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Gemeenteraad
Notulen Zitting van 18 april 2017

OPENBARE ZITTING
Organisatie
Interne Strategie
1 2017_GR_00024 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag vergadering 

21 maart 2017 - goedkeuring

2 2017_GR_00030 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
kennisname van de niet-vacantverklaring van de betrekking van 
OCMW-secretaris en de beheersovereenkomst tussen de 
gemeente en het OCMW Berlaar over de onderlinge 
samenwerking voor de uitoefening van het ambt van OCMW-
secretaris door de gemeentesecretaris - goedkeuring

3 2017_GR_00031 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
kennisname agendapunten algemene vergadering van IGEMO op 
28 april 2017 - goedkeuring

Mens
Vrije tijd
4 2017_GR_00025 Opmaak van reglementen - Huishoudelijk Reglement Speelplein 

Kriebels  - goedkeuring

Onderwijs
5 2017_GR_00033 Organisatie van onderwijs en vorming - voorlopige samenstelling 

en huishoudelijk reglement voor ouderraden De Stap en Heikant 
- goedkeuring

onderwijs personeel
6 2017_GR_00029 Rekruteren van personeel - selectieprocedure directeur 

basisonderwijs: algemeen kader - vaststelling

Ruimte
Openbare werken
7 2017_GR_00026 Organisatie van agenda en besluitvorming - delegatie van 

gemeenteraad aan college voor goedkeuring van de 
lastvoorwaarden, de raming, de gunningswijze en de uit te 
nodigen firma's "opmaak beheersplan Sint-Pieterskerk" - 
goedkeuring

8 2017_GR_00027 Uitvoering van projecten - goedkeuring definitief rooilijn- en 
innemingsplan Ballaarweg - goedkeuring

Omgeving
9 2017_GR_00023 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 

samenwerkingsovereenkomst met dierenbescherming Mechelen 
VZW - goedkeuring

Beheer en economie
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10 2017_GR_00034 Opmaak van reglementen - actie "Zo Dichtblij" dienstjaar 2017 - 
wedstrijdreglement  - goedkeuring

Financiën
Financiële dienst
11 2017_GR_00028 Opmaak van reglementen - Gemeentebelasting op de 

leegstandsregister en leegstandsbelasting voor de aanslagjaren 
2017,2018,2019  - goedkeuring

BIJKOMENDE DAGORDE
12 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: Project Balderdorp, een 

stand van zaken.

13 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: Mogelijke wijziging 
aanbod openingsuren bibliotheek
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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Walter Horemans; de heer Swa De Bakker; 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 Eddy Verstappen; 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 John Steurs; mevrouw Anja 
Neels

Afwezig:
de heer Silvain Vertommen

Verontschuldigd:
de heer Christophe De Backere

18 april 2017 20:00 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING
Organisatie
Interne Strategie

1 2017_GR_00024 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag 
vergadering 21 maart 2017 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De gemeenteraad keurt het verslag van de vergadering van 21 maart 2017 goed.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Bijlagen
 20170321_notulen.pdf

2 2017_GR_00030 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - kennisname van de niet-
vacantverklaring van de betrekking van OCMW-
secretaris en de beheersovereenkomst tussen de 
gemeente en het OCMW Berlaar over de onderlinge 
samenwerking voor de uitoefening van het ambt van 
OCMW-secretaris door de gemeentesecretaris - 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Context en historiek
De OCMW-raad heeft op 20 februari 2017 kennis genomen van de pensionering van mevr. Mimi 
Peirsman, OCMW-secretaris, met ingang van 1 oktober 2017.

De OCMW-raad heeft op 27 maart 2017 beslist om het ambt van OCMW-secretaris niet vacant te 
verklaren en te laten uitoefenen door de gemeentesecretaris in toepassing van artikel 75 §3 van het 
OCMW-decreet. Hiertoe werd in toepassing van artikel 271 van het gemeente- en het OCMW-decreet 
bijgevoegde beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW opgesteld, goedgekeurd door de 
OCMW-raad op 27 maart 2017.

Argumentatie
In 2015 sloten gemeente en OCMW een samenwerkingsovereenkomst af, goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 17 november 2015 en door de OCMW-raad op 30 november 2015. Deze 
samenwerkingsovereenkomst is een kaderovereenkomst met algemene afspraken omtrent 
samenwerking en beoogt een fasegewijze integratie van diensten om tot een volledige inkanteling te 
komen.

Huidige beheersovereenkomst geldt als addendum aan de samenwerkingsovereenkomst en bevat 
concrete afspraken en uitvoeringsmodaliteiten met betrekking tot het uitvoeren van de ambtelijke 
leiding van beide organisaties door eenzelfde secretaris, waardoor de gezamenlijke organisatie van 
gemeente en OCMW gefaciliteerd wordt. Deze beheersovereenkomst bevat eveneens de financiële, 
juridische en deontologische afspraken.

Om de nodige kennisoverdracht te garanderen, wordt er voorzien in een periode waarin beide 
titularissen parallel kunnen lopen (cf. OCMW-decreet, artikel 83). Deze periode gaat in vanaf 1 mei 
2017 en biedt aan de gemeentesecretaris de kans om de uittredende OCMW-secretaris bij te staan in 
de vervulling van haar taken en de uitoefening van haar bevoegdheden. Vanaf 1 oktober 2017 treedt 
deze beheersovereenkomst volledig in werking.

Wetgeving
 gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten, meer 

bepaald artikels 104bis en 271
 decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, zijn latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten (OCMW-decreet), meer 
bepaald artikels 75§3 en 271

 besluit van de gemeenteraad van 17 januari 2017  houdende vaststelling van de 
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel

 regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019
 conceptnota aan de Vlaamse Regering van 16 januari 2015 betreffende de integratie van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn in de gemeentebesturen: inhoudelijke en 
procesgerelateerde krijtlijnen van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

 voorontwerp van het decreet Lokaal Bestuur van 24 februari 2017
 samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en OCMW Berlaar, goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 17 november 2015 en door de OCMW-raad op 30 november 2015 
houdende algemene afspraken omtrent samenwerking met het oog op een fasegewijze 
integratie om tot een volledige inkanteling te komen

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

Financiële informatie
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Visum: Visum verleend

Motivering
V2017/14 op 27 maart 2017

Financiële informatie
Zie artikel 4.2 van de beheersovereenkomst.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de OCMW-raad van 27 maart 2017 om de 
functie van OCMW-secretaris niet vacant te verklaren, maar deze functie te laten uitoefenen door de 
gemeentesecretaris op basis van artikel 75§3 van het OCMW-decreet.

Artikel 2
De gemeenteraad stelt de gemeentesecretaris ter beschikking aan het OCMW op basis van artikel 
104bis van het gemeentedecreet.

Artikel 3
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de wijziging van het takenpakket van de 
gemeentesecretaris in die zin dat de beide functiebeschrijvingen van gemeentesecretaris en van 
OCMW-secretaris van toepassing worden.

Artikel 4
De gemeenteraad keurt de beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW Berlaar over de 
onderlinge samenwerking voor de uitoefening van het ambt van OCMW-secretaris door de 
gemeentesecretaris goed. 

Artikel 5
De beheersovereenkomst gaat in op 1 oktober 2017.

Artikel 6
De gemeenteraad stemt in met een periode waarin gemeente- en OCMW-secretaris dubbel lopen om 
de nodige kennisoverdracht te garanderen. Deze periode gaat in vanaf 1 mei 2017.

Artikel 7
De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen ermee om, indien nodig, 
verdere uitvoering te geven aan de beheersovereenkomst.

Bijlagen
 goedkeuring_aanstelling_gemeentesecretaris_wnd.pdf
 goedkeuring_niet_vacantverklaring_OCMW.pdf
 goedkeuring_beheersovereenkosmt_gemeente_OCMW.pdf
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3 2017_GR_00031 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - kennisname agendapunten 
algemene vergadering van IGEMO op 28 april 2017 - 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Op 28 maart 2017 verzond Igemo een aangetekend schrijven met de uitnodiging voor de 
buitengewone algemene vergadering van 28 april 2017.

Volgende documenten maakten deel uit van de zending:

 GVAV1700001: activiteitenverslag voor het jaar 2016 zoals vastgesteld door de raad van 
bestuur in zitting van 24 maart 2017

 GVAV1700002: balans, resultatenrekening en toelichting bij de jaarrekening voor het jaar 
2015 opgesteld door de raad van bestuur van 24 maart 2017

 GVAV1700003: jaarverslag van de raad van bestuur voor het jaar 2016 vastgesteld in zitting 
van 24 maart 2017

 GVAV1700004: verslag van de commissaris-revisor

Deze documenten vind je terug als bijlagen.

Argumentatie
De agenda van de vergadering omvat volgende punten:

1. Aanduiding stemopnemers

2. Kennisgeving activiteitenverslag 2016 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van 
het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO)

3. Goedkeuring jaarrekening 2016 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het 
gewest Mechelen en omgeving (IGEMO)

 Balans, resultatenrekening en toelichting
 Jaarverslag van de raad van bestuur
 Verslag van de revisor

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

5. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen

6. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 28 april 2017 van de 
intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO)

Deze agenda moet ingevolge artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden, voorgelegd worden aan de raden  van de vennoten.

Wetgeving
 decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking
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 omzendbrief BA2002/01 van 11 januari 2002 
 gemeentedecreet van 15 juli 2005
 statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO, vastgesteld door de algemene 

vergadering op 2 juni 1973 en voor het laatst gewijzigd op 9 december 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 unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van 28 april 2017 en 
verleent zijn afgevaardigde(n) het mandaat in te stemmen met de voorstellen van de raad van 
bestuur van IGEMO aan de algemene vergadering.

Artikel 2
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IGEMO.

Bijlagen
 20170428_IGEMO_AV_uitnodiging.pdf
 20170428_IGEMO_AV_GVAV1700001.pdf
 20170428_IGEMO_AV_GVAV1700002.pdf
 20170428_IGEMO_AV_GVAV1700002_bijlage.pdf
 20170428_IGEMO_AV_GVAV1700003.pdf

Mens
Vrije tijd

4 2017_GR_00025 Opmaak van reglementen - Huishoudelijk Reglement 
Speelplein Kriebels  - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Om efficiënter te kunnen werken wordt het uitstappenaanbod herbekeken.   Er zal niet langer op 2 
dagen per week (woensdag en donderdag) een uitstap georganiseerd worden. Daarom worden deze 
dagen uit het huishoudelijk reglement geschrapt.  

Het aanbod blijft op maat van alle kinderen en jongeren en wordt opgemaakt in overleg met de 
pleinraad van Speelplein Kriebels. We zullen er nog steeds voor zorgen dat elk kind op het speelplein 
deel kan nemen aan 1 uitstap per week.

Wetgeving
 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
 Het raadsbesluit van 19 april 2016 (punt 5) houdende het goedgekeurd huishoudelijk 

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

Notulen
Koen Kerremans stelt in de marge van dit punt twee vragen:

1) Hoe verhouden de prijzen die worden gevraagd zich tot lage inkomens? Wordt hiermee voldoende 
rekening gehouden?

2) Hoe ver staan de plannen omtrent het openstellen van het speelplein als openbare speeltuin?

Schepen Suzy Put antwoordt dat de tarieven bewust laag worden gehouden, namelijk twee euro voor 
een halve dag en vier euro voor een volledige dag. Daarnaast neemt de verantwoordelijke meteen 
contact op met het OCMW indien er zich betaalmoeilijkheden zouden voordoen. De kinderen worden 
hier nooit de dupe van. De verrekening gebeurt in die gevallen rechtstreeks met het OCMW.

Leen Janssens geeft aan dat het niet noodzakelijk om mensen gaat die aankloppen bij het OCMW. 
Indien er vier of vijf kinderen in een gezin zijn, wordt de opvang in de zomer een dure kwestie.

Burgemeester Walter Horemans repliceert dat ook deze ouders contact kunnen opnemen met het 
OCMW.

Schepen Nadine Boekaerts vult aan dat alle vragen bekeken worden, ook van mensen die geen 
OCMW-cliënt zijn.

Koen Kerremans vraagt om deze informatie duidelijk op te nemen in de communicatie over het 
Speelplein.

Schepen Nadine Boekaerts merkt op dat het voor mensen niet altijd evident is om mee te delen dat ze 
financiële moeilijkheden hebben.

Wat het openstellen van het Speelplein betreft, licht schepen Suzy Put toe dat dit in onderzoek is. Het 
college heeft net een budget ter beschikking gesteld voor het uitwerken van een open 
speelruimtebeleid over heel het grondgebied. In het kader daarvan zou voor het Speelplein een 
concept uitgewerkt worden, waarna het kan worden opengesteld. Dit jaar lukt dat niet meer, omdat 
er eerst feedback moet worden gevraagd aan de monitoren en de speelpleinleiding over hoe dit kan 
worden ingebouwd in de zomerwerking. Dat is niet zo evident qua veiligheid. Er zal meer controle 
nodig zijn. In 2018 zal het Speelplein als eerste aan de beurt komen en geoptimaliseerd worden tot 
natuurgebonden speelterrein.

Koen Kerremans is niet tevreden met dit antwoord. De vraag over een publieke speeltuin dateert al uit 
de tijd van burgemeester Martens. Er worden telkens beloften gedaan, die niet worden nagekomen. 
Ofwel wordt alles in een groot plan gestoken, waarvan de goedkeuring of uitwerking onzeker is. Het 
gaat duidelijk niet om een prioriteit voor het bestuur. Hij dringt erop aan om de koe bij de horens te 
vatten en alvast één project af te werken. Hij begrijpt niet waarom dit deel moet uitmaken van een 
plan dat over het hele grondgebied gaat. Een einddoelstelling is prima, maar dat mag niet verhinderen 
dat er al wat werk wordt uitgevoerd. Weer een zomer zonder speelterrein is een gemiste kans, terwijl 
het helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. Zoveel controle is echt niet nodig. Het terrein wordt 
opengesteld voor kleine kinderen die vergezeld worden door ouders of grootouders. Hierdoor ontstaat 
automatisch een vorm van zacht controlesysteem. Hoe opener het terrein, hoe meer mensen er op af 
komen en hoe minder externe controle er nodig is. Er bestaat een groot draagvlak voor dit project, 
ook in Berlaar, waar heel wat inwoners nochtans over een eigen tuin beschikken. Toch bestaat er een 
nood aan ontmoeting en sociaal contact. Dat maakt het leven aangenaam in een 
plattelandsgemeente.
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Schepen Suzy Put antwoordt dat er reeds een bedrag is vrijgemaakt voor een samenwerking met Kind 
en Samenleving. Dat project start nog dit jaar. Volgend jaar is er dan budget voorzien om het 
Speelplein aan te pakken, kaderend in een bredere visie. Het concept van speellooppaden is een 
nieuw gegeven, dat conceptueel moet worden uitgewerkt.

Koen Kerremans suggereert om dit in de winter aan te leggen, maar het Speelplein toch al open te 
stellen in de zomer.

Schepen Suzy Put licht toe dat dit niet mogelijk is, omdat de speelpleinmonitoren geen vragende partij 
zijn. Gedurende de acht weken zomerwerking kunnen geen andere partijen toegelaten worden, 
vanwege het aanwezige materiaal als kitchenettes en dergelijke. Dit moet eerst goed bekeken en 
doordacht worden.

Leen Janssens geeft mee dat het niet de bedoeling is om het Speelplein gedurende die acht weken 
open te stellen. Het gaat om de maanden die daaraan voorafgaan en die erop volgen.

Schepen Suzy Put is op de hoogte van de noden, maar vraagt om nog even geduld uit te oefenen.

Burgemeester Walter Horemans vat samen dat het zeker de bedoeling is om het Speelplein open te 
stellen, maar dat er eerst nog wat weerstand van de monitoren overwonnen moet worden. Er moet 
daarnaast een duidelijk reglement opgemaakt worden en er moeten nog wat praktische zaken 
geregeld geraken, zoals de afsluiting van het plein en dergelijke.

 

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het voorgelegde huishoudelijk reglement voor Speelplein Kriebels goed met 
ingang van heden.

Bijlagen
 2017 gewijzigd Huishoudelijk reglement.pdf
 2017 gewijzigd Huishoudelijk reglement met markering wijzigingen.pdf



Huishoudelijk reglement  
Speelpleinwerking Kriebels 
(GR 18/4/2017)  
 
De organisatie  
A. De speelpleinwerking wordt georganiseerd door de Gemeente Berlaar in samenwerking met de 
stuurgroep Speelpleinwerking Kriebels. Deze stuurgroep is gegroeid uit een samenwerkingsverband tussen 
Kinderland VZW en de gemeente Berlaar.  
B. De pleinleiding staat in voor de dagelijkse organisatie van de speelpleinwerking. Dat betekent dat zij 
dagelijks de diverse taken (onthaal, middagtoezicht, opbergen materiaal, … ) verdeelt, het team monitoren 
motiveert en superviseert wat betreft activiteitenaanbod en diverse verantwoordelijkheden zoals de fysieke 
en morele veiligheid van kinderen, de materiële verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid voor de 
goede naam van de speelpleinwerking…  
De pleinleiding stelt vooraf weekthema’s op, bereidt een groot spel voor en begeleidt de kinderen en 
monitoren op uitstappen. Ze voorziet elke avond een avondvergadering en een voorbereidingsmoment 
voor de volgende dag. Ze werkt in een vrijwilligersstatuut en ontvangt hiervoor een (forfaitaire) 
kostenvergoeding.  
C. De coördinator organiseert wekelijks een onthaalmoment voor de monitoren in de vorm van een 
maandagmorgenvergadering waar werking en organisatie worden toegelicht. Hij/zij stelt planningen en 
reglementen op, maakt afspraken en kijkt erop toe dat deze worden nageleefd. De coördinator overziet het 
hele gebeuren, zorgt er voor dat ook de weekoverschrijdende activiteiten tot een goed einde worden 
gebracht.  
D. De begeleiding van de kinderen zal gebeuren door monitoren, die werken in een vrijwilligersstatuut en 
hiervoor een (forfaitaire) kostenvergoeding ontvangen.  
 
De deelnemers  
A. De speelpleinwerking richt zich naar alle kinderen tussen 5 tot 15 jaar. De kinderen tussen de 5 en 15 
jaar worden ingedeeld in 5 leeftijdsgroepen op basis van hun geboortedatum. Indien kinderen, omwille van 
mentale of fysieke beperkingen, beter passen in een leeftijdscategorie lager kan dit besproken worden met 
de coördinator.  
B. Wanneer de deelnemers van het speelplein meermaals storend gedrag vertonen, zowel verbaal als 
fysiek, kan de coördinator in overleg met de verantwoordelijke van de dienst Vrije Tijd van de gemeente 
Berlaar een schorsing van de deelnemer voor een bepaalde periode uitspreken.  
 
Periode  
A. De speelpleinwerking heeft elke weekdag tijdens de periode van 8 weken in juli en augustus plaats. 
Inschrijven kan van 8u30 tot 9u30 en van 13u00 tot 13u30.  
B. De kinderen kunnen opgehaald worden ’s middags tussen 11u50 en 12u00 en ’s avonds tussen 16u00 
en 17u00 tijdens het vrij spel. We vragen om deze uren te respecteren. Kinderen afhalen tijdens de 
activiteiten kan bij uitzondering en moet ’s morgens bij het inschrijven gemeld worden. Er kan niet 
gegarandeerd worden dat alle kinderen op elk moment op het speelterrein zijn. Sommige activiteiten 
kunnen doorgaan in het bos, ‘t stapveld, of in één van de binnenlocaties. Ook het maken van een tocht 
behoort tot de mogelijkheden.  
C. De coördinator behoudt zich het recht voor om in overleg met de verantwoordelijke van de dienst Vrije 
Tijd van de gemeente de werkingsperiode op te schorten voor een bepaalde periode. Dit kan bij gebrek 
aan voldoende monitoren en in geval van afbrekend en negatief gedrag bij één van de deelneem(st)ers.  
 
Infrastructuur  
A. De werking gaat door op het speelterrein, met uitgebreide spelconstructies, aangepast aan alle 
leeftijden, gelegen aan de Ballaarweg 1a.  
Bij slecht weer wordt de werking verplaatst naar:  
* enkele binnenlocaties van de Kinderland VZW;  
* de sporthal na toestemming van de sportfunctionaris.  
Uitstappen naar de markt, het bos, of een andere locatie zijn steeds mogelijk, mits toestemming van de 
pleinleiding of coördinator en de verantwoordelijke van de dienst Vrije Tijd.  
B. Bij verplaatsingen kan het speelplein gebruik maken van het busje van de buitenschoolse kinderopvang.  
Bij de daguitstappen en de zwembeurten wordt er een grote bus ingelegd. 
C. Er is voldoende spel- en sportmateriaal voorhanden. Dat wordt centraal bewaard in het materialenlokaal 
op het speelplein.  
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Rechten en plichten van de deelnemers  
De deelnemende kinderen hebben het recht op een speelse, sportieve en creatieve begeleiding door 
monitoren.  
De kinderen dienen ingeschreven te worden in het inschrijflokaal en daarvoor het gepaste bedrag of een 
geldige 10-beurtenkaart bij zich te hebben. Indien er speciale wensen zijn (vb: vroeger opgehaald worden) 
moet dit bij de inschrijving gemeld worden.  
De kinderen dienen zich te schikken naar de richtlijnen hun opgelegd door de monitoren, de pleinleiding en 
de coördinator. Op en buiten de terreinen gelden een aantal afspraken die geregeld zullen kenbaar 
gemaakt worden.  
 
Beschadigingen  
Beschadigingen die veroorzaakt worden door vandalisme zullen hersteld worden op kosten van de ouders 
van de deelnemer die aansprakelijk is.  
 
Ziekte, ongeval en verzekeringen  
A. Op de website van de gemeente dient elke ouder zijn kind(eren) vooraf te registreren en de relevante 
medische gegevens aan te vullen. De medische fiches zullen bewaard worden op de dienst Vrije Tijd. De 
pleinleiding en coördinator beschikken eveneens over deze gegevens. De medische gegevens kunnen ook 
persoonlijk bij de dienst Vrije Tijd van de gemeente besproken worden.  
Het is de monitoren verboden deze informatie aan anderen door te spelen dan de verpleegkundige of de 
arts die het kind behandelt.  
B. Ongeval of ziekte moet door de monitoren onmiddellijk gemeld worden aan de pleinleiding. De 
verantwoordelijke laat, indien nodig het kind behandelen door een geneesheer. De ouders worden 
verwittigd bij een ernstig ongeval of ziekte van hun kind. In de mate van het mogelijke zal er rekening 
gehouden worden met de huisarts die de ouders opgeven via de medische fiche.  
C. In het monitorenlokaal is een EHBO-koffer aanwezig. Bij verplaatsingen is er voor elke groep een 
eenvoudige EHBO-tas voorzien om mee te nemen.  
D. Alle deelnemers aan activiteiten zijn tijdens de speelpleinwerking verzekerd, zowel voor burgerlijke 
aansprakelijkheid als voor lichamelijke ongevallen (polisnr. C-11/1529.562/00-B)  
E. De gemeente voorziet eveneens een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (polisnr. C-
11/3001.737/00-B) en lichamelijke ongevallen (polisnr. 6061 560) voor monitoren in het vrijwilligersstatuut.  
 
Maaltijden  
De kinderen brengen eigen boterhammen en drankjes of drinkbeker mee. Kinderen kunnen een gratis 
beker soep krijgen. Tijdens de middag is er voldoende toezicht voorzien. Alle kinderen krijgen als vieruurtje 
water en een versnapering. Die verschilt van dag tot dag en kan een stuk fruit, een koek of een ijsje zijn.  
Op het speelplein is er een drankfontein voorzien waartoe de kinderen steeds toegang hebben. Bij warm 
weer zullen er tijdens de activiteiten voldoende drankpauzes worden ingelast door de monitoren.  
 
Tarief  
Het tarief is vastgesteld in het geldende retributiereglement op het gebruik van Speelplein Kriebels.  
Het tarief van de uitstappen wordt jaarlijks door het college van burgemeester en schepenen bepaald.  
Bij de uitstappen wordt de dagprijs aangerekend plus de kosten voor de uitstap die vermeld staan in de 
zomerbrochure.  
De ouders of hun kinderen betalen per deelnemingsdag. Dat kan contant bij de start van de dag of de 
namiddag. Ouders kunnen ook een 10-beurtenkaart kopen aan het onthaal van het gemeentehuis. Als het 
kind naar het speelplein komt wordt de waarde van de deelname op de kaart in mindering gebracht. Deze 
kaarten staan op familienaam en kunnen niet gebruikt worden voor uitstappen.  
 
Beeldmateriaal  
Bij iedere inschrijving verklaart de ouder zich akkoord dat er beeldmateriaal gemaakt kan worden van 
zijn/haar zoon of dochter. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor publiciteit via één van de 
gemeentelijke kanalen.  
Als de ouder dit niet wenst dient hij dat voor aanvang van de deelname uitdrukkelijk aan de pleinleiding of 
de dienst Vrije Tijd van de gemeente te melden.  
 
Reglement  
Ouders en gebruikers hebben altijd recht op inzage in dit huishoudelijk reglement. Dit kan worden 
opgevraagd aan het inschrijflokaal, op de gemeentelijke dienst Vrije Tijd (Markt 3) en de website van de 
gemeente Berlaar www.berlaar.be. 
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Onderwijs

5 2017_GR_00033 Organisatie van onderwijs en vorming - voorlopige 
samenstelling en huishoudelijk reglement voor 
ouderraden De Stap en Heikant - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De gemeenteraadsbeslissing van 21 februari 2017 (punt 6) bepaalt in artikel 3 dat het huishoudelijk 
reglement, na voorstel van het schoolbestuur en eventuele wijzigingen door de ouderraden, ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

De ledenlijst en de voorgestelde versie door de ouderraden aangepaste versie vind je als bijlage.

Wetgeving
 raadsbesluit van 21 februari 2017 (punt 6) over de oprichting van de ouderraden voor 

afdelingen De Stap en Heikant

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De gemeenteraad is eveneens bevoegd op basis van het besluit van de gemeenteraad van 21 februari 
2017 (punt 6) over de oprichting van de ouderraden voor afdelingen De Stap en Heikant

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de ledenlijst van de ouderraden van scholen De Stap en Heikant.

Artikel 2
De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement van de ouderraden De Stap en Heikant goed, 
zodat deze raden definitief van start kunnen gaan.

onderwijs personeel

6 2017_GR_00029 Rekruteren van personeel - selectieprocedure directeur 
basisonderwijs: algemeen kader - vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Argumentatie
De huidige titularis in het bevorderingsambt van directeur dient vervangen te worden. Hiervoor wordt 
een selectieprocedure opgestart, zodat de geselecteerde titularis in het bevorderingsambt van 
directeur in vast verband benoemd kan worden. Voor die selectieprocedure dient een algemeen kader 
vastgelegd te worden.

Wetgeving
Het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs.

Het decreet van 25 februari 1997 betreffende het 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
Er kan een wervingsreserve aangelegd worden, voor de maximumduur van 3 jaar. Kandidaten blijven 
in de wervingsreserve opgenomen tot de duur verstrijkt of tot ze zelf vroegtijdig verzoeken geschrapt 
te worden.

Artikel 2
Bij de aanstelling in het bevorderingsambt van directeur basisonderwijs wordt steeds een proefperiode 
voorzien. De maximale duur van deze proeftijd is 2 jaar. Voor de begeleiding en beoordeling van deze 
proefperiode kan het college een beroep doen op externen.

Artikel 3
Het programma van de selectieproef bestaat uit ten minste een schriftelijk onderdeel en een 
mondeling onderdeel. Een eventueel psychosociaal-technisch onderdeel wordt afgenomen door een 
selectiebureau of door een persoon die daartoe bevoegd en erkend is.

Artikel 4
Tussen de bekendmaking van een vacature en de uiterste datum voor de indiening van kandidaten, 
verlopen minstens veertien kalenderdagen. De dag van de bekendmaking van de vacature is niet in de 
termijn inbegrepen, de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen wel. De datum van 
verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend. 
De datum van de poststempel / ontvangststempel / het mailbericht geldt als datum van verzending. 
De uiterste datum van kandidaatstelling geldt op straffe van onontvankelijkheid.

Artikel 5
1. De vacatures worden ten minste via twee verschillende publicatiekanalen bekendgemaakt. De 

vacature wordt daarnaast bekendgemaakt aan de personen die opgenomen zijn in het 
sollicitantenbestand en intern bekendgemaakt.

2. Het college van burgemeester en schepenen kiest de wijze van externe bekendmaking uit de 
volgende mogelijkheden:

1. Nationaal verschijnende kranten of weekbladen
2. Regionaal verschijnende kranten of weekbladen
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3. Gespecialiseerde tijdschriften
4. VDAB
5. De gemeentelijke website, de website van OVSG en/of VVSG
6. Zelf geproduceerde media

3. Het vacaturebericht voor het persorgaan of tijdschrift bevat ten minste:
1. Omschrijving van de vacante betrekking
2. De aanwervingsvoorwaarden
3. De wijze waarop men zich kandidaat kan stellen
4. De uiterste datum om zich kandidaat te stellen
5. Of er al dan niet een wervingsreserve wordt aangelegd en de duur ervan

Artikel 6
Bij de vaststelling van de concrete selectieprocedure houdt het college rekening met de kostprijs en 
met de doeltreffendheid ervan voor de vacante functie.

Ruimte
Openbare werken

7 2017_GR_00026 Organisatie van agenda en besluitvorming - delegatie 
van gemeenteraad aan college voor goedkeuring van de 
lastvoorwaarden, de raming, de gunningswijze en de uit 
te nodigen firma's "opmaak beheersplan Sint-
Pieterskerk" - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
In het verleden keurde het Agentschap Onroerend Erfgoed voor de karkasrestauratie (deel 1 
kerktoren en kerklichaam, deel 2 decoratieve glas-in-loodramen) subsidies goed.  Ze kenden de 
subsidies echter nooit in een concreet jaar toe om de renovatiewerken aan de Sint-Pieterskerk te 
kunnen opstarten.  Voor dit deel van de restauratie maakt het studiebureau bestekteksten op.

In 2015 onderzocht Van den Borre-Lauwers de binnenafwerkingen van de kerk en maakte Infrabo het 
bestek op voor de restauratie van de binnenschilderwerken van de Sint-Pieterskerk.  

Argumentatie
Volgens het decreet van 12 juli 2013 betreffende het Onroerend Erfgoed dient vooraleer de subsidies 
effectief kunnen verkregen worden een beheersplan voor de Sint-Pieterskerk te worden opgemaakt. 

Vooraleer subsdies voor de restauratie van de binnenschilderwerken toegekend kunnen worden door 
het Agentschap Onroerend Erfgoed moet eveneens een beheersplan van de kerk opgemaakt worden. 
 

De kerken met een beheersplan kunnen ondanks een vroegere goedkeuring van subsidies eerder op 
de lijst komen om de restauratie van de kerk op te starten.  

In de loop van april 2017 wenst de dienst openbare werken het dossier "opmaak beheersplan Sint-
Pieterskerk" te laten goedkeuren.  De raming voor de opmaak van het beheersplan is zeer moeilijk. 
 Nog niet veel studiebureaus zijn hierin gespecialiseerd gezien de recente regelgeving.  Door de 
lastenboeken die reeds uitgeschreven zijn voor de Sint-Pieterskerk is er al zeer veel informatie 
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beschikbaar.  Het is niet duidelijk of het beheersplan veel makkelijker en goedkoper kan worden 
opgesteld vanwege de beschikbare informatie.

Wetgeving
Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerende erfgoed (en latere wijzigingen)

Besluit van de Vlaamse Regereing van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het 
onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 (en latere wijzigingen)

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

Notulen
Koen Kerremans vraagt de stemming over dit punt, omdat hij het niet eens is met de delegatie van 
bevoegdheid naar het college. Hij polst bovendien naar de toekomstige functie van de kerken in 
Berlaar.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat over dit laatste onderwerp recent een infoavond werd 
georganiseerd voor alle burgers van Berlaar. Indien gewenst, wil hij dit verder toelichten op de 
commissie Openbare Werken. De delegatie heeft te maken met een zekere snelheid, omdat het 
kerkenbeleidsplan klaar moet zijn tegen september. Indien dit telkens door de gemeenteraad 
behandeld moet worden, lopen we het risico dat niet alles in orde geraakt. 

Koen Kerremans vermoedde al dat het antwoord in die richting zou gaan. Maar er kan de oppositie 
niet verweten worden dat zij verantwoordelijk is geweest voor de traagheid van het dossier in het 
verleden. Dit heeft te maken met een meerderheid die de nodige beslissingen niet tijdig heeft 
genomen. Het is niet de oppositie die de snelheid naar beneden haalt.

Burgemeester Walter Horemans verklaart dat wat er nu op de agenda staat, iets volkomen nieuws is.

Koen Kerremans beaamt dat, maar voegt eraan toe dat dit het gevolg is van het feit dat het bestuur 
de vorige trein heeft gemist.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de klok niet kan worden teruggedraaid.

Dirk Aras sluit zich gedeeltelijk aan bij de opmerkingen van Groen. Ook hij stelt zich vragen bij de 
delegatie van bevoegdheid om reden van snelheid. Hij leest dat het de bedoeling is om de opmaak 
nog in april te laten goedkeuren en vraagt waarom dit dan niet door de gemeenteraad kon gebeuren. 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de enige reden bestaat uit schrik om de zaken niet 
rond te krijgen.

Schepen Jan Hendrickx voegt eraan toe dat de gemeente dit allemaal niet zelf kan uitvoeren en dus 
ook afhankelijk is van externen. Om het beheersplan op te maken, zal er gebruik worden gemaakt van 
de gegevens die Infrabo heeft verzameld, maar het dossier werd inmiddels doorgegeven aan het 
studiebureau Verwilt, aangezien de dossierverantwoordelijke bij Infrabo met pensioen is en er geen 
vervanger werd gevonden.

Dirk Aras begrijpt niet waarom de timing in dit dossier op enige manier een probleem kan vormen.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de gemeente geen vat heeft op het tempo van de 
firma die dit dossier uitwerkt. Zodra dit klaar is, moet dit goedgekeurd kunnen worden, zodat het 
volledige plan afgewerkt geraakt tegen september. Het is mogelijk dat dit allemaal tijdens de 
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vakantieperiode moet gebeuren. Het kerkenbeleidsplan komt sowieso nog in de gemeenteraad. Dit is 
slechts een onderdeel ervan.

Schepen Stefaan Lambrechts vult aan dat dit een extra voorwaarde is die Vlaanderen pas heel recent 
heeft toegevoegd. Een deel van het restauratiedossier ligt al van in 2013 te wachten op subsidiëring. 
Er zijn ook hiervan al veel verschillende versies gemaakt. Maar voor de lopende subsidieaanvraag van 
de binnenrestauratie moet nu ook een beheersplan worden opgemaakt. Voor het eerste gedeelte is 
het kerkenbeleidsplan relevant, dat nu wordt gekoppeld aan een lopend dossier en dit met een heel 
strikte timing. 

Dirk Aras kan desondanks geen begrip opbrengen voor de delegatie. Het dossier is grotendeels klaar 
en er zijn nog twee gemeenteraden voor de zomer.

Schepen Stefaan Lambrechts beaamt dat de informatie al voor het grootste deel voorbereid werd, 
maar refereert naar het kerkenbeleidsplan, waarvoor de instructies ook en cours de route blijven 
wijzigen. Het is niet altijd zo evident. 

Leen Janssens verzoekt nog om de gemeenteraadsleden voor intiatieven zoals de eerder vermelde 
infovergadering apart uit te nodigen. 

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
- 11 stem(men) voor: Artur Issaev; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Ingeborg Van Hoof; Eddy 
Verstappen; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Maria Vervloet; Walter 
Horemans
- 8 stem(men) tegen: Swa De Bakker; Rudy Nuyens; Ronald Van Thienen; Lies Ceulemans; Leen 
Janssens; Koen Kerremans; Dirk Aras; John Steurs

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent delegatie aan het college van burgemeester en schepenen voor de 
goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming, de gunningswijze en de uit te nodigen firma's voor 
de opmaak van het beheersplan Sint-Pieterskerk.

8 2017_GR_00027 Uitvoering van projecten - goedkeuring definitief 
rooilijn- en innemingsplan Ballaarweg - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Er wordt een aanleg van een gescheiden rioleringstelsel gepland met bijhorende heraanleg van de 
straten in de Pastorijstraat, kerkomgeving en Ballaarweg.

De Ballaarweg is een private weg met openbaar karakter.

Argumentatie
Voor de aanleg van het gescheiden rioleringstelsel en een voldoende uitgeruste en veilige weg moet 
door de gemeente de nodige grond verworven worden.



17/42

Op 15 april 2016 stelde studiebureel Arcadis Belgium NV, Posthofbrug 12 in 2600 Berchem een 
rooilijn- en innemingsplan voor de Ballaarweg (innemingen 1 t/m 6) op waarop de in te nemen 
gronden geel ingekleurd werden. 

Op 30 januari 2017 stelde studiebureel Arcadis Belgium NV, Posthofbrug 12 in 2600 Berchem een 
aangepast en definitief rooilijn- en innemingsplan voor de Ballaarweg op. 

De onteigening gebeurt voor openbaar nut, met name inlijving in de openbare wegenis zodat het 
mogelijk wordt op een veilige wegenis aan te leggen met de nodige nutsvoorzieningen.

Op basis van het plan zal in eerste instantie gestreefd worden om de verwerving van de gronden in 
der minne te regelen.

 

Wetgeving
Wet van 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten inzake 
onteigening ten algemene nutte.

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
Het aangepaste en definitieve rooilijn- en innemingsplan Ballaarweg van 30 januari 2017 voor de 
aanleg van een gescheiden rioleringstelsel en een voldoende uitgeruste en veilige weg, opgesteld door 
studiebureel Arcadis Belgium NV, Posthofbrug 12 in 2600 Berchem, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2
Het schepencollege wordt belast met het uitvoeren van de grondverwerving. 

Omgeving

9 2017_GR_00023 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - 
samenwerkingsovereenkomst met dierenbescherming 
Mechelen VZW - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
In het verleden werden gevonden dieren op grondgebied van de gemeente Berlaar meestal naar 
Dierenbescherming Mechelen gebracht, maar bestonden hierover geen duidelijke afspraken of 
reglementering.
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Argumentatie
Door het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Dierenbescherming Mechelen vzw wordt 
deze laatste door de gemeente Berlaar aangewezen voor de rechtstreekse opvang en verzorging van 
verloren of in beslag genomen kleine huisdieren met afspraak van duidelijke procedures en een 
terugkoppeling van informatie door het dierenasiel. 

Zwervende, verloren, verwaarloosde of in beslag genomen dieren op het grondgebied van Berlaar 
kunnen zowel door de inwoners, de gemeentediensten, de brandweer of politie of organisaties die in 
opdracht van deze handelen aan het asiel worden overgedragen. 

Ook kan er een duidelijke communicatie worden gevoerd naar de inwoners van Berlaar met 
betrekking tot de werking van de Dierenbescherming zodat ook de burgers weten dat ze gevonden 
dieren gratis naar het asiel kunnen brengen. 

De subsidie die wordt bepaald in de samenwerkingsovereenkomst bedraagt 0,25 euro per inwoner, 
waardoor het subsidiebedrag voor Berlaar met het huidige aantal inwoners wordt vastgesteld op 
2.845 euro. 

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

Notulen
Koen Kerremans vraagt of dit initiatief los staat van de vogelopvang in Herenthout.

Schepen Ingeborg Van Hoof beaamt dat. Dit omvat een samenwerking voor de opvang van kleine 
huisdieren. De gemeente blijft ook het vogelopvancentrum ondersteunen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur van Berlaar en Dierenbescherming 
Mechelen VZW wordt goedgekeurd en gaat in vanaf de dag van goedkeuring en is vanaf die datum 
één jaar geldig. Ze wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Artikel 2
De gemeenteraad geeft machtiging aan secretaris en burgemeester tot het ondertekenen van deze 
overeenkomst. 

Beheer en economie

10 2017_GR_00034 Opmaak van reglementen - actie "Zo Dichtblij" 
dienstjaar 2017 - wedstrijdreglement  - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Argumentatie
De actie "Zo Dichtblij", georganiseerd door de gemeente Berlaar in samenwerking met ZOB/Unzio 
Berlaar, Bond Beter Leefmilieu, Unizo en de Gezinsbond, loopt dit jaar van 29 april tot en met 3 juni 
2017.

Om alles in goede banen te leiden, vormt een wedstrijdreglement een nuttige aanvulling. 

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
Het bijgevoegde wedstrijdreglement wordt goedgekeurd. 

Bijlagen
 wedstrijdreglement.docx
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WEDSTRIJDREGLEMENT
ZO DICHTBLIJ 

1. De gemeente Berlaar organiseert in samenwerking met ZOB / Unizo Berlaar, Bond Beter 
Leefmilieu, UNIZO en de Gezinsbond een wedstrijd onder de naam: Zo Dichtblij. Voor deze 
wedstrijd gelden de regels uit dit reglement.
 

2. Iedereen die bij een deelnemende handelaar langs gaat of de gemeentelijke diensten bezoekt, 
kan deelnemen aan deze wedstrijd. De wedstrijd vindt plaats van zaterdag 29 april 2017 tot 
en met zaterdag 3 juni 2017. Ook alle personen die deelnemen aan een activiteit, 
georganiseerd in het kader van ‘Zo Dichtblij’ of die de kern bezoeken tijdens een evenement 
binnen de actieperiode, zoals de kermis of de wekelijkse markt, kunnen deelnemen aan deze 
actie. 

3. Iedereen die deelneemt aan zo’n actie/evenement of langs gaat bij een deelnemende 
handelaar of gemeentelijke diensten, krijgt een Zo Dichtblij-lot met een uniek nummer op. 
De klant kan het unieke nummer van dit lotje registreren via www.zodichtblij.be. Zo maakt hij 
kans op een prijs uit de lokale prijzenpot. Je mag zoveel lotjes registreren als je wil. 

4. In de Berlaarse lagere scholen kunnen de kinderen ook lotjes krijgen als de school zelf een 
actie in het kader van ‘Zo Dichtblij’ organiseert binnen de actieperiode en/of wanneer de 
kinderen in groep naar de kern van de gemeente komen in het kader van een schoolse 
activiteit. Ook na de verkeersshows in mei zullen alle aanwezige leerlingen een lotje 
aangeboden krijgen. De kinderen kunnen op die manier meedingen naar alle prijzen.

5. De trekking van de winnaars gebeurt uiterlijk twee weken na de campagne in aanwezigheid 
van de vertegenwoordiger(s) van de ZOB / Unizo Berlaar en het gemeentebestuur. Hun 
beslissingen zijn onherroepelijk. 

6. De winnaars zullen schriftelijk door het gemeentebestuur verwittigd worden. De 
hoofdwinnaars worden uitgenodigd om hun prijs op een persmoment in ontvangst te komen 
nemen.

7. De lijst met winnaars wordt openbaar gemaakt op de website van de gemeente 
(www.berlaar.be) en in Den Balder of De Kiosk. 

8. De prijsuitreiking waarop de hoofdwinnaars worden uitgenodigd vindt plaats op een 
persmoment uiterlijk een maand na afloop van de wedstrijd.

9. De prijzen worden in geen enkel geval geruild tegen hun waarde in geld. 

10. Er wordt per persoon maximum één prijs toegekend. 

11. De hoofdprijzen moeten worden afgehaald op het persmoment of achteraf bij de dienst 
Ruimte (Markt 2), uiterlijk zeven weken na de trekking. De prijzen die dan niet opgehaald zijn, 
worden toegewezen aan de reservewinnaars. Zij moeten de prijzen ophalen binnen de drie 
weken. De andere prijzen zullen ofwel opgestuurd worden ofwel dienen zij ook afgehaald te 
worden op Markt 2 binnen dezelfde termijn als de hoofdprijzen. 

http://www.zodichtblij.be
http://www.berlaar.be
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12. De organisatoren van deze wedstrijd wijzen elke aansprakelijkheid af bij wijziging of 
annulering van de wedstrijd om redenen van overmacht.

                                                         

Financiën
Financiële dienst

11 2017_GR_00028 Opmaak van reglementen - Gemeentebelasting op de 
leegstandsregister en leegstandsbelasting voor de 
aanslagjaren 2017,2018,2019  - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeenteraad keurde op 18 juni 2013 het reglement goed voor het register van en de belasting 
op leegstaande woningen en gebouwen.

De Vlaamse overheid wijzigde eind 2016 verschillende regelgevingen, waardoor het noodzakelijk is om 
het gemeentelijk belastingsreglement hiervan aan te passen.

Argumentatie
Het decreet van 14 oktober 2016 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen 
heeft onder meer het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en het decreet van 27 
maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid gewijzigd. De wijzigingen hebben ook betrekking 
op de regelgeving rond leegstand, zodat het gepast voorkomt om het reglement met betrekking tot 
leegstandregistratie en de belasting op leegstand aan te passen in het licht van deze wijziging.

Verder leren de praktijk en de rechtspraak dat een aantal aanpassingen aan het huidige reglement 
opportuun zijn.

Het grond- en pandendecreet voorziet dat gemeenten een register van leegstaande woningen en 
gebouwen kunnen bijhouden en dat een gemeentelijke verordening nadere materiële en procedurele 
regels kan bepalen.

De langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente moet voorkomen en bestreden 
worden.

Een gemeentelijk reglement dient aangenomen te worden waarin de indicaties van leegstand en de 
procedure tot vaststelling van leegstand worden vastgesteld.

De strijd tegen de leegstaande woningen en/of gebouwen zal onder meer een effect hebben als de 
opname in een leegstandsregister ook daadwerkelijk belast wordt.

De vrijstellingen van registratie en/of belasting zijn opgenomen omdat die het best aansluiten bij de 
noden en het beleid van de gemeente.

Deze belasting helpt het financieel evenwicht van de gemeente te bewaren.  Zij is billijk opdat het op 
het grondgebied van de gemeente beschikbaar patrimonium voor wonen optimaal benut wordt. 
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Wetgeving
 artikel 170, § 4 van de Grondwet
 decreet van 15 jul 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;
 decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
 decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 

van provincie- en gemeentebelastingen;
 decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, hierna GPD genoemd;
 decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
 besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2016 houdende subsidiering van intergemeentelijke 

projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;
 decreet van 14 oktober 2016 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot 

wonen;
 besluit van de gemeenteraad van 20 januari 2009 om deel te nemen aan het project lokaal 

woonbeleid Wonen Langs Dijle en Nete en het besluit om de opmaak, opbouw, beheer en 
actualisering van het leegstandsregister aan IGEMO over te dragen

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

Notulen
Koen Kerremans vraagt om een geactualiseerde lijst rond leegstand te krijgen.

Burgemeester Walter Horemans zal het gevraagde document bezorgen tijdens de commissie 
Intergemeentelijke Samenwerking. Het is een positief verhaal, omdat er intussen wel wat leegstand 
opgelost is geraakt. Verborgen leegstand is echter niet steeds eenvoudig te traceren.

Dirk Aras is het idee van een belasting op leegstand en verkrotting genegen, omdat dit een 
problematiek betreft die moet worden opgelost. Hij vindt echter een aantal zaken in het reglement 
niet goed. Zo is hij van oordeel dat het invoeren van een belastingsreglement met terugwerkende 
kracht geen goede praktijk is. De belastingplichtige moet immers steeds weten waaraan hij of zij 
onderhevig is. Een belastingsreglement mag pas ingaan op het ogenblik dat het daadwerkelijk wordt 
ingevoerd. Er bestaat ook geen echte reden voor de terugwerkende kracht. Daarnaast gaat het 
voorgestelde reglement voorbij aan een grote gevoeligheid, namelijk mensen die langdurig 
opgenomen zijn in een hospitaal. Er kan een poosje vrijstelling gevraagd worden, maar slechts voor 
twee jaar. Ten slotte wordt er een beroepsprocedure voorzien, maar de beroepsinstantie is dezelfde 
als die in eerste aanleg. Dat kan dus niet.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het directiecomité van Igemo hierover in concreto 
beslist. De beroepen worden ook behandeld in de Raad van Bestuur. De terugwerkende kracht is 
louter een juridisch gegeven, men wil zich indekken tegen problemen die kunnen ontstaan in nieuwe 
dossiers. Wat het langdurige verblijf in een hospitaal betreft, is er voorlopig nog geen weet van 
dergelijke problemen. Er wordt steeds contact opgenomen met de gemeente in zulke gevallen. Het is 
dan ook de bedoeling om die cases apart te beoordelen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
- 18 stem(men) voor: Swa De Bakker; Rudy Nuyens; Ronald Van Thienen; Artur Issaev; Lies 
Ceulemans; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Ingeborg Van Hoof; Eddy Verstappen; Stefaan 
Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Maria Vervloet; Leen Janssens; Koen 
Kerremans; John Steurs; Walter Horemans
- 1 onthouding(en): Dirk Aras
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Besluit
Artikel 1
Het belastingreglement op leegstand van gebouwen en woningen, vastgesteld door de gemeenteraad 
van 18 juni 2013 punt 19 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 2
De gemeenteraad keurt onderstaand belastingreglement goed.  Dit reglement treedt in werking vanaf 
1 januari 2017 voor de aanslagjaren 2017, 2018 en 2019.

Bijlagen
 Aangepaste versie_reglement leegstandsregister en -belasting 2017-04-18.pdf
 Aangepaste versie_reglement leegstandsregister en -belasting_v2.pdf
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BIJKOMENDE DAGORDE

12 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: Project 
Balderdorp, een stand van zaken.
BEHANDELD

Indiener(s):
Koen Kerremans, Groen; Leen Janssens, Groen

Toelichting:
in 2012 keurde de gemeenteraad het wegentraject goed van de verkaveling 'Balderdorp', 
gelegen tussen de Smidstraat en de Dorpsstraat. Een krant schreef:
"Voor het eerst wordt in Berlaar het begrip 'sociale mix' gehanteerd. Dat betekent dat 
huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen op haar percelen huur- en koopwoningen mag 
mengen. De gemeente heeft dit ook expliciet gevraagd, omdat er een duidelijke behoefte 
bestaat aan betaalbare koopwoningen. Maar de mix gaat nog veel verder. Door het grote 
aantal privéwoningen wil de gemeente op deze verkaveling een gezonde mix organiseren en 
gettovorming tegengaan".

ondertussen zijn we enkele jaren verder en hebben we enkele vragen waarop we graag 
antwoord op krijgen:

hoeveel koopwoningen zijn er ondertussen gebouwd?

voor hoeveel koopwoningen zijn er bijkomend bouwaanvragen ingediend?

hoeveel sociale woningen zijn er gebouwd?

voor hoeveel sociale woningen zijn er bijkomend bouwaanvragen ingediend?

hoe zal de genoemde 'sociale mix' uiteindeljk zijn? Graag de correcte percentages!

Wat is de huidige stand van zaken aangaande omgevingswerken, groenvoorziening, 
fietscomfort, enz...

Antwoord
Schepen Eddy Verstappen laat het verkavelingsplan van Balderdorp rondgaan. Hierop staan de sociale 
woningen aangeduid in het oranje en het rood. Bij de ontwikkeling van Balderdorp werden er 69 
kavels gecreëerd, allemaal verschillend qua oppervlakte. Voor het gedeelte niet-sociale koopkavels 
gaat het om een oppervlakte tussen 120 en 700 m². Deze kavels waren op 6 maanden verkocht. Van 
de 69 kavels zijn er 6 bestemd voor sociale woningbouw, 15 kavels werden bebouwd door Superhuis, 
17 kavels werden bebouwd door de ontwikkelaar van Balderdorp, 31 kavels waren bestemd voor vrije 
verkoop. Er werden intussen 47 vergunningen afgeleverd voor de privé-woningbouw. Het merendeel 
daarvan is ook al daadwerkelijk gebouwd. Van de 63 kavels voor privé-bebouwing, zijn er momenteel 
nog 15 die niet bebouwd zijn. Voor de 6 sociale kavels werden er 2 bouwvergunningen afgeleverd op 
8 oktober 2015. De eerste vergunning is er één voor 7 huurwoningen, de tweede is er één voor 4 
woningen en 2 appartementen, die te koop worden aangeboden. De werken hiervoor zijn nog niet 
begonnen, maar moeten alleszins gestart worden voor 8 oktober dit jaar, zodat de vergunning niet 
vervalt. Zonnige Kempen heeft hiervoor de aannemer al aangeduid. De grote kavel 11 wordt door de 
ontwikkelaar van Balderdorp bebouwd. Voor deze kavel heeft de gemeente nog geen zicht op het 
aantal woongelegenheden. Alles bij elkaar komt het ongeveer neer op een verhouding van 65% privé 
tegenover 35% sociale woningbouw. Het exacte percentage is evenwel nog niet volledig gekend.
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Schepen Jan Hendrickx voegt daaraan toe dat de aanleg van voet- en fietspaden praktisch afgerond 
is. Er blijft nog een klein stukje te plaatsen vooraan aan het Walter Luytenplein. Voor de fietsers werd 
er nog een extra stukje aangelegd vanuit de Dorpsstraat naar de Smidstraat. Hier moet nog een 
bordje worden geplaatst. De betongoot wordt nog uitgevlakt met expoxyspecie. Dat kon niet eerder 
gebeuren, omdat het te koud is geweest voor een optimale hechting. Het groen werd besproken met 
de milieuambtenaar en de ploegbaas groen om zoveel mogelijk onderhoudsvriendelijke beplanting aan 
te brengen. Volgende week staat er nog een grote onderhoudsbeurt van het groen op het 
programma. De definitieve oplevering vindt normaal plaats net voor het bouwverlof. Vanaf dat 
ogenblik is het onderhoud voor de gemeente.

Leen Janssens vraagt of er ook epoxy wordt gebruikt voor de nieuwe goot.

Schepen Jan Hendrickx is ter plaatse geweest en vraagt zich af of het nodig is om deze goot uit te 
vlakken. 

Leen Janssens geeft aan dat het voor fietsers toch veel aangenamer zou zijn.

Schepen Jan Hendrickx zal de situatie nog eens bekijken.

Burgemeester Walter Horemans rondt af door te stellen dat de sociale mix in Balderdorp gerealiseerd 
zal worden in verschillende fases. Wat de sociale koopwoningen betreft, moet nu even worden 
afgewacht wat de effecten zullen zijn.

Ronny Van Thienen verzoekt om het verkavelingsplan bij het verslag te voegen.

Bijlagen
 12_bijlage.pdf
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13 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: Mogelijke 
wijziging aanbod openingsuren bibliotheek
BEHANDELD

Indiener(s):
Koen Kerremans, Groen; Leen Janssens, Groen

Toelichting:
via de bibliotheekraad van onze gemeente konden we vernemen dat er mogelijk een wijziging 
komt in de openingsuren van de gemeentelijke bibliotheek. Dit heeft te maken met een 
vermindering van de beschikbare FTE's. Maar ook van andere betrokkenen horen we 
berichten die verband houden met deze mogelijke wijziging. Ondanks de informatie vanuit 
deze twee kanten kunnen wij geen duidelijk beeld krijgen over de mogelijke sluiting op 
vrijdagavond. Wie is vragende partij voor dit voorstel? En is dat wel een goed idee om op 
vrijdagavond geen aanbod meer te hebben? Wij vinden van niet en we beschikken over 
informatie dat ook het personeel dat geen goed idee vindt. Bovendien is de bibliotheekraad 
evenmin wild van een dergelijke maatregel. Maar omdat we geen eenduidig verhaal kunnen 
samenstellen vragen we van het bestuur een duidelijke stellingname over dit onderwerp. Wat 
is er nu juist aan de hand en welke beslissing is er eventueel al genomen? Op welke visie 
baseert het bestuur zich en wat zijn de einddoelstellingen precies?

Antwoord
Schepen Ingeborg Van Hoof licht toe dat verandering steeds weerstand oproept. Daarom werd aan 
Möbius de opdracht gegeven om de diensten door te lichten. In dat kader is er een werkdrukmeting 
gebeurd, ook voor de bibliotheek. Daaruit bleek dat er mits de nodige modernisering en optimalisering 
wel wat mogelijkheden zijn. Zo zal bijvoorbeeld het kaften van boeken uitbesteed worden in plaats 
van dit tijdens dure personeelsuren te laten uitvoeren. Het takenpakket van de bibmedewerkers zal 
dus aangepast worden. Er komt meer tijd vrij om informatie te verstrekken. Zo staat er een 
vergadering met de schooldirectie op het programma om onze leerlingen van de lagere school meer in 
de bib te krijgen. De medewerkers van de bib hebben ook een aantal bezoeken afgelegd aan andere 
bibliotheken, waar ze gezien hebben dat het RFID-systeem met zelfscan toch wel vruchten afwerpt. 
Dat geeft wat meer uimte, waardoor er een personeelslid, dat nu 20/38ste werkt, na haar 
pensionering niet vervangen zal worden. Wel werd een loopbaanonderbreking met 1/5de inmiddels 
ingevuld door een extra medewerker en zijn er nu 2 vrijwilligers werkzaam in de bib. Daarnaast werd 
er een benchmarking uitgevoerd met gelijkaardige bibliotheken uit de buurt, waaruit bleek dat de 
bibliotheek in Berlaar veel avondopeningsuren telt. Hierop hebben de bibmedewerkers de opdracht 
gekregen om eens na te denken over een mogelijke avondsluiting. Zij hebben toen zelf de 
vrijdagavond gesuggereerd. Het personeel is dan verder aan de slag gegaan met de planning van hun 
uren; ze zijn hiervoor vanuit een lege planningstool vertrokken. Het resultaat daarvan is de sluiting op 
vrijdagavond, gecombineerd met een extra openingsmoment op woensdagvoormiddag. Op dat 
ogenblik is er veel begankenis vanuit de markt. Nu is de PWA daar aanwezig op woensdagvoormiddag 
en er zijn verschillende mensen die dan ook verwachten dat de bibliotheek ook open is. Er kan ook 
gedacht worden aan een specifiek moment voor schoolklassen. De slotsom van dit alles is dat de 
bibliotheek niet minder uren open zal zijn met het nieuwe uurrooster, maar dat een avondopening 
verschuift.

Koen Kerremans vraagt of het idee van de sluiting op vrijdagavond vanuit het personeel komt.

Schepen Ingeborg Van Hoof zegt dat dit naar voor is gekomen na de vraag van het college om een 
avond te sluiten.
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Koen Kerremans informeert of er bezoekerscijfers van de bib bestaan.

Schepen Ingeborg Van Hoof beaamt dat. Ze zal deze cijfers bezorgen.

Koen Kerremans polst naar het advies van de bibliotheekraad.

Dirk Aras antwoordt dat de bibliotheekraad gewoon kennis heeft genomen van het voorstel. Maar hij 
heeft niet gehoord dat het personeel vragende partij was voor de sluiting op vrijdagavond.

Koen Kerremans concludeert dat de beslissing al genomen was alvorens de bibliotheekraad werd 
geconsulteerd.

Schepen Ingeborg Van Hoof zegt dat het nog niet om een beslissing gaat. Het nieuwe uurrooster is 
nog toekomstmuziek.

Koen Kerremans wil weten wat de meerwaarde is van een opening op woensdagvoormiddag. Bestaan 
daar cijfers over?

Schepen Ingeborg Van Hoof kan deze nog niet aanleveren, aangezien de bib op dat ogenblik nog niet 
open is. In andere bibliotheken worden woensdagvoormiddagen gretig gebruikt door scholen voor 
allerhande activiteiten. Dat moet ook in Berlaar mogelijk zijn.

Leen Janssens merkt op dat er in Heist-op-den-Berg een afspraak met de scholen bestaat dat ze 
kunnen langskomen wanneer de bib gesloten is voor het publiek.

Koen Kerremans zoekt de oorzaak van het afhaken van de gemeenteschool in haar ligging.

Schepen Ingeborg Van Hoof vindt dit overdreven. Het kan geen kwaad dat schoolkinderen een 
wandeling maken. Het gebeurde trouwens vroeger, toen de gemeenteschool nog achter het 
gemeentehuis gesitueerd was, evenmin. Er werd door de bib al voorgesteld om boekenpakketten 
samen te stellen voor de school, die kunnen worden afgehaald door een leerkracht, maar ook dat 
initiatief kan op geen bijval rekenen.

Koen Kerremans vindt dit een gegronde reden om een pedagogische raad op te richten, die zulke 
zaken kan bespreken. Hij is bovendien van oordeel dat wanneer er aan de openingsuren van de 
bibliotheek gemorreld wordt, de nodige bevraging moet worden opgezet.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit volop bezig is. Möbius heeft dit grotendeels al 
onderzocht. Al deze cijfers zijn beschikbaar. Er wordt niet over één nacht ijs gegaan.

18 april 2017 21:05 - De voorzitter sluit de zitting

secretaris

Anja Neels

burgemeester-voorzitter

Walter Horemans


