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GEMEENTERAAD D.D. 15 SEPTEMBER 2015 

 
Aanwezig:  Walter HOREMANS, burgemeester-voorzitter 
 Jan HENDRICKX, Eddy VERSTAPPEN, Ingeborg VAN HOOF, Stefaan LAMBRECHTS, Willy 

BEULLENS en Nadine BOEKAERTS, schepenen 
 Dirk ARAS, Lies CEULEMANS, Swa DE BAKKER, Christophe DE BACKERE, Rita DECKERS, Artur 

ISSAEV, Leen JANSSENS, Koen KERREMANS, Rudolf NUYENS, Suzanne PUT, John STEURS, 
Ronald VAN THIENEN, Silvain VERTOMMEN en Maria VERVLOET raadsleden 
Geert VERRELST, waarnemend gemeentesecretaris 

 
Verontschuldigd: Anja NEELS, gemeentesecretaris 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 
 

OPENBARE ZITTING 
 
1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 16 juni 2015 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 16 juni 2015 wordt het verslag met eenparigheid van 
stemmen goedgekeurd. 
 
2. Goedkeuring budgetwijziging 2 dj. 2015 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 23 oktober 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het ministerieel besluit 26 november 2012  tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot 
vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 d.d. 10 mei 2013 houdende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-
2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 d.d. 6 september 2013 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus"; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 d.d. 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en 
beheerscyclus; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2014/4 d.d. 08 september 2014 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen (2014-
2019) en de budgettering (budget 2015); 
 
Gelet op de voorgestelde budgetwijziging 2 dj 2015; 
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Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
 

BESLUIT met 15 ja-stemmen bij 6 onthoudingen 

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

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

Dirk Aras wenst zich te onthouden omdat hij wat vragen heeft bij het dossier van het kerkhof. 

Artikel 1. 
Keurt de bijgevoegde budgetwijziging 2 dj  2015 goed. 
 
3. BBC – budget 2015 – 2e kwartaalrapportering 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2015; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten en de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 d.d. 6 september 2013 betreffende “Digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus”; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 d.d. 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en 
beheerscyclus; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2014/3 d.d. 28 maart 2014 betreffende “Kwartaalrapportering en andere Europese 
rapporteringsverplichtingen”; 
 
Gelet op het goedgekeurde budget 2015; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Dirk Aras vraagt zich af waarom er een rode kleur is voor externe communicatie.  Er zijn toch al wat verbeteringen 
aangebracht.   
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat er prioriteit gelegd werd bij o.a. de opmaak van een website en intranet.  
Verder vraagt Dirk Aras wanneer men werk gaat maken van het digitaal inschrijven bij BKO.  Schepen Willy Beullens 
antwoordt dat eerst Mid-office zal geïmplementeerd worden en nadien dit dossier zal bekeken worden. 
Verder vraagt Dirk Aras zich af waarom sport en cultuur rood kleuren.  Schepenen Eddy Verstappen en Ingeborg Van 
Hoof antwoorden dat de oorzaak hiervan ligt in het feit dat er nog geen materialen werden aangekocht.   
Dirk Aras vraagt of de rode kleur voor het parkeerbeleid ligt in het feit dat dit voor een stuk verbonden is met de bouw 
van een nieuw administratief centrum.  Burgemeenster Walter Horemans stelt dat dit gedeeltelijk wel zo is.  Maar dat er 
nog andere onderhandelingen gebeuren voor bijkomende parking.  Hij stelt dat het gemeentebestuur gratis parkeren in 
Berlaar wenst te behouden. 
Verder heeft Dirk Aras nog vragen bij het toekomstgericht gebouwenbeheer.  Schepen Jan Hendrickx geeft de stand van 
zaken hieromtrent.  Hij stelt dat hij samen met de technische dienst bezig is met optimalisatie van dit beheer. 
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Dirk Aras vraagt zich af of er nu wel een ondernemingsloket is.  Schepen Willy Beullens antwoordt dat men ermee bezig 
is.  Dat er al wel verbeteringen aan de dienstverlening werden aangebracht.  Secretaris vult aan dat de taken nu wel 
gecentraliseerd zijn bij 1 ambtenaar en hierdoor de dienstverlening inderdaad beter verloopt. 
 
Enig artikel 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de tweede kwartaalrapportering van het budget 2015. 
 
4. OCMW – aktename goedkeuringsbesluit jaarrekening 2013 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het OCMW-decreet; 

Gelet op de jaarrekening 2013 van het OCMW van Berlaar, vastgesteld door de OCMW-raad in zitting van 17 november 
2014; 

Gelet op de raadsbeslissing d.d. 16 december 2014 (punt 8) waarbij van de jaarrekening 2013 van het OCMW 
kennisgenomen werd; 

Gelet op de brief d.d. 9 juni 2015 van het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Antwerpen houdende het 
goedkeuringsbesluit van de provinciegouverneur; 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

Neemt akte van het goedkeuringsbesluit d.d. 8 juni 2015 van de provinciegouverneur betreffende de jaarrekening 2013 
van het OCMW. 

 
5. OCMW – kennisname jaarrekening en jaarverslag dj. 2014 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, meerbepaald artikel 174 § 2; 

Gelet op de rekening over het dienstjaar 2014 die door de raad van het OCMW van Berlaar in vergadering van 27 juli 
2015 werd vastgesteld; 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening en jaarverslag van 2014 van het OCMW van Berlaar en wenst hier 
geen opmerkingen over te formuleren. 

 
6. Gezamelijke aanbesteding verzekeringen Igemo ( 1419/002/002/006/003-61201000) 
 
Gelet op de collegebeslissing van 15 oktober 2014 (punt 21) en 2 juli 2015 (punt 7) ; 

Gelet op de resultaten van de verzekeringsaudit en de geformuleerde verbeteringsvoorstellen van Aon Risk 
Solutions/Aon Public Sector in juni 2015; 

BESLUIT EENPARIG 
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Burgemeester Walter Horemans licht dit punt toe. 

Dirk Aras vraagt welke de verbeteringspunten zijn die voorgesteld werden.  Burgemeester antwoordt dat dit gedetailleerd 
in het verslag staat, o.a. prijs zou kunnen verlaagd worden. 

Koen Kerremans vraagt zich af waarom niet alle gemeenten meedoen?  Burgemeester stelt dat veel gemeenten 
tevreden zijn van de goede service van Ethias. 

Leen Janssens vraagt waarom de asielzoekers niet mee verzekerd zijn, verwijst naar p. 13.  Burgemeester stelt dat dit 
nagekeken wordt, maar vermoedt dat zij verzekerd zijn via een andere waarborg. 

Enig artikel 

Beslist deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure voor de verzekeringen van de gemeente 

 
7. Mobiliteit - Samenwerkingsovereenkomst voor fietstellingen in het kader van de provinciale fietsbarometer 
 
Gelet op het voorliggende ontwerp van samenwerkingsovereenkomst voor fietstellingen in het kader van de provinciale 
fietsbarometer; 
 
Overwegende dat de provincie Antwerpen investeert in het opzetten van een provinciale fietsbarometer dat bestaat uit 
het uitvoeren van fietstellingen op een provinciale schaal, aangevuld met het objectief en consequent verzamelen van 
fietsroutegegevens door middel van een meetfiets;  
Overwegende dat binnen de provinciale fietsbarometer er een strategisch meetnet is uitgewerkt dat bestaat uit twee 
telmethodieken;  
 
Overwegende dat op 15 strategische plaatsen (waarvan één locatie in Berlaar op het Bovenlokaal Functioneel 
Fietsroutenetwerk (BFF) in de provincie Antwerpen fietsers permanent worden geteld (24/24 uur – 7/7 dagen); 
 
Overwegende dat permanente tellingen worden aangevuld met telgegevens van de tijdelijke tellingen en dat voor deze 
tijdelijke telplaatsen de provincie beroep wil doen op de gemeenten; 
 
Overwegende het voorstel van de provincie om door het gemeentebestuur van Berlaar op 3 strategische plaatsen in 
Berlaar gedurende 2 weken per jaar (buiten de schoolvakanties, tussen 1 maart en 30 juni of tussen 1 september en 31 
oktober) de fietsers door een slangtelapparaat te laten tellen en deze gegevens te delen met de provincie; 
 
Gelet op de bespreking van het schepencollege d.d. 27 augustus 2015 waarbij wordt voorgesteld om op volgende 3 
strategische plaatsen tellingen uit te voeren: Aarschotsebaan tussen Melkouwensteenweg en Heimolenstraat code 
BER01, - Misstraat tussen Welvaartstraat en Lijsterstraat code BER02., Itegembaan tussen de Bosstraat en Valkenhof 
code BER03;  
 
Overwegende dat de provincie de telapparaten, telslangen en software gratis ter beschikking stelt; 
 
Overwegende dat de resterende 46 weken van het jaar de gemeente Berlaar de telapparaten vrij mag gebruiken op 
gelijk welke locatie (dat hoeven niet alleen fietsroutes te zijn, de apparaten zijn immers ook geschikt voor het tellen van 
gemotoriseerd verkeer); 
 
Overwegende dat de rechten en plichten van zowel het provinciebestuur als van het gemeentebestuur best worden 
geformaliseerd in een samenwerkingsoverkomst; 
 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Koen Kerremans vraagt wat er met het resultaat van de tellingen zal gebeuren.  Burgemeester Walter Horemans 
antwoordt dat er bij dossiers zoals dorpskernvernieuwing en aanleg fietspaden, de cijfers kunnen gebruikt worden.   



 
 

7 

Dirk Aras vraagt of we hetgeen voorzien is in de fietstelweek niet een volledig jaar kunnen toepassen in het kader van 
deze samenwerkingsovereenkomst.  Burgemeester stelt dat dit zal bekeken worden. 

 
Enig artikel 
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst voor fietstellingen in het kader van de 
provinciale fietsbarometer. 
 
8. Aankoop voortuinstrook Aarschotsebaan 316 voor aanleg fietspad Sander De Vosstraat 
 
Overwegende dat de voortuinstrook aangekocht moet worden om het fietspad aangelegd in de Sander De Vosstraat op 
grondgebied Lier, door te trekken op grondgebied Berlaar tot aan de Aarschotsebaan; 
 
Overwegende dat aan het dossier een rooilijn- en onteigeningsplan opgemaakt door Topographos bvba gevestigd te 
Kasteelstraat 9, 2280 Grobbendonk, is gekoppeld waarvan enkel gebruik zal worden gemaakt indien bepaalde 
eigendommen niet in der minne zouden kunnen worden verworven; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 43, en 248 t.e.m. 261; 
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het schattingsverslag opgesteld door Topographos dd. 23 april 2014; 
 
Gelet op het visum van de financieel beheerder d.d. 2 september 2015 nr. 2015/13; 
 
Gelet op het budget goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2014, waar het krediet werd voorzien op de 
registratiesleutel 1419-004-001-002-001- 0200-22020007; 
 
 

BESLUIT EENPARIG 
Artikel 1 
De aankoop van de voortuinstrook, oppervlakte  42 m² van het perceel bouwgrond gelegen te 2560 Berlaar, 
Aarschotsebaan 316 sectie D nr 664/P  (oppervlakte volledig perceel respectievelijk 769 m²) voor een bedrag van 
8.400 euro, vermeerderd met lasten van deze aankoop wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2 
De grond wordt aangekocht om het fietspad in de Sander De Vosstraat op grondgebied van Lier door te trekken tot aan 
de Aarschotsebaan op grondgebied van Berlaar en is bestemd voor openbaar nut.  
 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen zal de nodige maatregelen treffen voor de uitvoering van dit besluit. 
 
De burgemeester, Walter Horemans en secretaris, Anja Neels worden gemachtigd om tot ondertekening over te gaan 
van de aankoopbelofte. 
 
9. Voornemen verleggen voetweg nr. 4 van de atlas van de buurtwegen van Gestel tussen de Rameyenstraat en 
de Beerslaan en voorlopige vaststelling rooilijn 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juni 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met 260 m.b.t. het bestuurlijk 
toezicht; 

Gelet op de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014 houdende wijziging van 
diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het grond- en het pandenbeleid; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van 
het openbaar onderzoek inzake buurtwegen; 

Gelet op het verzoek van Louis Moris-Van Dijck, Rameyenstraat 10 Berlaar om een gedeelte van de voetweg nr. 4 van 
de atlas van de buurtwegen van Gestel te verleggen; 

Gelet op het  op 8 januari 2015 ingediend dossier, bevattende: 

• een uittreksel uit de atlas der buurtwegen van Gestel, kaartblad nr. 3 
• een uittreksel uit het kadasterplan, 2e afdeling sectie B nrs. 67 g, 99 a, 70, 69 a 
• een uittreksel uit de topografische kaart  
• een uittreksel uit het gewestplan 
• de contouren van het beschermd dorpsgezicht 
• een motivatienota 
• een fotoreportage 
• een rooilijnplan van zowel het huidige als het gewenste tracé 

Overwegende dat het de bedoeling is het eerste gedeelte van de voetweg nr. 4, ter hoogte van de aantakking met de 
Rameyenstraat over een lengte van ca. 200 meter, te verleggen naar een parallel tracé dat 15 meter meer westelijk 
loopt; 

Overwegende dat zowel het huidige tracé als het gewenste tracé volledig over het eigendom van de aanvrager lopen; 

Overwegende dat het nieuwe tracé reeds een bestaande wegenis is die ontsluiting geeft aan een vergunde werkzone 
van de boomkwekerij van de aanvrager, met als gevolg dagelijks een 10-tal aan- en afrijbewegingen van 
bedrijfsvoertuigen tegen een erg lage snelheid, met geen enkel gevaar voor de wandelaars; 

Overwegende dat het gewenst tracé vandaag de dag ook reeds regelmatig wordt gebruikt door wandelaars, omdat het 
bestaande tracé weinig herkenbaar is als wandelweg, daar het is aangelegd als oprit in kasseiverharding naar de 
vergunde bedrijfswoning van de aanvrager; 

Overwegende dat het verleggen van de voetweg geen enkele bijkomende kost met zich meebrengt, en dat het in het 
algemeen belang is: 

• de nieuwe wandelmogelijkheden zijn minstens gelijkwaardig aan de bestaande wandelmogelijkheden en bieden 
meer comfort aan de wandelaars; 

• het nieuwe tracé sluit dichter aan bij het bestaande dorpsgezicht; 
• de aanplantingen in functie van de boomkwekerij zijn dermate dat de natuurbeleving hoger is; 
• het nieuwe tracé zal herkenbaarder zijn als wandelweg met een frequenter gebruik tot gevolg; dit kan nooit 

bereikt worden – zelfs na bijkomende signalisatie – met de huidige wandelweg omwille van zijn voor de 
bezoeker afschrikwekkende opritfunctie naar een private woning; 

Overwegende dat er afdoende redenen zijn om het tracé van voetweg nr. 4 te verleggen in het kader van het algemeen 
belang; 

BESLUIT met 19 ja-stemmen bij 2 onthoudingen 

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

Onthoudingen : Koen Kerremans en Leen Janssens 

 



 
 

9 

Burgemeester Walter Horemans licht dit punt toe en legt uit waarom de Voetweg zo belangrijk is voor het bestuur. 

Koen Kerremans stelt dat zij zich zullen onthouden, gezien dit punt al verschillende keren ter sprake kwam en zij een 
advies van de Archiefraad wensen hierover.  Schepen Ingeborg Van Hoof stelt dat er geen alternatief aangeboden is die 
evenredig is met de Voetweg.  Ze vindt het positief dat we eindelijk de Voetweg kunnen gebruiken. 

Artikel 1. 

De gemeenteraad stelt na beraadslaging vast dat met het voornemen tot verlegging van voetweg nr. 4, zoals aangeduid 
op het ontwerp van rooilijnplan, kan worden ingestemd en het ontwerp van rooilijnplan voorlopig kan worden 
vastgesteld.   

Artikel 2. 

Het voornemen tot verlegging van voetweg nr.4 als bedoeld in artikel 1, alsook het ontwerp van rooilijnplan wordt 
onderworpen aan een openbaar onderzoek conform de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 
2014. Geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om het openbaar onderzoek te organiseren. 

Artikel 3. 

Stuurt een afschrift van dit besluit aan de deputatie van het provinciebestuur van Antwerpen.    

10. Goedkeuring tracé openbare wegenis in verkavelingsaanvraag nr. 507 van Ingenieurs- en landmetersbureau 
Alaers & Claes bvba voor erven Busschots en Willy Moris-Van den Bulck, nabij Sollevelden. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 42-43; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248–260 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen, meer bepaald art. 4.2.17 §2 waarin gesteld 
wordt dat de gemeenteraad een beslissing neemt inzake goedkeuring van de wegenis bij een verkavelingsaanvraag die 
wegeniswerken omvat;  
 
Gelet op de rechtspraak van de Raad Van State dient door de gemeenteraad een besluit over het tracé van de wegen 
genomen te worden vooraleer over de vergunningsaanvraag beslist wordt; 
 
Gelet op de aanvraag tot verkavelingsvergunning van Ingenieurs- en landmetersbureau Alaers & Claes bvba, Dr. Van 
der Borghtstraat 1 Berlaar voor erven Busschots en Willy Moris-Van den Bulck, ontvangen op 4 mei 2015 strekkende tot 
wegenaanleg en rioleringswerken en het creëren van 17 kavels voor ééngezinswoningen in gekoppelde bebouwing, 
waarvan er 4 kunnen omgevormd worden in een bouwblok voor meergezinswoningen op percelen gelegen nabij 
Sollevelden, kadastraal gekend 1e afdeling sectie B  nrs. 284  en 302 c; 
 
Gelet op het ontvankelijkheids - en volledigheidsattest d.d. 9 juni 2015 van voormelde aanvraag tot 
verkavelingsvergunning met volgnummer 507; 
  
Gelet op het feit dat de op de plannen voorgestelde toekomstige openbare wegenis de meest functionele en ruimtelijk 
aanvaardbare ontsluiting vormt voor het thans beschikbare binnengebied: het betreft meer bepaald de invulling van het 
laatst overgebleven onbebouwd dieper gelegen woongebied ten oosten van de Sollevelden, dat zal worden ontsloten 
door een nieuwe verkeersweg die haaks aantakt op de Sollevelden en die langs beide zijden bebouwing toelaat met 
kaveldieptes variërend tussen 30 en 35 meter; 
 
Gelet op het proces-verbaal van sluiting d.d. 16 juli 2015 van het openbaar onderzoek m.b.t. kwestieuze 
verkavelingsaanvraag, waaruit blijkt dat verschillende bezwaren werden  binnengebracht en dat twee bezwaarpunten 
kunnen in verband gebracht worden met het voorgelegde wegtracé; 
 
Volgt de visie van het schepencollege bij de behandeling van de bezwaarschriften en stelt: 
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• dat door de haakse ligging van de nieuwe weg op de Sollevelden de bouwkavels dermate gepositioneerd 
worden, dat er inderdaad meer inkijk is op de aangelande percelen die gericht zijn naar de Sollevelden, wat een 
impact zal hebben op de privacy, maar dat dergelijke inkijk nu eenmaal inherent is aan de ligging in een 
centrumgebied op enkele honderden meters van een marktplein met alle voorzieningen inzake handel en 
diensten en een grote schoolsite, waar moet gestreefd worden naar een hoge woningdichtheid, die enkel kan 
worden bereikt door de specifieke aanleg van de nieuwe weg haaks op de Sollevelden; 

• dat er inderdaad aandacht moet besteed worden aan de verkeersveiligheid op het nieuwe kruispunt waar het 
gemotoriseerd verkeer komende uit de nieuwe straat het fietspad van de Sollevelden moet kruisen, maar dat 
deze uitwerking te prefereren is boven een aansluiting van de nieuwe weg enkel op de Constant Verhulststraat, 
waar alle fietsers (richting marktplein en school) zouden terecht komen in gemengd verkeer zonder een 
vrijliggend fietspad; twee aantakkingen (één op de Sollevelden en één op de Constant Verhulststraat) zou dan 
weer ongewenst doorgaand verkeer genereren; 

 
Overwegende dat akkoord kan gegaan worden met het concept waarbij er geopteerd werd om de breedte van de 
nieuwe rijweg beperkt te houden en het parkeren zoveel mogelijk op de privé-kavels te organiseren om het autoluw 
karakter te benadrukken; 
  
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na erover beraadslaagd te hebben; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Koen Kerremans vraagt zich af of de watertoets wel gebeurd is.  Schepen Eddy Verstappen veronderstelt dat dit 
inderdaad gebeurd is, maar zal het nakijken. Verder stelt Koen Kerremans zich vragen over de termijn waarop zal 
gebouwd worden.  De schepen antwoordt dat er op korte termijn 17 kavels zullen gerealiseerd worden. 
 
Artikel 1 
Het tracé van de openbare weg zoals vermeld in de aanvraag van de verkavelingsvergunning nr. 507 van Ingenieurs- en 
landmetersbureau Alaers & Claes bvba voor erven Busschots en Willy Moris-Van den Bulck wordt goedgekeurd mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- de voorstellen m.b.t. alle nutsleidingen moeten vooraf voorgelegd worden aan het gemeentebestuur. 
- er moet gebruik gemaakt worden van dimbare lampen bij het plaatsen van de openbare verlichting.  
- de nieuwe wegenis moet uitgerust worden met een gescheiden riolering, huisaansluitputjes, greppels en alle 
nutsleidingen. De aanleg van alle nutsleidingen (water, telefoon, elektriciteit, kabel-TV, aardgas, openbare verlichting, 
…) en de uitrustingswerken van de wegenis vallen ten laste van de verkavelaars.  
- de verkavelaar moet op zijn kosten de nodige signalisatie en straatnaamborden aanbrengen langs de wegenis vóór de 
definitieve oplevering van de wegenis.  
 
Artikel 2 
De openbare voorzieningen worden na de definitieve oplevering kosteloos overgedragen aan de gemeente Berlaar tot 
opname bij het openbaar domein. 
 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing zal samen met de overige voorgeschreven documenten bij het stedenbouwkundig dossier 
worden gevoegd. 
 
11. Principiële straatnaamgeving “Heikneuterhof” aan de ontworpen straat in de verkaveling V/498 nabij 
Leemputten. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 42; 
 
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, gewijzigd 
bij decreten van 1 juli 1987 en 4 februari 1997; 
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Gelet op het besluit d.d. 23 juli 1997 van de Vlaamse regering tot uitvoering van artikel 3 van het decreet van 28 januari 
1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen; 
 
Gelet op het decreet van 29 november 2002 houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming 
van de namen van de openbare wegen en pleinen, waaruit blijkt dat het niet langer nodig is het advies te vragen aan de 
Koninklijke Commissie voor Advies voor Plaatsnaamgeving; 
 
Gelet op de verkavelingsvergunning V/498 afgeleverd door de deputatie van de provincieraad op 25 september 2014 
aan Ingenieurs- en landmetersbureau Alaers & Claes bvba voor Vitamo NV en strekkende tot wegenaanleg en 
rioleringswerken in functie van 2 kavels voor vrijstaande bebouwing, 14 kavels voor halfopen bebouwing, 9 kavels voor 
gesloten bebouwing en 1 projectzone voor sociale huisvesting, op de percelen gelegen nabij Leemputten, kad. gekend 
1e afdeling sectie C nrs. 772 f, 803, 809 a, 810 b, 811 c, 811 e, 812 d; 
 
Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, meer bepaald artikel 4.2.17 § 1 dat stelt dat een 
verkavelingsvergunning geldt als stedenbouwkundige vergunning voor wat betreft alle in de verkavelingsvergunning 
opgenomen handelingen die de verkaveling bouwrijp maken, zoals in het bijzonder de aanleg van nieuwe 
verkeerswegen; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 20 mei 2014 (punt  13) houdende goedkeuring van het tracé voor openbare 
wegenis op de betrokken percelen; 
 
Gelet op feit dat de vergadering van de archiefraad van 1 juni 2015 adviseert om de benaming “Heikneuterhof” te 
verlenen aan de nieuwe zijstraat van de Leemputten, verwijzend naar een belangrijke vereniging die reeds decennia 
aanwezig is in het culturele leven van Berlaar-Heikant; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG  
 
Artikel 1 
De ontworpen straat in de verkaveling V/498 nabij Leemputten wordt principieel ‘Heikneuterhof’ genoemd. 
 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het instellen van het openbaar onderzoek, om na het 
proces-verbaal van sluiting ervan het bundel ter definitieve goedkeuring aan de gemeenteraad  voor te leggen. 
 
12. Verordening  conformiteitsattest  woningen 

HISTORIEK   
• 11/2/2009 – De oprichting van de interlokale vereniging Wonen langs Dijle en Nete met als doel het gemeentelijk 

woonbeleid te ondersteunen, waaronder de werking rond woonkwaliteit. 
• 12/7/2013 – Vanaf deze datum moet de burgemeester bij besluit de (inter-/gemeentelijke) woningcontroleurs 

aanwijzen die bevoegd zijn om de conformiteitsonderzoeken uit te voeren. 
• 11/8/2013 – Vanaf deze datum gebeurt het opheffen van een ongeschikt- en/of onbewoonbaarheidsbesluit door 

afgifte van een conformiteitsattest. 

JURIDISCHE GROND   
• 15/7/2005 – Het gemeentedecreet, zoals nadien gewijzigd;  
• 15/7/1997 – Het decreet over de Vlaamse Wooncode, zoals laatst gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2013, 

waaronder titel III, hoofdstuk II en III;  
• 6/7/2001 – Het decreet  houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
• 1/6/2012 – Het decreet over de beveiliging van woningen door optische rookmelders, zoals gewijzigd bij het decreet 

van 29 maart 2013;  
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• 29/3/2013 – Het decreet over wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking betreft (het 
integratiedecreet);  

• 12/7/2013 – Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen. 
(integratiebesluit); gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering op 16 mei 2014. 

• 5/1/2014 (Berlaar) - Besluit van de burgemeester over de aanstelling controleurs conformiteitsattesten  
• 11/7/2014 – Het besluit van de Vlaamse Regering   betreffende de vrijstelling van de adviesverplichting in de 

procedures ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning, tot wijziging van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van 
sociale verhuurkantoren en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de 
kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen. 

FEITEN – CONTEXT – ARGUMENTATIE  
Inleiding 
Het bewaken van de minimale woningkwaliteit en het bevorderen van de woningkwaliteit is één van de speerpunten van 
het Vlaamse en lokaal woonbeleid om het recht op wonen te realiseren. Hiervoor zijn verschillende instrumenten ter 
beschikking.  
De voorbije jaren is de regelgeving veranderd. Om een effectieve en efficiënte werking te realiseren is een integrale en 
geïntegreerde aanpak wenselijk.  
 
Deze hervorming van de huidige werking, leidt tot 5 ontwerpbesluiten, waarvan dit er één is: 

1. ontwerpbesluit burgemeester: Aanstelling controleurs woningkwaliteit  
2. ontwerpbesluit gemeenteraad: Verordening conformiteitsattest woningen 
3. ontwerpbesluit gemeenteraad: Retributiereglement conformiteitsattest woningen 
4. ontwerpbesluit gemeenteraad: Aanvraag vrijstelling van advies door Wonen-Vlaanderen over woonkwaliteit. 
5. Ontwerpbesluit burgemeester: Afsprakenkader tussen de gemeente en het sociaal verhuurkantoor en de 

Vlaamse minister bevoegd voor Wonen over conformiteitscontroles bij nieuwe inhuurnames van SVK-
woningen. 

 
De normale geldigheidsduur van een conformiteitsattest is 10 jaar. De gemeente kan sinds 11 augustus 2013 de 
geldigheidsduur in specifieke situaties via een gemeentelijke verordening beperken. 
 
Argumentatie 
Elk verzoek tot opheffing van een besluit tot ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring moet sinds de inwerkingtreding 
van het integratiedecreet (11 augustus 2013) beschouwd worden als een verzoek tot afgifte van een conformiteitsattest;  
Elke eigenaar kan ook vrijwillig een conformiteitsattest aanvragen dat attesteert dat de woongelegenheid aan de 
minimale kwaliteitsnormen voldoet. 
Via een conformiteitsattest kan de verhuurder met redelijke zekerheid aantonen dat de huurwoning voldoet aan de 
wettelijke minimumkwaliteitsnormen. In volgende situaties is het nuttig de geldigheidsduur te beperken:  

- Bij afwezigheid van dakisolatie 
De minimum R-waarde voor dakisolatie is 0,75m² K/W (3 à 4 cm isolatiemateriaal).  
Vanaf 1 januari 2015 worden 1 of 3 strafpunten toegekend indien geen of onvoldoende dakisolatie aanwezig is. 
Vanaf 1 januari 2018 worden 3 of 9 strafpunten toegekend. 
Vanaf 1 januari 2020 worden 9 of 15 strafpunten toegekend. 
Deze evolutie kan er, eventueel in combinatie met andere gebreken, voor zorgen dat een woning sneller aan 15 
of meer strafpunten komt.  

- Bij de toekenning van 12 of meer strafpunten 
Woningen kunnen onder verschillende invloeden snel verslechteren. Woningen met  meerdere lichte gebreken 
vormen hierdoor een hoger risico om  15 of meer strafpunten te scoren .  

Na overleg met Wonen-Vlaanderen en Wonen Antwerpen stellen we omwille van gewenste eenvormigheid voor om in 
bovenstaande situaties de geldigheidsduur te beperken tot 3 jaar.  
De kortere geldigheidsduur stimuleert de eigenaar ook  (sneller) bijkomende verbeteringswerken uit te voeren. 

ADVIES  
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Advies van het beheerscomité Wonen langs Dijle & Nete van 19 juni 2015 : 
Het beheerscomité geeft positief advies om de tijdsduur van een conformiteitsattest te beperken tot 3 jaar ingeval van 
geen of onvoldoende dakisolatie en/of bij toekenning van 12 of meer strafpunten. 

FINANCIËLE GEVOLGEN   

Geen. 

BESLUIT EENPARIG 

Dirk Aras vraagt of dit enkel van toepassing is bij onbewoonbaarheid van een woning.  Burgemeester Walter Horemans 
stelt dat dit geldt voor een woning die ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond is.  Koen Kerremans vindt het spijtig 
dat  dit niet van toepassing is op de woningen van de Zonnige Kempen.  Burgemeester stelt dat de bewoners van deze 
woningen ook een controle kunnen aanvragen.   De Zonnige Kempen is bezig met een renovatiedossier van de 
woningen in het Vinkenhof. 

Dirk Aras stelt dat soms de bewoners zelf niet wensen dat de woning onbewoonbaar verklaard wordt.  Voor deze 
mensen is er te weinig opvang binnen onze gemeente.  Burgemeester stelt dat deze mensen wel voorrang krijgen op 
sociale huisvesting, maar dat hier inderdaad wel een wachtlijst voor bestaat.  

 
Artikel 1.  

De geldigheidsduur van een conformiteitsattest voor woongelegenheden wordt beperkt tot 3 jaar:  
1° wanneer er geen of onvoldoende dakisolatie aanwezig is;  
2° wanneer de woongelegenheid 12 of meer strafpunten behaald. 
 

Artikel 2. 
Er wordt een afschrift naar Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koning Albert II-laan 19 bus 40 te 1210 Brussel verstuurd, 
zodat zij deze beperking ook kunnen toepassen wanneer Wonen-Vlaanderen een conformiteitsattest toekent voor een 
woongelegenheid in de gemeente. 
 

13. Aanvraag vrijstelling van advies door Wonen-Vlaanderen over woonkwaliteit 

HISTORIEK  
• 11/2/2009 – De oprichting van de interlokale vereniging Wonen langs Dijle en Nete met als doel het gemeentelijk 

woonbeleid te ondersteunen, waaronder de werking rond woonkwaliteit. 
• 22/05/2012 – Goedkeuring van het gemeentelijk woonplan door de gemeenteraad, met daarin een ook een 

specifieke deelvisie over woonkwaliteit. 
• 11/8/2013  - Vanaf deze datum gebeurt het opheffen van een ongeschikt- en/of onbewoonbaarheidsbesluit door 

afgifte van een conformiteitsattest.  
• 1/9/2014 – Vanaf deze datum kan de gemeente een (gedeeltelijke of volledige) vrijstelling vragen aan de minister 

van het (verplichte) advies door Wonen-Vlaanderen met betrekking tot ongeschikt-, onbewoonbaar- en/of 
overbewoondverklaringen.  

• 19/102/2015 – Principiële goedkeuring om de nodige besluiten voor te bereiden om het gemeentelijke beleid ten 
aanzien van woonkwaliteit te actualiseren, waaronder de aanvraag tot vrijstelling van advies door Wonen-
Vlaanderen over woonkwaliteit. 

JURIDISCHE GROND   

• 15/7/1997 – Het decreet houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 5, §2, vervangen bij het decreet van 29 maart 
2013, artikel 15§3, vervangen bij het decreet van 29 maart 2013, artikel 16quater, ingevoegd bij het decreet van 29 
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maart 2013, artikel 28, §3, gewijzigd bij het decreet van 24 maart 2006, artikel 36, vervangen bij het decreet van 24 
maart 2006 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2011, artikel 56, gewijzigd bij de decreten van 24  

• 20/72012 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden 
van sociale verhuurkantoren 

• 12/7/2013 : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen 
(Publicatie in BS: 01-08-2013 – Inwerkingtreding : 11-08-2013) 

• 11/7/2014 – Het besluit van de Vlaamse Regering  betreffende de vrijstelling van de adviesverplichting in de 
procedures ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning 

• 5/11/2014  – Besluit van de burgemeester over de aanstelling controleurs conformiteitsattesten.   

FEITEN – CONTEXT – ARGUMENTATIE  
Inleiding 
Het bewaken van de minimale woningkwaliteit en het bevorderen van de woningkwaliteit is één van de speerpunten van 
het Vlaamse en lokaal woonbeleid om het recht op wonen te realiseren. Hiervoor zijn verschillende instrumenten ter 
beschikking.  
De voorbije jaren is de regelgeving veranderd. Om een effectieve en efficiënte werking te realiseren is een integrale en 
geïntegreerde aanpak wenselijk.  
 
Deze hervorming van de huidige werking, leidt tot 5 ontwerpbesluiten, waarvan dit er één is: 

6. ontwerpbesluit burgemeester: Aanstelling controleurs woningkwaliteit  
7. ontwerpbesluit gemeenteraad: Verordening conformiteitsattest woningen 
8. ontwerpbesluit gemeenteraad: Retributiereglement conformiteitsattest woningen 
9. ontwerpbesluit gemeenteraad: Aanvraag vrijstelling van advies door Wonen-Vlaanderen over woonkwaliteit. 
10. Ontwerpbesluit burgemeester: Afsprakenkader tussen de gemeente en het sociaal verhuurkantoor en de 

Vlaamse minister bevoegd voor Wonen over conformiteitscontroles bij nieuwe inhuurnames van SVK-
woningen. 

 
Team Wonen van IGEMO voerden de voorbije 5 jaar (1/7/2010 tot 30/6/2015) in de 5 deelnemende gemeenten 638 
huisbezoeken uit, hoofdzakelijk over woonkwaliteit (controles, hercontroles …). Omdat de gemeenten via het IGS 
aanzienlijk inzetten op informatie, advies, begeleiding en oplossingsgericht werken werden de meeste gebreken 
(voldoende) opgelost zonder dat een controle door Wonen Antwerpen nodig was en zonder het doorlopen van een 
tijdsintensieve administratieve procedure tot ongeschikt/onbewoonbaarverklaringen. Waar nodig werd deze procedure 
wel doorlopen. 
  
De controle op woonkwaliteit en de controles voor conformiteitsattesten verlopen via hetzelfde technisch verslag. 
Vooraleer de burgemeester een besluit tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring kon nemen, was steeds een 
onderzoek door en een advies van Wonen-Vlaanderen vereist. Vanaf 1 september 2014 kunnen de gemeenten een 
ontheffing van dit advies vragen.   
Met dit besluit wil de gemeente een ontheffing van de adviezen woonkwaliteit door het agentschap Wonen-
Vlaanderen (buitendienst: Wonen Antwerpen) vragen. 
 
Argumentatie 
Door een betere afstemming en integratie van woonkwaliteit, conformiteitsattesten, advies en begeleiding kan de 
werking sneller en efficiënter verlopen en tegelijk meer maatwerk bieden (differentiatie). Dit is mogelijk binnen de huidige 
werking en middelen.  
 
De meeste problemen met woningkwaliteit worden momenteel opgelost zonder ze door te sturen naar Wonen 
Antwerpen voor advies. Bij dossiers die we wel naar Wonen Antwerpen doorsturen, bedraagt de tijd tussen het 
doorsturen, controle en het ontvangen van het advies minimaal 2 tot 3 maanden. De praktijk leert dat dit tot 4 à 5 
maanden kan uitlopen. 
De administratieve verwerking na ontvangst van het advies verloopt soms moeizaam omdat het dossier meermaals 
heen en weer moet tussen de gemeente en IGEMO (die via team Wonen het dossier, de bewoners en eigenaars kent 
en begeleidt). 
 
De gemeente kan door een ontheffing van het advies door Wonen Antwerpen: 
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• de procedure met ongeveer 3 maanden verkorten; 
• een eenduidige werking realiseren: controle en hercontrole voor woonkwaliteit en conformiteitsattest gebeurt 

door dezelfde dienst en meestal éénzelfde controleur; 
• heldere communicatie met huurder en verhuurder opzetten: één aanspreekpunt; 
• de administratieve last verlagen. 

 
De gemeente voldoet, mede via haar deelname aan de interlokale vereniging Wonen langs Dijle & Nete en de uitvoering 
hiervan door IGEMO reeds aan de meeste voorwaarden en kan aan alle voorwaarden voldoen zonder 
noemenswaardige extra inspanningen. De personen die voor controle van conformiteitsattesten zijn aangeduid, zijn ook 
bevoegd voor de controle op woonkwaliteit (aangezien beide controles identiek zijn). 
 
Het SVK-subsidiebesluit bepaalt in hoofdstuk 3, artikel 3 dat elke woning die een SVK inhuurt moet voldoen aan de 
elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten. Vooraleer het SVK een hoofdhuurovereenkomst 
afsluit, vraagt deze een conformiteitsonderzoek aan bij Wonen-Vlaanderen of bij de betrokken gemeente, indien deze 
met de minister en het sociaal verhuurkantoor een afsprakenkader overeenkwam. 
Team Wonen van IGEMO neemt vanaf de vrijstelling van advies ook de controle van de (potentiële) SVK-woningen op, 
zodat ze de verhuurder ook onmiddellijk kunnen ondersteunen bij bv. de aanvraag van de renovatiepremie. Hiervoor 
wordt een afsprakenkader opgemaakt. 
 
Aanvraagprocedure 

• Gemeenteraadsbesluit voor de aanvraag van ontheffing: afschrift verzenden, samen met lijst controleurs 
• Advies door het agentschap (60 dagen) 
• Beslissing minister (4 maanden) 
• Start vernieuwde werking (10 dagen na beslissing minister) 

 
Voorwaarden 
De gemeente moet aan de toekenningsvereisten uit het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juli 2014 voldoen:  

1. Er moeten voldoende woningcontroleurs aangewezen worden om binnen de 90 dagen na het ontvangen van 
het verzoek een beslissing te nemen in de procedures tot ongeschikt-, onbewoonbaar- en 
overbewoondverklaring, waarin geen advies gevraagd wordt van de gewestelijk ambtenaar.  

2. De gemeente voert een proactief woonkwaliteitsbeleid.  
 
De gemeente is van oordeel dat zij aan beide voorwaarden voldoet: 

1. Voldoende controleurs aangewezen:  
De gemeente beschikt over een team van controleurs die door de burgemeester zijn aangesteld voor de 
controles voor conformiteitsattesten en woningkwaliteit. Beide controles gebeuren aan de hand van hetzelfde 
technisch verslag. De aanstelling wordt periodiek geactualiseerd.  
Drie van de aangeduide personen beschikken tevens over de nodige kennis door opleidingen en over ervaring 
in onderzoeken met betrekking tot woningkwaliteit: samen hebben zij de voorbije jaren reeds vele honderden 
woningen bezocht en gecontroleerd.  
De andere aangeduide personen zullen bij Wonen Antwerpen een opleiding controle woningkwaliteit volgen, 
aangevuld met een ‘stage’ bij ervaren controleurs. 
Er zijn voldoende personen aangeduid zodat er back-up is bij verlof, ziekteperiodes en bij tijdelijke 
piekmomenten. 

2. Een proactief woonkwaliteitsbeleid: 
De gemeente participeert aan de interlokale vereniging Wonen langs Dijle & Nete waarbinnen sterk wordt 
ingezet op woonkwaliteit: zowel op de wettelijke normen (Vlaamse Wooncode), op levenslang 
wonen/woningaanpassingen, als op energiezuinig wonen en duurzaam (ver-) bouwen. De proactieve aanpak 
kenmerkt zich door een sterkte oplossingsgerichte strategie, die verloopt via: 

• Promotie en sensibilisering via het gemeentelijk informatieblad, website (gemeente/IGEMO), 
doelgroepgerichte netwerking en samenwerking met doorverwijzers zoals OCMW, SHM, SVK, 
energiescanners 

• Informatie en advies via het gemeentelijk informatieblad, websites (gemeente/IGEMO), een brochure 
over Huren en Verhuren en over Woonkwaliteit, de Woonwinkel (loket, mail, telefoon), persberichten 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2012072038&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#LNKR0003
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2012072038&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#LNK0004
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• Vlot ingaan op meldingen van zelfs beperkte kwaliteitsproblemen omdat de ervaring leert dat huurders 
de minimale normen niet kennen, geen bouwtechnische achtergrond hebben en dus geen objectieve 
en kwaliteitsvolle inschatting van de woningkwaliteit kunnen maken.  

• Info-avonden waar verhuurders geïnformeerd worden over de wettelijke normen (en subsidies en 
verhuur via een SVK) 

• Advies, begeleiding en bemiddeling zodat een controle leidt tot een oplossing en kwaliteitsverbetering 
in plaats van tot een louter toepassen van een procedure die eindigt in een besluit tot 
ongeschikt/onbewoonbaarverklaring. 

• De controleurs beschikken over meetapparatuur: digitale afstandsmeter, fototoestel, vochtmeter, Catex 
(controle aansluiting aarding en werking stroomverliesschakelaar) en CO-meter. Hierdoor kunnen de 
controleurs efficiënt en objectief werken en tevens diepgaander advies geven dan louter de minimale 
kwaliteitsnormen. 

• Bij controles op woningkwaliteit wordt, waar relevant, ook info en advies gegeven over 
woningaanpassingen en energiebesparing (gedrag en bouwfysisch), zowel aan huurder als 
verhuurder. 

• Monitoring, dossiermatig: periodiek is er communicatie en technisch overleg tussen de 
woningcontroleurs, de stedenbouwkundig ambtenaar en de bevoegde schepen waarin de lopende 
dossiers worden besproken (vordering, oplossingsstrategie, …)  

• Monitoring, structureel: van elke woning worden de data en ‘strafpunten’ voor en na geïnventariseerd, 
zodat hieruit beleidsrelevante informatie kan worden gefilterd: tijdsduur tussen aanvraag en controle 
en hercontrole, welke gebreken we frequent vaststellen, hoeveel de kwaliteit verbetert (in punten) 
dankzij de interventies. 

• Team Wonen organiseert minstens jaarlijks een info/vormingsmoment voor potentiële doorverwijzers 
(personen die huisbezoeken uitvoeren zoals poetsdiensten, thuishulp en –verpleging, huisartsen, 
wijkagenten …) om de doorverwijzing te activeren. De eerste infosessie vindt plaats  op 24 november 
2015.  

• IGEMO spreekt met verschillende partners concreet af hoe deze actieve toeleiding best gebeurt. We 
denken hierbij aan: 

o Politie: bij controle domiciliëring 
o SHM/SVK: private huurwoningen die bij toewijzing van een sociale huurwoning worden 

verlaten,  
o OCMW: woningen waarvoor het OCMW een voorschot geeft op de huurwaarborg en/of waar 

de huur wordt betaald (bij budgetbegeleiding). 
Uiteraard wordt rekening gehouden met de privacy-regelgeving. 

 
Na toekenning van de vrijstelling moet de burgemeester en de gemeente volgende opdrachten uitvoeren: 
De burgemeester:  

1. neemt een beslissing over elk verzoek binnen een termijn van 90 dagen;  
2. waakt erover dat voldoende controleurs ter beschikking zijn.  

 
De gemeente:  

1. blijft een proactief beleid voeren; 
2. waakt er over dat de woningcontroleurs de technische richtlijnen hanteren; 
3. volgt de interpretatie van normen naar de besluiten die de minister neemt bij eventuele beroepen; 
4. maakt afspraken met het agentschap Wonen-Vlaanderen over een onderlinge taakverdeling, als de gemeente 

niet alle onderzoeken uitvoert; 
5. maakt afspraken met het agentschap Wonen-Vlaanderen over het onderzoeken van (potentiële) SVK-

woningen; 
6. werkt samen met het agentschap Wonen-Vlaanderen een strategie uit voor de lokale bestrijding van 

verwaarlozing; 
7. komt haar verplichtingen na betreffende het leegstandsregister en het bindend sociaal objectief; 
8. bezorgt binnen de 8 dagen (delen van) het dossier aan het agentschap Wonen-Vlaanderen voor behandeling 

van een eventueel beroep.  
 

Het agentschap Wonen-Vlaanderen biedt technische vormingen aan voor de woningcontroleurs en organiseert 
structureel overleg. 
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Afbakening 
De aanvraag tot ontheffing kan beperkt worden tot slechts een deel van de dossiers. Uit de praktijk blijkt dat 
meergezinswoningen soms appartementen en kamers in één gebouw combineren. Het is wenselijk om dat gebouw door 
één dienst/controleur te laten beoordelen gezien de gemene delen invloed hebben op alle woongelegenheden in dat 
gebouw. 
We vragen daarom een tot ontheffing van advies voor alle zelfstandige en niet-zelfstandige woongelegenheden (huizen, 
appartementen en kamers), met inbegrip van de potentiële en effectieve SVK-woongelegenheden (uitgewerkt in een 
afsprakenkader).  
 
De ontheffing wordt niet gevraagd voor meer specifieke en eerder sporadische situaties:  

• huisvesting voor seizoensarbeiders 
• woonwagenbewoners 
• wanneer er sprake is van mogelijke potentiële belangenvermenging en/of onverenigbaarheden. 

 
Bij het laatste punt denken we aan woongelegenheden waarvan de gemeente, het OCMW, IGEMO, de betrokken 
bestuurders en/of personeelsleden (mede-)eigenaar zijn. 
 
We ramen dat de aangestelde controleurs ongeveer 95% van de woningen tijdig kunnen controleren. 

ADVIES  
Het beheerscomité Wonen langs Dijle & Nete van 22 oktober 2014 en 19 juni 2015 gaf positief advies aan  de 
voorgestelde aanpak en de aanvraag tot ontheffing van het advies van Wonen-Vlaanderen bij controles woonkwaliteit. 
 
Het voorstel om ontheffing van advies woonkwaliteit te vragen en de werking om toekenning van conformiteitsattesten 
aan te passen werd toegelicht en besproken op het intergemeentelijk woonoverleg van Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte 
en Sint-Katelijne-Waver op 19 maart 2015.  
Er werden toen enkele suggesties gegeven. Deze zijn onderzocht en waar zinvol meegenomen in de definitieve teksten. 
De ontwerpteksten werden besproken op een overleg met afgevaardigden van Wonen-Vlaanderen, Wonen Antwerpen, 
de gemeente en IGEMO, als uitvoerder van de interlokale vereniging Wonen langs Dijle & Nete . 

FINANCIËLE GEVOLGEN   

Ontheffing advies over woonkwaliteit: de controles gebeuren binnen het takenpakket van de interlokale vereniging 
Wonen langs Dijle & Nete. 

BIJLAGEN   
03/09/2015: Besluit burgemeester aanstelling controleurs conformiteitsattesten 

 
BESLUIT EENPARIG  

 
Artikel 1. 
 
De gemeenteraad vraagt bij agentschap Wonen-Vlaanderen een ontheffing aan van advies bij besluiten tot ongeschikt- 
en onbewoonbaarverklaringen. 
De ontheffing van advies wordt gevraagd voor alle zelfstandige en niet-zelfstandige woongelegenheden (huizen, 
appartementen en kamers), met inbegrip van de potentiële en effectieve SVK-woongelegenheden.  
 
De ontheffing wordt niet gevraagd voor meer specifieke en eerder sporadische situaties:  

• huisvesting voor seizoensarbeiders 
• woonwagenbewoners 
• wanneer er mogelijke belangenvermenging en/of onverenigbaarheid is. 

 
Artikel 2. 
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De gemeente engageert zich tot het naleven van de voorwaarden na de erkenning, zoals bepaald in  
het besluit van 11 juli 2014 van de Vlaamse Regering van  betreffende de vrijstelling van de adviesverplichting in de 
procedures ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning. 
 
Artikel 3. 
 
Er wordt een afschrift van dit besluit verstuurd naar Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koning Albert II-laan 19 bus 40 te 
1210 Brussel. 
 
14. Fairtradegemeente 
 
Overwegende dat Berlaar een beleid rond ontwikkelingssamenwerking heeft afgesloten met de Vlaamse / federale 
overheid, zijnde opgenomen in de meerjarenplanning; 
 
Overwegende dat Berlaar de opdracht heeft om duurzame productie- en consumptiepatronen te bevorderen; 
 
Overwegende dat een menswaardig inkomen voor de producent deel uitmaakt van duurzame productiepatronen; 
 
Overwegende dat Berlaar in haar lokaal Noord-Zuidbeleid de opdracht heeft, de bevolking te sensibiliseren; 
 
Gelet op de oprichting van een GROS sinds 2006;  
 
Gelet op de meerjarenplanning van 01/01/2014 waarin eerlijke handel en lokale duurzame voeding een plaats heeft; 
 

BESLUIT met 18 ja-stemmen tegen 1 nee-stem bij 2 onthoudingen 

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

Nee-stem : Dirk Aras 

Onthoudingen: Swa De Bakker en John Steurs  

 

Schepen Ingeborg Van Hoof licht dit punt toe.  Koen Kerremans stelt dat dit al 10 jaar geleden gevraagd werd, dat er 
een lange tijd over gedaan is om zover te geraken.  Schepen antwoordt dat dit inderdaad zo is, maar dat er nu een 
ambtenaar aangeduid werd om deze materie te behandelen. 
Dirk Aras stelt dat zij niet akkoord kunnen gaan omdat er andere manieren van labelen bestaan, waarbij hier geen 
rekening mee gehouden wordt.  Schepen Van Hoof antwoordt dat het over andere producten kan gaan dan enkel deze 
opgenomen in de beslissing. 
 
Artikel 1 
 
Er principieel mee in te stemmen dat in het kader van een duurzaam beleid (op sociaal, ecologisch en economisch vlak), 
bij de aankoop van producten aandacht zal besteed worden aan de prijs die de producenten in ontwikkelingslanden voor 
hun product krijgen en aan hun arbeidsomstandigheden. Voor koffie, fruitsap en wijnen zal de gemeente beroep doen op 
leveranciers die worden gecertificeerd door een keurmerk van eerlijke handel zoals Fairtrade Belgium, Fair For Life en 
Ecocert fairtrade of een alternatieve handelsorganisatie zoals Oxfam Wereldwinkels. 
 
Artikel 2 
 
In haar interne en externe communicatie aandacht te besteden aan haar duurzaam aankoopbeleid zodat ze op die 
manier haar informatie- en sensibilisatieopdracht uitvoert. 
 
Artikel 3 
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Een werkgroep op te richten die het aankoopbeleid doorlicht en voorstellen doet ter bevordering van het gebruik van 
producten uit eerlijke handel. 
 
Artikel 4 
 
De deelname en ondersteuning aan de werkgroep FairTradeGemeente te bestendigen, ter bevordering van het verder 
uitrollen van de campagne FairTradeGemeente in de gemeente. 
 
Ter informatie. De internationale definitie van eerlijke handel luidt als volgt: 
 
“Eerlijke handel is een handelspartnerschap, gebaseerd op dialoog, transparantie en respect, dat streeft naar meer 

rechtvaardigheid in de internationale handel. Eerlijke handel draagt bij tot duurzame ontwikkeling door betere 

handelsvoorwaarden te bieden aan en de rechten veilig te stellen van achtergestelde producenten en arbeiders vooral in 

het Zuiden.” 

 
15. Gedeeltelijke Goedkeuring Bomenbeheerplan – beheerplanning (0680/613201000) 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op de collegiale beslissing d.d. 28 februari 2013 (punt 50) houdende goekeuring van bestek 2013-028 voor de 
opmaak van een Bomenbeheerplan, vaststelling van de lastvoorwaarden en vaststelling van de uit te nodigen 
deelnemers voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
 
Gelet op de collegiale beslissing d.d. 25 april 2013 (punt 52) houdende gunning van de opmaak van een 
Bomenbeheerplan aan BVBA Treexpert, Akkerstraat 93 te 2540 Hove, verder opdrachthouder genoemd; 
 
Overwegende dat de opdrachthouder op 1 december 2014 digitaal een Bomenbeheerplan indiende; 
 
Overwegende dat de opdrachthouder op 24 juni en 23 juli 2015 het Bomenbeheerplan mondeling toelichtte; 
 
Overwegende dat naar aanleiding van voornoemde toelichting bijkomende aanpassingen werden gevraagd, te weten 
vervolledigding van de inventarisatie (i.c. opmerkelijke bomen op privaat domein) en verscheidene punten van verfijning 
van de opgenomen informatie gebruikte verwijzingen; 
 
Overwegende dat de gevraagde aanvullingen en verfijningen geen impact hebben op het gedeelte van het 
Bomenbeheerplan dat handelt over de planning van het nodige beheer (hoofstuk 3 en bijlagen 1, 2 en 6); 
 
Overwegende dat de overige delen van het Bomenbeheerplan na het vervolledigen en verder verfijnen zo spoedig 
mogelijk ter goedkeuring aan de gemeenteraad zullen worden aangeboden; 
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen tegen januari 2016 een beleidsvoorstel inzake 
strategisch bomenbeleid zal formuleren, uitgaande van voorstellen uit het definitieve Bomenbeheerplan; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
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Schepen Ingeborg Van Hoof licht dit punt toe.  Het is een gedeeltelijke goedkeuring omdat wij nog informatie nodig 
hebben van de expert.  Maar zo kunnen wij reeds starten in het najaar. 
Dirk Aras vraagt of we hier enkel spreken over bomen op het openbaar domein.  Schepen stelt dat dit inderdaad zo is.  
Maar dat we de waardevolle bomen die in het landschap zichtbaar zijn, nog zullen opnemen in de inventaris.   
Koen Kerremans vraagt zich af hoe dit plan zich verhoudt t.o.v. het landschapsplan, het GRS.  Schepen antwoordt dat 
er inderdaad een aantal groene waardevolle landschapselementen opgenomen zijn in het GRS.  Ze zal nakijken hoe dit 
samen moet gelezen worden met dit plan. 
 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het hoofdstuk ‘Beheerplan’ van het Bomenbeheerplan zoals ontvangen op 1 december 
2014, houdende o.m. de verdeling van de bomen op openbaar domein in onderhoudscategoriën en werkspreiding op 
basis van de graad van onderhoudachterstand. 
 
Artikel 2 
Voor het beheer van de bomen op het openbaar domein wordt de opdeling van dit hoofstuk als referentie beschouwd. 
De in het hoofdstuk opgenomen kostenramingen zullen als leidraad dienen voor het opmaken van de budgetten. 
 
16. Goedkeuring klachtenreglement en klachtenformulier 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald de artikelen 42, 43, 197 en 198; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad bij reglement een systeem van klachtenbehandeling hoort te organiseren; 
 
Overwegende dat het systeem van klachtenbehandeling georganiseerd moet worden op het ambtelijke niveau van de 
gemeente; 
 
Overwegende dat een klacht als een bron van concrete en bruikbare informatie over de kwaliteit van de dienstverlening 
wordt beschouwd; 
 
Overwegende dat er nood is aan een officieel kanaal waarlangs gebruikers van de dienstverlening hun eventuele 
ongenoegen kunnen uiten; 
 
Overwegende dat het belangrijk is om te definiëren wat een klacht is en hoe een klacht door het gemeentebestuur zal 
worden behandeld; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 

BESLUIT EENPARIG 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het klachtenreglement en het bijhorende formulier voor de registratie en verwerking van 
klachten als volgt goed: 
 
Gemeentelijk reglement inzake klachtenbehandeling 
Artikel 1 
§1. Dit reglement organiseert voor de gemeente Berlaar een systeem voor de behandeling van klachten over 
handelingen van het bestuur. Elke gebruiker van onze dienstverlening die een klacht uit, heeft recht op een grondige 
behandeling ervan. 
 
§2. Een klacht is een manifeste uiting van ontevredenheid van een gebruiker van de gemeentelijke dienstverlening over 
een door de lokale overheid al dan niet verrichte handeling of prestatie. 
 
§3. Een klacht kan betrekking hebben op: 
a) het foutief verrichten van een handeling of prestatie 
b) het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze 
c) het niet of laattijdig uitvoeren van een handeling of prestatie 
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§4. Meldingen, vragen om informatie, beroepen, bezwaren, suggesties en petities worden niet beschouwd als klachten 
en vallen daardoor niet onder de gemeentelijke klachtenprocedure. 
 
§5. Dit reglement en de klachtenprocedure zijn niet van toepassing op algemene klachten over de regelgeving, over het 
gevoerde beleid of over beleidsverklaringen en -voornemens. Ook klachten waarvoor een specifieke wettelijke 
procedure is voorzien, behoren niet tot het toepassingsgebied van dit reglement. 
 
§6. Elke gebruiker van de gemeentelijke dienstverlening kan een klacht indienen. 
 
Klachtenprocedure 
 
Artikel 2 
Klachten kunnen alleen schriftelijk worden ingediend en gebeuren uitsluitend via het klachtenformulier dat de gemeente 
ter beschikking stelt.   
 
Artikel 4 
 
De communicatieambtenaar is de klachtencoördinator. Bij zijn afwezigheid treedt het afdelingshoofd Organisatie op als 
klachtencoördinator. De klachtencoördinator registreert de klachten en verwijst ze, als ze ontvankelijk zijn, voor 
behandeling door naar een klachtenbehandelaar, afhankelijk van de aard van de klacht. De klachtencoördinator ziet er 
vervolgens op toe dat de behandeling van een klacht conform de klachtenprocedure verloopt. 
 
Artikel 5 
 
Wanneer een klacht bij een medewerk(st)er van een gemeentelijke dienst terechtkomt, stuurt hij/zij de klacht door naar 
de klachtencoördinator voor registratie, ook wanneer de medewerk(st)er in kwestie de klager onmiddellijk een oplossing 
kan bieden. 
 
Artikel 6 
Nadat de klachtencoördinator de klacht heeft ontvangen, registreert hij ze (ongeacht of ze wel of niet ontvankelijk is) in 
een bestand met minstens de volgende gegevens: 
a) de datum van de klacht 
b) de identificatiegegevens van de klager: naam en adres, telefoonnummer, eventueel e-mailadres 
c) via welk communicatiekanaal de klacht is gemeld 
d) een korte omschrijving van de klacht 
e) de dienst en eventueel de persoon waarop de klacht betrekking heeft 
f) de klachtenbehandelaar 
 
Artikel 7 
§1. Vooraleer een klacht verder wordt behandeld, voert de klachtencoördinator het ontvankelijkheidsonderzoek uit. 
Volgende zaken zijn niet ontvankelijk in de klachtenprocedure: 
a) klachten waarbij de klager anoniem blijft of die alleen mondeling werden ingediend 
b) klachten die het voorwerp zijn van een gerechtelijke procedure 
c) klachten waarbij het gemeentebestuur geen betrokken partij is 
d) klachten die al eerder ingediend werden en ongegrond werden bevonden, tenzij wanneer er nieuwe elementen in 
verband met de klacht worden aangebracht 
e) klachten die, zoals vermeld in artikel 1, buiten het toepassingsgebied van dit reglement vallen 
f) klachten die niet voldoen aan de kenbaarheidsvereiste: de klager dient het probleem eerst te signaleren aan de 
betrokken dienst of medewerker, zodat het probleem eventueel spontaan gecorrigeerd kan worden. 
 
§2. Onontvankelijke klachten vereisen geen verdere behandeling volgens de klachtenprocedure. De klachtencoördinator 
deelt aan de klager met een gemotiveerde brief mee waarom de klacht als onontvankelijk wordt beschouwd. 
 
Als de klacht betrekking heeft op zaken die niet tot de bevoegdheid van het gemeentebestuur behoren en daardoor als 
onontvankelijk wordt beschouwd, verwijst de brief de klager door naar de instantie die zijn klacht kan behandelen. 
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Artikel 8 
Binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de klacht stuurt de klachtencoördinator een antwoordbrief of antwoordmail 
naar de klager. Dit antwoord bevat in elk geval de volgende elementen: 
a) de bevestiging dat de klacht werd ontvangen 
b) de vermelding of de klacht al dan niet ontvankelijk is, met bijhorende motivering als ze niet ontvankelijk is 
c) een korte omschrijving van de opgestarte klachtenprocedure, met vermelding van de contactgegevens van de 
klachtenbehandelaar 
De klachtencoördinator bezorgt deze antwoordbrief of antwoordmail ook aan de gemeentesecretaris. 
 
Artikel 9 
Na een positief ontvankelijkheidsonderzoek verwijst de klachtencoördinator de klacht door naar de klachtenbehandelaar. 
De klachtenbehandelaar is: 
a) bij een klacht tegen een dienst of tegen een medewerker van een dienst: het diensthoofd of de hiërarchische overste 
b) bij een klacht tegen een diensthoofd: het afdelingshoofd 
c) bij een klacht tegen het afdelingshoofd: de gemeentesecretaris 
d) bij een klacht tegen de financieel beheerder met betrekking tot de taken die zij verricht onder de functionele leiding 
van de gemeentesecretaris: de gemeentesecretaris 
d) bij een klacht tegen de financieel beheerder met betrekking tot de taken die zij in volle onafhankelijkheid uitvoert: het 
college van burgemeester en schepenen 
e) bij een klacht tegen de gemeentesecretaris: het college van burgemeester en schepenen 
f) bij een klacht tegen een gemeentelijk politiek mandataris: de deontologische commissie 
 
Artikel 10 
§1. De klachtenbehandelaar is verantwoordelijk voor het inhoudelijke onderzoek en het beoordelen van de klacht. Hij/zij 
vraagt zo nodig aan de medewerker uitleg over de feiten waarover geklaagd wordt en neemt de conclusies van het 
gesprek op in een verslag. 
 
§2. Bij een gegronde klacht streven de klachtenbehandelaar en de betrokken medewerker naar een oplossing of een 
compromis.  
 
§3. Als er tijdens het onderzoek geen oplossing of compromis kan worden bereikt, worden de resultaten voorgelegd aan 
het managementteam, dat de definitieve beslissing over de klacht en eventuele compenserende maatregelen neemt. 
 
Artikel 11 
De klachtenbehandelaar bezorgt, binnen een termijn van 30 dagen, het verslag met motivering en een ontwerp van 
antwoordbrief aan de klachtencoördinator. Die gaat na of de klachtenbehandelaar een neutrale houding heeft 
aangenomen in het behandelen van de klacht. Na goedkeuring door de klachtencoördinator stuurt deze aan de klager 
een antwoordbrief met de conclusies van het onderzoek. 
 
Artikel 12 
Nadat de klager het antwoord ontvangen heeft, kan een klacht in het register afgesloten worden door ze op de volgende 
manier te catalogeren: 
a) gegrond: de klacht is gegrond en de gedraging was in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur. De klager 
kreeg dus gelijk en er werd een oplossing voorgesteld. 
b) gegrond en gecorrigeerd: de klager heeft gelijk, maar tijdens de procedure is de fout van het bestuur gecorrigeerd. 
c) deels gegrond/deels niet: zowel de gemeente als de klager waren deels in fout 
d) ongegrond: de gemeente heeft geen fout begaan 
e) geen oordeel: de klacht was onontvankelijk 
 
Artikel 13 
§1. De klachtencoördinator bezorgt elk kwartaal een overzicht van de klachten en de behandeling ervan aan het 
managementteam en het schepencollege. 
§2. De klachtencoördinator bezorgt jaarlijks een rapport over de behandelde klachten aan de gemeenteraad. 
 
Artikel 14 
Dit reglement treedt in werking op 16 september 2015. 
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KLACHTENFORMULIER 
Met dit formulier kan je een klacht indienen bij het gemeentebestuur in verband met een handeling of prestatie die het 
bestuur al dan niet heeft verricht. 
Bezorg dit formulier ingevuld en ondertekend aan de klachtencoördinator, Ken Voet, Markt 1, 2590 Berlaar. Je kan het 
formulier ook doormailen naar klachten@berlaar.be. 
Persoonsgegevens: 
Naam: ………………………………………………….. Voornaam: 
…………………………………………………………………………. 
Straat en nummer : 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Postcode: ………………………………………………Gemeente: 
…………………………………………………………………………. 
Telefoon: …………………………………………… …Gsm: 
………………………………………………………….…...................... 
E-mailadres: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Omschrijving van de klacht: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Eventuele bijlagen: …………… blz. 
Datum: …………………………………………….   Handtekening: ……………………………………………………….. 
 
 
Artikel 2 
 
Het reglement en het formulier treden in werking vanaf 16 september. 
 
Artikel 3 
 
Het klachtenreglement en het formulier worden gepubliceerd op de gemeentelijke website en worden geagendeerd op 
de eerstvolgende vergaderingen van alle adviesraden. 
 
17. Buitenschoolse kinderopvang -  goedkeuring geactualiseerd kwaliteitshandboek 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het feit dat het huidige kwaliteitshandboek sinds 18 april 2014 ongewijzigd is gebleven; 
 
Gelet op het 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 

mailto:klachten@berlaar.be
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hebben van een kwaliteitshandboek als groepsopvang bestaande uit een kwaliteitsbeleid, een 
kwaliteitsmanagementsysteem en de resultaten van de evaluatie en de zelfevaluatie; 
 
Overwegende dat het aangewezen is om het kwaliteitshandboek van de buitenschoolse kinderopvang aan te passen én 
te actualiseren; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging;  

BESLUIT EENPARIG 
Schepen Willy Beullens licht dit punt toe. 
 
Artikel 1. 
Bovenvermeld kwaliteitshandboek van de buitenschoolse kinderopvang Roefels goed te keuren. 
 
18. Oprichting landbouwraad 
 
Gelet op het artikel 200 van het gemeentedecreet met betrekking tot adviesraden en overlegstructuren; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2007/03 betreffende de toepassing van artikel 200 van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het feit dat er in de gemeente Berlaar nood is aan een adviesorgaan met betrekking tot landbouw die enerzijds 
advies uitbrengt inzake land- en tuinbouwbeleid alsook de belangen verdedigt van personen werkzaam in de land- en 
tuinbouwsector; 
 
Gelet op het voorstel van schepen Lokale Economie en voorzitter van de Landelijke Gilde Willy Beullens om een 
adviesraad zoals hierboven vernoemd op te richten, met name een Landbouwraad; 
 

BESLUIT met 19 ja-stemmen bij 2 onthoudingen 

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

Onthoudingen : Koen Kerremans en Leen Janssens 

Koen Kerremans stelt dat een landbouwraad niet in vele gemeenten bestaat.  Hij stelt zich de vraag of een adviesraad, 
buiten geven van adviezen, wel de belangen van de sector mag verdedigen.  Is dit niet onverenigbaar?  Schepen Willy 
Beullens stelt dat dit zal aangepast worden in artikel 1.  Het is inderdaad een adviesraad. 
 
Het oorspronkelijke artikel 1: 
 
De gemeenteraad verleent goedkeuring tot het oprichten van een Landbouwraad in de gemeente Berlaar. 
De Landbouwraad zetelt in het gemeentehuis en geeft advies aan het gemeentebestuur over kwesties op lokaal vlak die 
rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met de land- en/of tuinbouwsector en vertegenwoordigt deze sector. 
 
wordt derhalve aangepast als volgt: 
 
De gemeenteraad verleent goedkeuring tot het oprichten van een Landbouwraad in de gemeente Berlaar. 
De Landbouwraad zetelt in het gemeentehuis en geeft advies aan het gemeentebestuur over kwesties op lokaal vlak die 
rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met de land- en/of tuinbouwsector. 
 
Koen Kerremans vraagt zich af hoe deze raad zich zal verhouden t.o.v. de andere adviesraden, waar er ook een 
afvaardiging van de sector aanwezig is.  Schepen antwoordt dat hier advies zal gegeven worden over belangrijke zaken 
die de sector aanbelangen.  Koen Kerremans vraagt zich af wat men bedoelt met ‘landbouwsector’.  Schepen Beullens 
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antwoordt dat dit ruim zal toegepast worden.  Alle bedrijven die professioneel  met landbouw te maken hebben, behoren 
hiertoe, ook een bioboer. 
Verder stelt Koen Kerremans dat landbouw een grote vervuiler is.  Schepen Beullens zegt hiermee niet akkoord te gaan. 
Koen Kerremans hoopt dat de samenstelling van de raad correct zal verlopen en vraagt aandacht voor het doorbreken 
van de probleemstelling dat de landbouwsector ‘zijn kost’ niet verdient en hierdoor schaalvergroting nodig is. 
Burgemeester Walter Horemans stelt dat de werking van deze raad zal geevalueerd worden en dat de gemeenteraad 
hierin zal betrokken worden. 
 
Artikel 1. 
De gemeenteraad verleent goedkeuring tot het oprichten van een Landbouwraad in de gemeente Berlaar. 
De Landbouwraad zetelt in het gemeentehuis en geeft advies aan het gemeentebestuur over kwesties op lokaal vlak die 
rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met de land- en/of tuinbouwsector. 
 
Artikel 2. 
De Landbouwraad zal worden samengesteld rekening houdend met de hiervoor genoemde wetgeving en aan de hand 
van een installatievergadering met potentiële leden, de schepen van Lokale Economie, de voorzitter van de Landelijke 
Gilde en de ambtenaren Lokale Economie waarbij eveneens het huishoudelijk reglement zal worden bepaald. 
 
19. Provincie Antwerpen - samenwerkingscontract in het kader van het project Coach-Operatie Detailhandel 
(COOP-DH) 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de Wet van 26 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de toename van leegstand in de detailhandel en de noodzaak hiervoor een gepaste en effectieve aanpak te 
ontwikkelen; 
 
Gelet op het feit dat de Provincie Antwerpen in samenwerking met POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 
Antwerpen) de mogelijkheid biedt om de expertise van een detailhandelcoach in te huren voor een totaal van 20 
adviesdagen; 
 
Gelet op het aanvraagdossier COOP-DH van de gemeente Berlaar en het overleg tussen de gemeente Berlaar en de 
Provincie Antwerpen d.d. 18 juni 2015 en daaruit volgende projectbeschrijving van de Provincie Antwerpen d.d. 30 juni 
2015; 
 
Gelet op het hiernavolgend samenwerkingscontract in het kader van het project Coach-Operatie Detailhandel (COOP-
DH): 
 

“SAMENWERKINGSCONTRACT IN HET KADER VAN HET PROJECT  
COach-OPeratie Detailhandel (COOP- DH) 

 
 

Tussen: 
 
 
De PROVINCIALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN, publiekrechtelijke instelling met 
rechtspersoonlijkheid, waarvan de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, ingeschreven in de 
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0881.701.987, hierbij vertegenwoordigd door de heer Ludwig Caluwé 
in de hoedanigheid van voorzitter en de heer Luc Broos in de hoedanigheid van algemeen directeur, handelend in 
uitvoering van de beslissing door het Directiecomité van POM Antwerpen van ………………………….. ,  
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hierna “POM Antwerpen" genoemd 
 
en  
 
de gemeente Berlaar, 
vertegenwoordigd door  
Burgemeester Dhr. Walter Horemans 

Secretaris Mevr. Anja Neels  

en schepen voor Lokale Economie - Dhr. Willy Beullens 

hierna Berlaar genoemd 
 
ofwel gezamenlijk de "partijen" genoemd. 

Is voorafgaandelijk uiteengezet: 
 
 
Met het project COach-OPeratie Detailhandel wil POM Antwerpen en de Dienst Economie  steden en gemeenten 
aansporen en ondersteunen om hun centraal handelsgebied(en) te versterken en dit  - zo mogelijk – in samenwerking 
met de (buur)gemeenten binnen de provincie. Het project loopt van  januari 2014 tot en met 2017, met een proeffase 
voor 2 jaar. 
 
Met het project CO-OPeratie Detailhandel (COOP-DH) wil POM Antwerpen en de Dienst Economie  de steden en 
gemeenten assisteren om hun detailhandelsbeleid te concretiseren en om te zetten in actieplannen. Het project  COOP-
DH voorziet in een aantal coaches (experten) die kunnen ingeroepen worden door de steden en gemeenten voor 
diverse vormen van ondersteuning. 
 

A.  Ad hoc of korte termijn ondersteuning (KT): tussen 5 en 20 adviesdagen 
B. Lange termijn ondersteuning (LT) i.s.m. een cluster van gemeenten: 

tot 110 adviesdagen over een periode van 6 maanden tot maximum 2 jaar 
De cluster van gemeenten bestaat uit minimum 2 (buur)gemeenten. 

 
Onderhavige overeenkomst vormt de basis van de samenwerking tussen de partijen in het kader van het COOP-DH 
project. 
 
 

Wordt overeengekomen wat volgt: 
 
 
Artikel 1: Ondersteuning door POM Antwerpen1 bij de uitwerking van bepaalde thema’s    
 
POM Antwerpen zal Berlaar ondersteunen in de uitwerking van optie A, een korte termijntraject: 

o A (KT) 
o B (LT° met volgende cluster van gemeenten [namen gemeenten van de cluster] 

 
met het (de) volgende thema (‘s): 
Zoals omschreven in de projectomschrijving (bijlage) 
 
voor in totaal  20 adviesdagen lopend vanaf september 2015 volgens een planning die in overleg wordt vastgelegd. 
                                                           
1 POM werkt samen met de Dienst Economie van de Provincie Antwerpen voor de operationalisering hiervan. 
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Voormelde acties worden ondersteund en uitgewerkt overeenkomstig de modaliteiten bepaald in de 
projectbeschrijving, welke is toegevoegd als bijlage bij deze samenwerkingsovereenkomst en er integraal deel van 
uitmaakt.  
 

Artikel 2: Financiële inbreng van Berlaar 
 
De provincie verzekert  min. 50% van de coachkosten; de bijdrage van de gemeente draagt bij in het dagloon van de 
expert met 220€/dag Voor ad hoc opdrachten of 200€/dag voor LT opdrachten. 
De financiële inbreng van Berlaar aan POM Antwerpen voor ondersteuning bij de uitwerking van de onder artikel 1 
vermelde acties bedraagt 4.400 EURO op rekeningnummer 435-4518881-22 van POM Antwerpen, met als vermelding 
COOP-DH/gemeente Berlaar/jaar 2015 
De gemeentelijke bijdrage voor de ad hoc acties alsook voor de lange termijn acties wordt ( pro rata) om de twee 
maanden  gestort. De eindafrekening wordt voldaan 30 dagen na de afronding van het project. Een prestatiestaat wordt 
bijgehouden en gevalideerd vooraf door de gemeente. 
 
Artikel 3: Rapportage  
 
POM Antwerpen maakt op het einde van elk project een  rapport op waarin het beknopt de inhoudelijke  stand van 
zaken schetst, en bezorgt dit rapport aan Berlaar  
 
Artikel 4: Wijzigingen aan de overeenkomst 
 
Indien blijkt dat de afgesproken acties om een bijsturing vragen voor ondersteuning kan Berlaar POM Antwerpen in de 
loop van het project verzoeken om ondersteuning bij de uitwerking van bijkomende of minder acties, zoals vermeld in de 
projectbeschrijving. 
 
POM Antwerpen zal de mogelijkheid tot uitvoering van bijkomende acties toetsen aan de resterende projectduur en de 
beschikbaarheid van expertise-tijd. 
 
Overeengekomen wijzigingen zullen als bijlage aan deze overeenkomst worden toegevoegd. 
 
Artikel 5: Algemene bepalingen 
 
Partijen verbinden er zich toe deze overeenkomst te goeder trouw uit te voeren. 
 
Deze overeenkomst wordt exclusief beheerst door en moet geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgisch recht. 
 
Ingeval van geschillen voortvloeiend uit het bestaan, de interpretatie, de uitvoering of de ontbinding van deze 
overeenkomst, zullen partijen in eerste instantie trachten dit minnelijk te regelen. Indien een minnelijke regeling niet 
mogelijk blijkt te zijn, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen territoriaal bevoegd. 
 
Gedaan te  Antwerpen op  …………………………………………………………… in twee originelen. 

 
Iedere partij verklaart één origineel in ontvangst te hebben genomen. 
 
 
De partijen 
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POM Antwerpen POM Antwerpen 
Ludwig Caluwé Luc Broos 
Voorzitter Algemeen Directeur 
 
 
 
Gemeente Berlaar Gemeente Berlaar 
Walter Horemans Anja Neels 
Burgemeester Secretaris 
 
 
Willy Beulens 
schepen lokale economie” 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1. 
Het bovenbeschreven samenwerkingscontract in het kader van het project Coach-Operatie Detailhandel (COOP-DH) 
wordt goedgekeurd. 
 
21. BIJKOMENDE PUNTEN 
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN VOLGENDE PUNTEN OP DE 
AGENDA GEPLAATST DOOR: 
 
Raadslid Dirk Aras: 
 
21.I. Interpellatie omtrent de operationele en financiële  effecten voor de gemeente Berlaar van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen acht politiezones waaronder PZ Berlaar-Nijlen 
 
Bij  het  begin  van  de  zomervakantie  berichtte de pers dat acht burgemeesters hun politiezones nauwer willen laten 
samenwerken. Ze sloten daarvoor een samenwerkingsovereenkomst af. Een van die zones is PZ Berlaar-Nijlen waarvan 
onze gemeente -uiteraard-deel uitmaakt. 
 
De samenwerking is bedoeld structureel te zijn en zou leiden tot operationele en dus ook financiële  besparingen.  Gelet 
op de dotatie die Berlaar jaarlijks aan de PZ toekent, zou het financiële effect daarvan kunnen doortellen tot in het 
gemeentebudget Vandaar volgende vragen: 
 

- Blijft de operationele samenwerking beperkt tot de vier zones of worden ook de gemeenten betrokken bij de 
samenwerking binnen de ondersteunende diensten zoals ICT, aankoopdienst, ... ? 

- De financiële besparing waarop wordt gehoopt, tot hoe ver reikt die? Blijft die binnen de PZ's of is het de 
bedoeling uiteindelijk de gemeenten financieel te ontlasten? 

 
Daarnaast: 
 

- De samenwerking houdt geen fusie in. Betekent dit dat er voor Berlaar wat de bediening van de gemeente door 
de politie betreft geen wijzigingen zijn? M.a.w. dat de inwoners van onze gemeente kunnen rekenen op exact 
dezelfde dienstverlening (politiepost Berlaar, wijkwerking,  ...) als vandaag ? 
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- Al tweemaal heeft de burgemeester naar aanleiding van een voorstel van het Vlaams Belang om het GAS-
reglement dat in onze gemeente van toepassing is en heel wat absurditeiten en overbodigheden telt te 
ontvetten, bevestigd dat het reglement fouten bevat en een herziening nuttig is. Een 'gemengde werkgroep', zo 
werd gesteld op de gemeenteraad van 22 april 2014, zou bezig zijn met het uitsorteren van het GAS-reglement. 
Daarna zouden de gemeenteraadsleden zich er kunnen over uitspreken en suggesties kunnen doen.  Al 
tweemaal werd daar ook een timing op gezet: eerst september 2014 en vervolgens april/mei 2015. Waarom 
werd ook die tweede timing niet gehaald ? Ik verwijs hierbij naar onderstaand uittreksel uit de notulen van de 
gemeenteraad van oktober 2014. Waar liep het fout ? 

 
Burgemeester Walter Haremans licht toe dat de gemeenteraden zeker betrokken zullen worden.  Er moeten echter 
vooraf een aantal reglementen goedgekeurd worden, bijvoorbeeld het reglement op openbare plaatsen, wat de 
brandweer moet opmaken. Dat zal vermoedelijk in januari op tafel liggen, waarop nog wel wat discussie zal volgen. Dit 
reglement gaat bijvoorbeeld over veiligheid van feestzalen, markten, kermissen en dergelijke. Daarnaast werd 'stilstaan 
en parkeren' in GAS pas op 20 juni 2014 gepubliceerd in het Staatsblad; de omzendbrief inzake GAS van 22juli 2014 
werd op 8 augustus 2014 gepubliceerd in het Staatsblad. Qua afhandelingsstandaarden moet er nog een protocol 
afgesloten worden tussen de procureur des konings en de zone. Dat protocol is in ontwerpfase. Een en ander heeft te 
maken met de reorganisatie van het gerecht in Mechelen, maar ook dit zal waarschijnlijk pas eind 2014/begin 2015 
kunnen worden afgerond. Na een voorafgaande aftoetsing bij de gemeenteraden zal het nieuwe GAS-reglement dan 
definitief voorgesteld worden in april/mei 2015. 
 
Heeft de aangehaalde samenwerkingsovereenkomst ook invloed op de herziening van het GAS-reglement? 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt: 
 
Momenteel wordt de mogelijkheid tot een associatie tussen vier politiezones onderzocht. De korpschefs van de vier 
politiezones zijn momenteel aan het aftoetsen of er een associatie mogelijk is en op welke domeinen. 
Op dit moment is het nog niet mogelijk om operationele en financiële effecten af te toetsen. 
 
Wat betreft het GAS reglement is er een vertraging opgetreden door de gemengde inbreuken en de verkeersinbreuken. 
Momenteel heeft de Procureur een voorstel gelanceerd van protocol omtrent de gemengde inbreuken GAS2 en GAS3 
en de verkeersinbreuken GAS4. 
 
Het protocol is ondertussen besproken in het politiecollege en staat geagendeerd op de zonale veiligheidsraad van 08 
oktober 2015. Na de aanpassingen ingevolge het protocol wordt het GAS reglement definitief voorgesteld. 
 
De aangehaalde samenwerkingsovereenkomst hoeft niet noodzakelijk invloed te hebben op de herziening van het Gas-
reglement. 
 
Dirk Aras stelt dat het dus niet enkel om financieel oogpunt gaat, maar vooral operationeel bekeken wordt.  
Burgemeester bevestigt dit. 
 
21.II. Vraag omtrent de manier waarop De Lijn met de gemeente communiceert over (tijdelijke) wijzigingen in de 
busroutes en de mededeling daarvan aan de reizigers 
 
Laten we vertrekken vanuit twee concrete, recente feiten: 
 

- Zaterdag 29 augustus vroege avond stellen wachtenden aan de bushalte ter hoogte van Liersesteenweg/Ka-
pellebaan vast dat de bus die van Lier komt de Kapellebaan inrijdt en niet rechtdoor naar de Markt.  De bus die 
naar Lier rijdt is al een kwartier te laat. Aan de halte hangt geen dienstwijziging aan, nochtans blijkt die er dus te 
zijn. Het is voor de reizigers raden of de bus richting Lier wel langs (onder meer) die halte zal komen of niet ... 

- In de Kiosk september/oktober 2015 wordt gemeld dat naar aanleiding van de·werken in ltegem die op 14 
september starten, de  route van lijn 297 een aantal wijzigingen ondergaat. Uit het artikel kan niet opgemaakt 
worden welke invloed dat kan hebben voor de haltes in het centrum. De infolijn van De Lijn weet hierop niet 
onmiddellijk een antwoord en besluit, na enig overleg, dat er geen wijziging is voor de haltes daar. De 
infozoekende reiziger blijft toch met enige onzekerheid zitten ... 

 
Vandaar deze vragen: 
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- Hoe communiceert De Lijn over zulke zaken met de gemeente ? 
- Wie afficheert (tijdelijke) wijzigingen aan de haltes? 
- Welke rol heeft de gemeente daarin te spelen of kan de gemeente daarin spelen opdat de infoverstrekking voor 

onze inwoners toch wat deugdelijker zou zijn ? 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt: 
 
De wijzigingen in de routes van De Lijn s gecommuniceerd geweest via de Kiosk, website, sociale media, en aan alle 
balies liggen ook nog eens plannetjes met de nieuwe route. 
Uiteraard zijn de routes aan de bevolking doorgegeven die wij van De Lijn (dus uit eerste hand) verkregen hebben. 
Inmiddels is er – na veel druk vanuit Heist-op-den-Berg – blijkbaar gekozen voor een andere oplossing, waarbij de lijn 
297 dan toch niet over Berlaar-Heikant gaat rijden zoals aanvankelijk gepland, maar waarbij ze in Itegem/Heist-op-den-
Berg zal omgeleid worden via de Nieuwendijk.   
Er zijn inderdaad verbeteringen mogelijk in het overleg met De Lijn.   
 
Dirk Aras merkt nog op dat dit in het takenpakket  van de communicatieambtenaar zou opgenomen moeten worden. 
 
Raadsleden Koen Kerremans en Leen Janssens: 
 
21.III. Welzijnsraad – Gezonde Gemeente 
 
Zowel de gemeente als het OCMW engageerden zich om samen met Logo Mechelen in het kader van ‘Gezonde 
Gemeente’ werk te maken van welzijn en gezondheid in Berlaar. De welzijnsraad werd opgericht zodat samen met 
lokale zorgverleners, verenigingen en organisaties kan samengewerkt worden om van Berlaar een Gezonde Gemeente 
te maken.  
 
Deze groep kwam ondertussen al enkele keren samen, wat leidde tot enkele acties, maar ook tot het uitwisselen van 
informatie. Gemeente, dokters, ziekenfonds, verenigingen, paramedici, het is boeiend om ook eens een andere stem te 
horen. Spijtig genoeg is het OCMW hierbij nooit vertegenwoordigd. 
 
Graag vernamen we welke taak jullie zien voor het OCMW binnen de welzijnsraad en ruimer binnen de actie Gezonde 
Gemeente en hoe deze taak wordt ingevuld. 
 
Schepen Nadine Boekaerts antwoordt: 
 
Eind 2013 werd het charter 'Gezonde Gemeente' ondertekend door het gemeentebestuur en het OCMW van Berlaar en 
LOGO Mechelen. 
Naar aanleiding van dit charter onstond eind 2014 de welzijnsraad. 
De welzijnsraad kwam reeds 4 maal samen, waarvan ik enkel door omstandigheden bij de start aanwezig was. 
Achter de schermen wordt bij enkele acties wel actief meegewerkt door de ambtenaren van het OCMW.  Bv.  voor het 
samenstellen van de welzijnsgids heeft een ambtenaar van de gemeente met enkele medewerkers van het Sociaal Huis 
een aantal malen al samen rond de tafel gezeten. 
We gaan in de toekomst steeds een vaste collega van het OCMW de vergaderingen van de welzijnsraad laten bijwonen, 
omdat deze bijeenkomsten een ideale moment zijn om bepaalde thema's rond welzijn meteen af te toesten aan de leden 
werkzaam op onze sociale dienst.  Ik hoop dat ikzelf ook in de toekomst opnieuw kan aanwezig zijn. 
 
 
21.IV. Voetpaden - problematiek overgangen aan zebrapaden 
 
Herinner je je de laatste gemeenteraadsverkiezingen nog en de toen lopende actie van VRT? Voor elke gemeente werd 
door de inwoners een prioriteitenlijst opgesteld. In Berlaar zette de kiezer met voorsprong de fiets- en voetpaden op de 
eerste plaats. Zowat alle partijen namen dit mee in de verkiezingsprogramma’s en beloften. 
 
Uit de toegankelijkheidstest bleek dat alleen al rond de Markt er verschillende oversteken niet te gebruiken zijn door 
rolstoelgebruikers. Jullie beloofden toen beterschap. Er stond zelfs een driedaagse cursus rond toegankelijkheid op het 
programma in de hoop dat deze inzichten vertaald geraakten naar acties van de gemeente. 
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Twee jaar geleden voerden we met groen actie rond de toegankelijkheid van onze voetpaden voor rolstoelen en 
kinderwagens. Omdat we toen zelf de overgangen aan zebrapaden hebben uitgetest konden we precies aanduiden 
welke plaatsen dringend moeste aangepakt worden. Het bestuur heeft naar aanleiding van onze actie het probleem 
erkend en heeft toen enkele plaatsen heraangelegd.  
 
Ondertussen zijn we allen op de hoogte van de intentie tot herinrichting van de Markt. We weten ook dat deze heraanleg 
ten vroegste over 3 tot 4 jaar kan starten. Het is o.i. niet verantwoord om tot dan te wachten en niets meer te 
ondernemen rond deze problematiek. Rolstoelgebruikers geven immers aan dat de voorlopige ingrepen ruim 
onvoldoende zijn.  
 
Om al deze redenen dringen wij aan op nieuwe ingrepen op korte termijn om de overgangen aan zebrapaden op de 
markt, en bij uitbreiding op alle andere dergelijke plaatsen, sterk te verbeteren. Alleen op die manier zorgen we voor die 
mobiliteit die we allen nastreven, ook voor de allerzwaksten. 
 
Heeft het bestuur een voorstel? 
 
Schepen Jan Hendrickx antwoordt:  
 
Op het marktplein zelf is er nog aan 1 zebrapad een verhoogde boordsteen ter hoogte van oog en uur . 
Aan de andere zebrapaden is dit opgelost. 
We gaan nog wel een aanpassing doen aan de parking ter hoogte van het frituur daar is nog een hele hoge opstap. 
En aan het gemeentehuis. 
 
Het is zeker niet zo dat we alles gaan opschuiven omdat we de markt gaan aanpakken . 
Het voorstel is dat we dit zeker opvolgen en dat onze werkleider dit op regelmatige tijdstippen in zijn planning heeft 
opgenomen. 
 
21.V. Vluchtelingen 
 
Midden de huidige vluchtelingecrisis willen we informeren naar de initiatieven die het gemeentebestuur wenst te nemen 
of voor te stellen. 
 
We doen dat omdat er ondertussen vanuit verschillende overheden al enkele oproepen werden gelanceerd, ook naar de 
gemeenten toe. 
 
Omdat we ervan overtuigd zijn dat helpen helpt willen we hierover een constructief debat. 
 
Schepen Nadine Boekaerts antwoordt: 
 
Punten 21.V. en 21.VI. worden samen behandeld. 
We hebben momenteel twee LOI's: 
Eigen woning Wipstraat 12 voor de opvang van drie alleenstaande personen.  Hier verblijft al 2 jaar een vluchteling en 
sinds half augustus zijn daar één persoon uit Irak en één uit Syrië ingetrokken.  Dus volledige bezetting voor dit pand. 
Een huurwoning gelegen Spoorweglei 35, geschikt voor een gezin.  Hier is sinds enkele dagen een alleenstaande 
moeder uit Syrië met haar drie kinderen aangekomen. 
 
We bereiden een derde opvanginitiatief voor nl. een eigen woning, Wipstraat 8, waar we aan een gezin met 2 kinderen 
onderdak willen geven.  Momenteel is een firma wat herstellingen aan de elektriciteit en loodgieterij aan het doen.  We 
denken dit te kunnen realiseren begin oktober. 
 
Sinds vandaag hebben we nog een woning beschikbaar, Wipstraat 2.  We zullen dit huren en is geschikt voor een 
echtpaar met eventueel 1 kind. 
 
 
Raadsleden Swa De Bakker en John Steurs: 
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21.VI. Opvangplaatsen voor vluchtelingen 
 
Graag hadden we een stand van zakèn gekregen i.v.m. de opvang van vluchtelingen in Berlaar. 
Heeft de hogere overheid reeds onze gemeente gecontacteerd  ?  
Zal Berlaar extra vluchtelingen opnemen? 
 
In de Gazet van Antwerpen van zaterdag 5/9/2015 lezen we dat "de mogelijkheid tot opvang van een gezin in een 
tweede pand wordt nog onderzocht". 
Over welk pand gaat het hier ? 
 
Nog volgens de Gazet van Antwerpen beschikt Berlaar maar over 3 opvangplaatsen nu. Dit is weinig ten opzichte van 
ons omliggende gemeenten. Zijn er plannen om dit aantaL op korte termijn, uit te breiden? 
 
Schepen Nadine Boekaerts antwoordt: 
Idem als punt 21.V. 
 
21.VII. Steun aan de Berlaarse zelfstandige. 
 
In het schepencollege vanjuli 2015 (punt 12, pagina 8) werd een advocaat uit Mechelen aangesteld om de gemeente 
Berlaar te verdedigen. 
Waarom geen advocaat uit Berlaar, er zijn er toch voldoende aanwezig in de gemeente. 
 
Ook werd er een autoverzekering aangegaan rechtstreeks bij Ethias. Zijn er offertes aangevraagd bij Berlaarse 
makelaars? Hoe was de prijszetting? 
 
Is het niet de plicht van de gemeente om in eerste instantie de aankopen te doen bij de eigen Berlaarse zelfstandige 
indien deze een quasi zelfde product tegen een concurrentiële prijs aanbieden? 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt: 
 
Zoals in punt 6 van deze gemeenteraad hebben wij beslist om op basis van de geformuleerde verbeteringsvoorstellen 
deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure i.s.m. Igemo.   
De Berlaarse handelaars kunnen dan ook deelnemen aan deze aanbestedingsprocedure. 
 
Voor wat betreft de aanstelling van de advocaat, hebben wij gezien de specifieke materie,  een specialist terzake 
aangesteld.   
 
 
21.VIII. Evaluatie speelpleinwerking  Kriebels 
 
Er werden 42 speelpleinmonitoren aangesteld tijdens de afgelopen speelpleinwerking.  
Toch was er nog een oproep voor monitors in augustus ? Wat was de reden ? 
Slechte voorbereiding? Afhaken van aantal monitoren? Andere redenen?  
 
Kan U cijfers van juli en augustus meedelen over aantal aanwezige kinderen? 
 
Is er reeds een evaluatierapport opgemaakt van de voorbije speekpleinwerking? 
 
Schepen Willy Beullens antwoordt: 
 
- 54 verschillende jongeren werden in de zomer van 2015 aangesteld als vrijwilliger op het speelplein.  Dat zijn er 6 meer 
dan vorig jaar. 
- De reden waarom er oorspronkelijk te weinig monitoren in de laatste twee weken waren is dezelfde als alle andere 
jaren: herexamens bij de jeugd en Pukkelpop in de voorlaatste week.   
Dit heeft zeker niets te maken met een slechte voorbereiding. Dit is een jaarlijks wederkerend fenomeen. 
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Onze vrijwilligers zijn  vooral studenten of mensen in het onderwijs.  Zij kunnen zich in die laatste twee weken moeilijk 
vooraf engageren (herexamens, voorbereiding van het schooljaar voor zij die les geven).  Alle plaatsten in de 
leidingsploeg werden echter steeds ingevuld en een goede speelpleinwerking was steeds een feit. 
Er waren 3117 deelnames en 350 unieke kinderen.  Dit is een verhoging t.o.v. de vorige jaren. 
 
 
Raadsleden Rudy Nuyens, Lies Ceulemans en Ronald Van Thienen: 
 
 
21.IX. Zwaar verkeer Stationsstraat 
 
Nog steeds zien we regelmatig zwaar verkeer door de Stationsstraat rijden. Minder regelmatig zien we ook al eens een 
politiecombi staan. Worden de vrachtwagens voldoende gecontroleerd? Met welke frequentie maakt de politie hier werk 
van? Kunnen we de data krijgen van de controle's van het afgelopen jaar? Zijn er al pv's uitgeschreven? Hoeveel? 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt: 
 
Er is wel degelijk tijd uitgetrokken om meer controles uit te voeren, meer info hierover bij de politie. Volgens de politie 
blijven vrachtwagenchauffeurs de borden negeren, niettegenstaande zij reeds beboet werden. De boete betalen zou 
goedkoper zijn dan het omrijden. 
Aan de politie kan gevraagd worden wekelijks te controleren op wisselende tijdstippen, ook dit dient met de korpschef 
besproken te worden. 
 
Op regelmatige tijdstippen wordt er controle verricht op de +3,5 ton in de Stationsstraat te Berlaar. De voorbije jaren 
werden volgende processen-verbaal opgesteld : 
 
2013 : 37 overtredingen 
2014 : 31 overtredingen 
2015 : 59 overtredingen tot op heden. 
 
Schilderingen op de openbare weg inzake snelheden zijn steeds facultatief en hebben enkel de bedoeling om de 
bestuurder te herinneren aan de toegelaten snelheid. Zij hebben geen enkele wettelijke waarde en moeten dus niet 
noodzakelijk aan het begin van een snelheidszone geplaatst worden.  
 
Dirk Aras vraagt nog om de data waarop de controles uitgevoerd werden, door te geven. 
Burgemeester zal dit doorgeven. 
 
21.X. Zone 30-50-70 
 
Tijdens de gemeenteraad van mei kregen we al uitvoerig uitleg over de toen nog te vervangen verkeersborden 
'bebouwde kom'. Wij vermoeden dat die ondertussen samen met de 'zone 30-50-70' borden allemaal geplaatst zijn? 
Onlangs zagen we ook dat her en der de wegmarkering werden herspoten. Twee vragen hierover: 
 
1. Zijn de markeringen betreft verplicht aantal km/uur te rijden sinds het plaatsen van de zoneborden niet overbodig? Wij 
zijn geen specialisten,maar als die toch nodig zijn moeten die dan niet op dezelfde plaats gespoten worden als waar het 
overeenkomstig bord staat? Is dat overal het geval? 
 
2. De aannemer die deze job toebedeeld kreeg, werkt die conform de minimum vereiste veiligheidsvoorwaarden? Wij 
hebben het hier dan in het bijzonder over hun persoonlijke bescherming. Wordt dit in het oog gehouden door onze 
diensten? 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt: 
 
1. de plaatsing is gebeurd onder leiding van een ambtenaar. Er is getracht om alle bestaande borden (markeringen) weg 
te halen of te verplaatsen waar nodig. 
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Uiteraard kan het zijn dat er iets over het hoofd is gezien. Bij de goedkeuring van het reglement is afgesproken om na 6 
maand een eerste evaluatie te maken en bij te sturen waar nodig. Een tweede (vermoedelijk definitieve) evaluatie zal na 
1 jaar gebeuren. Op deze manier proberen we de zones nog wat bij te sturen en overbodige borden (markeringen) weg 
te halen. 
Bij de evaluaties worden ook de burgers betrokken, zij kunnen hun bemerkingen bekend maken via 
mobiliteit@berlaar.be. 
Het is interessant om hun, meestal heel specifieke, opmerkingen te bekijken en onderzoeken. 
2. De aannemer die de markeringen heeft geschilderd is verplicht de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen, daar is 
de gemeente niet verantwoordelijk voor.  
Dit wordt in het bestek opgelegd, en valt onder de wetgeving overheidsopdrachten. 
 
21.XI. De staat van het oude kerkhof 
 
Bijna 'allerheiligen' weeral. Ondanks het feit dat we toch mogen geloven dat binnen een aanneembare periode het oude 
kerkhof 'omgetoverd' zal worden in een mooi rustgevend park, vindt sp.a de huidige staat ervan ronduit schandalig! Het 
onkruid staat hoger dan de zerken ! Buiten de respectloosheid tegenover onze nabestaanden, heeft ook het feit dat het 
zaad van het onkruid welig heeft kunnen tieren gevolgen voor de verdere aanbouw volgend jaar. Als dit project eindelijk 
is uitgevoerd, wie staat er dan in voor het wieden? Is dit een bewuste keuze of een vorm van nonchalance? Waarom is 
dit niet opgevolgd door de schepen van openbare werken? 
 
Schepen Jan Hendrickx antwoordt: 
 
Ik moet toegeven dat de toestand er momenteel extra groen bijligt . 
Maar we willen dit echt grondig aanpakken en met het nodige respect want op een kerkhof werken uitvoeren is een 
gevoelige materie. 
We zijn dan ook niet over 1 nacht ijs gegaan en hebben hier een grondig en gedetailleerd plan van gemaakt. Dat was 
een zeer moeilijk dossier waar heel veel opzoek werk aan voorafgegaan is. Het was een monnikenwerk om iedere zerk 
in kaart te brengen, om zeker geen fouten te maken. 
Maar we starten deze maand nog zo vlug mogelijk en ten laatste tegen 26 oktober zal de 1e fase afgerond zijn,de 
begraafplaats zal er dan ordentelijk bijliggen tegen Allerheiligen. 
Nogmaals bij het verbod op het gebruik van pesticide is het niet zo eenvoudig om het kerkhof te onderhouden. 
Het zou heel wat man-uren kosten van onze groendienst en met in het achter hoofd de geplande werken hebben we er 
voor gekozen om in onze gemeente onze groendienst maximaal in te zetten om onze eigen perken en bermen goed te 
onderhouden. 
Na de heraanleg zal onze groendienst in staan voor het verdere onderhoud van de begraafplaats ,die dan ook 
onderhoudsvriendelijk zal ingericht worden. 
 
Ronald Van Thienen stelt nog dat 26 oktober heel dicht bij 1 november ligt.  Hebben de mensen dan nog voldoende tijd 
voor de opkuis van de graven? 
 

BESLOTEN ZITTING 
 

20. Definitieve oppensioenstelling van expert werken Av Anja Van Elst 
 
Gelet op artikel 117 §1 van de wet van 14 februari 1961 zoals gewijzigd bij wet van 19 mei 1991; 

Neemt kennis van het schrijven d.d. 17 augustus 2015 van de federale gezondheidsdienst Medex; 

Overwegende dat Medex attesteert dat mevrouw Anja Van Elst met ingang van 1 augustus 2015 de voorwaarden vervult 
om definitief vervroegd te worden gepensioneerd; 

BESLUIT EENPARIG  

Enig artikel 
Expert werken Av Anja Van Elst wordt met ingang vanaf 1 augustus 2015 op definitief vervroegd pensioen wegens 
medische redenen gesteld. 

mailto:mobiliteit@berlaar.be
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De vergadering wordt gesloten om 22.30 uur. 
 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de gemeentesecretaris, waarnemend de burgemeester 
 
 
 
 
Geert Verrelst Walter Horemans 

_____________________________ 
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