening met het onderzoek (zowel naar investeringen als naar 
praktische uitwerking) om in elke post een ladderwagen te voorzien in het kader van motivatie 
van vrijwilligers. 

Conclusie: het beleidsplan van hulpverleningszone Rivierenland   er met minder, maar moderner 

materieel gewerkt worden. De post zal voor groot en gespecialiseerd materieel beroep kunnen 

doen op het zonaal netwerkmodel. 
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21 2016_GR_00100 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - Politiezone Berlaar-Nijlen - 
Dotatie van de politiezone van het dienstjaar 2017  - 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De dotatie aan de politiezone dient jaarlijks te worden vastgesteld door de raad n.a.v. de goedkeuring 
van de budgetten. 

Argumentatie
De gemeentelijke bijdrage wordt vastgesteld op basis van het ontwerp van begroting van de 
politiezone Berlaar-Nijlen. 

Wetgeving
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus, in het bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en artikel 71, eerste lid. 

Koninklijk Besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling 
van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone. 

Omzendbrief PLP29 van 7 januari 2003 betreffende de gemeentelijke dotaties aan de politiezones. 

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Financiële informatie
Visum: Visum verleend

Motivering
2016/20 op 7 december 2016

Financiële informatie
Actie: 4.2.5.1

Beleidscode: 0400

Algemeen rekeningnummer: 64932050

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
- 18 stem(men) voor: Swa De Bakker; Silvain Vertommen; Rudy Nuyens; Ronald Van Thienen; Artur 
Issaev; Lies Ceulemans; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Ingeborg Van Hoof; Stefaan Lambrechts; 
Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Maria Vervloet; Leen Janssens; Koen Kerremans; Christophe 
De Backere; Walter Horemans
- 1 onthouding(en): Dirk Aras
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Besluit
Artikel 1
De bijdrage van de gemeente Berlaar zoals ingeschreven in de politiebegroting 2017, zijnde een 
toelage voor de gewone dienst van 1.264.966 euro wordt goedgekeurd en aan de politiezone Berlaar-
Nijlen toegekend. 

Artikel 2
De nodige kredieten worden voorzien in het budget van 2017 op de registratiesleutel 
2017/004/002/005/001/0400/64932050 voor de toelage voor de gewone dienst. 

Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, aan de financieel 
beheerder en aan de bijzonder rekenplichtige van de politiezone Berlaar-Nijlen. 

Financiën
Financiële dienst

22 2016_GR_00080 Beheer van patrimonium en openbaar domein - 
Herziening gemeentelijke borgstelling van 
financieringskredieten en/of -leningen - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeenteraad heeft in 2011 een waarborgsysteem goedgekeurd ter financiering van (in hoofdzaak) 
de ontwikkelingsprojecten van Igemo.  Voor onze gemeente gaat het over het ontwikkelingsproject 
kmo-zone 'De Hutten'.  De vaste waarborg (in totaal 7.175.000 euro voor alle vennoten samen) werd 
gekoppeld aan de decretale duurtijd van de intercommunale, zijnde 26 april 2021.

De variabele projectwaarborg is verbonden met de afronding van de ontwikkelingsprojecten.  Bij afloop 
van een project wordt ten aanzien van de desbetreffende gemeente de variabele waarborg vrijgegeven.

Na 5 jaar is de lijst met ontwikkelingsprojecten enkel maar aangegroeid.  Het globaal investeringsbedrag 
van IGEMO is bijgevolg verhoogd tot 104 miljoen euro.  Bijgevolg is het nodig de variabele 
projectwaarborg voor een aantal  gemeentelijke vennoten te herzien.

De raad van bestuur van Igemo heeft in zitting van 25 maart 2016 een ontwerp van herziening van de 
variabele projectwaarborg goedgekeurd.  Om de 'Project-waarborgpool' voldoende flexibel te maken en 
om te vermijden dat regelmatig opnieuw een besluit moet worden genomen stelt Igemo voor deze op 
20% van het huidige maximale investeringsbedrag (104 miljoen euro) te brengen, zijnde 20.800.000 
euro.  Het aandeel van Berlaar hierin bedraagt 996.053,88 euro (i.p.v. 1.727.626,72 euro tijdens de 
periode 2011-2015).

De vaste waarborg blijft onveranderd op 298.751 euro.

Argumentatie
De gemeente is aandeelhouder in de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest 
Mechelen en omgeving (Igemo).
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De gemeente verbindt zich via de individuele samenwerkingsovereenkomsten met Igemo tot het voor 
100%  waarborgen van het financieringskrediet en/of de lening die de intergemeentelijke vereniging 
voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (Igemo) aangaat bij een financiële instelling 
ter financiering van het vermelde ontwikkelingsproject.

De gemeente heeft tevens, middels een raadsbeslissing, een vaste waarborg ten bedrage van 298.751 
euro gesteld voor de duurtijd van de intercommunale voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en 
omgeving (Igemo) en een variabele waarborg ten bedrage van 1.727.626,72 euro, gekoppeld aan het 
ontwikkelingsproject kmo-zone 'De Hutten'.

Na 5 jaar en rekening houdend met de aangroei van ontwikkelingsprojecten is een herziening van de 
variabele waarborg nodig.  De vaste waarborg blijft zondermeer gehandhaafd. 

Wetgeving
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.

De omzendbrief (BA2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen, betreffende de 
toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.

De statuten van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en 
omgeving (Igemo), vastgesteld door de algemene vergadering op 2 juni 1973, zoals gewijzigd op 29 
oktober 1993, 26 maart 1999, 29 juni 2001, 21 juni 2002, 22 november 2002, 26 april 2003, 5 december 
2003, 25 juni 2004, 22 juni 2007, 26 juni 2009, 28 juni 2013 en 20 juni 2014.

De beslissing van de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging  voor ontwikkeling van het 
gewest Mechelen en omgeving (Igemo) d.d. 25 maart 2016 houdende de herziening van de variabele 
projectwaarborg.

Het informatiedocument GVRVB1600021 betreffende 'borgstelling van krediet door gemeentelijke 
vennoten in het kader van de financiering van ontwikkelingsprojecten, actualisatie variabele waarborg', 
opgemaakt door de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en 
omgeving (Igemo).

De overeenkomst tussen de gemeente Berlaar en de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling 
van het gewest Mechelen en omgeving (Igemo) houdende 'ontwikkeling van de kmo-zone 'De Hutten', 
zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 mei 2010.

De beslissing van de gemeenteraad d.d. 26 april 2011 houdende de gemeentelijke borgstellng ten 
behoeve van Igemo.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Notulen
Dirk Aras merkt op dat het aantal dossiers stijgt, hoewel het bedrag daalt.

Burgemeester Walter Horemans verklaart dit door de verkopen die intussen gerealiseerd zijn, 
waardoor er minder geld nodig is. Berlaar heeft slechts één lopend dossier, namelijk De Hutten.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
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Artikel 1
De variabele waarborg, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 april 2011 wordt 
ingetrokken.

Artikel 2
In het kader van het project kmo-zone 'De Hutten' stelt de gemeente vanaf heden, bovenop de door 
haar gestelde vaste waarborg, een variabele waarborg van 996.053,88 euro.  Deze variabele waarborg 
wordt door de gemeente gehandhaafd gedurende de duurtijd van de overeenkomst tussen de gemeente 
en Igemo houdende de ontwikkeling van de kmo-zone 'De Hutten'.

Artikel 3
Middels de vaste en variabele waarborgen stelt de gemeente zich solidair borg ten aanzien van de door 
Igemo aangestelde financiële instelling wat betreft zowel het kapitaal, de interesten en de onkosten van 
de door Igemo afgesloten financieringskredieten en/of -leningen.

Artikel 4
De gemeente machtigt de door Igemo aangestelde financiële instelling om -binnen de contouren van 
de hoger vermelde borgstellingen - op het debet van haar rekeningcourant, met waarde van hun 
vervaldag, om het even welke bedragen, verschuldigd door Igemo in het kader van door Igemo 
afgesloten financieringskredieten en/of -leningen, te boeken die door Igemo onbetaald blijven na een 
tijdsverloop van dertig dagen, berekend vanaf de vervaldag.  De gemeente zal hiervan op de hoogte 
gehouden worden door middel van een afschrift van de correspondentie vanwege de financiële instelling 
aan Igemo.

Artikel 5
De gemeente machtigt - binnen de contouren van de hoger vermelde borginstellingen de door Igemo 
aangestelde financiële instelling ertoe deze inkomsten aan te wenden tot dekking van de bedragen die 
door Igemo, in welke hoofde ook, mochten verschuldigd zijn en die aan de gemeente aangerekend 
worden.

Indien voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling van de verschuldigde bedragen die 
aan de gemeente aangerekend zullen worden, gaat de gemeente de verbintenis aan bij de door Igemo 
aangestelde financiële instelling het bedrag te storten nodig om de vervallen schuld volledig af te 
betalen.

Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, worden verwijlintresten 
van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd, berekend tegen de rentevoet overeenkomstig 
artikel 15 § 4 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 en dit gedurende de 
periode van niet-betaling.   

Artikel 6
De door de gemeente gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie in het voordeel van de 
door Igemo aangestelde financiële instelling. 

Artikel 7
Jaarlijks verstrekt Igemo aan de gemeente een overzicht van de in het kader van de verstrekte 
waarborgen  afgesloten kredieten en het openstaand saldo hiervan per 31 december.
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Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de verplichte rapportering door de gemeente aan Vlaanderen en 
Europa. 

Artikel 8
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen toezicht.

Artikel 9
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Igemo.

23 2016_GR_00078 Opmaak van reglementen - retributiereglement op 
werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijke 
openbaar domein - forfaitaire bedragen voor periode 
2017-2018-2019 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Tijdens de gemeenteraad van 17 december 2013 werd het retributiereglement op werken aan 
nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de laatste keer aangepast.

De gemeente en de burgers worden voortdurend geconfronteerd met de plaatsing van en/of 
onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied.

Deze nutsvoorzieningen vergen werkzaamheden langs de gemeentelijke wegen en hebben aldus een 
impact  op het openbaar domein.

De gemeente heeft de Code voor infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen goedgekeurd. 
 Dit heeft tot doel een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, om zo de hinder en de 
duur van de werken tot een minimum te herleiden.

Deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van nutsbedrijven 
en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van Wegen en Verkeeer en van 
Binnenlandse Aangelegenheden.

Op het vlak van het onderhoud en herstellingen moeten ook geregeld dringende werken worden 
uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening.  Daarnaast zijn er een 
aantal werken zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die 
omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein.

Hierdoor is een wijziging van de tarieven aangewezen.

Argumentatie
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van een rendabele retributie.

Wetgeving
 Gemeentedecreet 15 juli 2005
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Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2017 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019, wordt ten 
behoeve van de gemeente onder navolgende voorwaarden aan de eigenaar van elke nutsvoorziening 
een retributie aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk 
openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk 
openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken 
langs gemeentewegen.

Permanente nutsvoorzieningen zijn:

 alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,...), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, 
verdeel-, aansluit-, e.a. kasten palen, masten toezichts-, verbindings-, e.a. putten...) dienstig 
voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige produckten, stoom, drink-, hemel- en 
afvalwater, warm water, brandstof,

 telecommunicatie,
 radiodistributie en kabeltelevisie,
 de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die 

installaties kan aangesloten worden,
 alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als 

nutsvoorzieningen.

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk 
voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn 
die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.

Artikel 2
Retributie naar aanleiding van sleufwerken

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter 
openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,17 euro, voor 
werken in voetpaden 1,63 euro en voor werken in aardewegen 0,98 euro.

Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoorzieningen 
bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van hogervermeld(e) 
bedrag(en).

Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.

Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.

Artikel 3
Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onderhoudswerken en ter 
compensatie van diverse heffingen en belastingen
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Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine 
onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een 
retributie geheven van 1,09 euro per op het grondgebied van de gemeente aanwezig 
aansluitingspunt.

Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder 
als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,54 euro per aanwezig aansluitingspunt 
op het grondgebied van de gemeente.

Deze retributies zijn verschuldigd voor het einde van ieder jaar.  In dit kader doet iedere 
nutsmaatschappij voor 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het 
grondgebied van de gemeente.

Artikel 4
Inning

De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.

Artikel 5
Definitief karakter

Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.

Het retributiereglement wordt overeenkomstig arikel 186 van het gemeentedecreet afgekondigd en 
bekendgemaakt.

24 2016_GR_00079 Opmaak van reglementen - wijziging belasting op de 
afgifte van administratieve stukken aanslagjaren 2017, 
2018 en 2019 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De raad keurde op 15/12/2015 (punt 9) de wijziging belasting op de afgifte van administratieve 
stukken aanslagjaren 2016, 2017, 2018 en 2019 goed.

Argumentatie
De rondzendbrief d.d. 6/09/2016 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken over het 
ministerieel besluit van 15/03/2013 tot vaststelling van de vergoeding ten laste van de gemeenten voor 
de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor 
Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde 
onderdanen, waarbij de bijlage is gewijzigd bij ministerieel besluit van  27/03/2013 (B.S. van 21 en 
29/03/2013), vraagt om wijziging van dit belastingreglement.

De heraanvraag van codes van elektronische kaarten veroorzaakt een administratieve kost voor de 
gemeente.
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Deze belasting helpt het financieel evenwicht van de gemeente te bewaren en vormt een vergoeding 
voor de kosten die de gemeente draagt bij het afleveren van de administratieve stukken.

Wetgeving
 Grondwet (art 170 § 4)
 Gemeentedecreet van 30/05/2008 over de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 
 KB van 12/06/1998 tot wijziging van het KB van 8/10/1981 waarin de artikelen 45§5, 49§5, 

51§7, 53§7,54§5 en 61§ 5 bepalen dat de totale kostprijs die de gemeente vordert voor de 
afgifte van een verblijfbewijs voor vreeemdelingen niet meer mag bedragen dan de prijs die 
wordt geheven voor de afgifte van de identiteitskaarten van Belgische onderdanen.

 Rondzendbrief van d.d.  29/11/2005 over de spoedprocedure van de elektronische 
identiteitskaarten.

 Rondzendbrief van d.d. 13/02/2009 over het opstarten van de veralgemening van het 
elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar.

 Rondzendbrief van 3/01/2013 over het rijbewijs in bankkaartmodel.
 Rondzendbrief van 27/02/2013 over het rijbewijs in bankkaartmodel.
 Rondzendbrief van 26/11/2013 over retributie afleveren internationale rijbewijzen vanaf 

1/02/2014.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
- 18 stem(men) voor: Swa De Bakker; Silvain Vertommen; Rudy Nuyens; Ronald Van Thienen; Artur 
Issaev; Lies Ceulemans; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Ingeborg Van Hoof; Stefaan Lambrechts; 
Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Maria Vervloet; Leen Janssens; Koen Kerremans; Christophe 
De Backere; Walter Horemans
- 1 onthouding(en): Dirk Aras

Besluit
Artikel 1
Het raadsbesluit van 15/12/2015 (punt 9) houdende belasting op de afgifte van administratieve 
stukken aanslagjaren 2016,2017,2018 en 2019 wordt opgeheven vanaf 1 januari 2017.

Artikel 2
Met ingang van 1 januari 2017 wordt voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt ten 
behoeve van de gemeente onder de navolgende voorwaarden een belasting geheven op de afgifte 
van getuigschriften of op andere administratieve stukken.  De belasting is verschuldigd door de 
personen aan wie deze stukken door de gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.

Artikel 3
Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:

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

    1 euro voor het eerste bewijs en voor elk duplicaat en voor elke vernieuwing.
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b) op de afgifte van een trouwboekje : 20 euro

c) op de afgifte van een nieuw paspoort :

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

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

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

   2. de verlenging van de verblijfsbewijzen is gratis.

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

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

f) op de afgifte via de elektronisch identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar 
(Kids-ID) :

   0,20 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid.

g) op de afgifte via de spoedprocedures van de elektronische identiteitskaarten (eID), de 
elektronische vreemdelingenkaarten al dan niet met biometrische kenmerken (eVK) en de 
elektronische identiteitsdocmenten voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar (Kids-ID) :

   5 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid en/of 
de koerierdienst.

h) voor de heraanvraag van codes van een actieve elektronische identiteitskaart (eID), een actieve 
elektronische vreemdelingenkaart al dan niet met biometrische kenmerken (eVK) of een actief 
elektronisch identiteitsbewijs voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar (Kids-ID) :

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

i) op de afgifte van rijbewijzen en voorlopige rijbewijzen in bankkaartmodel :

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

j) op de afgifte van een internationaal rijbewijs

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

Artikel 4
De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken, welke krachtens een wet, een koninklijk 
besluit of een overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten behoeve der gemeente 
onderworpen zijn.

Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten welke de met het afgeven van reispassen belaste 
gemeenten ambtshalve toekomen volgens de tarieven gevoegd bij de wet op de consulaire en 
kanselarijrechten.
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Artikel 5
Zijn van de belasting vrijgesteld: de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmee 
gelijkgestelde instellingen alsook de instellingen van openbaar nut.

Artikel 6
De belastingplichtigen moeten voorafgaandelijk een aanvraag doen bij het gemeentebestuur en er 
een bedrag gelijk aan de vermoedeliijke belasting in bewaring geven tegen afgifte van een 
ontvangstbewijs, dat op elke verzoek van de met toezicht belaste ambtenaren of agenten moet 
worden getoond.  Het in bewaring gegeven bedrag zal van ambtswege als een verworven 
contantbelasting worden geboekt de dag waarop het belastbaar feit zich zal voltrekken.  Bij niet 
contante betaling wordt de belasting ingekohierd. 

Artikel 7
De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt 
volgens de modaliteiten vervat in het gelijknamig decreet van 30 mei 2008.

25 2016_GR_00081 Voering van boekhouding - Beleidsrapportering - 
Goedkeuring rekening 2015 door het Agentschap 
Binnenlands Bestuur - kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Context en historiek
In het raam van de begeleiding en de ondersteuning omtrent de nieuwe BBC-wetgeving bezorgt 
Agentschap Binnenlands Bestuur haar vaststellingen en aanbevelingen i.k.v. nazicht van de rekening.

Argumentatie
De dienst financiën neemt nota van de opmerkingen en zal volgende acties ondernemen bij de 
opmerkingen:

 MAR 642 is gekoppeld aan BV 0119 i.p.v. BV 0030 - zal aangepast worden vanaf 2016.
 De koppeling met enkele economische sectorcodes dient aangepast vanaf 2016.
 De economische sectorcodes worden in de rekening gestuurd vanuit het debiteurenbestand, 

en niet vanuit de algemene rekening.  Dit heeft geen invloed op de rekeningcijfers.  

Wetgeving
Artikel 8 van het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaamse Gewest van het 
administratief toezicht op de gemeente.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Kennis genomen  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
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Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2015 door de gouverneur.

Het nazicht gaf aanleiding tot enkele boekhoudtechnische opmerkingen waaraan in het boekjaar 2016 
door de dienst financiën een oplossing werd gegeven.

26 2016_GR_00102 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. 
budgetwijziging 3 dj. 2016 - vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budgetwijziging 3 moet worden aangepast.

Wetgeving
 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010: de beleids- en beheerscyclus van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
 Ministrieel besluit van 1 oktober 2010: 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.

 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2012: wijziging van diverse bepalingen van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 van de beleids- en beheerscyclus van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

 Ministrieel besluit van 26 november 2012: wijziging van het ministrieel 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;

 Omzendbrief BB2013/4 van 10 mei 2013: strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 
2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus.

 Ministrieel besluit van 9 juli 2013: de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn.

 Omzendbrief BB2013/7 van 6 september 2013: digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus.

 Omzendbrief BB2013/8 van 18 oktober 2013: de veralgemeende invoering van de beleids- en 
beheerscyclus.

 Omzendbrief BB2014/4 van 8 september 2014: aanpassing van de meerjarenplannen (2014-
2019) en de budgettering (budget 2015).

 Omzendbrief BB2015/2 van 10 juli 2015: aanpassing van de meerjarenplannen (2014-2019) 
en de budgettering (budget 2016). 

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
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- 12 stem(men) voor: Silvain Vertommen; Artur Issaev; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Ingeborg Van 
Hoof; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Maria Vervloet; Christophe De 
Backere; Walter Horemans
- 7 onthouding(en): Swa De Bakker; Rudy Nuyens; Ronald Van Thienen; Lies Ceulemans; Leen 
Janssens; Koen Kerremans; Dirk Aras

Besluit
Artikel 1
De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budgetwijziging 3 dj. 2016 wordt vastgesteld.

27 2016_GR_00103 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - Budgetwijziging 3 dj. 2016 - vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De budgetwijziging 3 dj. 2016 wordt aan de raad voorgelegd.

Wetgeving
 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010: de beleids- en beheerscyclus van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
 Ministrieel besluit van 1 oktober 2010: 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.

 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2012: wijziging van diverse bepalingen van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 van de beleids- en beheerscyclus van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

 Ministrieel besluit van 26 november 2012: wijziging van het ministrieel 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.

 Omzendbrief BB2013/4 van 10 mei 2013: strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 
2014-2019) en budgettering (budget 2014).

 Ministrieel besluit van 9 juli 2013: de digitale rapportering van gegevens van de beleids) en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn.

 Omzendbrief BB2013/7 van 6 september 2013: de digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus.

 Omzendbrief BB2013/8 van 18 oktober 2013: de veralgemeende invoering van de beleids- en 
beheerscyclus.

 Omzendbrief BB2014/4 van 8 september 2014: aanpassing van de meerjarenplannen (2014-
2019) en de budgettering (budget 2015).

 Omzendbrief BB2015/2 van 10 juli 2015: aanpassing van de meerjarenplannen (2014-2019) 
en de budgettering (budget 2016).
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Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
- 12 stem(men) voor: Silvain Vertommen; Artur Issaev; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Ingeborg Van 
Hoof; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Maria Vervloet; Christophe De 
Backere; Walter Horemans
- 7 onthouding(en): Swa De Bakker; Rudy Nuyens; Ronald Van Thienen; Lies Ceulemans; Leen 
Janssens; Koen Kerremans; Dirk Aras

Besluit
Artikel 1
De budgetwijziging 3 dj. 2016 wordt vastgesteld.

28 2016_GR_00104 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. 
budget 2017 - vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De aanpassing meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budget 2017 wordt aan de raad voorgelegd.

Wetgeving
 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010: de beleids- en beheerscyclus van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
 Ministrieel besluit van 1 oktober 2010: 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.

 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2012: wijziging van diverse bepalingen van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 van de beleids- en beheerscyclus van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

 Ministrieel besluit van 26 november 2012: wijziging van het ministrieel 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.

 Omzendbrief BB2013/4 van 10 mei 2013: strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 
2014-2019) en budgettering (budget 2014).

 Ministrieel besluit van 9 juli 2013: de digitale rapportering van gegevens van de beleids) en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn.

 Omzendbrief BB2013/7 van 6 september 2013: de digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus.

 Omzendbrief BB2013/8 van 18 oktober 2013: de veralgemeende invoering van de beleids- en 
beheerscyclus.
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 Omzendbrief BB2014/4 van 8 september 2014: aanpassing van de meerjarenplannen (2014-
2019) en de budgettering (budget 2015).

 Omzendbrief BB2015/2 van 10 juli 2015: aanpassing van de meerjarenplannen (2014-2019) 
en de budgettering (budget 2016).

 Omzendbrief BB2016/2 van 15 juli 2016: aanpassing van de meerjarenplannen (2014-2019) 
en de budgettering (budget 2017).

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Notulen
Koen Kerremans is van oordeel dat hij een goed gestructureerd werkstuk heeft ontvangen, waarin 
veel informatie wordt aangeleverd, meer dan strikt verplicht. De meerjarenplanning blijft een levend 
iets, dat jaar na jaar kan evolueren. Inhoudelijk zijn er echter een aantal bedenkingen. Zo vindt hij het 
niet gepast om naar een begrotingscommissie te gaan zonder een voorafgaandelijke commissie 
openbare werken, waar uitleg over bepaalde dossiers verschaft had kunnen worden. Een ideale 
chronologie zou eerst de inhoudelijke commissies zijn, dan de begrotingscommissie en ten slotte de 
gemeenteraad. Hopelijk kan dit een verbeterproces zijn naar de volgende jaren toe. Er vinden in 
Berlaar amper commissies en adviesraden plaats ... het kan meer en beter.

Een aantal grote dossiers gaan met de aandacht lopen en zijn uitgebreid in de krant aan bod 
gekomen. In de eerste plaats het NAC, voor een totaal van negen miljoen. De concurrentiedialoog 
heeft de indruk gewekt dat er veel informatiemogelijkheden zouden zijn en inspraakmomenten 
zouden plaatsvinden, maar er moet nu vastgesteld worden dat die concurrentiedialoog daar eigenlijk 
niet geschikt voor is. Alle onderhandelingen moeten gebeuren tot op het ogenblik dat de offertes 
gevraagd worden. Dat betekent dat er een ruime periode van gesprekken is, waarin een complex 
dossier kan worden besproken. De raadsleden hadden dus veel meer betrokken kunnen worden. Dat 
is belangrijk, omdat ook de ideeën vanuit de oppositie nuttig hadden kunnen zijn. Hiervan is te weinig 
gebruik gemaakt. We zijn stilgevallen na één vergadering. Dat is een gemiste kans, want de 
onderhandelingspositie van het bestuur wordt erg zwak na de concrete offerte. Hopelijk is de 
voorbereiding dus heel goed gebeurd.

De heraanleg van de Pastorijstraat, Ballaarweg en kerkomgeving zit er al lang aan te komen. Het is te 
betreuren dat dit zo heeft aangesleept. Verkeerstechnisch is het daar zeker niet eenvoudig, maar er is 
te lang getalmd. Het Kardinaal Cardijnplein gaat eveneens al een paar legislaturen mee. Zal het 
fietspad Hemelshoek gerealiseerd worden in 2017? Dat lijkt heel snel. Kesselsesteenweg komt in orde 
en dat mag ook wel. Dat is een initiatief van Nijlen, waaraan Berlaar heeft meegewerkt. Hopelijk 
raken de onteigeningen rond. Zelfs de renovatie van de kerk wordt vernoemd in de krant. Dat is 
gedurfd, aangezien dat een dossier is dat stiefmoederlijk behandeld is geweest. Het is nog maar de 
vraag of de gemeente hiervoor nog subsidies zal krijgen, terwijl het dossier al jaren geleden zo goed 
als klaar was. 

Indien de gemeente nu een groot bedrag kan investeren, betekent dit dat er in het verleden te weinig 
is gebeurd. Het wordt dus stilaan tijd dat er een en ander op de rails wordt gezet. Voor 2017 staat er 
trouwens geen enkel nieuw project ingeschreven.

Wel nieuw is dat de OCMW-spaarpot wordt gebruikt voor een parking. Nochtans wordt al jaren 
gevraagd om niet alle middelen in te zetten voor koning auto. Koen Kerremans refereert naar een 
artikel in het blad Lokaal: 'Gratis parkeren helpt de detailhandel niet'. Er moeten andere wegen 
ingeslagen worden. Een half miljoen is dus bestemd voor een parking bij een dienstencentrum dat 
opgezet zal worden. Maar niemand kan toelichten wat dat dienstencentrum zal doen. Welke diensten 
worden er aangeboden? Welke werkingsmiddelen worden ervoor uitgetrokken, want de voorziene 
gelden zijn beperkt. Intussen blijven de OCMW-huizen achter zonder isolatie, zonder klimaatingrepen. 
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Berlaar heeft de voorbije decennia nooit uitgeblonken qua sociaal beleid. Er bestaan veel 
mogelijkheden om daar op in te zetten. Daarom is het een raadsel waarom de spaarpot die er is en 
waar al jaren naar gepolst wordt, niet gebruikt wordt voor die mensen of die zaken waarvoor hij 
bestemd is. Energiebeleid voor sociale doelgroepen? Armoedebeleid? Isolement- en 
eenzaamheidsbeleid? Op dat vlak wordt er veel te weinig uitgewerkt. Het is dus onvoorstelbaar dat de 
opgepotte gelden, waarvan men de vraag kan stellen waarom ze zo lang opgepot werden, in 
parkeergelegenheid worden gestoken.

Ook nieuw is de aandacht van het bestuur voor het fietspad langs de Itegembaan. Het begint 
weliswaar erg voorzichtig; het wordt een studie. Zo lang het maar geen vertragingsmanoeuvre is. De 
gevaren van dat fietspad zijn gekend en het aantal fietsers zal exponentieel toenemen. Een pleidooi 
dus om niet te lang in de onderzoeksfase te blijven hangen en snel te evolueren naar een 
uitvoeringsplan. De zwakke weggebruiker wordt ondermaats bediend in dit budget en dat is jammer 
om te moeten vaststellen in tijden van transitie van mobiliteitsvormen. Het bestuur had al lang 
moeten investeren in intergemeentelijke fietsverbindingen, fietsstraten, horizontale voetpaden, ... 
Moderne mobiliteit is belangrijk. Geen enkel fietspad is op eigen initiatief van de gemeente en het ene 
fietspad waar de gemeente het voortouw kon nemen, namelijk de fiets-o-strade, is vooruit geschoven. 
Dat is niet goed, omdat niemand weet wat er met de provincies precies zal gebeuren en welke 
middelen er nog zullen overblijven voor de fiets-o-strades. Indien de gemeente dit zelf had aangepakt, 
hadden we het geld sowieso via provinciale subsidies teruggekregen. Nu lopen we het risico om met 
lege handen achter te blijven. 

Wat er zeker ontbreekt op het vlak van veiligheid in het verkeer, zijn de galgverlichtingen aan 
zebrapaden. Nochtans zijn voetgangers in deze tijd van het jaar bijna onzichtbaar. De galgverlichting 
werd reeds tien jaar geleden beloofd; in andere gemeenten waar ze wel gerealiseerd is, zijn het nut 
en de efficiëntie ervan duidelijk. Dit zou opnieuw opgenomen moeten worden.

Het sportplan van het bestuur werd een beetje een debacle: een studie, een discussieronde, een 
verdeeld schepencollege, miscommunicatie en uiteindelijk wordt er beslist om alles te verschuiven tot 
na de verkiezingen. Intussen blijft er in de gemeente een dringende nood aan sportbeleid. 

Onderhoud van het patrimonium is nooit de sterkste kant geweest van het bestuur. Nu worden er wel 
stappen in de juiste richting gezet met het gebouwenbeheerplan, wat goed is na jaren verwaarloosd 
te zijn geweest. Dat is vooral schrijnend op het vlak van sportinfrastructuur. Koen Kerremans verwijst 
naar Bonheiden, waar net dezelfde sporthal staat die op hetzelfde moment is ingehuldigd. Die sporthal 
is intussen geëvolueerd tot een bewegingstempel, omdat er door de jaren heen een beleid is gevoerd 
van onderhoud en van systematische uitbreiding. Die sporthal is in prima conditie. Ook in Berlaar is 
het perfect mogelijk om de sporthal te updaten en te upgraden. Structuur en bouwwijze lenen zich 
daartoe. Er kan zelfs een module bijgeplaatst worden om ze beter bruikbaar te maken. En als daar 
dan een nieuw RUP voor nodig is, dan is dat maar zo. De sporthal wordt best behouden waar ze nu 
staat.

Nieuw is ook dat de renteloze leningen aan verenigingen worden vervangen door subsidies. Dat is een 
goede evolutie, maar het moet voor iedereen toegankelijk zijn. Er zijn al behoorlijke subsidies 
gegeven, bijvoorbeeld voor een kunstgrasveld. Nu wordt er 100.000 euro voorzien voor een 
vereniging voor de bouw van een lokaal. Bepaalde clubs in Berlaar hoeven voor het gebruik van 
infrastructuur niet te betalen. Dat is goed, maar wellicht uit te breiden. Koen Kerremans stelt voor om 
sporten in Berlaar gratis te maken voor iedereen. Hij vraagt hoeveel de gemeente jaarlijks ontvangt 
aan retributies voor het gebruik van sportinfrastructuur.

Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat dat slechts een laag bedrag vertegenwoordigt, ongeveer 
14.000 euro.
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Koen Kerremans vraagt zich af waarom de accommodatie dan niet gratis ter beschikking kan worden 
gesteld. Bepaalde clubs hebben het al zo moeilijk en de gemeente heeft deze inkomsten niet echt 
nodig. Hij zet zijn betoog verder met zijn appreciatie voor het nieuwe organogram, dat voorziet in 
noodzakelijke extra functies. Over klimaatverandering heeft hij niet veel teruggevonden in het budget. 
Er is de ondertekening van het burgemeestersconvenant geweest, maar dat volstaat niet. Er moet 
dringend een tandje worden bijgestoken. Waar blijft trouwens de erkenning van Berlaar als fair 
tradegemeente?

Over cultuur is heel weinig te vinden, wat bijzonder jammer is. De bezoeken van de school aan de 
bibliotheek zijn weggevallen, terwijl iedereen nood heeft aan boeken en aan cultuur. Over de 
cultuurzaal wordt er niet meer gerept; die zal er dus niet komen. Nochtans heeft de Berlaarse burger 
evenveel recht op cultuur als de inwoner van Lier of van Heist. 

Schepen Stefaan Lambrechts dankt Koen Kerremans voor zijn appreciatie voor de pogingen van het 
bestuur om de informatie wat beter te structureren en begrijpbaar te maken. Algemeen is hij van 
mening dat het bestuur heel wat opmerkingen, bijvoorbeeld over zwakke weggebruikers, kan 
onderschrijven. Een aantal jaar geleden werd echter door de oppositie opgemerkt dat er heel wat 
subsidies beschikbaar waren waarvan het bestuur te weinig gebruik maakte. De afgelopen periode 
heeft de gemeente systematisch getracht om aanspraak te maken op alle beschikbare middelen met 
een vrij lange calvarieberg tot gevolg in bepaalde projecten. Dat is meteen ook de reden waarom de 
Pastorijstraat zo lang heeft aangesleept. Het bestuur had dit ook liever eerder aangepakt. Maar 
subsidies vragen voor een fietspad impliceert ook dat Vlaanderen een vinger in de pap wil, waarna de 
administratieve mallemolen start. Indien het bestuur dergelijke subsidies zou laten vallen, zouden er 
wel eens problemen kunnen ontstaan qua autofinancieringsmarge. De zaken moeten betaalbaar 
blijven en het plaatje moet blijven kloppen. 

Koen Kerremans brengt aan dat de geformuleerde voorstellen hiermee rekening houden.

Schepen Stefaan Lambrechts vreest nochtans dat de rekening niet zal blijven kloppen indien alles wat 
gevraagd wordt ook gerealiseerd moet worden. Hij verwijst naar de vraag om sporten gratis te maken 
voor iedereen. Dat is een vertekend beeld. Er staat een kost tegenover het gebruik van 
infrastructuur. 

Koen Kerremans werpt op dat het terugverdieneffect van iedereen aan het bewegen te krijgen 
gigantisch is. Sporten brengt geld op.

Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat het zeker een besparing voor de ziekteverzekering zou 
betekenen, maar voor de gemeente betekent het afschaffen van een retributie wel degelijk minder 
inkomsten.

Koen Kerremans argumenteert dat die inkomsten in de praktijk erg klein zijn tegenover de 400.000 
euro die aan een kunstgrasveld werd gegeven.

Schepen Stefaan Lambrechts wijst op de foutieve vergelijking van exploitatie en investeringen. Het 
eerste bedrag komt telkens terug, het tweede is eenmalig. De impact op de autofinancieringsmarge is 
dan ook verschillend. Hij gaat verder over het Kardinaal Cardijnplein. Het is inderdaad zo dat dit 
project al een tijdje meegaat. Ook dit initiatief hangt samen met een subsidiedossier, namelijk van 
Pidpa. Voor het fietspad in de Hemelshoek verwijst hij naar burgemeester Walter Horemans.

Burgemeester Walter Horemans licht toe dat de plannen zo goed als klaar zijn. Er moeten nog een 
aantal onteigeningen gebeuren. Het was de bedoeling om dit project te koppelen aan het fietspad 
N10, maar dat is uitgesteld. Dat betekent dat er iets meer tijd overblijft voor dit initiatief. Het bestuur 
wil hier snel mee starten, want zou het graag koppelen aan Steenbeek, Kegelstraat, Heikanthof, 
Vruchtelei, ...



74/118

Schepen Stefaan Lambrechts gaat verder over de Kesselsesteenweg en concludeert dat er toch heel 
wat dossiers over mobiliteit en fietspaden op het programma staan. Wat de renovatie van de kerk 
betreft, heeft het bestuur tegen de pers gezegd het jammer te vinden om dit elk jaar weer naar 
achter te moeten schuiven. Dit dossier zit van in 2013 in de pijplijn voor subsidies. Het gaat 
ontzettend traag; Vlaanderen is zelfs niet in staat om in te schatten hoe lang er nog gewacht moet 
worden. Gezien het bedrag kunnen we ons niet veroorloven om het dossier meteen jaren achteruit te 
schuiven, want we moeten ook budgettair snel kunnen reageren wanneer we aan de beurt zijn. Er zijn 
een paar nieuwe projecten, maar de geplande investeringen wegen al zwaar en laten minder ruimte 
voor nog andere zaken. De zogenaamde OCMW-spaarpot wordt nu aangesproken in het kader van de 
inkanteling van het OCMW, waar het de bedoeling is dat beide besturen samen een beleid uittekenen. 
In het OCMW leefde al langer de vraag om te starten met een lokaal dienstencentrum voor senioren, 
die trouwens meer dan 20% van onze bevolking uitmaken. Dat is een plaats waar mensen 
samenkomen, waar er activiteiten georganiseerd worden, waar er maaltijden worden aangeboden, ... 
De gemeente heeft hiervoor vanaf 2019 80.000 euro op jaarbasis uitgetrokken. Dit initiatief wordt 
best uitgebouwd in samenwerking met een rusthuis. Omdat de zusters van het Heilig Hart 
vergelijkbare centra hebben op andere plaatsen, wordt in die richting gedacht. De gemeente neemt 
dan de exploitatie op zich, ondersteund door de investering in een parking vanuit het OCMW. 
Daarnaast zijn er de investeringssubsidies in de rusthuizen, waardoor het OCMW vanuit zijn sociaal 
beleid inzet op senioren. 

Koen Kerremans vindt een dienstencentrum nuttig, maar dat is het isoleren van huizen ook.

Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat dit besproken kan worden binnen de OCMW-raad. Voor 
isolatie van huizen zijn vaak ook renteloze leningen te krijgen.

Burgemeester Walter Horemans vult aan dat er ook nog energiescans zijn via de Woonwinkel en 
adviesverlening.

Schepen Nadine Boekaerts voegt hieraan toe dat het ook vaak gaat om de handelingen en de 
gewoonten van de bewoners zelf, meer bepaald in de LOI's. Dag en nacht blijft de verwarming daar 
opstaan of blijven de lichten branden. Het is erg moeilijk om dit publiek te sensibiliseren. Een 
energetische verbetering van de OCMW-huizen is waarschijnlijk wel nuttig, maar zou gezien de 
mentaliteit van de inwoners weinig verandering brengen.

Koen Kerremans antwoordt dat het effect van het isoleren van huizen niet onderschat mag worden. 
De verwarming zal dan wel lager worden gezet.

Schepen Nadine Boekaerts betwijfelt dat. De inwoners worden begeleid en krijgen advies, maar een 
mentaliteitsverandering is erg moeilijk.

Koen Kerremans vindt het frappant dat dergelijke discussies telkens gepersonaliseerd worden. Het 
gaat om beleid voeren en isoleren is de beste sociale maatregel die een bestuur kan nemen.

Leen Janssens vult aan dat een goed geïsoleerd huis leidt tot minder stoken.

Schepen Nadine Boekaerts stelt dat dit zeker niet voor alle mensen geldt.

Schepen Stefaan Lambrechts neemt opnieuw het woord en pikt de draad van zijn verhaal op bij de 
Itegembaan. Hij verwijst naar het bijkomende punt hierover voor een verdere toelichting. De 
opmerkingen over het feit dat de zwakke weggebruiker ondermaats bediend wordt, vindt hij kort door 
de bocht. Er staan heel wat projecten in die sfeer op stapel, ook op eigen initiatief van de gemeente. 
Voor de stand van zaken wat betreft de galgverlichting verwijst schepen Stefaan Lambrechts naar 
schepen Jan Hendrickx.
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Schepen Jan Hendrickx licht toe dat Eandis op de laatste vergadering heeft aangekondigd dat er geen 
galgverlichting meer zal worden geplaatst in Vlaanderen, omdat de plaatsing ervan ingrijpend is en 
omdat het het probleem nog niet volledig oplost. Aan de zebrapaden zullen er speciale lampen 
worden voorzien via de openbare verlichting. Er komt een proefopstelling aan de bibliotheek met 
lampen die je zelf kan bedienen.

Schepen Stefaan Lambrechts vervolgt met het sportmasterplan. Daar spelen twee verschillende zaken. 
Ten eerste was er de opmerking dat alle pistes moeten worden onderzocht vooraleer een beslissing te 
nemen, vooral vanuit de bekommernis om een voldoende groot draagvlak te creëren. Het 
studiebureau krijgt binnenkort de opdracht om het onderzoek uit te diepen, wat tegen einde maart 
rond moet zijn en dan uitgebreid besproken kan worden. Daarnaast is er de werklast binnen de 
afdeling Ruimte, die het onmogelijk maakt om alle dossiers rond te krijgen. Er moesten dus keuzes 
worden gemaakt. Er is versterking voorzien voor deze afdeling, wat hopelijk op vrij korte termijn zijn 
vruchten kan afwerpen. Beide aspecten hebben er toe geleid om het masterplan sport achteruit te 
schuiven met als voordeel dat er een gefundeerde keuze kan worden gemaakt die ruimer gedragen 
wordt. Qua onderhoud van patrimonium vindt schepen Stefaan Lambrechts de kritiek wat kort door de 
bocht. Het bestuur heeft geïnvesteerd in een brandweerkazerne en twee scholen die de laatste jaren 
totaal nieuw of vernieuwd zijn. Daarnaast is er het NAC; ook dat is patrimonium. Het onderhoud kan 
wellicht beter, maar ook hier speelt het personeelstekort binnen de afdeling Ruimte. Hopelijk brengt 
de versterking binnen de afdeling eveneens soelaas op dit vlak.

Koen Kerremans verklaart dat zijn kritiek op patrimonium vooral de sporthal en de sportschuur betreft. 
Deze infrastructuur werd verwaarloosd, waardoor het bestuur nu geconfronteerd wordt met de nood 
aan nieuwe gebouwen. Dat staat in schril contrast met de sporthal van Bonheiden.

Schepen Stefaan Lambrechts pikt daarop in door te stellen dat het bestuur net om die reden heeft 
geopteerd voor onderhoudscontracten voor de school en voor het NAC, zodat de gebouwen in goede 
staat blijven. Hij is verheugd dat de overschakeling van renteloze leningen naar subsidies op bijval kan 
rekenen. Wat de cultuurzaal betreft, werd tijdens de commissie openbare werken reeds aangekaart 
dat de multifunctionaliteit van de nieuwe infrastructuur een belangrijk element van het 
sportmasterplan vormt. 

Koen Kerremans is van oordeel dat dat geen goed idee is.

Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat het wellicht geen optimale keuze is, maar dat de 
alternatieven niet voor de hand liggen.

Dirk Aras begon zijn budgetbespreking vorig jaar met de fundamentele opmerking dat de nieuwe 
manier van budgetteren, namelijk de BBC, niet voldoet aan de informatiebehoefte van de raadsleden. 
Hij stelt vast dat de administratie en de schepen dit jaar een gewaardeerde poging hebben 
ondernomen om aan deze opmerking tegemoet te komen. Er werden extra toelichtingen gegeven, 
waarbij ook rekening werd gehouden met suggesties die tijdens de gemeenteraad werden 
geformuleerd. Dat is positief, maar de opmerking van vorig jaar blijft wel overeind: "Maar het is wel 
tekenend en een fundamenteel probleem dat er op de begrotingscommissie heel weinig vragen 
worden gesteld, omdat er ook weinig te vragen valt." Ook de opmerking dat de pers alweer een 
voorafname krijgt op de informatie over het budget zonder dat het is goedgekeurd, is ook dit jaar 
weer waarheid gebleken. Het voordeel ervan is dat de raadsleden uit de perstekst kunnen afleiden dat 
het budget gewoon een bestendiging is van vorig jaar. Hieruit volgt dat er dus ook een aantal 
opmerkingen bestendigd kunnen worden.

Er ontbreekt een gemeentelijke sociale zuil in het budget, zeker nu er hard wordt gewerkt om het 
OCMW in te kantelen. De strikte scheiding tussen de gemeentelijke en de OCMW-taken hadden 
eigenlijk al een stukje opgeheven moeten zijn. De maatregelen rond de mildering van de 
energiefactuur hadden er zeker moeten instaan als gemeentelijk initiatief. De stroomfactuur voor de 
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gezinnen gaat immers nogmaals omhoog; voor één op tien gezinnen is die vandaag al onbetaalbaar. 
Ook de drinkwaterfactuur kent een enorme stijging. Voor een aantal mensen worden zelfs de 
basisvoorzieningen problematisch. Daarnaast is er het totale belastingverhaal, dat een aantal sociaal 
corrigerende maatregelen mist. Het belastingplaatje moet eigenlijk helemaal herbekeken worden.

Qua mobiliteit zijn er een aantal werken gepland, maar het NAC en de inrichting van de kerkomgeving 
brengen zelf ook mobiliteitsvraagstukken met zich mee. Intussen is de informatie aan de inwoners 
omtrent de herinrichting van het centrum helemaal opgedroogd; het project werd over de legislatuur 
getild. Vorig jaar antwoordde de burgemeester "dat het aan Arcadis is om de studie verder uit te 
werken en concreet in een plan te gieten. Er is een brede bevraging gedaan; we moeten nu proberen 
om een consensus te vinden." Er was normaal gezien een derde overlegronde met de bevolking 
gepland, maar die is er niet gekomen. De consensus is er dus nog niet. Dit terwijl er inmiddels 
projecten worden ingepland die eigenlijk in het totale concept moeten passen dat nu op de lange 
baan is geschoven. De schepen van Financiën antwoordde daar vorig jaar op "dat er twee zaken zijn. 
Ten eerste de investeringen in infrastructuurwerken en ten tweede de bovengemeentelijke 
verkeersstromen. Wat dat laatste betreft, is er recent een initiatief genomen door Igemo om het 
verkeer binnen het arrondissement te analyseren en te optimaliseren. Dat vertaalt zich op dit moment 
nog niet onmiddellijk in het budget. Indien het project doorgaat, zal de gemeente hieraan bijdragen." 
Wat is de stand van zaken hieromtrent?

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het project loopt, maar nu wat on hold is gezet 
vanwege het vervoersregio-initiatief van Vlaanderen, dat het Igemo-project voor een deel doorkruist. 
De kans bestaat dat Igemo een aantal opdracht voor vervoersregio zal uitwerken.

Dirk Aras zet zijn betoog verder en snijdt het beleidsdomein sport aan. Het verloop van het 
masterplan en de voorgestelde inplanting van de nieuwe sporthal wijzen duidelijk op een misbegrepen 
opdracht die vanuit de oppositie aan het bestuur is meegegeven en die blijkbaar fout is 
geïnterpreteerd en uitgevoerd. Dat resulteerde in een soort van haastwerk dat nu moet worden 
overgedaan. Wat cultuur betreft, werd er tijdens de begrotingscommissie ingegaan op de vraag om de 
subsidies op een rijtje te zetten. De gemeente is hier louter een doorgeefluik van Vlaamse subsidies; 
er is dus geen gemeentelijk cultuurbeleid. Zo moeten bijvoorbeeld de fanfares optredens bijeen 
sprokkelen om hun subsidies bij elkaar te krijgen, maar ze worden niet eens gevraagd om 
gesubsidieerd op te treden tijdens de kerstmarkt. Daardoor blijven ze steken op 250 euro per jaar, 
terwijl ze eigenlijk recht hebben op 1000 euro.

Met het gegeven van de renteloze leningen is Dirk Aras nooit gelukkig geweest, omdat dit in de 
budgettering is ingeslopen op maat van één vereniging. Vanuit de toelichting tijdens de 
begrotingscommissie blijken nu ook de vervangende subsidies in hetzelfde bedje ziek. Reglementen 
moeten worden opengetrokken naar een gemeentelijk beleid en niet op maat worden geschreven van 
één vereniging. De kans bestaat immers dat dit initiatief na het uitkeren van de subsidie aan de 
bestemmeling ten dode is opgeschreven.

De representatie- en receptiekosten zijn rijkelijk verspreid doorheen het hele budget. De subsidie aan 
de rusthuizen, wat een nieuw gegeven is voor Dirk Aras, blijkt te kaderen in het sociaal beleid.

Terugkijkend naar het verleden vraagt Dirk Aras zich af hoe het staat met het e-loket, met het 
ondernemersloket, met de telefooncentrale, met de ondersteuning van de niet-chemische 
onkruidbestrijding, met de herziening van het GAS-reglement, met de oplichtende zone 30-borden, ... 
allemaal zaken die in de loop van dit jaar aan bod zijn gekomen en die ergens verweven zitten in het 
budget, maar eigenlijk geen uitkomst krijgen. Hij komt terug op het verschil tussen de vroegere en de 
huidige budgetbesprekingen. Waar er toen fundamentele discussies mogelijk waren, weet een raadslid 
nu eigenlijk niets meer. Hij geeft de prestaties voor wegen en waterlopen als voorbeeld. Raadsleden 
weten niet meer of er grachten geruimd worden, of er zaken gebeuren rond slibafvoer, rond 
waterkwaliteit, ... Er mankeert toch nog heel wat informatie. In dat kader sluit hij zich aan bij het idee 
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dat aan het begin van dit punt werd geopperd. Indien de begrotingscommissie een financiële 
commissie is, is het noodzakelijk om deze te laten voorafgaan door de technische commissies. Dat 
gebeurt ook in een aantal grotere steden en gemeenten. Hij suggereert dus om een technische 
commissieweek te organiseren om een beter zicht te krijgen op alle inhoudelijke dossiers. Op deze 
manier kan het BBC-hiaat voor een deel opgevangen worden.

Burgemeester Walter Horemans vindt dit een waardevolle suggestie. De herziening van het BBC-
verhaal is intussen ook volop bezig. Hij geeft nog mee dat de herinrichting van het centrum zeker niet 
on hold is gezet, maar dat het de afgelopen maanden alle hens aan dek is geweest om het dossier 
Pastorijstraat en kerkomgeving klaar te krijgen. Dat is nu in orde en wordt verder uitgevoerd. Daarna 
gaat het denkwerk over de toekomst van het centrum verder, waarvan het NAC een belangrijk deel 
uitmaakt.

Schepen Stefaan Lambrechts heeft tijdens de begrotingscommissie inderdaad vastgesteld dat er 
weinig vragen waren. Dat is waarschijnlijk een deel van het politieke spel.

Dirk Aras ontkent dat. Vroeger werden er tijdens de gemeenteraad geen budgetgerelateerde vragen 
meer gesteld, omdat alles kan worden besproken tijdens de begrotingscommissie. Dat is nu echter 
niet meer mogelijk.

Schepen Stefaan Lambrechts gaat verder met zijn verhaal. Veel antwoorden werden al gegeven. Het 
subsidiereglement voor nieuw- of verbouw van jeugdverenigingen zal zeker niet op maat van één 
vereniging geschreven worden. Het ontwerp zal trouwens ook op de jeugdraad worden besproken. 
Het moet voor verschillende verenigingen nuttig zijn.

Schepen Ingeborg Van Hoof vult aan dat de cultuursubsidies niet afhankelijk zijn van Vlaanderen. 
Alleen voor de 11 juliviering krijgt de gemeente subsidie van de Vlaamse overheid; de rest komt 
rechtstreeks uit de gemeentekas.

Dirk Aras vraagt om erop toe te kijken dat de begrote budgetten ook worden uitgekeerd.

Schepen Ingeborg Van Hoof kondigt aan dat er besprekingen lopen om iets extra's te doen rond 
cultuur en subsidies. Wat de grachten betreft, is het zo dat de ruiming gebeurt door de provincie en 
door Pidpa.

Rudy Nuyens verklaart dat sp.a gelijkaardige opmerkingen bij het budget heeft als Groen en Vlaams 
Belang. Vooral het gebrek aan creativiteit van het OCMW om geld te besteden aan sociale zaken vindt 
hij wrang. Daarnaast maakt hij ook een kanttekening bij het gebrek aan mogelijkheden voor de 
oppositie om echt betrokken te zijn bij de dossiers.

Swa De Bakker is van mening dat het meeste gezegd is. De informatie was al beter gestructureerd en 
ruimer dan vroeger, maar het dubbele gevoel qua transparantie en openheid blijft.

Burgemeester Walter Horemans rondt af door te stellen dat er in Berlaar veel meer informatie 
voorzien wordt dan wettelijk verplicht. Bovendien hebben raadsleden steeds de mogelijkheid om 
schriftelijke vragen te stellen.

 

 

 

Stemming op het agendapunt
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Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
- 12 stem(men) voor: Silvain Vertommen; Artur Issaev; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Ingeborg Van 
Hoof; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Maria Vervloet; Christophe De 
Backere; Walter Horemans
- 6 stem(men) tegen: Rudy Nuyens; Ronald Van Thienen; Lies Ceulemans; Leen Janssens; Koen 
Kerremans; Dirk Aras
- 1 onthouding(en): Swa De Bakker

Besluit
Artikel 1
De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budget 2017 wordt vastgesteld.

Bijlagen
 20161129_M2_De_staat_van_het_financiele_evenwicht.pdf



RESULTAAT OP KASBASIS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. Exploitatiebudget (B-A) 2.544.385 3.054.554 1.425.786 816.530 975.299 897.247 736.975 884.451

A. Uitgaven 60/5-694 10.975.418 11.388.620 13.464.213 13.977.292 14.048.309 14.385.457 14.763.253 14.903.132
B. Ontvangsten 13.519.803 14.443.174 14.889.999 14.793.822 15.023.608 15.282.703 15.500.228 15.787.583

1.a. Belastingen en boetes 73 7.374.604 7.940.222 8.222.397 8.064.207 8.184.806 8.344.001 8.441.898 8.617.350
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0 0 0 0 0 0 0 0
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Overige
70-7400-

7402/9-742/8-
75

6.145.198 6.502.953 6.667.602 6.729.614 6.838.802 6.938.702 7.058.330 7.170.234

II. Investeringsbudget (B-A) -2.097.587 37.359 -8.705.852 -12.754.174 -5.049.332 -6.582.434 -3.935.042 -2.211.222

A. Uitgaven 21/28-2906-664 2.553.793 1.917.861 10.923.362 13.377.989 6.748.475 7.781.403 6.045.213 3.475.400

B. Ontvangsten 150-176-180-
4951/2-21/28 456.206 1.955.220 2.217.510 623.815 1.699.144 1.198.969 2.110.171 1.264.178

III. Andere (B-A) -172.000 -351.572 4.845.142 5.323.500 4.097.266 5.696.262 3.207.916 1.338.527

A. Uitgaven 360.162 368.490 312.119 339.316 496.694 591.082 761.996 945.074
1. Aflossing financiële schulden 360.162 368.490 312.119 339.316 496.694 591.082 761.996 945.074

a. Periodieke aflossingen 421/4 360.162 368.490 312.119 339.316 496.694 591.082 761.996 945.074
b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Toegestane leningen 2903/4 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Overige transacties 178-2905 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Ontvangsten 188.162 16.918 5.157.261 5.662.816 4.593.960 6.287.343 3.969.912 2.283.601
1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 0 5.140.343 5.578.226 4.577.042 6.270.425 3.952.994 2.266.683
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 188.162 16.918 16.918 84.590 16.918 16.918 16.918 16.918

a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 16.918 16.918 16.918 16.918 16.918 16.918 16.918 16.918
b.Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 171.244 0 0 67.672 0 0 0 0

3. Overige transacties 102-178-4949-
4959 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 274.798 2.740.340 -2.434.924 -6.614.145 23.233 11.074 9.849 11.755

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig 
boekjaar 6.663.723 6.938.520 9.678.861 7.243.937 629.792 653.025 664.100 673.949

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 6.938.520 9.678.861 7.243.937 629.792 653.025 664.100 673.949 685.704

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1.733.023 43.023 0 0 0 0 0 0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 0 3.152 0 0 0 0 0 0
B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 1.733.023 39.871 0 0 0 0 0 0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0 0 0 0 0 0 0 0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 5.205.498 9.635.838 7.243.937 629.792 653.025 664.100 673.949 685.704

GEMEENTE BERLAAR
MARKT 1, 2590 BERLAAR

Type : meerjarenplan   |   Rapporteringsperiode 2017 ( 2014 - 2022) NIS - code : 12002
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RESULTAAT OP KASBASIS 2022

I. Exploitatiebudget (B-A) 1.119.255

A. Uitgaven 60/5-694 15.077.795
B. Ontvangsten 16.197.050

1.a. Belastingen en boetes 73 8.920.632
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0

2. Overige
70-7400-

7402/9-742/8-
75

7.276.417

II. Investeringsbudget (B-A) 192.614

A. Uitgaven 21/28-2906-664 1.500.068

B. Ontvangsten 150-176-180-
4951/2-21/28 1.692.682

III. Andere (B-A) -988.326

A. Uitgaven 1.005.244
1. Aflossing financiële schulden 1.005.244

a. Periodieke aflossingen 421/4 1.005.244
b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0

2. Toegestane leningen 2903/4 0
3. Overige transacties 178-2905 0

B. Ontvangsten 16.918
1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 16.918

a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 16.918
b.Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0

3. Overige transacties 102-178-4949-
4959 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 323.543

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig 
boekjaar 685.704

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 1.009.247

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 0
B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1.009.247

GEMEENTE BERLAAR
MARKT 1, 2590 BERLAAR
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Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 39559,inschrijvingsnummer 4444, exploitatie 4092, investeringen 327, andere 25

AUTOFINANCIERINGSMARGE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. Financiëel draagvlak (A - B) 2.685.029 3.182.329 1.648.934 1.018.839 1.256.640 1.276.462 1.206.528 1.400.796

A. Exploitatieontvangsten 70/5-794 13.519.803 14.443.174 14.889.999 14.793.822 15.023.608 15.282.703 15.500.228 15.787.583
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden 10.834.774 11.260.846 13.241.066 13.774.983 13.766.968 14.006.242 14.293.701 14.386.787

1. Exploitatie-uitgaven 60/5-694 10.975.418 11.388.620 13.464.213 13.977.292 14.048.309 14.385.457 14.763.253 14.903.132
2. Nettokosten van de schulden 140.644 127.774 223.148 202.309 281.341 379.215 469.552 516.345

a. Kosten van de schulden 6500-6502 140.644 127.774 443.681 390.852 466.673 561.191 648.018 691.141
b. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 0 0 220.533 188.544 185.333 181.975 178.466 174.796

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 483.888 479.347 467.224 454.091 687.290 876.192 1.133.937 1.360.138

A. Netto aflossing van de schulden 343.244 351.572 244.076 251.782 405.949 496.977 664.384 843.793
1. Periodieke aflossing van de schulden 421/4 360.162 368.490 312.119 339.316 496.694 591.082 761.996 945.074
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden 4943/4-4952 16.918 16.918 68.044 87.534 90.745 94.105 97.612 101.281

B. Nettokosten van de schulden 140.644 127.774 223.148 202.309 281.341 379.215 469.552 516.345
1. Kosten van de schulden 6500-6502 140.644 127.774 443.681 390.852 466.673 561.191 648.018 691.141
2. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 0 0 220.533 188.544 185.333 181.975 178.466 174.796

III. Autofinancieringsmarge (I - II) 2.201.141 2.702.982 1.181.710 564.748 569.350 400.270 72.591 40.658

GEMEENTE BERLAAR
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AUTOFINANCIERINGSMARGE 2022

I. Financiëel draagvlak (A - B) 1.639.131

A. Exploitatieontvangsten 70/5-794 16.197.050
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden 14.557.918

1. Exploitatie-uitgaven 60/5-694 15.077.795
2. Nettokosten van de schulden 519.876

a. Kosten van de schulden 6500-6502 690.837
b. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 170.960

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 1.420.003

A. Netto aflossing van de schulden 900.127
1. Periodieke aflossing van de schulden 421/4 1.005.244
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden 4943/4-4952 105.117

B. Nettokosten van de schulden 519.876
1. Kosten van de schulden 6500-6502 690.837
2. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 170.960

III. Autofinancieringsmarge (I - II) 219.128

GEMEENTE BERLAAR
MARKT 1, 2590 BERLAAR
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29 2016_GR_00105 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - Budget 2017 - vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Het budget 2017 wordt aan de raad voorgelegd.

Wetgeving
 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010: de beleids- en beheerscyclus van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
 Ministrieel besluit van 1 oktober 2010: 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.

 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2012: wijziging van diverse bepalingen van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 van de beleids- en beheerscyclus van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

 Ministrieel besluit van 26 november 2012: wijziging van het ministrieel 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.

 Omzendbrief BB2013/4 van 10 mei 2013: strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 
2014-2019) en budgettering (budget 2014).

 Ministrieel besluit van 9 juli 2013: de digitale rapportering van gegevens van de beleids) en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn.

 Omzendbrief BB2013/7 van 6 september 2013: de digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus.

 Omzendbrief BB2013/8 van 18 oktober 2013: de veralgemeende invoering van de beleids- en 
beheerscyclus.

 Omzendbrief BB2014/4 van 8 september 2014: aanpassing van de meerjarenplannen (2014-
2019) en de budgettering (budget 2015).

 Omzendbrief BB2015/2 van 10 juli 2015: aanpassing van de meerjarenplannen (2014-2019) 
en de budgettering (budget 2016).

 Omzendbrief BB2016/2 van 15 juli 2016: aanpassing van de meerjarenplannen (2014-2019) 
en de budgettering (budget 2017).

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
- 12 stem(men) voor: Silvain Vertommen; Artur Issaev; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Ingeborg Van 
Hoof; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Maria Vervloet; Christophe De 
Backere; Walter Horemans
- 6 stem(men) tegen: Rudy Nuyens; Ronald Van Thienen; Lies Ceulemans; Leen Janssens; Koen 
Kerremans; Dirk Aras
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- 1 onthouding(en): Swa De Bakker

Besluit
Artikel 1
Het budget 2017 wordt vastgesteld.

Bijlagen
 Financiele_Toestand.pdf



RESULTAAT OP KASBASIS Code Meerjarenplan Budget Verschil

I. Exploitatiebudget (B-A) 816.530 816.530 0

A. Uitgaven 60/5-694 13.977.292 13.977.292 0

B. Ontvangsten 14.793.822 14.793.822 0

1.a. Belastingen en boetes 73 8.064.207 8.064.207 0

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0 0 0

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0

2. Overige 70-7400-7402/9-
742/8-75

6.729.614 6.729.614 0

II. Investeringsbudget (B-A) -12.754.174 -12.754.174 0

A. Uitgaven 21/28-2906-664 13.377.989 13.377.989 0

B. Ontvangsten 150-176-180-
4951/2-21/28

623.815 623.815 0

III. Andere (B-A) 5.323.500 5.323.500 0

A. Uitgaven 339.316 339.316 0

1. Aflossing financiële schulden 339.316 339.316 0

a. Periodieke aflossingen 421/4 339.316 339.316 0

b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 0 0

2. Toegestane leningen 2903/4 0 0 0

3. Overige transacties 178-2905 0 0 0

B. Ontvangsten 5.662.816 5.662.816 0

1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 5.578.226 5.578.226 0

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 84.590 84.590 0

a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 16.918 16.918 0

b.Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 67.672 67.672 0

3. Overige transacties 102-178-4949-
4959

0 0 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -6.614.145 -6.614.145 0

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig 
boekjaar

7.243.937 7.243.937 0

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 629.792 629.792 0

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 0 0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 0 0 0

B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 0 0 0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0 0 0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 629.792 629.792 0

AUTOFINANCIERINGSMARGE Code Meerjarenplan Budget Verschil

I. Financiëel draagvlak (A - B) 1.018.839 1.018.839 0

A. Exploitatieontvangsten 70/5-794 14.793.822 14.793.822 0

B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden 13.774.983 13.774.983 0

1. Exploitatie-uitgaven 60/5-694 13.977.292 13.977.292 0

2. Nettokosten van de schulden 202.309 202.309 0

a. Kosten van de schulden 6500-6502 390.852 390.852 0

b. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 188.544 188.544 0

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 454.091 454.091 0

A. Netto aflossing van de schulden 251.782 251.782 0

GEMEENTE BERLAAR Type : budget  | Rapporteringsperiode 2017 NIS - code : 12002
MARKT 1, 2590 BERLAAR p. 1/2

Financiële toestand budget.
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Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 39559,inschrijvingsnummer 4444, exploitatie 4092, investeringen 327, 
andere 25

1. Periodieke aflossing van de schulden 421/4 339.316 339.316 0

2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden 4943/4-4952 87.534 87.534 0

B. Nettokosten van de schulden 202.309 202.309 0

1. Kosten van de schulden 6500-6502 390.852 390.852 0

2. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 188.544 188.544 0

III. Autofinancieringsmarge (I - II) 564.748 564.748 0

GEMEENTE BERLAAR Type : budget  | Rapporteringsperiode 2017 NIS - code : 12002
MARKT 1, 2590 BERLAAR p. 2/2

Financiële toestand budget.

86/118



87/118

BIJKOMENDE DAGORDE

30 Interpellatie van raadslid Rudy Nuyens: Straatverlichting terugplaatsen
BEHANDELD

Indiener(s):
Rudy Nuyens, sp.a

Toelichting:
Door omstandigheden (bijv. Bouwwerken) wordt er al wel eens straatverlichting tijdelijk 
verwijderd. Het is ons echter opgevallen dat die niet steeds teruggeplaatst worden. Wordt dit 
opgevolgd door de gemeente? Kunnen we een overzicht krijgen van de weggenomen en al 
dan niet teruggeplaatste lichtpunten van de laatste vijf jaren? Hoe wordt de energiefactuur van 
de straatverlichting berekend?

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er een opvolging gebeurt van de weggenomen 
straatverlichting. De laatste twee jaar is dat gebeurd in de Dorpsstraat ter hoogte van de rotonde. 
Zodra de nieuwe appartementen daar klaar zijn, wordt de verlichting terug geplaatst. Ook aan de 
nieuwbouw aan het Kruidvat komt er opnieuw verlichting, evenals waar vroeger Luxor was. Dit wordt 
in het oog gehouden.

Ronny Van Thienen vult aan dat er ook straatverlichting verdwenen is ter hoogte van Dorpsstraat 48, 
maar dat dateert van langer geleden. Daarnaast is er heel wat verlichting weg op de Aarschotsebaan. 
Dat is geen gemeentelijke weg, maar hij vraagt om hier melding van te maken en dit op te volgen.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dat niet zo eenvoudig is. De verlichting van de 
kerktoren van Sint-Rumoldus zat oorspronkelijk op het openbare net, wat pas bij afkoppeling 
opgemerkt is. Indien daar opnieuw verlichting moet worden geplaatst, zal de gemeente dit zelf 
moeten financieren.

Ronny Van Thienen beweert dat er verschillende lichten weg zijn die nooit teruggeplaatst zijn.

Burgemeester Walter Horemans repliceert dat dit wordt opgevolgd.

Schepen Jan Hendrickx voegt nog toe dat de openbare verlichting op de gewestwegen niet prioritair is 
voor het gewest. Indien de gemeente nog verlichting wil op de N10, zal ze die zelf moeten betalen.

Ronny Van Thienen is van oordeel dat hierrond dus een beleid moet worden uitgewerkt.

31 Interpellatie van raadslid Rudy Nuyens: Fietspad Itegembaan
BEHANDELD

Indiener(s):
Rudy Nuyens, sp.a

Toelichting:
‘Belofte maakt schuld’ is niet direct de leuze die dit bestuur in haar vaandel mag dragen. Op 
de gemeenteraad van 21 juni van dit jaar kwam de staat en dus ook de veiligheid van het 
fietspad van de Itegembaan ter sprake. Het zijn moeilijke tijden voor fietsers en het was al 
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langer duidelijk dat het schepencollege last heeft om recht te blijven op de fiets. Met één 
vingerknip worden er duizenden euro’s besteed aan parkings, maar een fietspad fatsoeneren in 
de mate van het mogelijke….? De verantwoordelijke schepen beloofde tijdens die raad dat het 
fietspad nog dit jaar van een slemlaag zou worden voorzien. Zijn die werken uitgevoerd? Wat 
is de stand van zaken.

De burgemeester vulde toen aan te beseffen dat van de Itegembaan dringend werk moet 
gemaakt worden. “We kunnen nakijken of we een studiebureau kunnen aanstellen om het 
dossier op te starten.”

Is hier al werk van gemaakt?

Antwoord
Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat er in 2016 niets is gebeurd aan het fietspad op de Itegembaan. 
Dat is te wijten aan de dringende herstellingen op verschillende plaatsen in Berlaar en de onvoorziene 
uitbreiding van werken in het Netedal. Daarnaast hebben de nutsmaatschappijen gemeld dat de 
gemeente best nog even zou wachten met werken aan de Itegembaan, omdat er nog op verschillende 
plaatsen ingrepen moesten gebeuren onder het fietspad. Omdat een slemlaag in één geheel moet 
worden gegoten, was het dus niet aangewezen om er eerder aan te beginnen.

Ronny van Thienen zegt dat dat risico altijd bestaat. Hij verwijst naar de belofte van juni dat er tegen 
het einde van 2016 een slemlaag aangebracht zou zijn. Welke stappen zijn er dan ondernomen? Waar 
ligt het probleem? Het geld ervoor was toch voorzien?

Schepen Jan Hendrickx ontkent dat. Er werd gerekend op een overschot op de post van structureel 
onderhoud wegenwerken, maar de kostprijs van een slemlaag is aanzienlijk. Eind januari wordt de 
ontwerper aangesteld, zodat de gemeenteraad in maart de bestekken kan goedkeuren en er in mei 
kan worden gegund. In 2017 zijn er qua structuureel onderhoud slechts enkele straten voorzien; de 
gemeente zal volgend jaar vooral inzetten op voet- en fietspaden.

32 Mondelinge vraag van raadslid Swa De Bakker: P.W.A BERLAAR – NIJLEN 
V.Z.W. – DCO EXTRA TIME WERKING
BEHANDELD

Indiener(s):
Swa De Bakker, SamBa

Toelichting:
In opvolging van het bijkomend punt van de gemeenteraad van dinsdag 19 april 2016.
2016 was normaal een feestjaar voor de dienstenchequeonderneming Extra Time naar 
aanleiding van het 10 – jarig bestaan. In plaats daarvan kregen we een totale afbouw van de 
dienstverlening van het P.W.A. Berlaar-Nijlen vzw/DCO Extra Time.
Het kantoor te Nijlen is alleen publiektoegankelijk op maandag- en dinsdagvoormiddag en in 
Berlaar op een woensdagvoormiddag in de plaatselijke bibliotheek. 

Hoe ver staat de integratie van de twee gedetacheerde R.V.A.- personeelsleden in de VDAB 
werking ? Normaal gepland vanaf 1/1/2017.

Wat zijn de gevolgen voor de huidige werking ?
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De VDAB stond voor een enorme uitdaging. Ze moest 75 P.W.A.-beambten in de provincie 
Antwerpen een “nieuwe” werkplek bezorgen.

In de wandelgangen vernamen we dat één P.W.A. –beambte uit Nijlen vanaf 1/1/2017 zal 
werken bij de VDAB te Lier en één P.W.A.-beambte ter plaatse blijft in Nijlen om de 
overgang naar de wijkwerking in goede banen te leiden, zonder dat ze taken mag verrichten 
voor de dienstenchequeonderneming.

Sinds de door de statuten verplichte vergadering van maart 2016 is er GEEN vergadering van 
de raad van bestuur geweest.

Vindt U dit normaal dat er 9 maanden geen vergadering van de raad van bestuur is 
terwijl de sector volop in verandering is ?

Hoe zal de aanpassing van de P.W.A.-werking in de WIJKWERKING verlopen vanaf 
1/1/2018 ? 

Tot slot vragen we U alle verslagen van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur te 
bezorgen die hebben plaatsgevonden na de algemene vergadering van 14 maart 2016. 

Het heeft geen zin dat de gemeente Berlaar schepenen dure opleidingen communicatie laat 
volgen, als men er niet in slaagt lokaal voor enige vorm van transparantie te zorgen.
Dan zijn dit eerder “parels voor de zwijnen”.

Antwoord
Schepen Nadine Boekaerts antwoordt dat de verslagen via Atrium zullen worden bezorgd. Wat de 
stand van zaken van de detachering PWA-beambten betreft, is het zo dat er vorige donderdag een 
brief van de VDAB is toegekomen, waarin gemeld wordt dat er één PWA-beambte gedurende 2017 
aan boord blijft. Zij mag zich alleen bezighouden met PWA-werking. De tweede beambte verhuist naar 
de VDAB in Lier. Voor de opvang van de werking werd er intussen een extra kracht aangenomen, die 
instaat voor PWA en dienstenchequeonderneming. Er is één Raad van Bestuur geweest in maart 
2016; hiervoor slaat de voorzitster mea culpa. Alle bestuurders zijn wel uitgenodigd geweest voor een 
informatievergadering over alle grote veranderingen, maar er is slechts één persoon op afgekomen. 
De hand-outs van deze vergadering zullen eveneens worden bezorgd via Atrium. Op 18 januari is een 
nieuwe Raad van Bestuur gepland. De organisatie van Wijk-Werken vanaf 1 januari 2018 moet nog 
verder worden besproken met beide gemeenten en OCMW-besturen, maar dat blijft voorlopig nog een 
groot vraagteken.

Bijlagen
 schrijven vdab d.d. 12-12-2016.pdf
 db 2016-11-21.docx
 db 2016-10-10.docx
 DB 29-08-2016.docx
 DB 27-06-2016.docx
 DB 27-06-2016.docx
 DB 23-05-2016.docx
 DB 18-07-2016.docx
 DB 18-04-2016.docx
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Aanwezig : Griet Van Olmen (voorzitster), Nadine Boekaerts (ondervoorzitster), Ferdi Heylen 
(secretaris)

Verontschuldigd : Jef Hens (penningmeester), Carole Demeersseman (P.W.A.-beambte)

STAND REKENINGEN
PWA-DCO zichtrekening € 139.808,85
PWA-DCO spaarrekening €   26.772,77

PWA zichtrekening €   10.822,02
PWA spaarrekening €   12.986,80

PERSONEELSZAKEN
Extra Time bediende 
De arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur van Francine Gilliot eindigt op 4/12/2016. Francine werkt 
momenteel 20 uren/week. Haar contract wordt verlengd (contract voor onbepaalde duur vanaf 
5/12/2016 – voltijds 38 u / week – Activa-plan tot en met 31/12/2018).
Extra Time werknemers
Uit dienst : Bosmans Nancy / Koningshooikt op 11/10/2016 (32 uren/week) 
In dienst : Belfegas Aouatef / Nijlen op 14/11/2016 (14 uren/ week) – overeenkomst bepaalde 

                     duur / 1 maand

eindejaarsgeschenken 
Extra Time werknemers : 28 x Berlaarbon € 15

25 x Nijlenbon   € 15
PWA werknemers : 39 x Berlaarbon € 10

56 x Nijlenbon   € 10

Personeelsfeest 2017
Beschikbare data zaal Rubens in Berlaar : vrijdag         3/2/2017

zaterdag     4/2/2017
vrijdag     10/2/2017
vrijdag     17/2/2017
zaterdag  18/2/2017

Zaal Rubens wordt gereserveerd voor het personeelsfeest van Extra Time op vrijdag 03/02/2017. Er 
wordt geopteerd voor het buffet (incl. drank) aan €52p.p. + dessertenbuffet aan €7p.p.

VARIA
 Eindejaarsperiode: Op woensdag 28/12/2016 zal er geen zitdag zijn in Berlaar vermits de 

bibliotheek dan niet beschikbaar is.  Op 26 en 27 december en 29 en 30 december is het 
kantoor in Nijlen geopend van 9 tot 12 uur.

Voorzitster : Griet Van Olmen

VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR PWA
21 november 2016,  12.30 u te Berlaar
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Vergadering Dagelijks Bestuur PWA
10 oktober 2016, 12.30 u te Nijlen

Aanwezig : Griet Van Olmen (voorzitster), Nadine Boekaerts (ondervoorzitster), Ferdi 
Heylen  (secretaris) 
Carole Demeersseman (P.W.A.-beambte)
 Verontschuldigd : Jef Hens (penningmeester)
 Goedkeuring verslag Dagelijks Bestuur 29 augustus 2016

Het verslag wordt goedgekeurd.

 Stand rekeningen

 PWA-DCO zichtrekening   106.956,84 euro
 PWA-DCO spaarrekening     26.772,77 euro

 PWA-zichtrekening       11.803,17 euro
 PWA-spaarrekening      12.986,80 euro

 Personeelszaken
nieuwe bediende

Op 05/09/2016 is de nieuwe bediende Francine Gilliot van start gegaan met 20 
u/w. Zij kan werken met een Activa-plan. Haar contract is voorlopig tijdelijk en 
loopt t.e.m. 04/12/2016.
Tot het takenpakket behoren ook de boekhoudkundige taken. Francine dient 
intern opgeleid te worden tot polyvalente administratief medewerkster.

 EXTRA-TIME werknemers
Nancy Bosmans uit Koningshooikt (dochter van werkneemster Mariën Marina) is 
gestart op 03/10/2016 voor 32 u. Zij kan heel wat gebruikers overnemen van 
volgende werkneemsters :
Van De Velde Linda (horeca)
Bosmans Kelly (ontslag)
Verplaeste Marlys (kruidvat)
Cara Nova Agostinho (medische redenen)
Maris An (bevallingsverlof)
Van Dessel Ria (tijdelijk deeltijds werken omwille van rugklachten).

Extra verlofdag
Daar de Extra Time werknemers na 5 jaar anciënniteit een extra verlofdag 
krijgen, is het evident dat dit ook geldig is voor de bediende Verhaege Nadine. Zij 
is in dienst sinds 06/01/2010. Deze maatregel is van toepassing met 
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terugwerkende kracht. Ze heeft dus recht op één extra verlofdag vanaf 
06/01/2015. De verlofdag van vorig jaar mag nog gerecupereerd worden.

 IGS
Bij beide gemeentebesturen is nu beslist de definitieve samenwerking met Extra 
Time aan te gaan.
Er moeten echter nog concrete afspraken gemaakt worden over de keuze 
VZW/CVBA, verdeelsleutel kosten, …. Een gefaseerde aanpak volgt.

      
      
 Varia

Brief minister Muyters Philippe
In bijlage een brief gericht aan de voorzitter van het PWA betreffende de 
hervorming    van het PWA-stelsel.

Sociaal secretariaat SD Worx  
Na vergelijking van de verschillende offertes, werd beslist de samenwerking met 
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ICT 

Er moet nagedacht worden over het ict-gebeuren bij Extra Time. Het is van 
belang dat alle paswoorden gecentraliseerd worden en toegankelijk zijn voor de 
bediendenn.

Ziekmelding

Er wordt beslist, na aanvraag van het bureelpersoneel, dat de werknemers bij 
ziekte alle gebruikers zelf verwittigen. We vermoeden dat de drempel dan toch 
wat hoger zal liggen. Nu verwittigen ze enkel de eerste gebruiker en de rest doet 
het personeel.

Werkschoenen 

Panal Angelita vraagt reeds haar 3 de paar werkschoenen. Zij werden regelmatig 
besproeid met water daar zij in de douche stond met de schoenen. 

Eindejaarsgeschenk/Personeelsfeest

Er wordt beslist opnieuw een Berlaarbon en Nijlenbon als eindejaarsgeschenk te 
geven.
10 euro voor het PWA en 15 euro voor Extra Time.
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Voor het feest worden een aantal data aangevraagd voor de maand februari in 
zaal Rubens te Berlaar.

Volgende vergadering DB/Raad van Bestuur

Dagelijks bestuur : 21/11/2016
Raad van Bestuur : 14/12/2016

Voorzitster : Griet Van Olmen
Verslaggeving : Carole Demeersseman
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Vergadering Dagelijks Bestuur PWA
29 augustus 2016, 12.30 u te Nijlen

Aanwezig : Griet Van Olmen (voorzitster), Nadine Boekaerts (ondervoorzitster), Ferdi 
Heylen  (secretaris) 
Nadine Verhaege (bediende), Karine Wittevronghel en Carole Demeersseman
 (PWA-beambten)
 Verontschuldigd : Jef Hens (penningmeester)
 Goedkeuring verslag Dagelijks Bestuur 18 juli 2016

Het verslag wordt goedgekeurd.

 Stand rekeningen

 PWA-DCO zichtrekening   151.299,77 euro
 PWA-DCO spaarrekening     26.750,08 euro

 PWA-zichtrekening       14.437,15 euro
 PWA-spaarrekening      12.978,05 euro

 
 Personeelszaken

nieuwe bediende
Voor ondersteuning op langere termijn zal dringend een beslissing moeten 
worden genomen zodat een intensieve opleiding kan worden opgestart daar we 
concreet nog geen exacte informatie hebben betreffende de intergemeentelijke 
samenwerking.
Hieromtrent werden nog een aantal bijkomende cijfergegevens opgevraagd.
Daar de PWA-beambten niet meer worden gedetacheerd vanaf 01/01/2017 en 
DCO Extra Time de loonkost (+/- € 65.350 per VTE) niet kan dragen voor de 
tewerkstelling van haar beambten gedurende één jaar, werd beslist een vacature 
te plaatsen bij VDAB.
Een aantal kandidaten werden geselecteerd op basis van hun C.V. en een aantal 
administratieve taken die ze ter plaatse kwamen uitvoeren. Op basis van deze 
resultaten en rekeninghoudend met de periode van beschikbaarheid, werd beslist 
Francine Gilliot reeds deeltijds te laten starten. Haar opleiding kan gebeuren door 
de 3 personeelsleden.
Wat het financiële aspect betreft, worden de verschillende mogelijkheden 
nagevraagd (IBO, Activa). Francine Gilliot is een PWA-werkneemster.  
EXTRA-TIME werknemers

      Momenteel zijn er 2 werkneemsters zwanger namelijk  Maris An en Dons Jasna.
      De vermoedelijke bevallingsdata zijn respectievelijk 24/01/2017 en 02/03/2017.
      In de planning wordt zoveel mogelijk vervanging voorzien voor hun gebruikers.
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      Bosmans Kelly stuurt zondagavond 28/08/2016 een mail waarin zij vermeldt 
maandag
      nog te gaan werken maar dat ze vanaf dinsdag enkele weken zal thuisblijven om 
bij haar
      hondje te blijven daar die door verlamming een tijdje niet zelfstandig kan alleen 
zijn.
      Zij geeft aan dat het dier een volwaardig lid is van de familie waardoor zij bij 
hem zal
      blijven.
      Daar haar verlof is opgebruikt, vraagt zij toegestane afwezigheid. Volgens ons
      arbeidsreglement bestaat hiervoor de mogelijkheid mits toestemming van de 
werkgever.
      Bovendien dient de aanvraag te gebeuren minstens 3 weken voor aanvang van 
de
      afwezigheid. 
      Aan Kelly werd reeds meerdere malen meegedeeld dat het voor de planning en 
de
      continuïteit bij de klanten heel belangrijk is dat de procedure voor afwezigheid 
wordt
      nageleefd. Wij vroegen telkens om hier in de toekomst rekening mee te houden.
      Op volgende data gebeurde de aanvraag ook pas op de dag zelf :
      15/02/2016, 21/03/2016, 23/05/2016, 25/05/2016, 08/08/2016, 09/08/2016.
      Door het laattijdig aanvragen van verlof, is er geen mogelijkheid vervanging te 
regelen bij  
      haar klanten. Hierdoor zijn zij de dupe en ontvangen wij hierdoor klachten.
      Omdat de goede werking van de firma reeds verschillende malen in het gedrang 
is
      gekomen door het niet naleven van afspraken en procedures wordt beslist de
      ontslagprocedure in gang te zetten.

 Varia
Indexering van de anciënniteitstoelagen
Het dagelijks bestuur beslist de indexering van de lonen ook toe te passen op het 
startloon en de anciënniteitstoelagen.
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Naar aanleiding van de aanvraag naar de kostprijs van verschillende sociale 
secretariaten doet ons bestaande secretariaat een serieuze inspanning. De 
verschillende offertes zullen vergeleken worden.
Opleiding ET/PWA 
De opleiding van Extra Time “reanimatie” is een vervolgopleiding op de vorige 
cursus EHBO.
De opleiding gebeurt in de Wolmolen te Nijlen en zal verlopen in 3 groepen op 
20/09, 29/09 en 18/10/2016.
De opleiding “ken je kracht” van het PWA vindt eveneens plaats in de Wolmolen.
2 groepen volgen 4 lesmomenten van telkens 3 u.
Groep 1 : 07/09, 14/09, 21/09 en 28/09/2016
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Groep 2 : 05/10, 12/10, 19/10 en 26/10/2016

Openingsuren
Daar de gesprekken met VDAB in het najaar opgestart worden, zullen Karine en 
Carole regelmatig afwezig zijn. Bovendien moeten verlof en overuren dit jaar 
opgenomen  worden. Om de werking niet in het gedrang te brengen, worden de 
openingsuren voorlopig als volgt geregeld : maandag en dinsdag van 9-12 u te 
Nijlen en woensdag van 9-13 u te Berlaar. Uiteraard worden deze uren uitgebreid 
bij de maandwissel.

Overuren en verlof : 
Nadine : verlof ongeveer 64 uur en 38 overuren
Karine : verlof 18 dagen en 89 overuren
Carole : verlof 15 dagen en 27 overuren

Voorzitster : Griet Van Olmen
Verslaggeving : Carole Demeersseman
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Vergadering Dagelijks Bestuur PWA
27 juni 2016, 12.30 u te Nijlen

Aanwezig : Griet Van Olmen (voorzitster), Nadine Boekaerts (ondervoorzitster),  
Ferdi Heylen (secretaris), Jef Hens (penningmeester) 
Nadine Verhaege (bediende), Karine Wittevronghel en Carole Demeersseman
 (PWA-beambten)
 Goedkeuring verslag Dagelijks Bestuur 23 mei 2016

Het verslag wordt goedgekeurd.

 Stand rekeningen

 PWA-DCO zichtrekening   137.910,35 euro
 PWA-DCO spaarrekening     26.750,08 euro

 PWA-zichtrekening 13.967 euro
 PWA-spaarrekening      12.978,04 euro

 
 Personeelszaken

EXTRA TIME
Goris Tinneke, Herenthout start 22/08/2016 voor 32 u
De PWA-beambten kunnen bij VDAB een  jaar loopbaanonderbreking  nemen om bij Extra Time te 
blijven werken. Kostenplaatje wordt aangevraagd.

 Varia
indexaanpassing
vanaf juli 2016 worden de lonen geïndexeerd met 2 %
Inruilwaarde dienstencheques
Voor dienstencheques aangekocht vanaf 01/06/2016 stijgt de inruilwaarde van 
22,04 naar 22,36 euro per cheque

OCMW/EXTRA TIME 
Een nieuw financieel plan wordt verwacht.
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De vorige kantoordirecteur van SD Worx, Hens, is langs geweest voor een voorstelling van zijn 
eigen bedrijf.

Interim

Omwille van de operatie van Karine werd geïnformeerd naar de werking van een interim 
kantoor. Dit systeem werkt vrij soepel. De minimumduur is 3 u/w. Een eventuele opstart kan 
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vrij snel gebeuren. Karine wordt 15/7/2016 geopereerd. Afhankelijk van het werkvolume, kan 
interim ingeschakeld worden.
Opleiding PWA
Open school heeft een voorstel gemaakt met de gekende lesgeefster waarin wordt gewerkt met de 
kwaliteiten van de werknemers. Wat zijn mijn sterke/zwakke punten, beter communiceren,…

Voorzitster : Griet Van Olmen
 Verslaggeving : Carole Demeersseman
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Vergadering Dagelijks Bestuur PWA
27 juni 2016, 12.30 u te Nijlen

Aanwezig : Griet Van Olmen (voorzitster), Nadine Boekaerts (ondervoorzitster),  
Ferdi Heylen (secretaris), Jef Hens (penningmeester) 
Nadine Verhaege (bediende), Karine Wittevronghel en Carole Demeersseman
 (PWA-beambten)
 Goedkeuring verslag Dagelijks Bestuur 23 mei 2016

Het verslag wordt goedgekeurd.

 Stand rekeningen

 PWA-DCO zichtrekening   137.910,35 euro
 PWA-DCO spaarrekening     26.750,08 euro

 PWA-zichtrekening 13.967 euro
 PWA-spaarrekening      12.978,04 euro

 
 Personeelszaken

EXTRA TIME
Goris Tinneke, Herenthout start 22/08/2016 voor 32 u
De PWA-beambten kunnen bij VDAB een  jaar loopbaanonderbreking  nemen om bij Extra Time te 
blijven werken. Kostenplaatje wordt aangevraagd.

 Varia
indexaanpassing
vanaf juli 2016 worden de lonen geïndexeerd met 2 %
Inruilwaarde dienstencheques
Voor dienstencheques aangekocht vanaf 01/06/2016 stijgt de inruilwaarde van 
22,04 naar 22,36 euro per cheque

OCMW/EXTRA TIME 
Een nieuw financieel plan wordt verwacht.
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De vorige kantoordirecteur van SD Worx, Hens, is langs geweest voor een voorstelling van zijn 
eigen bedrijf.

Interim

Omwille van de operatie van Karine werd geïnformeerd naar de werking van een interim 
kantoor. Dit systeem werkt vrij soepel. De minimumduur is 3 u/w. Een eventuele opstart kan 
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vrij snel gebeuren. Karine wordt 15/7/2016 geopereerd. Afhankelijk van het werkvolume, kan 
interim ingeschakeld worden.
Opleiding PWA
Open school heeft een voorstel gemaakt met de gekende lesgeefster waarin wordt gewerkt met de 
kwaliteiten van de werknemers. Wat zijn mijn sterke/zwakke punten, beter communiceren,…

Voorzitster : Griet Van Olmen
 Verslaggeving : Carole Demeersseman
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Vergadering Dagelijks Bestuur PWA
23 mei 2016, 12.30 u te Nijlen

Aanwezig : Griet Van Olmen (voorzitster), Nadine Boekaerts (ondervoorzitster),  
Ferdi Heylen (secretaris), Carole Demeersseman (PWA-beambte)
Verontschuldigd : Jef Hens (penningmeester)
 Goedkeuring verslag Dagelijks Bestuur 18 april 2016

Het verslag wordt goedgekeurd.

 Stand rekeningen

 PWA-DCO zichtrekening    99.818,07 euro
 PWA-DCO spaarrekening    26.750,08 euro
 
 PWA-zichtrekening    12.966,04 euro
 PWA-spaarrekening    12.978,04 euro

 
 Personeelszaken

EXTRA TIME
Van Leuffelen Yolanda zal afwezig zijn wegens ziekte voor de rest van het jaar.  
Wegens problemen bij een gebruiker van Cara Nova Agostinho Monica, zal zij al een 
paar klanten van Yolanda overnemen.
We ondervinden dat sommige werknemers vrij zware posten hebben. Dit proberen 
we in de mate van het mogelijke op te lossen door makkelijkere gebruikers in te 
plannen.

 Varia
Opvragen extra informatie door Ludo Van den Bulck

In het kader van de openbaarheid van bestuur vraagt Ludo Van den Bulck de schriftelijke 
goedkeuring van Unizo Nijlen en Zelfstandige Ondernemers Berlaar n.a.v. de herinstallatie van de 
Raad van Bestuur P.W.A. Berlaar-Nijlen v.z.w. in 2013.

Vergadering OCMW/EXTRA TIME d.d.14/04/2016
De resultaten worden verwacht 13/06/2016 en zullen 20/06/2016 besproken 
worden op het Schepencollege van Nijlen.

PWA wordt wijkwerken (zie bijlage)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

       PWA wordt Wijk-Werken en valt onder TWE (tijdelijke werkervaring).
Een wijkwerker mag 6 maanden in dit systeem werken (max 1 jaar).
Om te mogen wijkwerken zijn er strengere criteria waarbij VDAB de screening zal doen en dus 
zal beslissen wie in aanmerking komt voor dit systeem. Het aantal mensen dat in aanmerking 
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komt om wijkwerk te mogen doen, zal fors dalen. De doelgroep die zal wijkwerken is de minst 
toeleidbare naar de arbeidsmarkt en beperkt in aantal mensen (ongeveer 7000 mensen in 
gans Vlaanderen). Dit brengt met zich mee dat een gebruiker niet al te veel eisen zal kunnen 
stellen.
Nieuw hierbij is dat de gemeente zal moeten beslissen of zij een dienst Wijkwerk wil 
organiseren. De gemeente zou hiervoor zelf iemand in dienst moeten nemen en betalen.

Vanaf 01/01/2017 komen Karine en Carole op de payroll van VDAB. Vanaf dan is er geen 
cumul meer mogelijk. Dus vanaf 01/01/2017 mogen zij absoluut niet meer werken voor de 
DCO.
Met de verlofperiode voor de boeg en de korte tijd die ons dan nog rest, is het wel zeer 
belangrijk dat we snel iemand in dienst nemen, zodat die ook nog kan opgeleid worden.
24/5 weten we ook wanneer Karine er zal tussenuit liggen (operatie knie). Dit zal minstens 
voor 2 maanden zijn. Om dit zo snel mogelijk op te lossen zal geïnformeerd worden bij 
interim.

Cursus EXTRA TIME

Er wordt geopteerd om een vervolg te organiseren op de vorige opleiding EHBO. Praktische 
kant van de organisatie volgt nog.

Vakantieregeling 

Voor de vakantie wordt een regeling getroffen die haalbaar is voor het 
personeel.
Deze regeling zal zo snel mogelijk meegedeeld worden aan de werknemers en 
de gebruikers en zal bovendien zo snel mogelijk worden uitgehangen in de 
kantoren te Nijlen en Berlaar.
PWA en Extra Time in Berlaar : zitdagen : 6/7, 3/8, 31/8 van 9-13u (in 
functie van de mogelijkheden in de Bib).
PWA en Extra Time in Nijlen : in Juli en augustus enkel te bereiken op 
maandag en dinsdag van 9 tot 13 u voor Extra Time. PWA : 4/7, 5/7, 25/7, 
26/7 (9-12u), 29/8, 30/8 (13 tot 15 u).

Voorzitster : Griet Van Olmen
 Verslaggeving : Carole Demeersseman
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Vergadering Dagelijks Bestuur PWA
18 juli 2016, 12.30 u te Nijlen

Aanwezig : Griet Van Olmen (voorzitster), Nadine Boekaerts (ondervoorzitster), Jef 
Hens (penningmeester) 
Nadine Verhaege (bediende), Carole Demeersseman (PWA-beambte)
 Verontschuldigd : Ferdi Heylen
 Goedkeuring verslag Dagelijks Bestuur 27 juni 2016

Het verslag wordt goedgekeurd.

 Stand rekeningen

 PWA-DCO zichtrekening   79.022,73 euro
 PWA-DCO spaarrekening     26.750,08 euro

 PWA-zichtrekening       9.094,36 euro
 PWA-spaarrekening      12.978,05 euro

 
 Personeelszaken

EXTRA TIME/PWA
Voor de tijdelijke ondersteuning tijdens de afwezigheid van Karine kan een PWA-
werknemer ingeschakeld worden voor de eenvoudige administratieve 
ondersteuning.
Voor ondersteuning op langere termijn zal dringend een beslissing moeten 
worden genomen zodat een intensieve opleiding kan worden opgestart (PWA-
beambte, interim, VDAB, …)
De PWA-beambten zullen niet meer worden gedetacheerd vanaf 01/01/2017. Zij 
hebben de mogelijkheid bij VDAB één jaar loopbaanonderbreking te nemen om 
één jaar tewerkgesteld te worden in de DCO. De kost moet dan volledig gedragen 
worden door de DCO. DCO Extra Time kan deze kost (+/- € 65.350 per VTE) niet 
dragen voor de tewerkstelling van haar beambten gedurende één jaar.

 Varia
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Naar aanleiding van het bezoek van de vorige kantoordirecteur van SD Worx en 
de hoge kostprijs van het sociaal secretariaat, wordt ter vergelijking prijs 
aangevraagd bij een aantal andere organisaties. 

Voorzitster : Griet Van Olmen
Verslaggeving : Carole Demeersseman
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Vergadering Dagelijks Bestuur PWA
18 april 2016, 12.30 u te Nijlen

Aanwezig : Griet Van Olmen (voorzitster), Nadine Boekaerts (ondervoorzitster),  
Ferdi Heylen (secretaris), Nadine Verhaege (bediende),  Karine Wittevronghel/Carole 
Demeersseman (PWA-beambten)
Verontschuldigd : Jef Hens (penningmeester)
 Goedkeuring verslag Dagelijks Bestuur 15 februari 2016

Het verslag wordt goedgekeurd.

 Stand rekeningen

 PWA-DCO zichtrekening    109.064,06 euro
 PWA-DCO spaarrekening    26.750,08 euro
 
 PWA-zichtrekening    16.974,99 euro
 PWA-spaarrekening    12.978,04 euro

 

 Personeelszaken
EXTRA TIME
*Indexering lonen
de indexaanpassing van 2 % was voorzien tegen november. Blijkbaar zou dit 
vervroegd plaatsvinden (juli 2016). Uit bezorgdheid en rekeninghoudend met de 
begroting 2016 en rekeninghoudend met de vervroegde aangekondigde 
indexsprong, werd de vraag gesteld om geen indexering te doen op de bedragen 
met de anciënniteitstoelagen. 
Deze vraag zal geagendeerd worden op de volgende Raad van Bestuur.
Momenteel zitten 24 werknemers in de hoogste schijf.

 Varia
Bijkomend agendapunt op de gemeenteraad van Berlaar (19/04/2016) 
door SamBA
Bovengenoemde partij heeft een aantal extra vragen i.v.m. de PWA-
werking/Extra Time.
De vragen naar cijfers, statistische gegevens, PWA-werking en toekomst PWA-
beambten worden besproken.
Opvragen verslagen Raad van Bestuur en Algemene Vergadering, audit 
door Ludo Van den Bulck
Bovenvermeldde beroept zich op de openbaarheid van bestuur om alle verslagen 
van 2011, 2012, 2013 en 2014 te ontvangen. Een register openbaarheid van 
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Bestuur werd opgemaakt. 
Op basis van ‘bescherming persoonlijke levenssfeer’ zullen een aantal gevraagde 
afschriften volledig, gedeeltelijk worden ingewilligd.
Het opgevraagde auditrapport is een vertrouwelijk bestuursdocument opgemaakt 
door Adconsult bvba. De vraag naar dit bestuursdocument wordt niet ingewilligd 
op basis van economisch, financieel of commercieel belang en commerciële en 
industriële info.
De gevraagde afschriften moeten uiterlijk 02/05/2016 bezorgd worden.

Vergadering OCMW/EXTRA TIME d.d.14/04/2016
De cijfers van de betrokken partijen werden verzameld. Een financieel plan volgt 
later.

Vraag hulp dienst attesten WB Mechelen
Er werd ons door Veerle Eeckeleers (PWA-coördinator) en nadien door Nadia Rens de 
vraag gesteld of we kunnen inspringen bij de dienst “attesten”op de RVA. 
Dit lijkt ons gezien de huidige werksituatie moeilijk haalbaar. 
 In 2013 hebben wij deze argumenten ook voorgelegd aan de heer Geert Verjans 
(directeur) en hebben we naar aanleiding hiervan en na een schrijven van onze Raad van 
Bestuur een vrijstelling gekregen voor Dispo omdat hij de situatie begreep. In een 
schrijven hebben we gesteld dat wij er ook nu durven van uitgaan
dat deze vrijstelling doorgetrokken wordt voor de ondersteuning van de dienst 
“attesten”. We willen een goede dienstverlening geven aan onze werknemers en 
gebruikers alsook ons ten volle inzetten voor de dienstencheque onderneming. Dit alles 
geeft een hoge werkdruk die soms ten koste gaat van onze gezondheid. 
Na overleg met het dagelijks bestuur van het PWA leek ons dit een duidelijke motivatie 
om van deze taak ontheven te worden. Een motivatiebrief werd verstuurd aan Nadia 
Rens d.d. 30/03/2016

 Voorzitster : Griet Van Olmen
 Verslaggeving : Carole Demeersseman

20 december 2016 22:35 - De voorzitter sluit de zitting

secretaris

Anja Neels

burgemeester-voorzitter

Walter Horemans


