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Gemeente Berlaar 

 
Gemeenteraad 
Administratief toezicht Zitting van 20 juni 2017 

 

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 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; de heer Christophe De Backere; mevrouw Anja Neels 

 
 
 
OPENBARE ZITTING 

 
 

1 2017_GR_00098 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag 
vergadering 16 mei 2017 - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

 
 
Financiën 

 
Financiële dienst 

 
2 2017_GR_00094 Opmaak van strategische en financiële nota's en 

rapporten - Jaarrekening 2016 - vaststelling 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
De raadsleden worden verzocht de jaarrekening 2016 vast te stellen. Deze bevat de 
beleidsnota, de financiële nota, de samenvatting van de algemene rekeningen, de toelichting 
van de financiële nota, de toelichting van de samenvatting van de algemene rekeningen en de 
bijlagen. 

 
 
 
 

3 2017_GR_00081 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - Financieel rapport 2016 - kennisneming 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
Je vindt hierbij het ontwerp van raadsbesluit en een kopie van de documenten financieel 
rapport 2016, zoals het werd opgesteld door de financieel beheerder. 
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4 2017_GR_00096 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. 
budgetwijziging 1 dj. 2017 - vaststelling 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
Het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budgetwijziging 1 
van dj. 2017 en het verslag van het managementteam van 6 juni 2017 wordt voorgelegd aan 
de raadsleden. 

 
De raadsleden wordt gevraagd deze aanpassing van het meerjarenplan vast te stellen. 

 
 
 
 

5 2017_GR_00095 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - Budgetwijziging 1 dj. 2017 - vaststelling 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
Het ontwerp van de budgetwijziging 1 dj. 2017 wordt voorgelegd aan de raadsleden en ook 
het verslag van het managementteam van 6 juni 2017. 

 
De raadsleden wordt gevraagd de budgetwijziging 1 dj. 2017 vast te stellen. 

 
 
 
 

6 2017_GR_00097 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - rekening OCMW - dienstjaar 2016 - 
kennisneming 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
De jaarrekening van het OCMW dienstjaar 2016 wordt ter kennisname voorgelegd aan de 
raadsleden. 

 
 
 
 

7 2017_GR_00082 Opmaak van reglementen - Gemeentebelasting op de 
meldingen en aanvragen van omgevingsvergunningen. - 
goedkeuring 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
Het decreet van 24 mei 2017 heeft de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning 
uitgesteld. 

 
Daarom is het nodig de opheffing van alinea 1 en 2 van artikel 1 van het reglement 
gemeentebelasting op de meldingen en aanvragen van omgevingsvergunningen goed te 
keuren. 
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Organisatie 
 

Interne Strategie 
 

10 2017_GR_00090 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
Gunning van de overheidsopdracht “ontwikkeling site en 
realisatie van een nieuw administratief centrum” - 
goedkeuring 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
De gemeenteraad wordt gevraagd om het bestek en het beoordelingsverslag (van de 
eindoffertes) van de overheidsopdracht "Ontwikkeling site en realisatie van een nieuw 
administratief centrum" goed te keuren. 

 
 
 
 

11 2017_GR_00083 Verhandeling van onroerend goed en van zakelijke 
rechten op onroerend goed - Aankoop Markt 3 en 
Schoolstraat 26 2590 Berlaar en goedkeuring erfpacht - 
goedkeuring 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
Het college vraagt aan de gemeenteraad de aankoop van Markt 3 en Schoolstraat 26 2590 
Berlaar van het OCMW goed te keuren. 

 
Het college vraagt ook een vestiging van een erfpacht goed te keuren op 2 appartementen aan 
het OCMW. 

 
 
 
 

13 2017_GR_00084             Organisatie van onderwijs en vorming - aanwending 
lestijdenpakket schooljaar 2017-2018 - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
De aanwending van het lestijdenpakket voor schooljaar 2017-2018 dient vastgesteld te 
worden. De raadsleden krijgen een voorstel als bijlage. 

 
 
 
 

8 2017_GR_00085 Opmaak van reglementen - besluit van de 
gemeenteraad van 18 april 2017 over 
"Leegstandsregister en leegstandsbeslissing voor de 
aanslagjaren 2017, 2018 en 2019" - intrekking 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
De gemeente ontving op 7 juni 2016 een aangetekend schrijven van ABB over "schorsing van 
het besluit van de gemeenteraad van Berlaar van 18 april 2017 houdende "Leegstandsregister 
en leegstandsbelasting voor de aanslagjaren 2017, 2018, 2019". 
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De gemeente trekt het besluit van 18 april 2017 in en zal later in overleg met Igemo verdere 
stappen ondernemen. 

 
 

Mens 
 

Vrije tijd 
 

14 2017_GR_00077 Opmaak van reglementen - Reglement 
investeringssubsidie verenigingslokalen - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
Tot op heden deed geen enkele jeugd- of sportvereniging een aanvraag in het kader van het 
reglement voor het toekennen van renteloze leningen aan erkende jeugd- en sportverenigingen 
voor de aankoop van een gebouw, nieuwbouw- of verbouwingsplannen van jeugd- en 
sportinfrastructuur dat in de gemeenteraad van 16 oktober 2012 werd goedgekeurd. De 
voorwaarden uit het reglement blijken voor sport- en jeugdverenigingen onhaalbaar. 

 
Voor socioculturele -  en seniorenverenigingen bestaat momenteel geen enkele ondersteuning 
voor de bouw van of het verbouwen van verenigingslokalen. 

 
Om de verenigingen toch te ondersteunen bij hun investeringsplannen wordt dit nieuwe 
reglement voorgesteld. 

 
De belangrijkste punten van het reglement investeringssubsidie verenigingslokalen: 

 
• indien de vereniging geen eigenaar is moet een recht van opstal of een 

erfpachtovereenkomst tussen de eigenaar en de vereniging geldend zijn; 
• de vereniging kan slechts de helft van zijn investering als subsidie krijgen met daarbij 

een max. van 100.000 euro ; 
• de subsidie kan per 10 jaar bekomen worden.  Na 10 jaar mag een nieuw dossier 

ingediend worden; 
• de modaliteiten gelden per adres wat wil zeggen dat verenigingen met 2 werkingen 

voor elk adres een dossier mogen indienen; 
• volgende werken komen in aanmerking: uitbreidingswerken, moderniseringswerken, 

nieuwbouw, aankoop gebouw of grond, (brand)veiligheidswerken, 
toegankelijkheidswerken, omgevingswerken, aankoop inbouwkeukentoestellen; 

• de subsidie wordt uitbetaald op basis van voorgelegde facturen; 
• er moet op het moment van de goedkeuring van het subsidiedossier een akkoord zijn 
tussen het schepencollege en de vereniging over het gebruik van het betreffende lokaal 
door de diensten van de gemeente. 

 

 
 

Wij vragen de raadsleden om goedkeuring. 
 
 
 
 
 

BKO 
 

15 2017_GR_00078 Organisatie van interne controle - Beoordelingscriteria - 
goedkeuring 
Goedgekeurd 
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Beknopte samenvatting 
Het  advies van het lokaal bestuur moet kwaliteitsvol opgesteld worden. Als lokale regisseur 
heb je via het geven van dit advies een belangrijke inbreng bij de ontwikkeling van het 
kinderopvangaanbod.  Zo  krijg  je  medezeggenschap  over  waar,  door  wie  en  hoe  de 
bijkomende plaatsen uiteindelijk gerealiseerd worden in jouw gemeente. 

 
Er moeten allereerst een  beoordelingsprocedure en beoordelingscriteria opgemaakt worden 
om de aanvragen objectief een score toe te kennen. Het lokaal bestuur kan deze criteria en 
procedure samen met het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opmaken. De 
beoordelingscriteria werden opgesteld door de secretaris van het LOK / coördinator van de 
buitenschoolse kinderopvang en besproken met de leden van het LOK op de vergadering van 
woensdag 26 april 2017. 

 
 
 
 
 
 

Onderwijs 
 

16 2017_GR_00089 Organisatie van onderwijs en vorming - 
schoolreglement en infobrochure - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
Het schoolreglement, de infobrochure, de beginselverklaring neutraliteit en het pedagogisch 
project werden herwerkt. Deze moeten door de inrichtende macht zijnde de gemeenteraad 
goedgekeurd worden. 

 
 
 
 

Ruimte 
 

Openbare werken 
 

17 2017_GR_00091 Uitvoering van projecten - Heraanleg Pastorijstraat, 
 kerkomgeving en Ballaarweg - goedkeuring plannen en 

raming - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
De gemeenteraad wordt gevraagd de plannen en de raming mbt het dossier "heraanleg 
Pastorijstraat, kerkomgeving en Ballaarweg" goed te keuren. 

 
 
 
 

18 2017_GR_00099 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
Uitbreiding parking begraafplaats Hemelshoek - 
Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te 
nodigen firma's - goedkeuring 
Goedgekeurd 



6/7  

Omgeving 
 

19 2017_GR_00080 Vergunningsaanvragen, toelatingen en meldingen - 
Ruimtelijk uitvoeringsplan Zonevreemde Bedrijven fase 
2 - definitieve vaststelling - vaststelling 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
Het is de bedoeling het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) "zonevreemde bedrijven fase 
2" defintief vast te stellen, waardoor 4 Berlaarse bedrijven in een zone-eigen zonering 
terechtkomen, zodat hun aanpassings- en uitbreidingsmogelijkheden fel verbeteren. 
Het betreft garage Van Hove NV, schrijnwerkerij Verelst FFT, schrijnwerkerij Van 
den Broeck- Keuleers bvba en centrale verwarming Rombauts bvba. 

 
 
 
 

Beheer en economie 
 

20 2017_GR_00093 Beheer van patrimonium en openbaar domein - 
Strategisch commercieel plan "detailhandelsbeleid voor 
een levendige winkelkern" - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
In samenwerking met de detailhandelscoach van de Provincie Antwerpen werd een 
strategisch commercieel plan opgemaakt. De gemeenteraad wordt verzocht om dit plan 
goed te keuren. 

 
 
 
 

BIJKOMENDE DAGORDE 
 
 

2017_IP_00023 - Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: jeugdhuis 
Berlaar, een duurzaam verhaal? 
2017_IP_00024 - Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: aanleg 
stuk van traject fietsostrade met 100% ondersteuning, ook de onteigeningskosten 
2017_IP_00025 - Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Nieuwe locatie Jeugdhuis Den Bokal? 
2017_IP_00026 - Interpellatie van raadslid Swa De Bakker: Integratie poetsdiensten 
in een bestaande dienstencheque onderneming 
2017_IP_00027 - Interpellatie van raadslid Swa De Bakker: AFSCHAFFING ZITDAG(EN) 
INVULLEN BELASTINGAANGIFTE 

 
 
 


