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Gemeenteraad
Notulen Zitting van 15 november 2016

HOOGDRINGENDE PUNTEN
HD 1 2016_GR_00075 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 

mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente op de 
algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal 
van 9 december 2016 - vaststelling

OPENBARE ZITTING
Organisatie - Stafdienst
Secretariaat
1 2016_GR_00059 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag vergadering 

20 september 2016 - goedkeuring

2 2016_GR_00063 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag vorige 
vergadering - goedkeuring

3 2016_GR_00060 Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - 
kwartaalrapportering - 3e kwartaal 2016 - kennisneming

4 2016_GR_00061 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
agenda van de buitengewone algemene vergadering van Finilek 
op 16 december 2016 - goedkeuring

5 2016_GR_00066 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - Pidpa 
- statutenwijziging ter voorbereiding van de algemene 
vergadering op 19 december 2016 - goedkeuring

6 2016_GR_00065 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - Pidpa 
- mandaat van de afgevaardigde van de gemeente voor de 
algemene vergadering op 19 december 2016 - vaststelling

7 2016_GR_00067 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
kennisname agendapunten buitengewone algemene vergadering 
van IGEMO op 9 december 2016 - goedkeuring

8 2016_GR_00068 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
agendapunten vaststelling van mandaat voor bijzonder algemene 
vergadering van IVAREM op 9 december 2016 - goedkeuring

Organisatie
Personeel
9 2016_GR_00058 Organisatie van personeel en loopbaan - vervangende feestdagen 

en sluitingsdagen in 2017 - goedkeuring

Mens
BKO
10 2016_GR_00057 Opmaak van reglementen - Goedkeuring gewijzigd 

kwaliteitshandboek buitenschoolse kinderopvang Roefels - 
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goedkeuring

onderwijs divers
11 2016_GR_00069 Organisatie van onderwijs en vorming - wijziging 

capaciteitsbepaling - vaststelling

12 2016_GR_00070 Organisatie van onderwijs en vorming - pedagogisch project, 
schoolreglement en infobrochure - goedkeuring

Ruimte
Milieu
13 2016_GR_00064 Onderhoud van grondgebied en groen - Definitieve goedkeuring 

Bomenbeheerplan  - goedkeuring

Openbare werken
14 2016_GR_00071 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - Nieuwe 

openbare verlichtingsinstallatie en verplaatsen en ondergronds 
brengen elektrische leidingen Pastorijstraat, kerkomgeving en 
Ballaarweg - goedkeuring - goedkeuring

15 2016_GR_00072 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - Nieuwe 
openbare verlichtingsinstallatie en verplaatsen en ondergronds 
brengen elektrische leidingen Kesselsesteenweg - goedkeuring

16 2016_GR_00073 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - heraanleg 
en beplanting begraafplaats Berlaar centrum fase 2 - 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring

Financiën
Financiële dienst
17 2016_GR_00074 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint-Rumoldus - 

Budgetwijziging 2016 - goedkeuring

Bijkomende punten
18 Interpellatie van raadslid Koen Kerremans: deelname groepsaankoop e-bikes IGEMO-bis

19 Voorstel tot beslissing van raadslid Koen Kerremans: opdracht aan bestuur

20 Voorstel tot beslissing van raadslid Dirk Aras: Gemeenteraadsbesluit aangaande 
onderzoeken in kader van masterplan sport.

21 Voorstel tot beslissing van raadslid Swa De Bakker: voorstel tot beslissing in het kader 
van masterplan sport

Organisatie - Stafdienst
Secretariaat
HD 1 2016_GR_00075 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 

mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente op de 
algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal 
van 9 december 2016 - vaststelling
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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Walter Horemans; de heer Swa De Bakker; de heer Silvain Vertommen; de heer Ronald Van 
Thienen; de heer Artur Issaev; mevrouw Lies Ceulemans; 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

Verontschuldigd:
de heer Rudy Nuyens; mevrouw Nadine Boekaerts; de heer Christophe De Backere

15 november 2016 19:59 -De voorzitter opent de openbare zitting 

HOOGDRINGENDE PUNTEN

HD 1 2016_GR_00075 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - mandaat van de 
vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene 
vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal 
van 9 december 2016 - vaststelling
AANVAARD

Stemming op het agendapunt
Aanvaard  door de gemeenteraad met unanimiteit
OPENBARE ZITTING
Organisatie - Stafdienst
Secretariaat

1 2016_GR_00059 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag 
vergadering 20 september 2016 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De gemeenteraad keurt het verslag van de vergadering van 20 september 2016 goed.

Notulen
Dirk Aras merkt op dat hij vermeld staat als 'afwezig' in de hoofding van het verslag. Even verder 
staat er wel weergegeven dat hij om 20.25 uur de zitting 'betreedt', maar de manier van notuleren 
kan hem niet bekoren. Hij vraagt om dit recht te zetten.

Burgemeester Walter Horemans belooft om de gevraagde wijziging aan te brengen.

Stemming op het agendapunt
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Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Bijlagen
 gr 20160920_notulen.pdf

2 2016_GR_00063 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag 
vorige vergadering - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De gemeenteraad keurt het verslag van de vergadering van 18 oktober 2016 goed.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Bijlagen
 gr 20161018_notulen.pdf

3 2016_GR_00060 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - kwartaalrapportering - 3e kwartaal 2016 - 
kennisneming
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De derde kwartaalrapportering van 2016 werd samengesteld.

 

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

Notulen
Leen Janssens argumenteert dat beleid voeren synoniem is voor keuzes maken. Een bestuur kan niet 
alles tegelijk aanpakken. Maar eens er een keuze gemaakt wordt, moet die ook gevolgd worden en 
moeten er middelen en mankracht voorzien worden. Enkele jaren geleden heeft de gemeente het 
burgemeestersconvenant ondertekend, maar wanneer nu de indicatoren bekeken worden, blijken er 
slechts twee acties uitgevoerd te zijn, namelijk de engagementsverklaring waarop zeventien reacties 
zijn gekomen en See2Do, dat in september werd opgestart. Duurzaamheid in personeelsbeleid wordt 
niet langer opgevolgd. Nochtans wijzen recente artikels in de krant erop dat de klimaatpolitiek een 
nijpend probleem vormt. Er moet gewerkt worden aan een leefbaar Berlaar, nu en in de toekomst. De 
gemeente heeft niet niets gedaan, maar er moet meer gebeuren. Zelfs de weinig ambitieuze 
doelstellingen die ingeschreven werden, worden niet gehaald.

Burgemeester Walter Horemans beaamt dat er reeds bepaalde zaken op het getouw werden gezet, 
maar er is tijd nodig om meer te doen. Het gaat inderdaad om keuzes maken, voornamelijk door een 
tekort aan personeel. Er is één medewerker die het duurzaamheidsproject opvolgt, maar zij heeft ook 
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nog heel wat andere taken. Ook zij moet dus keuzes maken. Daarom is het bestuur blij dat Igemo 
bepaalde initiatieven trekt, zoals de thermografische foto's die genomen zullen worden. Maar ook dat 
vraagt heel wat voorbereiding van onze eigen administratie. We moeten roeien met de riemen die we 
hebben. Het feit dat het bestuur ingetekend heeft op het onderzoek van Igemo illustreert het belang 
dat eraan wordt gehecht, maar wijst meteen ook op het bewustzijn dat een kleine gemeente niet alles 
alleen kan uitvoeren.

Schepen Ingeborg Van Hoof vult aan dat de brieven voor het thermografisch onderzoek intussen de 
deur uit zijn. Er werd geopteerd voor de Stationsstraat, omdat het daar gaat om oudere woningen in 
gesloten bebouwing. Op 29 november volgt er een infovergadering voor de betrokken doelgroep. Er 
wordt gestreefd naar 73 à 74 dossiers, gespreid over drie jaar. De aanvraag voor de 
broeikasgasinventaris die vanuit de provincie wordt begeleid, is al voor de zomer verstuurd. We 
hebben nu de belofte gekregen dat dit in orde komt voor het einde van het jaar. Het probleem is ook 
vaak dat we afhankelijk zijn van andere organisaties. Hopelijk slaat het See2Do-project aan bij de 
bevolking, zodat er voldoende thermografische onderzoeken kunnen gebeuren, waaruit renovaties 
kunnen voortvloeien.

Burgemeester Walter Horemans voegt nog toe dat het bestuur in het kader van de nieuwbouw-
projecten een tandje heeft bijgestoken op het vlak van duurzaamheid.

Leen Janssens is van mening dat de gemeente hierin nog veel verder had kunnen gaan en hogere 
eisen had kunnen stellen.

Koen Kerremans meent dat er soms cijfermateriaal wordt verzameld om er achteraf niets mee te 
doen. Hij refereert naar de fietstellingen die tijdens de vorige gemeenteraad ter sprake kwamen. Hij 
vreest dat het burgemeestersconvenant in hetzelfde bedje ziek is. De laatste jaren werden bijna alle 
klimaatsubsidies die de gemeente kan geven geschrapt. Het is noodzakelijk om acties zoals het 
thermografisch onderzoek uit te voeren, maar wat gebeurt er daarna? Zullen er budgetten 
beschikbaar worden gesteld? Zullen de burgers ondersteund en gestimuleerd worden door middel van 
een subsidie? Het bestuur verandert nogal eens van target; er ontbreekt een langetermijnvisie. Het 
behouden van focus is erg belangrijk om de administratie doelgericht aan het werk te kunnen zetten. 
Nu heerst de indruk dat de administratie van hier naar daar wordt getrokken. Er wordt geen tijd 
gegund om een dossier goed voor te bereiden en vervolgens af te werken. Medewerkers geraken 
overbelast door het wisselvallige karakter van de doelstellingen van het bestuur. Er wordt veel te 
weinig samengewerkt met andere gemeenten op het vlak van gezamenlijk aantrekken van 
medewerkers en delen van functies. Dit zou nochtans een antwoord kunnen bieden op het fatsoenlijk 
bemannen van diensten. Een beleid uittekenen en een visie handhaven betekent er ook consequent 
naar handelen. Indien er te weinig mankracht aanwezig is om een bepaald deel van het beleid op te 
volgen, moet de verdeling van de middelen wellicht herbekeken worden. Het woord 'vertraging' of 
'uitstel' komt in de kwartaalrapportering heel regelmatig voor. Dat is een teken aan de wand.

Burgemeester Walter Horemans haalt aan dat de gemeente te klein is om alle wensen van alle fracties 
rond de tafel uit te voeren. Dan is er eigenlijk maar één mogelijkheid in de toekomst, namelijk 
fuseren. Indien dit niet wenselijk is, moeten er altijd keuzes worden gemaakt, hoe jammer dit soms 
ook is. Er wordt wel werk gemaakt van het delen van personeel. Zo zal de gemeente overgaan tot het 
aanwerven van twee IT'ers, samen met de gemeente Hove. Voor de rest zijn er 
samenwerkingsverbanden als Kempens Karakter, Kempens Landschap, de intercommunales, ... Vaak 
worden de plannen van de gemeente echter doorkruist door zaken waarop we geen invloed hebben. 
Zo is bijvoorbeeld de heraanleg van de Pastorijstraat en de Ballaarweg plots op de agenda gekomen 
door de beslissing van VMM om rioleringssubsidies te voorzien. Dat is uiteraard een opportuniteit, 
maar ze heeft tot gevolg dat de andere doelstellingen opschuiven, want dit dossier betekent een 
gigantische belasting voor de afdeling Ruimte. Een ander voorbeeld is het fietspad Kesselsesteenweg, 
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wat eigenlijk niet op het programma stond. Hiervoor heeft het bestuur ingehaakt op het initiatief van 
Nijlen, omdat het anders een gemiste kans zou zijn geweest. Ook dit brengt heel veel onvoorzien 
werk met zich mee. De bouw van de nieuwe school heeft eveneens heel veel bijkomende werklast 
gecreëerd en zo zijn er nog wel wat andere voorbeelden op te noemen. Hierdoor vallen er een aantal 
dingen uit de boot. Daarnaast worden een aantal oranje en rode knipperlichten veroorzaakt door 
leveranciers die niet tijdig klaar zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval voor een aantal softwaresystemen, 
die het bestuur gegund heeft, maar waar de firma's niet zoals voorzien kunnen opleveren. We geven 
echter niet op en proberen ook op dit vlak continu stappen te zetten.

Koen Kerremans toont begrip, maar is van oordeel dat dit geen vrijgeleide mag zijn om in bepaalde 
belangrijke dossiers moedwillig een aantal stappen over te slaan. Er zijn nu veel werven tegelijkertijd, 
wat het gevolg is van veel te weinig initiatief in het verleden. Het zou beter geweest zijn om tijdig te 
starten en te zorgen voor een goede spreiding. Het beleid heeft echter een andere keuze gemaakt, 
waardoor er nu te veel werk op de plank ligt. Het beleidsplan is door de meerderheid geschreven en 
die draagt er ook de verantwoordelijkheid voor. Zo is er bijvoorbeeld het vergunningenregister, 
waarvan al jaren geleden werd gevraagd om er werk van te maken en er mankracht voor te voorzien. 
Pas dit jaar is er een inhaalbeweging gebeurd met een aantal jobstudenten. Dat zijn beleidskeuzes die 
duidelijk geen prioriteit vormen. Het register is nog niet klaar en zal waarschijnlijk ook niet tijdig 
afgerond geraken. Daarnaast is er de opvolging van bouw- en milieudossiers die te kort schiet. Dat 
bewijst waar de prioriteiten voor deze meerderheid liggen. Het feit dat de fietspaden ergens in de 
onderste lade beland zijn en dat het bestuur alleen zijn wagon aan bestaande initiatieven aanhaakt, 
spreekt boekdelen.

Dirk Aras gebruikt de term 'harmonicabeleid' om aan te duiden wat er in Berlaar gebeurt. Ongeveer 
twee legislaturen geleden werden heel veel keuzes in de toenmalige begroting gezet bij het begin van 
het jaar, die aan het einde van het jaar allemaal geschrapt werden. Die keuzes komen nu gefaseerd 
allemaal terug. Het aankondigingsbeleid van toen, waarbij de opties stelselmatig uit de begroting 
werden gehaald om ze op te sparen voor de twee volgende legislaturen, definieert hij als 
harmonicabeleid. Hij gaat dieper in op het sociale beleid, waarbij de interne fusie tussen gemeente en 
OCMW heel belangrijk is. Het integreren van twee personeelsbestanden, die nu naast elkaar werken 
en voor een deel dezelfde taken hebben, krijgt onvoldoende aandacht. Het is even ter sprake 
gekomen naar aanleiding van de bouw van het nieuw administratief centrum, vooral vormelijk dan, 
maar het inhoudelijke aspect is helemaal stilgevallen. Er is geen enkele verslaggeving rond gebeurd. 
Een andere zaak zijn de politiezones. Om een of andere reden blijven we bewust zitten in een 
tweegemeentezone, waarvan gekend is dat ze te klein is om goed te functioneren. Om dat op te 
vangen zijn er samenwerkingsovereenkomsten met de stad Lier en met Heist-op-den-Berg. Op het 
vlak van interne fusie wordt er onvoldoende vaart gemaakt. Het hele pakket indicatoren en 
knipperlichten moet naast het nieuwe budget gelegd worden om te detecteren waar er bijsturingen 
gebeuren om het beleid uit te voeren. Hopelijk vindt het college in de indicatoren de nodige informatie 
terug over de gemaakte keuzes en de uitvoering van het beleid. Voor een gemeenteraadslid blijft het 
moeilijk om te interpreteren. Er kunnen fenomenen vastgesteld worden, maar de beleidskeuzes 
kunnen er nauwelijks uitgehaald worden. Hij vraagt om tijdens de budgetbespreking de verhouding 
toe te lichten tussen de afloop van de indicatoren en het nieuwe budget.

Schepen Stefaan Lambrechts is van oordeel dat Dirk Aras op het vlak van 'harmonicabeleid' kort door 
de bocht gaat. Het is geenszins de bedoeling om keuzes in te schrijven, te schrappen en er het 
volgende jaar op terug te komen. De realiteit is dat het bestuur door allerlei omstandigheden 
achterstand kan oplopen. Dat is een fenomeen dat zich overal voordoet, een onderwerp dat zelfs 
tijdens een algemene vergadering van VVSG naar voor is gekomen naar aanleiding van een discussie 
over de autofinancieringsmarge. Het dubbele financiële evenwicht heeft als gevolg gehad dat heel 
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veel besturen sterk hebben gesneden in hun investeringen om uiteindelijk te moeten vaststellen dat 
niet alles uitgevoerd wordt en dat de soep nooit zo heet wordt gegeten als ze wordt opgediend.

Dirk Aras weerlegt dit. De gemeente Berlaar heeft niet gesneden in haar investeringen. De vergelijking 
gaat dus niet op.

Schepen Stefaan Lambrechts zegt dat dat wel het geval is. Ook hier worden planningen gemaakt die 
op het terrein door een aantal aspecten doorkruist kunnen worden, waardoor vertraging ontstaat en 
niet alles gerealiseerd kan worden. Het is niet de bedoeling om het budget op te blazen, alles tegelijk 
realiseren kan niet. 

 

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De raadsleden nemen kennis van de 3e kwartaalrapportering van 2016.

Bijlagen
 8BalancedScoreCard RuimteKW3.pdf
 4BalancedScoreCard ActiesKW3.pdf
 3BalancedScoreCard ActieplannenKW3.pdf
 2BalancedScoreCard BeleidsdoelstellingenKW3.pdf
 1BalancedScoreCard IntegraalKW3.pdf
 OrganisatiebeheersingKW3.pdf
 KnipperlichtenKW3.pdf
 DetailGrafiekKW3.pdf
 7BalancedScoreCard MensKW3.pdf
 6BalancedScoreCard OrganisatieKW3.pdf
 5BalancedScoreCard FinancienKW3.pdf

4 2016_GR_00061 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van Finilek op 16 
december 2016 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeente Berlaar is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Finilek.

Op 4 oktober 2016 ontving de gemeente bij aangetekende brief de uitnodiging tot de buitengewone 
algemene vergadering van Finilek op 16 december 2016.



8/36

Argumentatie
De buitengewone vergadering heeft volgende agenda:

1. Bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke 
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 
2017 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017

2. Statutaire benoemingen
3. Statutaire mededelingen

De inhoud van de documentatie werd met de uitnodiging meegestuurd.

Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te 
weigeren.

Wetgeving
 decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking
 statuten van Finilek

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 hecht zijn goedkeuring aan de agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering van 16 december 2016 van de dienstverlenende vereniging Finilek.

5 2016_GR_00066 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - Pidpa - statutenwijziging ter 
voorbereiding van de algemene vergadering op 19 
december 2016 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeente in deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa.

Op maandag 19 december 2016 om 11 uur organiseert Pidpa de buitengewone algemene vergadering 
op het administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.

Brief van Pidpa van 12 september 2016 met bijlagen:

 statutenwijziging ingevolge decreet 13 mei 2016 (wijziging decreet intergemeentelijke 
samenwerking)
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 statutenwijziging, initieel voorgelegd op 15 juni 2015 aan de algemene vergadering - voorstel 
tot schrapping van de agenda van het op 14 december 2015 door de algemene vergadering in 
voortzetting geplaatst onderdeel van het oorspronkelijk agendapunt 9

Besluit van de gemeenteraad van 20 mei 2014 (23) over de aanduiding van 

 de heer Willy Beullens als afgevaardigde en 
 de heer Jan Hendrickx als plaatsvervangend afgevaardigde

voor de huidige legislatuur op de algemene vergaderingen van Pidpa.

Argumentatie
De voorgelegde documenten omvatten de verslaggeving omtrent de statutenaanpassingen van Pidpa, 
waaronder het eerder in voortzetting geplaatste agendapunt 9 (initieel geagendeerd op de algemene 
vergadering van 15 juni 2015).

Wetgeving
 decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid art. 44 t.e.m. 

59
 decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 

over de intergemeentelijke samenwerking en het provinciedecreet van 9 december 2005
 statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa
 gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artt. 19 t.e.m. 26 en art. 42

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 verleent goedkeuring aan de door de raad van bestuur van Pidpa - ingevolge het 
decreet van 13 mei 2016 (wijziging decreet intergemeentelijke samenwerking) - voorgelegde 
wijzigingen aan de statuten van Pidpa, na artikelsgewijze behandeling leidende tot de goedkeuring en 
vaststelling van de statuten.

Artikel 2
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel om agendapunt 9 inzake de statutenwijziging zoals 
oorspronkelijk geagendeerd op de agenda van de algemene vergadering van 15 juni 2015, wat betreft 
het enige onderdeel ervan (nl. de explicitering van de regeling waarbij het scheidingsaandeel in art. 
10 van de Pidpa-statuten zou worden vastgelegd op de nominale waarde van de aandelen) dat niet 
werd afgehandeld door de algemene vergadering van Pidpa op 14 december 2015, af te voeren van 
de agenda van de algemene vergadering.

Artikel 3
Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de buitengewone algemene vergadering 
van 19 december 2016, overeenkomstig deze beslisisng te stemmen, evenals op elke andere 
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algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van dit agendapunt van deze 
vergadering.

Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal 
onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.

6 2016_GR_00065 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - Pidpa - mandaat van de 
afgevaardigde van de gemeente voor de algemene 
vergadering op 19 december 2016 - vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Brief van Pidpa van 12 september 2016 met als bijlagen:

 statutenwijziging ingevolge decreet van 13 mei 2016 (wijziging decreet intergemeentelijke 
samenwerking)

 statutenwijziging initieel voorgelegd op 15 juni 2015 aan de algemene vergadering - voorstel 
tot schrapping van de agenda van het op 14 december 2015 door de algemene vergadering in 
voortzetting geplaatst onderdeel van het oorspronkelijk agendapunt 9

Brief van Pidpa van 10 oktober 2016 met agenda als bijlage:

 begroting 2017 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategieën 
in 2017

 model als basis voor raadsbeslissing
 een volmacht

Raadsbesluit van 20 mei 2014 (23) betreffende de aanduiding van:

 de heer Willy Beullens als afgevaardigde en
 de heer Jan Hendrickx als plaatsvervangend afgevaardigde

voor de huidige legislatuur op de algemene vergaderingen van Pidpa.

Argumentatie
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa.

Op maandag 19 december 2016 om 11 uur organiseert Pidpa de buitengewone algemene vergadering 
op het administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.

De agenda van deze buitengewone algemene vergadering is als volgt:

1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden
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2. Begroting 2017 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 
strategieën in 2017

3. Benoeming(en)
4. Statutenwijziging ingevolge decreet van 13 mei 2016
5. In voortzetting geplaatste agendapunten van de algemene vergadering van 15 juni 2015
6. Goedkeuring van het verslag staande de vergadering

De voorgelegde documenten omvatten de verslaggeving omtrent de verschillende agendapunten 
waaronder de statutenaanpassingen van Pidpa en de eerder in voortzetting geplaatste agendapunten, 
alsook omtrent de begroting voor 2017 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en de te 
volgen strategieën in 2017.

Wetgeving
 decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid art. 44 en 59
 statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa
 gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artt. 19 t.e.m. 26 en art. 42

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 akte van de strategieën en de te ontwikkelen activiteiten van Pidpa m.b.t. 
het boekjaar 2017.

Artikel 2
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de door de Raad van Bestuur van Pidpa voorgelegde 
begroting 2017 en het toelichtend verslag.

Artikel 3
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de door de raad van bestuur van Pidpa - ingevolge het 
decreet van 13 mei 2016 (wijziging decreet intergemeentelijke samenwerking) - voorgelegde 
wijzigingen aan de statuten van Pidpa, na artikelsgewijze behandeling leidende tot de goedkeuring en 
vaststelling van de statuten.

Artikel 4
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel om agendapunt 9 inzake de statutenwijzging zoals 
oorspronkelijk geagendeerd op de agenda van de algemene vergadering van 15 juni 2015, wat betreft 
het enige onderdeel ervan (nl. de explicitering van de regeling waarbij het scheidingsaandeel betreft 
in art. 10 van de Pidpa-statuten zou worden vastgelegd op de nominale waarde van de aandelen) dat 
niet werd afgehandeld door de algemene vergadering van Pidpa op 14 december 2015, af te voeren 
van de agenda van de algemene vergadering.
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Artikel 5
Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de buitengewone algemene vergadering 
van 19 december 2016, overeenkomstig deze beslissing te stemmen alsook de benoeming(en) goed 
te keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling 
van de agendapunten van deze vergadering.

Artikel 6
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal 
onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.

7 2016_GR_00067 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - kennisname agendapunten 
buitengewone algemene vergadering van IGEMO op 9 
december 2016 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Op 9 september 2016 verzond Igemo een aangetekend schrijven met de uitnodiging voor de 
buitengewone algemene vergadering van 9 september 2016.

Argumentatie
De agenda van de vergadering omvat volgende punten:

1. Aanduiding stemopnemers
2. Bespreking van de ondernemingsstrategie van de intergemeentelijke vereniging voor 

ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor 2017
3. Bespreking van de begroting van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het 

gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor het boekjaar 2017
4. Vaststelling van de statutaire bijdrage algemene werkingskosten en basisdienstverlening 2017
5. Kennisname van de staat van activa en passiva (balans 30/09/2016)
6. Wijziging van de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het 

gewest Mechelen en omgeving (IGEMO)
7. Volmacht om de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het 

gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) te coördineren
8. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen
9. Goedkeuring van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 9 december 

2016

Wetgeving
 decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet
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Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad beslist de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 9 december 
2016 goed te keuren.

8 2016_GR_00068 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - agendapunten vaststelling 
van mandaat voor bijzonder algemene vergadering van 
IVAREM op 9 december 2016 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De agenda van de bijzondere algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 
van 9 december 2016 werd als volgt samengesteld:

1. Aanduiding stemopnemers
2. Bespreking van de ondernemingsstrategie voor 2017 [VVAV1600013]
3. Bespreking van de begroting voor boekjaar 2017 [VVAV1600014]
4. Vaststelling van de statutaire bijdrage voor de algemene werkingskosten en voor de 

voorlopige werkingsbijdragen voor afvalbeheer in 2017 [VVAV1600015]
5. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen
6. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van de intergemeentelijke 

vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) van 9 december 2016

Deze voorstellen voor de bijzondere algemene vergadering van 9 december 2016 werden door de 
raad van bestuur vastgelegd in de vergadering van 21 oktober 2016.

Argumentatie
Het decreet bepaalt dat afgezien van de jaarvergadering er nog minstens één algemene vergadering 
wordt belegd in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de 
te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken (art. 44 van decreet van 6/7/2001).

Er moet op die agenda tevens een voorstelling van een door de raad van bestuur opgestelde 
begroting staan (art. 44 van decreet van 6/7/2001).

Noch de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor volgende boekjaar, noch de door de 
raad van bestuur opgestelde begroting, maken het voorwerp uit van een beslissing van de algemene 
vergadering. Daarom dient de gemeenteraad het mandaat van zijn afgevaardigde(n) terzake niet te 
bepalen.

De algemene vergadering bepaalt, op voordracht van de raad van bestuur, de bijdragen voor de 
algemene werkingskosten en de voorlopige bijdragen voor de afvalbeheerskosten, overeenkomstig 
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artikel 13 van de statuten van IVAREM. Die bijdragen voor de gemeentelijke deelnemers moeten 
worden vastgesteld volgens het in de statuten bepaalde opdrachtenmenu en met respect voor de 
statutair vastgestelde bijdrageplafonds worden vastgesteld.

Wetgeving
 gemeentedecreet van 15 juli 2005
 decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking
 omzendbrief (BA2002/01) van 11 januari 2002 over de toepassing van het decreet van 6 juli 

2001
 statuten van IVAREM

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 9 december 2016 
en verleent aan zijn afgevaardigde(n) het mandaat in te stemmen met de voorstellen van de raad van 
bestuur van de intergmeentelijke vereniging IVAREM.

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

Organisatie
Personeel

9 2016_GR_00058 Organisatie van personeel en loopbaan - vervangende 
feestdagen en sluitingsdagen in 2017 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
In 2017 vallen er twee feestdagen in het weekend. Er wordt voorgesteld om deze toe te voegen aan 
het verlofkrediet. 

Er wordt eveneens voorgesteld om de gemeentelijke diensten te sluiten op vrijdag 26 mei en 
maandag 14 augustus 2017. Men dient dan verlof te nemen als men niet komt werken.

Er moet eveneens een afwijkende regeling uitgewerkt worden voor de begeleiders van de 
buitenschoolse kinderopvang: zij hebben afwijkende sluitingsdagen en vervangende feestdagen.

Wetgeving
 raadsbesluit van 16 december 2008 (14) over de nieuwe rechtspositieregeling
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Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Advies
Bijzonder Onderhandelingscomité
Gunstig advies

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Regeling voor al het gemeentepersoneel, uitgezonderd de begeleiders van de buitenschoolse 
kinderopvang:de feestdagen van 2017 die in het weekend vallen (1 januari en 11 november) worden 
toegevoegd aan het verlofkrediet. De gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op vrijdag 26 mei en 
maandag 14 augustus 2017. Indien men op deze dagen niet komt werken dient men hiervoor verlof 
te nemen. 

Artikel 2
Regeling voor de buitenschoolse kinderopvang: De opvang zal bijkomend gesloten zijn op 10 juli 2017 
en vanaf 27 tot en met 29 december 2017, en zal geopend zijn op 2 november 2017.

Voor de begeleiders van de buitenschoolse kinderopvang wordt volgende afwijkende regeling 
vastgesteld ter compensatie van de feestdagen in het weekend / feestdagen waarop de opvang open 
is: de feestdag van 1 januari 2017 wordt vastgelegd op 26 mei 2017. De feestdag van 11 november 
wordt vastgelegd op 10 juli 2017. De feestdag van 2 november wordt vastgelegd op 14 augustus 
2017. Voor de sluitingsdagen op 27, 28 en 29 december dient er verlof genomen te worden.

Mens
BKO

10 2016_GR_00057 Opmaak van reglementen - Goedkeuring gewijzigd 
kwaliteitshandboek buitenschoolse kinderopvang 
Roefels - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Het huidige kwaliteitshandboek is sinds 18 april 2014 ongewijzigd gebleven en werd in 2015 voor de 
eerste maal opnieuw geëvalueerd en geactualiseerd. 

Jaarlijks worden een viertal procedures geëvalueerd en aangepast aan de kinderopvang in de praktijk. 
Daarnaast worden er jaarlijks ook zo'n 3 procedures herwerkt volgens de werkgroepen van het ROK. 
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Zorginspectie stelde eveneens 2 tekorten vast met betrekking tot procedures in het 
kwaliteitshandboek. Deze werden aangepast. 

 

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse opvang van 16 mei 2014 houdende de voorwaarden voor erkenning 
en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang, 
artikel 49 houdende het hebben van een kwaliteitshandboek als groepsopvang bestaande uit een 
kwaliteitsbeleid, een kwaliteitsmanagementsysteem en de resultaten van de evaluatie en de 
zelfevaluatie.

Notulen
Koen Kerremans peilt naar het vervoer naar en van de school.

Schepen Suzy Put antwoordt dat er een verschil is tussen het ochtend- en het avondvervoer. 's 
Morgens vertrekt er een bus naar de Pastorijstraat met twee begeleiders. Daarnaast vertrekken er 
busjes naar de Misstraat en naar de Balderschool. 's Avonds is er vervoer vanuit de Misstraat en de 
Balderschool. Indien de bus nog niet volzit, rijdt deze ook naar de Pastorijstraat. Indien de bus wel 
volzit, rijdt die rechtstreeks naar de kinderopvang. Intussen gaan er drie begeleiders naar de 
Pastorijstraat om daar de kinderen op te vangen; één begeleider brengt de kinderen te voet van de 
Balderschool naar de Pastorijstraat.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het kwaliteitshandboek van de buitenschoolse kinderopvang Roefels goed.

Bijlagen
 2106_KHBGR_SW_VERSIE1.docx

onderwijs divers

11 2016_GR_00069 Organisatie van onderwijs en vorming - wijziging 
capaciteitsbepaling - vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De school afdeling Centrum verhuisde tijdens de zomervakantie naar het nieuwe schoolgebouw, 
Pastorijstraat 60.

Naar aanleiding van deze verhuis dient de capaciteit opnieuw bepaald te worden.
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Wetgeving
 decreet van 30 mei 2012 over de technische en praktische aanpassingen aan het decreet van 

25 november 2011
 decreet van 25 november 2011 over het inschrijvingsrecht
 decreet basisonderwijs van 25 februari 1997: artikelen 3, 15, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 

32, 37, hoofdstuk IV afdeling 3. Recht op inschrijving - artikelen 37bis - 37duodevices en 
afdeling 4. aanmeldingsprocedures art. 37 undecvies - art. 37vicies septies

 decreet van 2 april 2004 over participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, art. 21
 raadsbeslissing van 2 juli 2012 over de capaciteitsbepaling
 raadsbeslissing van heden over het schoolreglement

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

Advies
Schoolraad
Gunstig advies

ABOC
Gunstig advies

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Capaciteitsbepaling:

§1. De capaciteit wordt vanaf 1 september 2016 tot anders bepaald, beperkt tot volgende 
maximumaantallen. De capaciteitsbepaling gebeurt in functie van de inschrijvingen voor het daarop 
volgend schooljaar:

- Gemeentelijke basisschool Berlaar - 10181 - Aarschotsebaan 62, Berlaar

 Vestigingsplaats 1: Heikant, Aarschotsebaan 60 te Berlaar
 Vestigingsplaats 2: Centrum, Pastorijstraat 60 te Berlaar

- Maximumcapaciteit:

 Maximum aantal leerlingen school: 700
 Maximum aantal kleuterschool: 275
 -- Maximum aantal kleuters vestigingsplaats 1 (Heikant): 175
 -- Maximum aantal kleuters vestigingsplaats 2 (Centrum): 100
 Maximum aantal lagere school: 425
 -- Maximum aantal leerlingen vestigingsplaats 1 (Heikant): 225
 -- Maximum aantal leerlingen vestigingsplaats 2 (Centrum): 200
 Maximum aantal vestigingsplaats 1 (Heikant): 400 kinderen
 Maximum aantal vestigingsplaats 2 (Centrum): 300 kinderen
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§2. De capaciteitsbepaling wordt bekend gemaakt via de website en het schoolreglement.

Artikel 2
Inschrijvingsperiode en voorrangsperiode

§1. De inschrijvingsperiode start ten vroegste vanaf de eerste schooldag van september van het 
voorgaande schooljaar.

§2. De directeur bepaalt de inschrijvingsperiode rekening houdend met art. 2 van dit besluit.

§3. De inschrijvingsperiode bekend te maken via de website en het schoolreglement.

Artikel 3
De directeur kan in bepaalde situaties leerlingen toch inschrijven als de maximum capaciteit bereikt is.

12 2016_GR_00070 Organisatie van onderwijs en vorming - pedagogisch 
project, schoolreglement en infobrochure - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Een schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de 
betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt.

Het huidige schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de infobrochure) dat werd goedgekeurd 
door de gemeenteraad op 16 juni 2015, is aan actualisatie toe.

De infobrochure bevat de meer specifieke afspraken die door het college werden uitgewerkt en 
goedgekeurd werden in de schoolraad en het ABOC.

 

Wetgeving
 decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 11ter, 19, 27, 28, 31, 32, 33 en 37
 onderwijsdecreet XXVI van 17 juni 2016
 ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 over overdracht leerlinggegevens bij 

schoolverandering
 ministeriële omzendbrief van 10 augustus 2001 over toelatingswoorwaarden leerlingen in het 

gewoon basisonderwijs
 ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 over informatie bij eerste inschrijving en 

schoolreglement
 ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 over kostenbeheersing in het basisonderwijs



19/36

 ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 over screening niveau onderwijstaal, taaltraject en 
taalbad in het gewoon basisonderwijs

 ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 over preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve 
uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs van 1 september 2014

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

Advies
Schoolraad
Gunstig advies

ABOC
Gunstig advies

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de infobrochure, 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 juni 2015 wordt opgeheven.

Artikel 2
De hierbij gevoegde documenten: pedagogisch project en schoolreglement worden goedgekeurd.

Artikel 3
De meer specifieke regels en afspraken werden door het college van burgemeester en schepenen 
opgenomen in de infobrochure. De raadsleden nemen kennis van deze infobrochure.

Artikel 4
Het pedagogische project, het schoolreglement en de infobrochure worden bij elke inschrijving van 
een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische 
drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.

Bijlagen
 Schoolreglement 2016-2017.docx
 Infobrochure 2016-2017.docx
 Pedagogisch project 2016 2017.docx

Ruimte
Milieu

13 2016_GR_00064 Onderhoud van grondgebied en groen - Definitieve 
goedkeuring Bomenbeheerplan  - goedkeuring
GOEDGEKEURD
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Beschrijving
Context en historiek
In het kader van het bomenbeheer werden de bomen in het openbaar domein van de gemeente in de 
loop van 2013-2014 geïnventariseerd met een aanvullende inventarisatie, waarbij ook een aantal 
opmerkelijke bomen op privaat domein werden opgenomen in de winter 2015-2016.

In de gemeenteraad van 15 september 2015 werd de toenmalige inventaris met bijhorend beheerplan 
goedgekeurd zodat tot uitvoering kon worden overgegaan. Voor de goedkeuring van de overige delen 
van het Bomenbeheerplan werd gewacht tot verdere vervollediging van de inventaris.

De inventarisatie werd op 15 maart 2016 vervolledigde waarna de bijkomende gegevens werden 
afgetoets en geïntegreerd in beheerplan. De bijkomende inventarisatie leidde tot een verhoging van 
het aantal geïnventariseerde bomen van 1.318 naar 1.691 bomen. Oorspronkelijk werd het aantal 
bomen op openbaar domein geschat op 1.000 à 1.200 bomen.

Naar aanleiding van deze inventarisatie en het beheerplan werd binnen de schoot van de milieuraad 
reeds gestart met de uitwerking van een voorstel tot gemeentelijk kapreglement met flankerende 
maatregelen om opmerkelijke of waardevolle bomen op openbaar en privaat domein beter te 
beschermen.

Argumentatie
Het Bomenbeheerplan is enerzijds een praktisch instrument voor de diensten om het onderhoud van 
de bomen op openbaar domein gestructureerd  op te volgen en in goede banen te leiden. Anderzijds 
biedt de kennis van de aantallen, de soortenverdeling en de locaties van de bomen, samen met 
insteken gemaakt in het voorliggende document de mogelijkheid om visies en maatstaven te vertalen 
naar een beleid.

Daarom wordt dit document, als niet-limitatief basiswerk, voorgelegd aan de gemeenteraad.

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

Advies
Milieuraad
Gunstig advies
In zitting van de Milieuraad van 17 oktober werd kennis genomen van de aanpassingen op basis van 
de bijkomende inventarisering.

Er werd gunstig advies gegeven voor het zoeken naar samenwerkingen voor het onderhouden van 
specifieke locaties (bv regionaal landschap Rivierenland voor de Rameyenstraat).

Er werd geadviseerd om naast een gemeentelijk kapreglement met flankerende maatregelen ook 
contact te zoeken met eigenaars van belangrijke boombestanden om, bv via adviseringssteun, het 
gezonde voortbestaan van deze boombestanden te verzekeren. Hierbij werd ondermeer gedacht aan 
het domein de La Hameyde en het domein Vanderlinden.
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Notulen
Dirk Aras heeft het document en de - moeilijk te interpreteren - bijlage doorgenomen. Hij vraagt wat 
er zal gebeuren met de bomen op privéterrein. De inventaris is geen statisch gegeven, maar is 
onderhevig aan evolutie. Hij pleit ervoor om de betrokken particulieren zekerheid te verschaffen: op 
welke ondersteuning kunnen zij rekenen indien zij geconfronteerd worden met een bepaalde 
onderhoudscyclus? Welke zeggenschap behouden zij?

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat er advies verleend zal worden voor de bomen op 
privéterrein. Dat gebeurt ter plaatse, zodat er ook begeleiding bij bijvoorbeeld snoei kan worden 
aangeboden. Het kan zo ver gaan dat er iemand van onze eigen medewerkers particulieren met raad 
en daad bijstaat. Er is een budget voorzien om jaarlijks ons eigen bomenbeheer uit te voeren. In de 
milieuraad kan bekeken worden of een financiële tegemoetkoming voor particulieren in de toekomst 
wenselijk/nuttig zou zijn. Een reglementering opleggen is voorlopig nog niet aan de orde, behalve 
uiteraard wanneer er een kapvergunning nodig is. De aanvragen hiervan zitten trouwens in stijgende 
lijn, waar er vroeger meer aan wildkap werd gedaan. Daarnaast wordt er bekeken hoe de aanplant na 
de kapvergunning kan worden opgevolgd.

Dirk Aras is van mening dat er steun en motivatie nodig is om de bevolking mee te krijgen; dat 
gebeurt niet door het opleggen van regels alleen. Het is nuttig om de doelgroep individueel te 
benaderen om hun situatie toe te lichten en hen gerust te stellen.

Koen Kerremans bevestigt dat het wildkappen en het niet-naleven van de heraanplantinstructies een 
echte ziekte was in Berlaar. Deze zaken hebben dan ook het bomenbeheerplan getriggerd. Groen is 
verheugd over deze definitieve stap, zeker omdat er vermeld staat dat het niet-limitatief is. De steun 
aan particulieren is heel belangrijk om het groene patrimonium te kunnen onderhouden. Er moet 
voldoende aandacht gaan naar de uitvoering van dit plan en de opvolging ervan. In veel 
bouwomgevingen ontstaat er immers een deficit aan groenonderhoud doordat het groen niet wordt 
aangelegd zoals het oorspronkelijk voorzien is. Het onderhoud ervan vormt vaak een bijkomende kost 
en een moeilijkheid, wat resulteert in minderwaardige groenvoorzieningen. Nochtans vinden mensen 
groen heel belangrijk, dat wijst zelfs heel recent onderzoek uit. Hij hoopt dat dit plan de start mag 
betekenen van een groeiend respect voor groen, ook in plattelandsgemeenten. Bomen horen ook 
thuis in woonomgevingen; men wordt er beter van. Hij pleit voor twee zaken, namelijk een 
versterking van de milieudienst, aangezien de ambtenaar die dit dossier behartigt een eenmansdienst 
vormt en geen back-up heeft wanneer hij afwezig is, en voor het aanreiken van een 
aanplantingsadvies bij het afleveren van bouwvergunningen.

Schepen Ingeborg Van Hoof heeft goed nieuws wat betreft de bezetting van de milieudienst. Er 
bestaat namelijk de nodige interesse voor groen bij de dienst openbare werken en nu reeds zijn er 
synergieën te merken. Op deze manier kan er qua planning en opvolging zeker gezorgd worden voor 
back-up.

Koen Kerremans refereert naar de voorlopige goedkeuring van het plan, toen er achteraf een aantal 
beloftes werden gedaan. Een paar dingen daarvan zijn uitgevoerd, maar daarna is dit stilgevallen, 
bijvoorbeeld de Misstraat. Nochtans moeten deze zaken kort worden opgevolgd.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dergelijke onderwerpen op de milieuraad zullen 
worden besproken.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
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Artikel 1
De gemeenteraad keurt het Bomenbeheerplan goed, zoals ontvangen op 1 december 2014 met 
bijsturing van de verdeling van de bomen op openbaar domein in onderhoudscategoriën en 
werkspreiding op basis van de aangepaste inventaris.

Artikel 2
Voor het beheer van de bomen op het openbaar domein wordt de opdeling op basis van deze 
inventaris als referentie beschouwd. De bijhorende kostenramingen zullen als leidraad dienen voor het 
opmaken van de meerjarige budgetten.

Openbare werken

14 2016_GR_00071 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
Nieuwe openbare verlichtingsinstallatie en verplaatsen 
en ondergronds brengen elektrische leidingen 
Pastorijstraat, kerkomgeving en Ballaarweg - 
goedkeuring - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Gemeente Berlaar voorziet de heraanleg van de Pastorijstraat, Ballaarweg en kerkomgeving en plaatst 
een nieuw rioleringsstelsel.  

Bij deze werken wil de gemeente ook de openbare verlichting en de bovengrondse elektrische 
leidingen vernieuwen.

Argumentatie
Voor het verplaatsen en ondergronds brengen van de elektrische leidingen en het vernieuwen van de 
openbare verlichtingsinstallatie heeft Eandis, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, offerte 
MVDH/1604/0803 opgesteld op 8 april 2016.

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 26, §1, 1° 
f (de opdracht kan slechts door één bepaald inschrijver worden uitgevoerd om redenen van: 
technische aard).

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 beluit 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.
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Gemeenteraad van 16 november 2004 punt 15 Verkoop openbare verlichtingsnetten door de 
gemeente aan Iverlek

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

Financiële informatie
Visum: Visum verleend

Financiële informatie
Een aanvraag tot het verkrijgen van het vereiste visum werd ingediend op 27 oktober 2016.  De 
financieel beheerder verleende visum met nr. 2016/15 op 28 oktober 2016.

Actie:

1419/004/001/003/001

Beleidscode en algemeen rekeningnummer:

GEM/22498007/0200

Notulen
Koen Kerremans hoopt dat dit onderwerp ook besproken kan worden in de commissie openbare 
werken, omdat de kans bestaat dat er armaturen worden geleverd die niet up-to-date zijn. Eandis zit 
met een overstock, maar intussen evolueert de technologie en moet er over gewaakt worden dat we 
niet met teveel verbruikende lichten worden opgezadeld.

Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat dat niet de bedoeling is. De leverancier is Schreder, met wie we 
ook in het verleden hebben samengewerkt in de stationsbuurt.

Koen Kerremans vraagt of de technische fiche kan worden bezorgd.

Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de offerte van Eandis voor het verplaatsen en ondergronds brengen leidingen 
en plaatsen nieuwe openbare verlichting van 8 april 2016 met als kenmerk MVDH/1604/0803 goed.  

Artikel 2
De opdracht "verplaatsen en ondergronds brengen leidingen en plaatsen nieuwe openbare verlichting" 
wordt gegund aan Eandis, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, tegen het offertebedrag van 97 726,42 
euro incl btw.

Artikel 3
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De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2016, op 
 budgetcode GEM/22498007/0200 (actie 1419/004/001/003/001).

Bijlagen
 288892_Ontwerp Pastorijstraat, Kerkomgeving en Ballaarweg.pdf
 Eandis offerte MVDH/1604/0803 dd. 8/04/2016 OV en ondergronds brengen leidingen.pdf

15 2016_GR_00072 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
Nieuwe openbare verlichtingsinstallatie en verplaatsen 
en ondergronds brengen elektrische leidingen 
Kesselsesteenweg - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Gemeente Berlaar legt samen met gemeente Nijlen een nieuw vrijliggend fietspad aan langs de 
Kesselsesteenweg tussen Berlaar en Kessel.  

Bij deze werken wil de gemeente ook de openbare verlichting vernieuwen en de bovengrondse 
elektrische leidingen ondergronds brengen.

Argumentatie
Voor het ondergronds brengen van de elektrische leidingen en het vernieuwen van de openbare 
verlichting langs de Kesselsesteenweg heeft Eandis, Brusselsesteenweg 199, 9090 Mellle, offerte 
MVDH/1610/2703 opgesteld op 27 oktober 2016.

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 26, §1, 1° 
f (de opdracht kan slechts door één bepaald inschrijver worden uitgevoerd om redenen van: 
technische aard).

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.

Gemeenteraad van 16 november 2004 punt 15 Verkoop openbare verlichtingsnetten door de 
gemeente aan Iverlek

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



25/36

Financiële informatie
Visum: Visum verleend

Financiële informatie

Een aanvraag tot het verkrijgen van het visum werd ingediend op 27 oktober 2016.  De financieel 
beheerder verleende visum met nr. 2016/16 op 28 oktober 2016.

Actie:

1416/004/002/002/001

Beleidscode en algemeen rekeningnummer:

GEM/22498007/0200

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de offerte van Eandis voor het ondergronds brengen van de elektrische 
leidingen en het plaatsen van nieuwe openbare verlichting van 27 oktober 2016 met als kenmerk 
MVDH/1610/2703 goed.

Artikel 2
De opdracht "ondergronds brengen leidingen en plaatsen nieuwe openbare verlichting 
Kesselsesteenweg" wordt gegund aan Eandis, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, tegen het 
offertebedrag van 62 763,86 euro inclusief btw.

Artikel 3
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2016, op 
budgetcode GEM/22498007/0200 (actie 1419/004/002/002/001).

Bijlagen
 2016-10-27 Offerte OV SCHREDER BERLAAR KESSELSESTEENWEG.pdf

21:05 - Leen Janssens verlaat de zitting

21:07 - Leen Janssens betreedt de zitting

16 2016_GR_00073 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
heraanleg en beplanting begraafplaats Berlaar centrum 
fase 2 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
- goedkeuring
GOEDGEKEURD
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Beschrijving
Context en historiek
In 2015 werden alle graven zonder concessie of met een vervallen concessie verwijderd van de 
begraafplaats in Berlaar centrum.  De weggenomen graven maakten plaats voor een nieuw pad en 
een aantal bloemenweiden.

Argumentatie
 Voor de opdracht “Heraanleg en beplanting begraafplaats Berlaar centrum fase 2” werd een 
bestek met nr. 2016-033 opgesteld door de dienst Ruimte in samenwerking met Ontwerpbureau 
Pauwels BVBA, Mercatorpad 5, 3000 Leuven.
 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 241.829,50 euro excl. btw of 292.613,70 euro 
incl. 21% btw.
 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open offerteaanvraag. 

Wetgeving
 wet van 15 juni 2006 over de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming 

van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 25.
 wet van 17 juni 2013 over de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
 koninklijk besluit van 15 juli 2011 over plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 

latere wijzigingen.
 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: 1419/004/003/001/008
 
Beleidscode en algemeen rekeningnummer:
GEM/22000017/0990
 

Notulen
Dirk Aras verklaart dat het kerkhof er zo erbarmelijk bij lag en dat het Vlaams Belang dit reeds twee 
jaar geleden heeft aangekaart: het was te arbeidsintensief, er werd aan sluikstorten gedaan, er werd 
vandalisme gepleegd, ... Hij vond het dus een positieve evolutie dat het bestuur deze problematiek 
wou aanpakken. Op de eerste voorstelling leek het project een beetje vreemd, er werden vragen 
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gesteld, maar het moest alle kansen krijgen. Intussen kan men jammer genoeg niet meer op het 
kerkhof komen zonder erover te worden aangesproken. Op de vorige gemeenteraad zijn er een aantal 
concrete vragen gesteld, waarop de schepen van milieu een openhartig antwoord heeft geformuleerd. 
Helaas werd dit in het volgende persartikel omfloerst door de burgemeester, alsof het kerkhof een 
prachtige zaak zou zijn. Het tegendeel is echter waar. Het bestuur is zijn krediet in dit dossier bij een 
significant deel van de bevolking kwijt. Hij vraagt de stemming over dit punt, waarbij hij zich wenst te 
onthouden, omdat hij de gunstige evolutie in dit dossier wil afwachten. Het is geen goedkoop en 
bovendien een gevoelig project, waarvoor de mensen niet onmiddellijk open stonden.

Burgemeester Walter Horemans onderkent de gevoeligheid van het dossier en hoopt het krediet terug 
te kunnen verdienen door de verdere realisaties. Hij is ervan overtuigd dat het eindresultaat erg mooi 
zal zijn.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
- 17 stem(men) voor: Swa De Bakker; Silvain Vertommen; Ronald Van Thienen; Artur Issaev; Lies 
Ceulemans; 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

Besluit
Artikel 1

Het bestek met nr. 2016-033 en de raming voor de opdracht “Heraanleg en beplanting 
begraafplaats Berlaar centrum fase 2”, opgesteld door de dienst Ruimte worden goedgekeurd. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, 
leveringen en diensten. De raming bedraagt 241.829,50 euro excl. btw of 292.613,70 euro incl. 21% 
btw.
 
 

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag.
 
 

Artikel 3
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
 
 

Artikel 4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2016, op budgetcode 
GEM/22000017/0990 (actie 1419/004/003/001/008).
 

Financiën
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Financiële dienst

17 2016_GR_00074 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint-
Rumoldus - Budgetwijziging 2016 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Rumoldus heeft in zitting van 20 september 2016 de 
budgetwijziging 2016 goedgekeurd.

Argumentatie
In de gemeenteraad keurt de budgetwijziging van het dienstjaar 2016 van de kerkfabriek Sint-
Rumoldus goed.

Wetgeving
 Gemeentedecreet van 15 juli 2005: artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 Decreet van 7 mei 2004: de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten 

in het Vlaamse gewest.
 Decreet van 6 juli 2012: wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 

betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in het 
Vlaamse gewest.

 Omzendbrief 2013/01 van 1 maart 2013: de boekhouding van de besturen van de eredienst.

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 keurt de budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek Sint-Rumoldus goed dat sluit met 
een overschot van exploitie van 0,00 euro. Keurt eveneens een overschot in de investeringen van 
297,47 euro goed.

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, 
de betreffende kerkfabriek, de gemeente Heist-op-den-Berg en de gemeente Putte.

Bijkomende punten

18 Interpellatie van raadslid Koen Kerremans: deelname groepsaankoop e-
bikes IGEMO-bis
BEHANDELD
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Indiener(s):
Koen Kerremans, Groen

Toelichting:
Berlaar, 10 november 2016 

Aan de gemeentesecretaris

Markt 1

2590 Berlaar

Geachte Mevrouw,

Gelieve volgende interpellatie te willen toevoegen aan de agenda van de komende gemeenteraad op 
dinsdag 15 november 2016.

Deelname groepsaankoop e-bikes IGEMO

Op de raadsvergadering van september 2016 lag dit punt reeds voor. Als antwoord kregen we te 
horen dat men zou wachten op een voorstel van Eandis. Nu blijkt dat het aanbod van Eandis enkel 
geldt voor bedrijven en gemeentbesturen, en niet voor particulieren, is het evident dat wij een 
gewijzigde houding van het bestuur mogen verwachten. Deelname aan het initiatief van IGEMO kan 
nog steeds. Om deze redenen ligt onderstaand voorstel tot beslissing opnieuw voor ter stemming:

Besluit:

De gemeenteraad gaat akkoord met de deelname aan de groepsaankoop elektrische fietsen van 
IGEMO en draagt het college op om de nodige stappen te ondernemen.

Koen Kerremans Leen Janssens

Raadslid Groen Raadslid Groen

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat het antwoord hetzelfde blijft als vorige keer. Er zijn drie 
gemeenten die aan Igemo de opdracht hebben gegeven om een dossier uit te werken. Het bestuur wil 
de resultaten daarvan afwachten. Indien dit een interessante piste zou zijn voor de gemeente Berlaar, 
zal het op de agenda worden geplaatst. De bekommernis blijft dat lokale handelaars kunnen 
deelnemen.

19 Voorstel tot beslissing van raadslid Koen Kerremans: opdracht aan bestuur
BEHANDELD

Stemming op het initiatiefrecht
Behandeld door de gemeenteraad met unanimiteit

Indiener(s):
Koen Kerremans, Groen
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Toelichting:
Gelieve volgend punt te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van dinsdag 15 
november 2016.

 

 

Gemeenteraadsbesluit aangaande onderzoeken in kader van masterplan sport.

 

Op de gemeenteraad van 18 oktober jl. werden vragen gesteld over de vermeende bouw van een 
nieuwe sporthal op de terreinen van FC De Weerdt. Uit het antwoord van het gemeentebestuur bleek 
dat niet alle mogelijkheden omtrent de inplanting van een nieuwe sporthal zijn onderzocht. De locatie 
Doelvelden, maar ook de huidige locatie van de sporthal (Stapveld) werd nog niet uitgesloten en zou 
nog verder worden uitgespit. De locatie terreinen van FC De Weerdt zou immers ook enkele nadelen 
hebben, zo werd bevestigd. Twee dagen later stond in tegenstelling tot dit antwoord in de pers te 
lezen dat er een nieuwe sporthal komt op de terreinen van FC De Weerdt. Blijkbaar kregen we een 
fout antwoord op de gestelde vragen. We zien ons verplicht dat antwoord te laten voor wat het is. We 
moeten bijgevolg teruggaan naar de commissie openbare werken waarop dit dossier werd toegelicht. 
Er werd toen geponeerd dat er een nieuwe sporthal moet komen en wel op de terreinen van FC De 
Weerdt? Er werd bij wijze van argumentatie gesteld dat alle andere pistes niet haalbaar bleken. Dat 
was gebleken uit onderzoek.

 

Gelet op het feit:

 

-          dat ook na de vernoemde informatieve commissie openbare werken al tegenstrijdige 
informatie in de pers is verschenen.

-          dat er sprake was van onderzoeken die aangetoond hebben dat andere pistes niet haalbaar 
zijn gebleken.

-          dat de voorgestelde locatie verschillende vragen heeft doen rijzen bij verschillende leden van 
de commissie openbare werken.

 

overwegende dat:

 

-          De raadsleden er zouden moeten kunnen op betrouwen dat het gemeentebestuur naar 
waarheid op hun vragen antwoordt.

-          Tot tweemaal toe persberichten zijn verschenen waarvan de informatie in tegenstrijd was met 
de door het bestuur verschafte antwoorden.

-          De betreffende persberichten niet door het gemeentebestuur werden herroepen.
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-          De raadsleden dan ook gegronde reden hebben om te twijfelen aan de juistheid van 
antwoorden die door het gemeentebestuur worden geformuleerd.

-          Wij dit niet kunnen aanvaarden,

 

wordt onderstaand voorstel van besluit aan de gemeenteraad ter stemming voorgelegd:

 

De gemeenteraad draagt het gemeentebestuur op ‘hier en nu’ de documenten voor te leggen die 
bewijzen dat alle mogelijk locaties voor het oprichten van een nieuwe sporthal volledig zijn 
onderzocht. Concreet gaat het over de mogelijkheid om de bestaande sporthal “stapveld” te upgraden 
en de mogelijkheid om op de Doelvelden een infrastructuur te voorzien. Deze documenten betreffen 
minstens naast de ruimtelijke aspecten, de stedenbouwkundige en de financiële ook de aspecten naar 
mobiliteit.

 

Antwoord
Ronny Van Thienen meldt dat ook sp.a dit punt heeft ingezonden, maar dat er blijkbaar technisch iets 
is misgelopen.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er tijdens de vorige gemeenteraad een duidelijke 
boodschap werd geformuleerd. Die visie is intussen niet veranderd. Het artikel heeft ook bij het 
bestuur voor de nodige vraagtekens gezorgd. De betrokken journalist werd ter verantwoording 
geroepen, maar haalde als verdediging aan dat er blijkbaar geknipt werd in het originele artikel door 
de nationale redactie. Het bestuur heeft daarop gevraagd om de foutieve informatie recht te zetten 
via een ander artikel. Dat werd intussen ook gepubliceerd. Er bestaat nog niet voldoende draagvlak 
voor het dossier zoals het nu voorligt. Om dit draagvlak te creëren, werd er een nader onderzoek 
besteld. De documenten waarvan sprake kunnen dus niet getoond worden, aangezien ze niet bestaan. 
Het onderzoek moet een degelijk onderbouwd antwoord geven op de vragen die leven. Dat zijn we 
verschuldigd aan de gemeenschap. Vandaag is dat nog niet mogelijk; de verdere mogelijkheden van 
diverse locaties moeten onderzocht worden. Het gaat om een grote uitgave, die voorzien is in de 
meerjarenplanning, zij het wat naar achter geschoven. Het bestuur wil hier niet over één nacht ijs 
gaan.

Koen Kerremans benadrukt dat het cruciaal is dat de mensen correct geïnformeerd worden. Hij vraagt 
om de zitting even te schorsen.

Na de heropening van de vergadering vraagt Koen Kerremans om het ingediende voorstel van besluit 
te amenderen. Hij formuleert het als volgt:

"De gemeenteraad geeft opdracht aan het bestuur een extern deskundig bureau aan te duiden om de 
beloofde onderzoeken uit te voeren, waarbij alle gemeentelijke sportaccommodaties aan bod komen: 
't Stapveld (aanpassing van het RUP), de Doelvelden, De Weerdt en de Sportschuur.

Het bestuur verbindt zich ertoe in de gemeenteraad van februari een stand van zaken toe te lichten."

Schepen Eddy Verstappen merkt op dat een verbouwing van de Sportschuur eveneens een 
aanpassing van het RUP zal vergen.



32/36

Dit amendement wordt eenparig goedgekeurd.

21:26 - De voorzitter schorst de zitting
21:34 - De voorzitter opent de openbare zitting

20 Voorstel tot beslissing van raadslid Dirk Aras: Gemeenteraadsbesluit 
aangaande onderzoeken in kader van masterplan sport.
BEHANDELD

Indiener(s):
Dirk Aras, Vlaams Belang

Toelichting:
Op de gemeenteraad van 18 oktober jl. werden vragen gesteld over de vermeende bouw van een nieuwe 
sporthal op de terreinen van FC De Weerdt. Uit het antwoord van het gemeentebestuur bleek dat niet alle 
mogelijkheden omtrent de inplanting van een nieuwe sporthal zijn onderzocht. De locatie Doelvelden, maar 
ook de huidige locatie van de sporthal (Stapveld) werd nog niet uitgesloten en zou nog verder worden 
uitgespit. De locatie terreinen van FC De Weerdt zou immers ook enkele nadelen hebben, zo werd bevestigd. 
Twee dagen later stond in tegenstelling tot dit antwoord in de pers te lezen dat er een nieuwe sporthal komt 
op de terreinen van FC De Weerdt. Blijkbaar kregen we een fout antwoord op de gestelde vragen. We zien ons 
verplicht dat antwoord te laten voor wat het is. We moeten bijgevolg teruggaan naar de commissie openbare 
werken waarop dit dossier werd toegelicht. Er werd toen geponeerd dat er een nieuwe sporthal moet komen 
en wel op de terreinen van FC De Weerdt? Er werd bij wijze van argumentatie gesteld dat alle andere pistes 
niet haalbaar bleken. Dat was gebleken uit onderzoek.

Gelet op het feit: 

-          Dat ook na de vernoemde informatieve commissie openbare werken al tegenstrijdige informatie in de 
pers is verschenen.

-          Dat er sprake was van onderzoeken die aangetoond hebben dat andere pistes niet haalbaar zijn 
gebleken.

-          Dat de voorgestelde locatie verschillende vragen heeft doen rijzen bij verschillende leden van de 
commissie openbare werken.

 

Overwegende dat:

-          De raadsleden er zouden moeten kunnen op betrouwen dat het gemeentebestuur naar waarheid op 
hun vragen antwoordt.

-          Tot tweemaal toe persberichten zijn verschenen waarvan de informatie in tegenstrijd was met de door 
het bestuur verschafte antwoorden.

-          De betreffende persberichten niet door het gemeentebestuur werden herroepen.

-          De raadsleden dan ook gegronde reden hebben om te twijfelen aan de juistheid van antwoorden die 
door het gemeentebestuur worden geformuleerd.



33/36

-          Wij dit niet kunnen aanvaarden, 

wordt onderstaand voorstel van besluit aan de gemeenteraad ter stemming voorgelegd:

De gemeenteraad draagt het gemeentebestuur op ‘hier en nu’ de documenten voor te leggen die bewijzen dat 
alle mogelijk locaties voor het oprichten van een nieuwe sporthal volledig zijn onderzocht. Concreet gaat het 
over de mogelijkheid om de bestaande sporthal “stapveld” te upgraden en de mogelijkheid om op de 
Doelvelden een infrastructuur te voorzien. Deze documenten betreffen minstens naast de ruimtelijke aspecten, 
de stedenbouwkundige en de financiële ook de aspecten naar mobiliteit.

Antwoord
Zie antwoord bij punt 19.

21 Voorstel tot beslissing van raadslid Swa De Bakker: voorstel tot beslissing in 
het kader van masterplan sport
BEHANDELD

Indiener(s):
Swa De Bakker, SamBa

Toelichting:
Gelieve volgend punt te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van dinsdag 15 november 
2016.

 

 

Gemeenteraadsbesluit aangaande onderzoeken in kader van masterplan sport.

 

Op de gemeenteraad van 18 oktober jl. werden vragen gesteld over de vermeende bouw van een nieuwe 
sporthal op de terreinen van FC De Weerdt. Uit het antwoord van het gemeentebestuur bleek dat niet alle 
mogelijkheden omtrent de inplanting van een nieuwe sporthal zijn onderzocht. De locatie Doelvelden, maar 
ook de huidige locatie van de sporthal (Stapveld) werd nog niet uitgesloten en zou nog verder worden 
uitgespit. De locatie terreinen van FC De Weerdt zou immers ook enkele nadelen hebben, zo werd bevestigd. 
Twee dagen later stond in tegenstelling tot dit antwoord in de pers te lezen dat er een nieuwe sporthal komt 
op de terreinen van FC De Weerdt. Blijkbaar kregen we een fout antwoord op de gestelde vragen. We zien ons 
verplicht dat antwoord te laten voor wat het is. We moeten bijgevolg teruggaan naar de commissie openbare 
werken waarop dit dossier werd toegelicht. Er werd toen geponeerd dat er een nieuwe sporthal moet komen 
en wel op de terreinen van FC De Weerdt? Er werd bij wijze van argumentatie gesteld dat alle andere pistes 
niet haalbaar bleken. Dat was gebleken uit onderzoek.

 

Gelet op het feit:
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-          dat ook na de vernoemde informatieve commissie openbare werken al tegenstrijdige informatie in de 
pers is verschenen.

-          dat er sprake was van onderzoeken die aangetoond hebben dat andere pistes niet haalbaar zijn 
gebleken.

-          dat de voorgestelde locatie verschillende vragen heeft doen rijzen bij verschillende leden van de 
commissie openbare werken.

 

overwegende dat:

 

-          De raadsleden er zouden moeten kunnen op betrouwen dat het gemeentebestuur naar waarheid op 
hun vragen antwoordt.

-          Tot tweemaal toe persberichten zijn verschenen waarvan de informatie in tegenstrijd was met de door 
het bestuur verschafte antwoorden.

-          De betreffende persberichten niet door het gemeentebestuur werden herroepen.

-          De raadsleden dan ook gegronde reden hebben om te twijfelen aan de juistheid van antwoorden die 
door het gemeentebestuur worden geformuleerd.

-          Wij dit niet kunnen aanvaarden, 

 

wordt onderstaand voorstel van besluit aan de gemeenteraad ter stemming voorgelegd:

 

De gemeenteraad draagt het gemeentebestuur op ‘hier en nu’ de documenten voor te leggen die bewijzen dat 
alle mogelijk locaties voor het oprichten van een nieuwe sporthal volledig zijn onderzocht. Concreet gaat het 
over de mogelijkheid om de bestaande sporthal “stapveld” te upgraden en de mogelijkheid om op de 
Doelvelden een infrastructuur te voorzien. Deze documenten betreffen minstens naast de ruimtelijke aspecten, 
de stedenbouwkundige en de financiële ook de aspecten naar mobiliteit.

 

Antwoord
Zie antwoord bij punt 19.

Organisatie - Stafdienst
Secretariaat
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HD 1 2016_GR_00075 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - mandaat van de 
vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene 
vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal 
van 9 december 2016 - vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Mail van 7 november 2016 van Cipal met als bijlagen:

 de oproeping met inbegrip van de agenda van de algemene vergadering
 de begroting 2017
 de toelichtende nota bij de agendapunten
 de modelbesluiten inzake de aanwijzing van de vertegenwoordiger en inzake de bepaling van 

het mandaat van de vertegenwoordiger
 de huidige samenstelling van het adviescomité
 de notulen van de vorige algemene vergadering
 de gecoördineerde statuten

Argumentatie
De gemeente is deelnemer van Cipal.

Op 20 mei 2014 duidde de gemeenteraad Eddy Verstappen aan als afgevaardigde van de gemeente 
en Suzy Put als plaatsvervangend afgevaardigde voor Cipal.

Op 9 december 2016 om 10.30 uur organiseert Cipal de algemene vergadering.

De agenda van deze algemene vergadering is als volgt:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting 2017 (met inbegrip van de te ontwikkelen 

activiteiten en de te volgen strategie)
3. Vervanging van de op voordracht van de gemeente Brasschaat benoemde bestuurder
4. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
5. Rondvraag
6. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

De toelichtende nota bij de agendapunten zijn als bijlagen bij dit besluit gevoegd.
De agenda werd op voorstel van de raad van bestuur samengesteld.

Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren.

Wetgeving
 decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid art. 44 en 59
 gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artt. 19 t.e.m. 26 en art. 42
 laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal van 14 april 2004
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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
De gemeenteraad keurt de agendapunten van de algemene vergadering van 9 december 2016 van 
Cipal goed.

Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal 
van 9 december 2016 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien de algemene 
vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien de algemene vergadering om welke reden 
dan ook zouden worden verdaagd, dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel 
te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

15 november 2016 21:37 - De voorzitter sluit de zitting

secretaris

Anja Neels

burgemeester-voorzitter

Walter Horemans


