
 

1 
 

    
INHOUDSTAFEL GEMEENTERAAD D.D. 20 OKTOBER 2015 

 
OPENBARE ZITTING ...................................................................................................................................................... 3 

1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 15 september 2015 ......................................................................................... 3 

14.II. Vraag naar aanleiding van de mogelijke ontknoping van de soap Doelvelden ....................................................... 3 

2. Gebruiksovereenkomst Oude Pastorie, Aarschotsebaan 52, 2590 Berlaar ................................................................ 4 

3. Pidpa - vaststelling van het mandaat van afgevaardigde van de gemeente wat betreft de statutenwijziging voorgelegd aan 

de buitengewone algemene vergadering van Pidpa op 14 december 2015 .................................................................... 6 

4. Samenwerkingsovereenkomst tussen N.V. Aquafin en gemeente Berlaar voor Fietspad Hemelshoek ..................... 7 

5. Addendum aan samenwerkingsovereenkomst N.V. Aquafin voor fietspad Hemelshoek (004-002-002-009-0200-22498107)

 ........................................................................................................................................................................................ 11 

6. Igemo – interlokale vereniging “Wonen langs Dijle en Nete” – financieel verslag en jaarboek 2014 ........................ 20 

7. IVAREM – kennisname van de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van de intergemeentelijke 

vereniging IVAREM van 4 december 2015 en verlenen van mandaat .......................................................................... 22 

8. Beslissing tot beheersoverdracht van klantencontact aan IVAREM .......................................................................... 23 

9. Beslissing tot beheersoverdracht van verwerken van textielafval door IVAREM ....................................................... 24 

10. Beslissing tot beheersoverdracht van inzameling en verwerking van snoeihout aan huis door IVAREM ............... 26 

11. Beslissing tot beheersoverdracht van verwerking van inerten door IVAREM .......................................................... 27 

12. TPA – algemene vergadering d.d. 28 oktober 2015 ................................................................................................ 28 

13. Dienst Vrije Tijd – jeugddienst – Subsidiereglementen Jeugdwerk – wijziging ........................................................ 29 

14. BIJKOMENDE PUNTEN .......................................................................................................................................... 36 

14.I. Interpellatie omtrent de inrichting van de begraafplaats Berlaar-centrum tot een kerkhofpark: enkele voorstellen36 

14.III. Vraag omtrent de gevolgen voor onze gemeente van de stopzetting compensatie gederfde opcentiemen materieel en 

outillage .......................................................................................................................................................................... 37 

14.IV. Trage weg Misstraat-Doelvelden (sportdomein) .................................................................................................. 38 

14.V. Fietsostrade........................................................................................................................................................... 38 

14.VI. IVAREM ............................................................................................................................................................... 39 

14.VII. Lokale voedselproducenten uit land- en tuinbouw .............................................................................................. 40 

14.VIII. Openheid van bestuur ........................................................................................................................................ 41 



 

2 
 

15. Aktename van ontslag van Willy Beullens als schepen ........................................................................................... 42 

16. Aanstelling van mevrouw Suzanne Put ter vervanging van schepen Willy Beullens ............................................... 42 

17. Aktename ontslag van Suzy Put als politieraadslid en opvolging door Willy Beullens............................................. 43 

18. Lokaal Overleg Kinderopvang – aanstelling politiek vertegenwoordiger voor CD&V .............................................. 43 

19. Beheersorgaan van de Gem. Openbare Bibliotheek - ontslag en aanduiding nieuw lid .......................................... 44 

20. Commissie openbare werken – ontslag en aanstelling nieuw lid ............................................................................. 44 

21. Begrotingscommissie – ontslag en aanstelling nieuw lid ......................................................................................... 45 

22. Deontologische commissie – ontslag en aanstelling nieuw lid ................................................................................. 45 

23. Verkeerscommissie – ontslag en aanstelling nieuw lid ............................................................................................ 46 

24. Aanduiding voorzitter verkeerscommissie ................................................................................................................ 46 

25. Commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden – ontslag en aanstelling nieuw lid ................................ 47 

26. Aanduiding voorzitter commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden .................................................... 48 

27. Regionaal Landschap Rivierenland – ontslag en aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger........ 48 

28. Resoc – ontslag en aanduiding nieuwe afgevaardigde ............................................................................................ 49 

29. Vzw ERSV Provincie Antwerpen – ontslag en aanduiding nieuwe afgevaardigde .................................................. 49 

 
 
 



 

3 
 

GEMEENTERAAD D.D. 20 OKTOBER 2015 

 
Aanwezig:  Walter HOREMANS, burgemeester-voorzitter 
 Eddy VERSTAPPEN, Ingeborg VAN HOOF, Stefaan LAMBRECHTS (vanaf punt 14.VII), Willy 

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

JANSSENS, Koen KERREMANS, Suzy PUT, John STEURS, Ronny VAN THIENEN, Silvain 
VERTOMMEN en Maria VERVLOET, raadsleden 
Anja NEELS, gemeentesecretaris  
 

Verontschuldigd:  Jan HENDRICKX, schepen 
  Swa DE BAKKER en Rudy NUYENS, raadsleden 
 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20 uur. 
 

OPENBARE ZITTING 
 

1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 15 september 2015 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 15 september 2015 wordt het verslag goedgekeurd met 
12 ja-stemmen bij 5 onthoudingen. 
 
Ja-stemmen: Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, John Steurs, Artur Issaev, Rita Deckers, Silvain 
Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter Horemans 
 
Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronny Van Thienen, Dirk Aras, Koen Kerremans, Leen Janssens 
 
Dirk Aras motiveert zijn onthouding vanwege het verslag bij punt 18 over de landbouwraad. Indien er een agendapunt 
wordt gewijzigd bij amendement tijdens een raadszitting, moet dit terug te vinden zijn in het verslag. Zowel de 
oorspronkelijke tekst als de wijzigingen horen te worden genotuleerd als weergave van wat er in de vergadering gebeurd 
is.  
 
Burgemeester Walter Horemans zal dit laten nakijken en aanpassen. Hij meldt bovendien dat bijkomend punt 14.II. eerst 
zal worden behandeld, aangezien meester Mattijs dit punt komt toelichten. 
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDT VOLGEND PUNT OP DE AGENDA 
GEPLAATST DOOR: 
 
Raadslid Dirk Aras 
 
14.II. Vraag naar aanleiding van de mogelijke ontknoping van de soap Doelvelden 
 
Een timing was er door ons (en misschien ook door het gemeentebestuur) niet meer op te plakken, maar blijkbaar zit het 
juridische kluwen Doelvelden in een eindfase. Ook dit verhaal moesten we via de pers vernemen. 
 
Zwaard van Damocles in dit getouwtrek was zeker het financiële plaatje dat een eindvonnis voor Berlaar zou kunnen 
meebrengen. Blijkbaar valt dit in die mate mee dat de gemeente een schadevergoeding van 573 944 euro mag 
verwachten in plaats van nogmaals de spaarpot te moeten openbreken. 
 
Graag had ik geweten of dit dossier nu effectief is afgerond en zo ja, welke voor- en nadelen (materiële en financiële) 
Berlaar in de eindbalans van deze zaak kan/moet inschrijven ? 
 
Indien de zaak niet blijkt afgerond te zijn, wat betekent dit dan ? 
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Meester Mattijs licht toe dat in 2007, na een cassatieprocedure, de gronden opnieuw definitief aan de gemeente werden 
overgedragen. Het opstalrecht kwam hierdoor te vervallen; de gemeente nam de gebouwen over. Hierop ging er een 
tweede procedure verder na deskundigenverslagen, waarbij er nog enkele punten in betwisting waren: 
 
1) Hoe groot waren de opstallen? Welk bedrag vroeg men voor de gebouwen? 
Rita Promotions vroeg hiervoor een bedrag van 1.210.000 euro. De gemeente heeft hiervoor 467.000 euro aangeboden. 
Het Hof heeft dit bepaald op 895.000 euro. 
2) Rita Promotions eiste een schadevergoeding voor de wielerpiste van 522.000 euro. 
Dat was echter een domme betwisting, aangezien Rita Promotions beweerde dat de gemeente slechts 325.000 euro als 
voorschot had betaald. Het Hof heeft echter eenvoudig kunnen vaststellen dat de provisies wel degelijk 677.000 euro 
bedroegen, waardoor de gemeente voor deze eis verder niets meer hoeft te betalen. 
 
De tegeneis van de gemeente gaat erom dat men gedurende 1939 dagen ten onrechte het sportcentrum aan de 
gemeente heeft ontnomen. De rechtbank heeft dit erkend en heeft de gemeente een schade-eis toegekend van 573.000 
euro. Dit is een arrest van een Hof van Beroep, dat echter nog betekend moet worden. Na betekening heeft men drie 
maanden de tijd om naar Cassatie te gaan. Theoretisch behoort dat tot de mogelijkheden. De betekening is nog niet 
gebeurd, omdat er een discussie bestaat tussen de griffie van het Hof van Beroep en de hypotheekbewaarder of er al 
dan niet kantmelding moet gebeuren. Dat moet eerst worden uitgeklaard, daarna kan de deurwaarder aangesteld 
worden. 
 
De balans van Rita Promotions wijst erop dat het hogergenoemde bedrag niet voorhanden is. Bovendien bestaat er 
twijfel dat de firma voldoende credibiliteit heeft om een lening aan te gaan. De kans dat de gemeente dit bedrag kan 
recupereren, is dan ook klein. Er speelt echter nog een ander aspect, waardoor de zaken nog complexer worden. De NV 
Rita Promotions, of eigenlijk de NV Scheers, een achterliggende bouwfirma van de aandeelhouders Scheers, heeft de 
claim die men dacht te hebben op de gemeente overgedragen op een derde, namelijk de BVBA El Faro. Het valt nu af te 
wachten wat die derde partij zal doen. Het arrest is duidelijk: de gemeente heeft meer te krijgen dan te betalen. Maar de 
tijd kan nog wel wat gerokken worden door in Cassatie te gaan of door nagespartel van de BVBA El Faro, die eveneens 
bedrogen is geweest, omdat ze een schuldvordering heeft ontvangen die er in realiteit geen is. Deze BVBA heeft reeds 
een brief geschreven aan de gemeente, waarop geantwoord werd dat ze geen enkel recht kan laten gelden. Indien deze 
BVBA de gemeente zou dagvaarden in een procedure, zal de gemeente zich moeten verdedigen. 
 
Cassatie schorst de betaling van de rechtszaak niet op. Het arrest is uitvoerbaar, ongeacht Cassatie. De vennootschap 
zal dus na betekening gedagvaard worden in betaling, maar het vermoeden bestaat dat ze in faling zal gaan. 
 
Koen Kerremans vraagt of El Faro banden heeft met Rita Promotions. 
 
Meester Mattijs antwoordt dat beide firma’s niets met elkaar te maken hebben. Een vennootschap van de groep Scheers 
heeft op een bepaald ogenblik gronden verworven en niet betaald. Ter compensatie heeft ze via een ingewikkelde 
constructie in een notariële akte de schuldvordering die ze meende te hebben op de gemeente overgedragen als 
garantie. In de notariële akte tussen NV Scheers en BVBA El Faro komt een derde partij tussen, namelijk Rita 
Promotions, die haar schuldvordering – beperkt tot 400.000 euro - ter beschikking stelt.  
 
Schepen Willy Beullens vraagt of Rita Promotions reeds in faling is gegaan. 
 
Meester Mattijs antwoordt dat dat niet het geval is. In 1989 werd de gemeente Berlaar gedagvaard door twee partijen: 
een VZW Voetbalclub Rita en de NV Rita Promotions. De gemeente had een opstalrecht verleend aan de VZW 
Voetbalclub Rita. De voetbalploeg heeft dit opstalrecht overgedragen aan een private firma, namelijk NV Rita 
Promotions. Daarop is de voetbalploeg in vereffening gegaan, waarbij de vereffenaar geen enkele eis stelde. De NV Rita 
Promotions bestaat dus nog op dit moment en wordt blijkbaar in leven gehouden vanwege deze vordering. Wat er verder 
zal gebeuren met deze firma, is voorlopig onduidelijk. 
 
 
2. Gebruiksovereenkomst Oude Pastorie, Aarschotsebaan 52, 2590 Berlaar 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 43; 
 
Gelet op de artikelen 1875 tot 1891 van het Burgerlijk Wetboek; 
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Gelet op de beslissing van het college van 9 oktober 2015; 
 
Aangezien de kinderopvang nood heeft aan meer plaats; 
 
Gelet op het hiernavolgend ontwerp van gebruiksovereenkomst; 
 
_________________________________________________________________________________   

 
GEBRUIKSOVEREENKOMST OUDE PASTORIE, Aarschotsebaan 52, BERLAAR 

 
Tussen ondergetekenden : 
 

Kerkfabriek ST RUMOLDUS Berlaar Heikant, vertegenwoordigd door haar voorzitter FRANS BUSSCHOTS en 
secretaris WILLEM HENDRICKX, hierna genoemd de Kerkfabriek enerzijds, 
 
En 
 
Gemeentebestuur van BERLAAR, vertegenwoordigd door burgemeester WALTER HOREMANS en 
gemeentesecretaris ANJA NEELS optredende als organisator van de buitenschoolse kinderopvang ROEFELS, 
hierna genoemd Kinderopvang anderzijds, 

 
wordt overeengekomen wat volgt : 

 
SITUERING : 
 
1.Het betreffende gebouw, gekend als de pastorie, wordt sinds meerdere jaren gebruikt door zowel de Kerkfabriek als de 
Kinderopvang. 
De Kerkfabriek beschikt over :  

- Op het gelijkvloers : inkomhal aan de voordeur, het vertrek links van de inkomhal, en het vertrek rechts van de 
inkomhal samen met de achterliggende ruimte, genoemd vergaderzaal. 

- De kelder (gemeenschappelijk gebruik met de buitenschoolse kinderopvang) 
- De zolder 

 
De rest van het gebouw en de tuin wordt  ingenomen door Kinderopvang. 
 
2.Kinderopvang heeft nood aan meer plaats gedurende bepaalde uren van de week.  De vergaderzaal op het 
gelijkvloers,  waarop  de Kerkfabriek nu nog het exclusieve gebruiksrecht heeft, lijkt daarvoor een goede oplossing. 
 
3.Gelet op de goede samenwerking tussen beide partijen, en op de beperktheid van het aantal  uren waarover 
Kinderopvang wenst te beschikken ,  is de Kerkfabriek bereid om de vraag van Kinderopvang  positief te beantwoorden. 
 
OVEREENKOMST : 
 
i)Na beëindiging van de noodzakelijke aanpassing om de vergaderzaal gebruiksklaar te maken (zie infra onder v), zal 
Kinderopvang over deze ruimte mogen beschikken tijdens de volgende periodes : 
 
tijdens de schooldagen, elke maandag, dinsdag en donderdag tussen 15 u 45 en 18u15. 
 
Buiten deze uren blijft deze vergaderzaal gewoon ter beschikking van de Kerkfabriek en Parochie. 
 
ii)Kinderopvang zal telkens na gebruik  het lokaal  opruimen (speelgoed in bakken, leegmaken van tafel en stoelen..) zo 
dat het lokaal terug geschikt is als vergaderruimte met tafel en minimum 10 stoelen. 
 
iii)  de toegang tot het lokaal door Kinderopvang zal uitsluitend gebeuren via  de deur die rechtstreeks aansluit bij de 
andere vertrekken die reeds  door Kinderopvang worden gebruikt, en dus niet via de grote harmonicadeur die toegang 
geeft tot  het bureel aan de voorkant . 
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iv)Het onderhoud van het lokaal zal gebeuren door Kinderopvang.  De Kerkfabriek engageert zich om na  gebruik het 
lokaal achter te laten in de toestand waarin het zich bevond bij het betreden van het lokaal. 
 
v)Om het lokaal gebruiksklaar te maken voor buitenschoolse kinderopvang zullen aanpassingen mogen gebeuren : 
 

- vervangen van de huidige grote tafel door een uitschuifbare tafel waarrond ten minste 10 stoelen kunnen 
geplaatst worden,  die comfortabel vergaderen door evenveel personen mogelijk maken.   Dit meubilair zal 
eigendom blijven van de Kerkfabriek na eventuele beëindiging van deze overeenkomst. 

- Verwijderen van glasgordijnen en overgordijnen. 
- Sloten plaatsen op de kasten die niet kunnen vastgedraaid worden. 
- Slot plaatsen op de harmonicadeur tussen de vergaderruimte en het bureel aan de voorkant. 
- Opfrissen en schilderen van het lokaal. 

 
Bovenstaande werken zullen uitgevoerd worden door en op kosten van Kinderopvang. 
 
vi) de Kerkfabriek zal al de elektrische toestellen, en andere voorwerpen die  een veiligheidsprobleem voor kinderen 
kunnen veroorzaken uit het lokaal verwijderen, evenals het kleine bureelmeubel. 
 
vii) deze overeenkomst tot herverkaveling van de gebruiksrechten op de vergaderzaal wordt afgesloten voor onbepaalde 
tijd.  Zij kan door beide partijen opgezegd worden per aangetekende brief mits het respecteren van een opzegtermijn van 
zes maanden. 
Na de beëindiging van deze overeenkomst zullen de gebruiksrechten  in het gebouw  opnieuw  zijn zoals beschreven 
supra onder punt 1. 
 
Opgemaakt in twee exemplaren te Berlaar,  
 
 
 
Kerkfabriek ST. RUMOLDUS     Gemeentebestuur BERLAAR 
 
 
F. BUSSCHOTS  W. HENDRICKX    W. HOREMANS  A. NEELS 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
Bovenvermeld ontwerp van gebruiksovereenkomst aangaande De Pastorie, gelegen te  Berlaar, Aarschotsebaan 52 
goed te keuren. 
 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen zal de nodige maatregelen treffen voor de uitvoering van dit besluit. 
 
3. Pidpa - vaststelling van het mandaat van afgevaardigde van de gemeente wat betreft de statutenwijziging 
voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van Pidpa op 14 december 2015 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;  
 
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat het mandaat 
van de afgevaardigde voor elke algemene vergadering dient te worden vastgesteld; 
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Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene vergadering en dat van lid van 
een van de andere organen; 
 
Gelet op artikel 22 van de statuten van Pidpa;  
 
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van Pidpa die zal plaats hebben op maandag 14 december 2015 op 
het administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen; 
 
Gelet op het voorstel van statutenwijziging dat werd overgemaakt aan het gemeentebestuur op 7 september 2015, dit 
conform artikel 39 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking dat stelt dat uiterlijk 90 kalenderdagen 
voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, het ontwerp van statutenwijziging aan de 
deelnemers dient overgemaakt te worden;  
 
Gelet op het feit dat het voorstel van statutenwijziging een wijziging van de statutaire bepalingen omtrent de 
dividendenregeling inhoudt, namelijk de schrapping van de statutaire mogelijkheid dividenden uit te keren.  
 
Gelet op de artikelen 19 tot en met 26 van het gemeentedecreet in verband met de vergaderingen en de 
beraadslagingen van de gemeenteraad; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de 
gemeenteraad; 
 

BESLUIT met 16 ja-stemmen bij 1 onthouding 

Ja-stemmen: Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Lies Ceulemans, Ronny Van Thienen, John 
Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens, Artur Issaev, Rita Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, 
Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter Horemans 

Onthouding: Dirk Aras 

Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de door de raad van bestuur van Pidpa voorgelegde wijzigingen aan de statuten van 
Pidpa, na artikelsgewijze behandeling leidende tot de goedkeuring en vaststelling van de statuten zoals opgenomen als 
bijlage bij de oproeping tot deze algemene vergadering.  
 
Artikel 2 
Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de buitengewone algemene vergadering van 14 december 
2015, overeenkomstig deze beslissing te stemmen, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt 
samengeroepen ter behandeling van dit agendapunt van deze vergadering. 
 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een afschrift 
van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. 
 
4. Samenwerkingsovereenkomst tussen N.V. Aquafin en gemeente Berlaar voor Fietspad Hemelshoek 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 25; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 
wijzigingen; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat N.V. Aquafin een rioleringstraject met projectnummer 23.046 zal uitvoeren in de Hemelshoek; 
 
Overwegende dat gemeente Berlaar een fietspad wenst aan te leggen langs het traject van het rioleringsproject van N.V. 
Aquafin nv tussen Brandestraat en Aarschotsebaan N10; 
 
Overwegende dat beide partijen van oordeel zijn dat werken en opdracht in het algemeen belang dienen te worden 
samengevoegd;  
 
Overwegende de hierna beschreven samenwerkingsovereenkomst m.b.t. voornoemd project: 
 

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST STUDIEOPDRACHT PROJECT 23.046 

 

TUSSEN : De N.V. AQUAFIN, naamloze vennootschap naar Belgisch recht (hierna “Aquafin” genoemd), met 
maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Dijkstraat 8 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder 
het nummer RPR 440.691.388, hier vertegenwoordigd door Danny Baeten, Directeur Marketing en ICT en Dirk De 
Waele, Directeur infrastructuur 
 
EN:  Het gemeentebestuur van BERLAAR (hierna “gemeente” genoemd), gevestigd Markt 1 te 2590 
Berlaar, vertegenwoordigd door het College van burgemeester en schepenen, voor wie optreedt, Walter Horemans, 
burgemeester en Anja Neels, secretaris 
 
Aangezien Aquafin conform het optimalisatieprogramma voor 2016 en conform het technisch plan de volgende werken 
dient uit te voeren: 
 
 
Projectnummer Projectnaam 
 
23.046 Verbindingsriolering Aarschotsebaan - Hemelshoek 
 
Aangezien elke verwijzing in deze overeenkomst en het bestek naar het opdrachtgevend bestuur, de vergunnende 
overheid of ambtenaren daarvan wat Aquafin betreft moet gelezen worden als een verwijzing naar de N.V. Aquafin, 
haar aangestelden en/of haar contractanten. 
 
Aangezien de gemeente beslist heeft de volgende werken uit te voeren, nI. 
 
 
Projectnummer Projectnaam 
 
/ Fietspaden langs het Aquafin-tracé 
 
 
WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 
 
ARTIKEL 1 Opdrachtgevend bestuur 
 
1.1. Aanstelling studiebureau 
 
Aquafin en de gemeente beslissen de studie, ontwerp en leiding – zoals omschreven in artikel 2 - van de hoger 
beschreven werken in het algemeen belang, samen te voegen en Aquafin aan te duiden om overeenkomstig artikel 
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38 van de wet van 15 juni 2006, in gezamenlijke naam bij de procedure, bij de gunning van de opdracht als 
“opdrachtgevend bestuur” op te treden. 
 
Alle partijen staan financieel in voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste is en zullen hiervoor tijdig alle nodige 
financiële middelen vrijmaken teneinde alle verplichtingen en engagementen genomen binnen het kader van deze 
overeenkomst te kunnen honoreren. Partijen zullen in dat opzicht nooit solidair moeten optreden. 
 
1.2. Ontwerp 
 
De partijen komen overeen om enkel samen te werken in hoger vernoemde werken tot en met fase voorontwerp welke 
omschreven is in de ereloonovereenkomst die in bijlage terug te vinden is – van de werken. 
Elke partij staat in voor het projectmanagement – het aanwezig zijn op vergadering, goedkeuringen, etc.. - van 
haar eigen aandeel. Met andere woorden iedere partij staat in voor de actieve opvolging van haar aandeel in de 
werken. 
Indien één der partijen de hiervoor vermelde verplichtingen niet naleeft, zal de ingebreke gebleven partij instaan voor 
de eventuele kosten van projectmanagement welke de partijen 
ten voordele van de ingebreke gebleven partij hebben gemaakt en zal zij tevens de andere partijen volledig vrijwaren. 
Indien de partijen zouden overeenkomen om samen te werken in de daaropvolgende fases 
die voorzien zijn in de ereloonovereenkomst, gelden de bepalingen zoals voorzien in 1.3.. Indien de partijen niet 
verder samenwerken in de daaropvolgende fases die voorzien zijn in de ereloonovereenkomst, blijft iedere partij voor 
haar aandeel verantwoordelijk voor de verplichtingen bepaald in de ereloonkomst en zal iedere partij de andere 
partijen hiervoor volledig vrijwaren. 
 
1.3. Andere opdrachten en uitvoering der werken 
 
Eventuele andere opdrachten (zoals bijvoorbeeld grondonderzoek) zullen door de partijen afzonderlijk gegund 
worden. 
 
Indien partijen zouden overeenkomen om in de zin van artikel 38 van de wet van 15 juni 
2006 de werken geheel of gedeeltelijk gezamenlijk te laten uitvoeren – met name onderandere het opstellen van een 
gezamenlijk aanbestedigingsdossier (ontwerp), een gezamenlijke aanstelling van aannemer der werken , etc… -, 
zullen de partijen een nieuwe samenwerkingsovereenkomst sluiten. In deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst 
zullen de partijen de nodige modaliteiten zoals bv projectmanagement geregeld worden. 
 
1.4. Varia 
 
Deze overeenkomst houdt voor geen elke partij de verbintenis in om de werken of enige andere opdracht 
gezamenlijk te laten uitvoeren. 
 

 
 
ARTIKEL 2 Studie, Ontwerp en Leiding der Werken 
 
§1.  In voorkomend geval zal de opdracht voor de studie en het ontwerp van de werken aan een bestaande 
overeenkomst van één van de partijen worden toegevoegd. 
 
In casu de door Aquafin afgesloten ereloonovereenkomst(en met Arcadis en waarvan kopie/uittreksel in bijlage wordt 
gevoegd.  Alle partijen kennen deze documenten en tarieven en stemmen ermee in.  De gemeente zal met de 
ontwerper, zo relevant, een aangepast ereloonpercentage overeenkomen. 
Betreffende partij zal aan de hand van een addendum bij de bestaande overeenkomst de opdracht toewijzen.   
 
De opdracht van het studiebureau voor de studie, het ontwerp en leiding van de werken wordt uitgevoerd, deels 
voor rekening van Aquafin en deels voor rekening van de gemeente. Per deel maakt het studiebureau afzonderlijke 
facturen. Alle partijen zullen de facturen betalen conform de bepalingen van de tussen de partijen en studiebureau 
gesloten ereloonovereenkomst. 
Indien één der partijen de wettelijk of contractueel voorziene betalingstermijnen niet naleeft en hierdoor 
verwijlinteresten en/of andere schadevergoedingen verschuldigd zijn, zal de in 
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gebreke gebleven partij de andere partijen volledig vrijwaren. 
 
Alle partijen staan in voor de studie en de goedkeuring van het ontwerp en leiding voor het deel van de opdracht dat 
ten hunnen laste is. Zij nemen tegenover de andere partijen de volledige verantwoordelijkheid voor dit ontwerp, de 
administratieve en technische bepalingen die zij ter zake in het bestek laten inlassen, leiding der werken en alle 
wijzigingen of 
bijwerken die tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken en verband houden met de uitvoering van 
de werken ten hunnen laste, waarbij zij steeds rekening houden met 
de vereisten van de eventueel beschikbare modelleringsgegevens. 
 

 
 
ARTIKEL 3 Aansprakelijkheid 
 
§1. De partijen verbinden zich ertoe om, behoudens ingeval van een zware fout of nalatigheid, het 
opdrachtgevende bestuur volledig te vrijwaren en in alle geschillen vrijwillig tussen te komen. Het opdrachtgevend 
bestuur verstrekt alle inlichtingen ten behoeve van eventuele  gerechtelijke procedures. 
 
§2. Voor zover niet kan worden uitgemaakt of geschillen betrekking hebben op de opdracht ten laste van de ene of 
andere partij, zullen de partijen de gebeurlijke aansprakelijkheid op zich nemen op basis van het aandeel van elk 
der partijen in de samengevoegde opdracht en instaan voor eventuele financiële gevolgen van deze 
aansprakelijkheid. 
 

 
 
ARTIKEL 4   Verzekeringen 
 
Elke partij staat in voor de verzekering van hun aandeel in de opdracht en vrijwaart de andere partij. 
 
 
ARTIKEL 5   Inwerkingtreding 
 
Deze overeenkomst treedt in werking van zodra alle partijen deze samenwerkingsovereenkomst hebben getekend. 
 
De bijlage maakt integraal deel uit van deze overeenkomst. 
 
 
Opgemaakt in drie originele exemplaren waarvan elke partij erkent er één ontvangen te hebben, te Aartselaar op 
15 oktober 2015. 
 

 
 
Voor de NV AQUAFIN Voor de gemeente BERLAAR 
 
 
 
 
 
Danny Baeten Walter Horemans 
directeur Marketing en ICT burgemeester 
 
 
 
 
 
Dirk De Waele Anja Neels 
directeur Infrastructuur secretaris 
 
 
Na beraadslaging; 
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BESLUIT EENPARIG 
 
Ronny Van Thienen wil weten of dit project gekoppeld is aan rioleringswerken. 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. Het gaat om gigantische werken, die vooral in Heist-op-den-Berg 
complex zijn. 
 
Koen Kerremans is verheugd over deze ontwikkelingen. Hij vraagt waarom Aquafin deze werken zal uitvoeren en niet 
Pidpa. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het om een bovenlokaal project gaat, waarvoor grote aanpassingswerken 
nodig zijn aan Aquafin-collectoren. 
 
Ronny Van Thienen voegt hieraan toe dat Aquafin de bovengemeentelijke projecten uitvoert, terwijl Pidpa de 
gemeentelijke werken voor zijn rekening neemt. 
 
Koen Kerremans vraagt of dit dossier versneld wordt uitgevoerd vanwege de geplande werken aan de N10 en hoe dit 
dan in de meerjarenplanning is voorzien. 
 
Burgemeester Walter Horemans beaamt dat. Dit dossier is inderdaad hoger op de agenda geplaatst. Inmiddels werd er 
ook budget voor voorzien. Dat komt aan bod tijdens de begrotingscommissie in december. De bevolking moet ook nog 
geïnformeerd worden en het punt zal eveneens geagendeerd worden op de volgende commissie openbare werken. De 
voorstudie is afgerond, de concrete plannen zijn echter nog niet klaar. Zodra dit het geval is en we een correct zicht 
krijgen op de onteigeningen die noodzakelijk zijn om een kwalitatief fietspad aan te leggen, zal er een infovergadering 
worden gepland. 
 
Koen Kerremans wil nog weten of de rioleringswerken worden opdragen door VMM. 
 
Ronny Van Thienen antwoordt dat Aquafin fungeert als uitvoerder. Zij voeren de rioleringswerken uit en het is de 
gemeente die daarop inhaakt om de ‘bovenbouw’ te verbeteren door er een fietspad aan te leggen. 
 
Burgemeester Walter Horemans vult aan dat de gemeente deze opportuniteit wil aangrijpen. Bovendien werd onlangs 
door Pidpa bevestigd dat ook het project Sparrenweg-Varenweg intussen op de agenda 2017-2019 van VMM is 
terechtgekomen. 
 
Artikel 1 
Bovenvermelde samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Berlaar en N.V. Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 
Aartselaar wordt goedgekeurd.   
 
Artikel 2 
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 van de 
samenwerkingsovereenkomst over te gaan. 
 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan N.V. Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. 
 
5. Addendum aan samenwerkingsovereenkomst N.V. Aquafin voor fietspad Hemelshoek (004-002-002-009-0200-
22498107) 
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Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen N.V. Aquafin en gemeente Berlaar voor de aanleg van het fietspad 
Hemelshoek langsheen het rioleringstraject van N.V. Aquafin met projectnummer 23.046, goedgekeurd in de 
gemeenteraad dd. 20 oktober 2015 punt 4; 
 
Gelet op de overeenkomst studieopdracht MLO – OP2016 23046 Berlaar – verbindingsriolering Aarschotsebaan – 
Hemelshoek BB nr 11507906 dd. 3 april 2015 tussen N.V. Aquafin en Arcadis Belgium nv; 
 
Gelet op de offerte van Arcadis Belgium nv, gevestigd te Koningsstraat 80, 1000 Brussel 
 
Overwegende dat de kosten in totaal geraamd worden op € 60.134 excl. BTW en € 72.762,14 incl. BTW waarin 
onderstaande delen (excl. BTW) inbegrepen zijn: 

− Opmaak ontwerp en begeleiding van de uitvoering deel fietspaden, rekening houdende met een 
eerste inschatting van het investeringsbudget voor de fietspaden (scenario dubbelrichtingsfietspad 1 
zijde) van € 515.974,00 geeft dit een studiekost van € 28.124,00, berekend volgens de MLO-formule 
van de studieovereenkomst met Aquafin. 

− Voor de innameplannen en opstanden rekening gehouden met 50 innames, wat een ereloon 
vertegenwoordigt van € 11.000. 

− Voor de opmaak van de start- en projectnota ten behoeve van het fietspadensubsidiedossier 
bedraagt € 21.010,00. 

Gelet op het hiernavolgend ontwerp van het addendum aan de opdracht van diensten met betrekking tot de opmaak 
ontwerp en begeleiding van de uitvoering deel fietspaden, opmaak van een start- en projectnota en opmaak 
innameplannen en opstallen in kader van aanleg fietspaden langsheen het N.V. Aquafin project 23.046 Hemelshoek; 
 

Addendum bij de overeenkomst van 3 april 2015 omtrent de studie van het Aquafin-project 23.046 
 

Tussen : 
 

1) AQUAFIN N.V., een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar 
en geregistreerd in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder het ondernemingsnummer 440.691.388, 
hier vertegenwoordigd door Danny Baeten, directeur Marketing en ICT en Dirk De Waele, directeur 
infrastructuur (hierna “Aquafin” genoemd) 

 
en 

 
2) Het gemeentebestuur van BERLAAR (hierna “gemeente” genoemd), gevestigd Markt 1 te 2590 Berlaar, 

vertegenwoordigd door het College van burgemeester en schepenen, voor wie optreedt, Walter Horemans, 
burgemeester en Anja Neels, secretaris 

 
en 

 
3) De ontwerper ARCADIS BELGIUM NV (hierna “ontwerper” genoemd), gevestigd Posthofbrug 12 te 2600 

Berchem gekend onder het ondernemingsnummer 0426.682.709 en hier vertegenwoordigd door Carl 
Verelst, commercieel directeur infrastructuur, ruimte en verkeer 

 
wordt overwogen 

 
dat de gemeente beslist heeft om volgende werken uit te voeren: 

 
 

projectnummer Projectnaam 
 

/ Fietspaden langs het Aquafin-tracé  
 
 

dat dit in hoofde van Aquafin een onvoorzien gegeven is. 
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Overwegende dat deze werken niet, zonder ernstig bezwaar, technisch uitvoerbaar zijn tenzij in samenhang met de 
geplande/aan de gang zijnde werken in opdracht van Aquafin, met name 

 
 
projectnummer 

 
Projectnaam 

 
23.046 

 
Verbindingsriolering Aarschotsebaan-Hemelshoek 

 
Overwegende dat de studie voor deze werken als aanvullende opdracht op de studie van hoger vermelde werken 
kan uitgevoerd worden door het reeds door Aquafin aangestelde studiebureau. 

 
Overwegende dat de kost van deze opdracht niet hoger is dan 50% van de oorspronkelijke 
studieopdracht. 
Overwegende dat Aquafin deze opdracht overeenkomstig art. 26, §1, 2°, a van de Wet van 15 juni 2006 inzake 
overheidsopdrachten aan de door haar reeds aangestelde ontwerper kan toevertrouwen. 

 
WORDT OVEREENGEKOMEN 

 
Zonder hierbij enige afbreuk te doen aan de bepalingen zoals opgenomen in de wet van 15 juni 2006, het K.B. van 
15 juli 2011 en het K.B. van 14 januari 2013 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, overeengekomen wat volgt : 

 
Partijen komen verder overeen dat voor alle materies die niet uitdrukkelijk in onderhavige overeenkomst zijn 
geregeld de voorwaarden van afleveringen 1 en 4 van het K.V.I.V. van toepassing zijn, voor zover niet strijdig met 
de zonet vermelde bepalingen van de wetgeving overheidsopdrachten. 

 
 
 

Artikel 1 : De ontwerper 
 

De oorspronkelijke opdracht voor Aquafin wordt uitgebreid met het volgend gemeentelijk project: 
 
 

Projectnummer Projectnaam 
 

/ Fietspaden langs het Aquafin-tracé  
 
 

Artikel 2 : Activiteiten 
 

In functie van de door de gemeente in artikel 1 van dit addendum gekozen opdrachten zal de ontwerper dezelfde 
taken verrichten en dezelfde documenten en/of plannen afleveren en dit telkens, onder dezelfde voorwaarden, 
binnen dezelfde termijnen en met gebruik van dezelfde richtlijnen als voorzien in de oorspronkelijk tussen de 
ontwerper en Aquafin afgesloten overeenkomst. 
Het ten uitvoer brengen van bepaalde opdrachten zal pas gebeuren indien de gemeente zulks bij een aangetekende 
lastbrief meedeelt telkens wanneer voorzien in de oorspronkelijk afgesloten overeenkomst tussen de ontwerper en 
Aquafin of wanneer daartoe schriftelijk opdracht wordt gegeven bij gemeenschappelijk lastbrief met Aquafin. 

 
 
 

Artikel 3 : Levering en goedkeuring 
 

Alle stukken, documenten, plannen en dossiers m.b.t. de gemeentelijke opdracht zullen ook te 2590 Berlaar, Markt 1 
worden afgegeven tegen getekend en gedagtekend afgiftebewijs. 
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De gemeente keurt de diverse rapporten, documenten en verslagen goed binnen dezelfde termijnen als voorzien in 
de oorspronkelijk afgesloten overeenkomst tussen het studiebureau en Aquafin. Zo er vertraging optreedt door het 
uitblijven van de goedkeuring zal de gemeente de financiële gevolgen ervan ten laste nemen. 

 
 
 

Artikel 4 : Bijkomende documenten 
 

Wanneer de levering van bijkomende tekeningen, plans en/of stukken haar oorzaak vindt in de door de gemeente, na 
goedkeuring van de door de ontwerper ingediende dossiers, bevolen wijzigingen, of wanneer die tekeningen en/of 
stukken nodig zijn voor bijkomende, nieuwe implementaties die niet begrepen zijn in het goedgekeurde dossier, zal 
door de gemeente honoraria betaald worden op basis van het hierna in artikel 7 bepaalde tarief onder dezelfde 
voorwaarden als voorzien in de oorspronkelijk afgesloten overeenkomst tussen de ontwerper en Aquafin. 

 
 
 

Artikel 5 : Leiding der werken 
 

De gemeente aanvaardt de door de ontwerper, conform de oorspronkelijk afgesloten overeenkomst, voorgestelde 
afgevaardigde die de leiding van de werken zal waarnemen en als contactpersoon zal optreden. De gemeente doet dit 
onder de voorwaarden bepaald in de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Aquafin. 

 
 
 

Artikel 6 : Te leveren aantal exemplaren 
 

De plannen en documenten voor het gemeentelijk aandeel worden in twee exemplaren geleverd. 
 
 
 

Artikel 7 : Tarieven ereloon 
 

7.1 Studie en leiding 
 

De prestaties van de ontwerper terzake worden vergoed volgens: 
de bepalingen zoals beschreven in artikel 18.4 van de multilaterale overeenkomst studiebureaus 
(versie 10/08/2012) en artikel P2.C van de oorspronkelijke ereloonovereenkomst. 
 
De tarieven voor de opmaak van een start- en projectnota, de opstallen en innameplannen voor het aandeel van de 
gemeente worden beschreven in bijlage 1 aan dit addendum 

 
7.2 Overige vergoedingen 

 
Voor het overige gelden de tarieven, percentages en sommen zoals opgenomen in de overeenkomst tussen de 
ontwerper en Aquafin onverkort.  

 
Artikel 8 : Betalingsmodaliteiten ereloon 

 
8.1   Studie en Leiding 

 
de bepalingen zoals beschreven in artikel 18.5 van de multilaterale overeenkomst studiebureaus 
(versie 10/08/2012). 

 
8.2  Overige vergoedingen 

 
Voor het overige gelden de modaliteiten zoals opgenomen in de overeenkomst tussen de ontwerper en Aquafin 
onverkort. 

 
8.3  Algemene modaliteiten 
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Alhoewel een studieopdracht in algemene zin (gewenste resultaat) volledig omschreven is, moeten die 
deelopdrachten op het terrein geïmplementeerd worden wat regelmatig aanleiding geeft tot het bijsturen/aanvullen 
van die (deel)opdracht. Een studie is m.a.w. een dynamisch gegeven. De  aanpassing van de (deel)opdracht(en) vergt 
een intensieve en ruimer dan gebruikelijke controle en dus ook de nodige tijd en inspanning van beide partijen. De 
bijzondere eisen van de opdracht maken een afwijking van de verificatietermijn noodzakelijk. 

 
Betalingen van ereloon geschieden in principe alleen na verificatie van het corresponderend gedeelte van de opdracht 
en de hierbij horende schuldvordering. 

 
Indien bepaalde documenten ontbreken of onvolledig zijn en dit te wijten is aan de dienstverlener of wanneer de 
dienstverlening niet beantwoordt aan de vooropgestelde vereisten, wordt hij verzocht de ontbrekende of gebrekkige 
informatie over te maken en/of aan te passen.  Zodra de gevraagde informatie is ontvangen en/of aangepast, begint 
een nieuwe verificatietermijn van 30 dagen te lopen. 
Indien deze verificatie achterwege blijft om redenen andere dan de fout of nalatigheid van de ontwerper is het ereloon 
behorend bij de geleverde prestaties betaalbaar, uiterlijk 30 kalenderdagen na verlopen van de verificatietermijn. 

 
Alle facturen voor de prestaties t.l.v. de gemeente worden ingediend in 3 exemplaren bij de gemeente met afschrift 
aan Aquafin. 
De facturen voor studie en leiding, terreinen of andere prestaties in het aandeel van de gemeente zijn betaalbaar 
binnen een periode van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf beëindiging verificatie. 

 
Ingeval van laattijdige betalingen zijn de bepalingen van artikelen 69 en 70  van het 
KB van 14 januari 2013 , betreffende overheidsopdrachten van kracht. 

 
Betalingen gelden niet als een goedkeuring en ontslaan de ontwerper niet van zijn verplichting de ingediende 
documenten aan te passen aan de opmerkingen van de opdrachtgever(s) geformuleerd binnen het jaar. 

 
Artikel  9 : Verzekeringen 

 
De dienstverlener verzekert zich voor de 10-jarige en zijn beroepsaansprakelijkheid. 

 
 

Artikel  10 :  De gehele overeenkomst 
 

Voor het overige gelden de bepalingen van de tussen de ontwerper en Aquafin afgesloten -en in bijlage opgenomen- 
overeenkomst onverkort en naar analogie voor wat de gemeente betreft tenzij er in dit addendum uitdrukkelijk van 
wordt afgeweken. 

 
Opgemaakt in drie originele exemplaren waarvan elke partij erkent er één ontvangen te hebben, te Aartselaar op 15 
oktober 2015. 

 
 
 

voor                                                                    Voor de gemeente 
AQUAFIN N.V.,                                                   BERLAAR  

 
 
 
 
 

Danny Baeten Walter Horemans directeur 
Marketing en ICT burgemeester  
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Dirk De Waele Anja Neels 
directeur Infrastructuur secretaris 

 
 
 

Voor de ontwerper 
ARCADIS BELGIUM 
 
 
 
Carl Verelst 
commercieel directeur infrastructuur,  
ruimte en verkeer 
 
BIJLAGE 1 aan Addendum bij de overeenkomst van 3 april 2015 omtrent de studie van het Aquafin-project 23.046 

 
 

Ereloon voor de opdracht van diensten met betrekking tot de opmaak van een start- en projectnota in kader 
van aanleg fietspaden langsheen het Aquafin project Berlaar Hemelshoek. 
 
 
Refererend aan de oorspronkelijke lastvoorwaarden van de studieopdracht “ Berlaar – verbindingsriolering 
Aarschotsebaan- Hemelshoek en de samenwerkingsovereenkomst  (in opmaak) voor het gemeentelijk aandeel  
voor het project Berlaar verbindingsriolering Aarschotsebaan - Hemelshoek tussen Aquafin, gemeente Berlaar 
en ontwerper Arcadis, worden de contractuele voorwaarden aangepast als volgt: 

• Opmaak  van  een  wegenisontwerp  van  het  gemeentelijk  aandeel  in  kader  van  het  
Aquafinproject     Berlaar Hemelshoek. 
Voor de te leveren prestaties  verwijzen wij naar het oorspronkelijk contract MLO  tussen 
ARCADIS en Aquafin. Voor de berekening van het ereloon wordt dit project  tot in de 
ontwerpfase als een afzonderlijk project beschouwd.  Indien dit project tesamen wordt 
aanbesteed en uitgevoerd worden beide projecten voor deze fase samengesteld voor de 
berekening van het ereloon. 

o Ereloon: het ereloon wordt berekend volgens de MLO formule  
o Ereloon: opmaak innameplannen : 135,00 EUR/ inname  
o Ereloon verslagen opstanden: 85,00 EUR/ inneming 
o Voor de innameplannen en opstanden houden we rekening met 50 innames , wat een 

ereloon vertegenwoordigt van 11.000,00 EUR. 
 

• De opdrachtgever geeft eveneens de opdracht  voor de opmaak   van een start en projectnota  
in kader van een subsidieaanvraag voor de aanleg van fietspaden. 

 
De te leveren prestaties  voor de opmaak van de start- en projectnota worden hierna beschreven: 

 
1. Afbakening 

studiegebied 
 

Het project behelst het onderzoeken of de aanleg van comfortabele en veilige fietspaden langs Hemelshoek te 
Berlaar, tussen Brandestraat en N10 Aarschotsebaan, binnen het lopende Aquafin-project mogelijk is. Via de 
opmaak van een start- en projectnota zal subsidiëring worden aangevraagd via het Fietsfonds. 
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2. Methodologische 
aanpak 

 
2.1 Fase 1 – 

Startnota 
 

De startnota zoomt in op de planningscontext en werkt verschillende oplossingsrichtingen uit. Meer specifiek zorgt 
ARCADIS in deze fase voor:  

o Terreinbezoek en een fotoreportage; 
o De ruimtelijke en verkeerskundige analyse; 
o De analyse van de planningscontext met speciale aandacht voor de fietsnetwerken en het 

mobiliteitsplan;  
o Het verzamelen van de visies van de actoren; 
o De beschrijving van de probleemstelling; 
o De beschrijving van de projectvisie en de doelstellingen;  
o Het formuleren van randvoorwaarden en uitgangspunten;  
o Het uitwerken van oplossingsrichtingen; 
o Het afwegen van alternatieven; 
o De beschrijving van het voorkeursscenario; 
o Een eerste kostenraming van het gekozen concept. 
o In de reguliere offerte wordt voorzien om 1 startnota op te stellen ten behoeve van de GBC (en 

indien nodig ook voor de RMC). Indien de startnota niet conform verklaard wordt, en een nieuwe 
procedure dient doorlopen te worden, zullen de meerwerken verrekend worden volgens de 
bepalingen van punt 5. 

 
 

2.2 Fase 2 – 
Projectnota 

 
In de projectnota wordt uitgegaan van de conclusies uit de startnota, aangevuld met de besluiten van de GBC, en 
wordt het gekozen concept verder uitgewerkt. Concreet wordt ingegaan op: 

o De uitwerking van de gekozen oplossing; 
o Het grondplan, de lengteprofielen en de dwarsprofielen; 
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o De inpassing van de infrastructuur in/op bestaande netwerken en structuren; De wijze van evaluatie 
van het project; 

o De kostenraming van het project. 
 

In de reguliere offerte wordt voorzien om 1 projectnota op te stellen ten behoeve van de GBC (en indien nodig ook 
voor de RMC). Indien de projectnota niet conform verklaard wordt, en een nieuwe procedure dient doorlopen te 
worden, zullen de meerwerken verrekend worden volgens de bepalingen van punt 5. Met betrekking tot de opmaak 
van de projectnota wordt er in de prijssetting van uitgegaan dat tegelijkertijd binnen het reguliere contract het 
voorontwerp wordt opgemaakt. De kostprijs voor de projectnota heeft enkel betrekking op de bijkomende werken 
(zowel inhoudelijk als procedureel) die nodig zijn om het voorontwerp om te vormen naar een projectnota. 

 
 

3. Gestructureerd 
overleg 

 
Bij het opmaken van de start- en projectnota wordt uitgegaan van volgende gestructureerde 

overlegstructuur: 
• werkgroep (bestuur en betrokken diensten van de gemeente Berlaar + ARCADIS); 
• Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC); 
• Indien  noodzakelijk: de  Regionale Mobiliteitscommissie (RMC)  –  dit  is  de  vroegere 

Provinciale Auditcommissie (PAC). 
 

De projectleiders van ARCADIS (mobiliteit en infrastructuur) organiseren het werkoverleg en staan inhoudelijk in voor 
de GBC (en indien nodig RMC). 
Zowel tijdens fase 1 (startnota) als fase 2 (projectnota) worden telkens 3 overlegmomenten ingecalculeerd: 1 met de 
werkgroep, 1 met de GBC en 1 met de RMC (indien nodig). 
Bijkomende vergaderingen worden voorzien aan 
uurtarief. 

 
 

4. Timing en 
planning 

 
• Het opmaken van de startnota zoals beschreven in de bovenstaande methodiek kan uitgevoerd 

worden in een totaal tijdsbestek van 10 weken (excl. voorlegging aan RMC). 
• Het opmaken van de projectnota zoals beschreven in de bovenstaande methodiek wordt 

uitgevoerd in 14 weken (excl. voorlegging aan RMC). 
• Hierbij dient gemeld te worden dat de termijnen die gevraagd worden door de leden van de 

GBC i.f.v. besluitvorming en het eventueel agenderen op de RMC, opschortend werken. 
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subtotaal 
uren/taak 

 
subtotaal 
kost/taak 

8 € 670,00 
9 € 705,00 

14 € 1.090,00 
12 € 960,00 
7 € 535,00 
5 € 415,00 
9 € 785,00 
6 € 510,00 

13 € 1.075,00 
10 € 830,00 
7 € 625,00 

10 € 990,00 

  
14 € 1.135,00 
13 € 1.080,00 
5 € 385,00 
2 € 190,00 

  
 

subtotaal 
uren/taak 

subtotaal 
kost/taak 

9 € 785,00 
18 € 1.290,00 
17 € 1.195,00 
11 € 945,00 
10 € 830,00 
9 € 875,00 

  
18 € 1.455,00 
13 € 1.080,00 
5 € 385,00 
2 € 190,00 

  
 

categorie 1: projectmanager - afdelingsverantwoordelijke € 115,00 € 920,00 

categorie 2: projectleider - verkeerskundige - expert € 95,00 € 760,00 

categorie 3: projectmedewerker junior € 80,00 € 640,00 

categorie 4: tekenaar - grafisch vormgever - GIS € 65,00 € 520,00 

categorie 5: secretariaat € 60,00 € 480,00 

 

 
 
 

5. Kostprijs 
 
Volgende prestaties worden ingeschat: 

 

 
 

  Berlaar - Opmaak start- en projectnota fietspaden Hemelshoek i.k.v. Aquafin-project   
 

Erelonen  uurtarief
 d
agtarief euro/uur
 e
uro/dag 

 
 
 
 
 

Start-  en projectnota Hemelshoek i.f.v. Fietsfonds 
 

 
Fase 1 - Startnota 

 
cat.1 

 
cat.2 

 
cat.3 

 
cat.4 

 
cat.5 

 
forfaitair 

terreinbezoek en fotoreportage  2 6    
ruimtelijke analyse  1 6 2   

verkeerskundige analyse  2 8 4   
beschrijving planningscontext  2 8 2   

verzamelen visies actoren  1 4  2  
beschrijving probleemstelling  1 4    

beschrijving projectvisie en doelstellingen 1 2 6    
formuleren randvoorwaarden en uitgangspunten  2 4    

uitwerken oplossingsrichtingen 1 4 4 4   
afweging alternatieven  2 8    

beschrijving voorkeursscenario 1 2 4    
opmaak eerste kostenraming 2 8     

       
opmaak startnota 1 2 8 2 1  

overleg (1 startvergadering + 1 GBC, inclusief verslag)  4 8  1  
aanpassen / aanvullen nota  1 2 2   

bespreking op RMC (indien nodig)  2     
       

 

        totaal  
uren/niveau 6 38 80 16 4  uren 144 

tijdsbesteding in mandagen 0,8 4,8 10,0 2,0 0,5  mandagen 18,0 
kost/niveau €   690,00 €   3.610,00 €   6.400,00 €   1.040,00 €   240,00 €     - kosten € 11.980,00 

 
Fase 2 - Projectnota cat.1 cat.2 cat.3 cat.4 cat.5 forfaitair 

uitgebreide beschrijving voorkeursscenario 1 2 6    
verwerking voorontwerp grondplan en lengteprofielen  2 4 12   

verwerking voorontwerp dwarsprofielen  1 4 12   
inpassing infrastructuur in/op bestaande netwerken/structuren 1 2 8    

opmaak evaluatiemethode project  2 8    
opmaak kostenraming 1 8     

       
opmaak projectnota 1 4 8 4 1  

overleg (1 startvergadering + 1 GBC, inclusief verslag)  4 8  1  
aanpassen / aanvullen nota  1 2 2   

bespreking op RMC (indien nodig)  2     
       

 

        totaal  
uren/niveau 4 28 48 30 2  uren 112 

tijdsbesteding in mandagen 0,5 3,5 6,0 3,8 0,3  mandagen 14,0 
kost/niveau €   460,00 €   2.660,00 €   3.840,00 €   1.950,00 €   120,00 €     - kosten € 9.030,00 

 
Totaal - excl. BTW € 21.010,00 
21% BTW € 4.412,10 
Totaal - incl. BTW € 25.422,10 
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De opmaak van de startnota (fase 1), met aansluitend GBC (en eventueel RMC) wordt geraamd op 11.980,00 
EUR, excl. BTW. 
De opmaak van de projectnota (fase 2), met aansluitend GBC (en eventueel RMC) wordt geraamd op 9.030,00 
EUR, excl. BTW. 
Bij het niet conform verklaren van de eerste of tweede fase van het project, zal een aangepaste start- en/of 
projectnota dienen opgesteld te worden. Het aanbrengen van de aanpassingen aan de start- en/of projectnota 
zullen verrekend worden aan uurtarief, volgens bovenstaande tarieven. 
 
 
De geleverde documenten worden vergoed volgens volgende tarieven:  
• Afdruk van plan per m2 (zwart/wit):  € 1,75 / m2 
• Afdruk van plan per m2 (kleur):   € 12,50 / m2 
• Nota:      € 0,25 / blz 
 
Betaling  van de opdracht 

• Voor het wegenisdossier verwijzen wij naar het oorspronkelijk contract van MLO  
• Bij indienen van de startnota of  projectnota bij gemeente: 60% van ereloon 
• Bij goedkeuring  van de start  of projectnota  door auditcommissie: resterend ereloon. 

 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget  van 2015, op registratiesleutel 
1419-004-002-002-009-0200-22498107; 
 
Gelet op het visum 2015/19 van de financiëel beheerder dd. 08/10/2015; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
De opmaak ontwerp en begeleiding van de uitvoering deel fietspaden, opmaak van een start- en projectnota en opmaak 
innameplannen en opstallen voor een bedrag van € 60.134 excl. BTW en € 72.762,14 incl. BTW wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2 
Bovenvermeld addendum tussen de gemeente Berlaar, N.V. Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar en Arcadis Belgium 
nv, Citylink, Posthofbrug 12, 2600 Berchem.   
 
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 van het addendum 
over te gaan. 
 
Artikel 4 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget  van 2015 op registratiesleutel 1419-
004-002-002-009-0200-22498107 
 
Artikel 5 
Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan Arcadis Belgium nv, Citylink, Posthofbrug 12, 2600 Berchem en 
N.V. Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. 
 
 
6. Igemo – interlokale vereniging “Wonen langs Dijle en Nete” – financieel verslag en jaarboek 2014 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, hoofdstuk II, artikel 7; 
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Gelet op het raadsbesluit d.d. 20 januari 2009 (punt 8) houdende het sluiten van een overeenkomst aangaande de 
oprichting van de “Interlokale vereniging voor Wonen langs Dijle en Nete” tussen Igemo en gemeentebestuur Berlaar, 
Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Putte en Lier; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 18 mei 2010 (punt 6) houdende de instemming met tweede aangepast project inzake 
intergemeentelijk woonbeleid “Wonen langs Dijle en Nete”; 

Overwegende dat het beheerscomité van de interlokale vereniging “Wonen langs Dijle en Nete” op 19 juni 2015 het 
jaarboek 2014 en het financieel verslag 2014 goedkeurde; 

Gelet op de overeenkomst met statutaire draagkracht van de interlokale vereniging “Wonen langs Dijle en Nete”, meer 
bepaald artikel 8 tot en met 11; 

Overwegende dat de interlokale vereniging “Wonen langs Dijle en Nete” voor de uitvoering van de taken beroep doet op 
de interlokale vereniging IGEMO, die instaat voor de realisatie van het project: 

1. Woonbeleid: ontwikkeling en opvolging woonplan, -visie en –missie, woonoverleg, opvolging hogere 
regelgeving en voorbereiding gemeentelijke reglementen, coördinatie en afstemming met andere 
beleidsdomeinen zoals ruimtelijke ordening, energie, welzijn,… 

2. Woonkwaliteit: technisch advies en ondersteuning, initiatieven die de woonkwaliteit bewaken en verbeteren,… 
3. Woonwinkel: promotie, informatie, advies en begeleiding met betrekking tot alle burgergerichte instrumenten 

die de verschillende overheden hebben voor de realisatie van het recht op wonen in de ruime zin van het 
woord,… 

4. Leegstand: de opmaak, opbouw en het beheer van de registers van leegstaande woningen en gebouwen, 
zoals bepaald in het grond- en pandendecreet. 

Overwegende dat deze thema’s werden vertaald in strategische doelstellingen en concrete acties, resultaten en 
indicatoren die ook voldoen aan het besluit van de Vlaamse regering voor subsidiëring van de intergemeentelijke 
aanpak om het lokaal woonbeleid te realiseren. Finale doelstelling is de realisatie van het recht op wonen voor de 
inwoners van de gemeente;; 

Overwegende dat tijdens deze 5 jaar samenwerking de vijf gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-
Katelijne-Waver via de interlokale vereniging “Wonen langs Dijle en Nete” er samen met de uitvoerder, IGEMO, zijn 
ingeslaagd om hun lokaal woonbeleid kwaliteitsvol uit te bouwen; dat het Jaarboek Wonen 2014 hierover uitgebreid 
verslag geeft; 

Overwegende dat er in 2014 448.995,42 euro aan uitgaven waren en 466.645,62 euro aan inkomsten; dat het positief 
saldo van 17.650,20 euro te verklaren is door 2 zwangerschapsverloven (tot einde eerste kwartaal 2014), waardoor de 
personeelsbezetting niet steeds voltallig was; 

Overwegende dat volgende bijlagen te kennis worden gelegd: 
• Jaarboek 2014 Wonen van de interlokale vereniging “Wonen langs Dijle en Nete”; 
• Financieel verslag 2014 van de interlokale vereniging “Wonen langs Dijle en Nete”; 

 
BESLUIT EENPARIG 

 
Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarboek 2014 Wonen van de interlokale vereniging “Wonen langs Dijle en 
Nete”. 

Artikel 2 

De gemeenteraad keurt het financieel verslag 2014 van de interlokale vereniging “Wonen langs Dijle en Nete” goed. 
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7. IVAREM – kennisname van de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging IVAREM van 4 december 2015 en verlenen van mandaat 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op 
de gemeenten; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op de omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002, van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen, betreffende de toepassing van 
het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op de statuten van de intergemeentelijke vereniging IVAREM, vastgesteld door de algemene vergadering op 26 
april 2003, zoals gewijzigd op 5 december 2003, 3 december 2004, 22 juni 2007, 30 november 2007, 26 juni 2009, 17 
december 2010 en 13 december 2013; 
 
Overwegende dat ingevolge artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
de agenda van de algemene vergadering voor de vennoten moet worden voorgelegd aan hun respectieve raden; 
 
Gelet op de agenda van de bijzondere algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM van 4 
december 2015: 

1. Aanduiding stemopnemers 
2. Bespreking van de ondernemingsstrategie voor 2016 [VVAV1500009] 
3. Bespreking van de begroting voor boekjaar 2016 [VVAV1500010] 
4. Vaststelling van de statutaire bijdrage voor de algemene werkingskosten en voor de werkingsbijdragen voor 

afvalbeheer in 2016 [VVAV1500011] 
5. Benoeming (vervanging) expert voor de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio 

Mechelen (IVAREM) [VVAV1500012] 
6. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 
7. Goedkeuring van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging 

voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) van 4 december 2015 

Overwegende dat het gewijzigd artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking bepaalt dat, afgezien van de jaarvergadering waarvan sprake in artikel 65, 2de lid van het decreet, nog 
minstens één algemene vergadering wordt belegd in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategie voor het volgend boekjaar te bespreken; 
 
Overwegende dat het gewijzigd artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking bepaalt dat op de agenda van die algemene vergadering ook een voorstelling van een door de raad van 
bestuur opgestelde begroting moet staan; 
 
Overwegende dat noch de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgend boekjaar, noch de door 
de raad van bestuur opgestelde begroting, het voorwerp uitmekan van een beslissing, van de algemene vergadering; 
dat de gemeenteraad bijgevogld het mandaat van zijn afgevaardigde(n) terzake niet moet bepalen; 
 
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IVAREM, de 
algemene vergadering, op vorodracht van de raad van bestuur, de bijdragen voor de algemene werkingskosten en de 
bijdragen voor de afvalbeheerskosten vaststelt; dat die bijdragen voor de gemeentelijke deelnemers moeten worden 
vastgesteld volgens het in de statuten bepaalde dopdrachtenmenu en met respect voor de statutair vastgestelde 
bijdrageplafonds; 
 
Gelet op de voorstellen betreffende de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van 4 december 2015, 
zoals geformuleerd door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM in vergadering van 16 
oktober 2015 
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BESLUIT EENPARIG 

 
Artikel 1 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van 4 december 2015 en verleent aan 
zijn afgevaardigde(n) het mandaat in te stemmen met de vorostellen van de raad van bestuur van de intergemenetleijke 
vereniging IVAREM. 
 
Artikel 2 
 
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IVAREM. 
 
8. Beslissing tot beheersoverdracht van klantencontact aan IVAREM 
 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, 
inzonderheid artikel 26, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende 
het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 januari 2008 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan 
Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen en van 28 januari 2000 tot vaststelling van het 
Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine Ondernemingen; 
 
Gelet op de oprichting van IVAREM op 26 april 2003 voor een periode van 18 jaar; 
 
Gelet op de deelname van de gemeente aan IVAREM; 
 
Overwegende dat conform artikel 12 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, de 
opdrachthoudende vereniging IVAREM een samenwerkingsverband is met beheersoverdracht waaraan de 
deelnemende gemeenten de uitvoering van één of meer duidelijk omschreven bevoegdheden met betrekking tot één of 
meer functioneel samenhangende beleidsdomeinen toevertrouwen;  
 
Overwegende dat artikel 4 van de statuten van de IVAREM het maatschappelijk doel van de vereniging bepaalt en 
vaststelt welke bevoegdheden kunnen worden toevertrouwd aan de vereniging met het oog op de realisatie van dit doel 
door de gemeentelijke deelnemer; dat de gemeentelijke deelnemer middels een uitdrukkelijke gemeenteraadsbeslissing 
één of meerdere bevoegdheden verleent aan de vereniging; dat van de gemeentelijke deelnemer die tot 
beheersoverdracht is overgegaan overeenkomstig artikel 13.2. van de statuten van de IVAREM, een jaarlijks door de 
algemene vergadering vast te stellen bijdrage in de kosten wordt gevraagd;  
 
Overwegende dat de IVAREM zich er jegens de gemeente toe verbindt in overleg en in samenwerking met de gemeente 
uitvoering te geven aan de opdrachten die in het kader van de beheersoverdrachten zullen worden gerealiseerd;  
 
Overwegende dat na beheersoverdracht aan IVAREM de aanrekening van BTW (21 %) niet verschuldigd is; 
 
Overwegende de gecoördineerde statuten van IVAREM dd. 13/12/2013: 
“artikel 4. DOEL 
2. Inzameling, transport, voorbehandeling en verwerking van selectieve afvalfracties. 
… 
− Communicatie inzake inzameling, transport, voorbehandeling en verwerking van selectieve afvalfracties, met o.m. 

aandacht voor informatie, sensibilisatie en educatie van de bevolking en specifieke doelgroepen. 
… 
 
3. Hergebruik van afvalstoffen 
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− Communicatie inzake hergebruik met o.m. aandacht voor informatie, sensibilisatie en educatie van de bevolking en 
specifieke doelgroepen. 

− Samenwerking en ondersteuning van kringloopcentra. 
− Het initiëren, coördineren en realiseren van initiatieven inzake hergebruik. 

 
4. Afvalpreventie 
− Communicatie inzake afvalpreventie met o.m. aandacht voor informatie, sensibilisatie en educatie van de bevolking 

en specifieke doelgroepen. 
− Het initiëren, coördineren en realiseren van initiatieven inzake afvalpreventie.”; 
 
Overwegende dat de opdracht “klantencontact” de hogervermelde statutaire doelstellingen omvat: afvalpreventie, 
hergebruik, communicatie (informatie, sensibilisatie en educatie), participatie en de infolijn; 
 
Overwegende dat de vereniging haar doel kan verwezenlijken in samenwerking met of door tussenkomst van elk ander 
publiek of particulier organisme overeenkomstig het Decreet; 
 
Overwegende dat de vereniging, middels een besluit van de algemene vergadering, aan een andere opdrachthoudende 
vereniging de rechten waarover zij statutair beschikt kan overdragen, evenwel voor een termijn die deze bepaald in 
artikel 6 van deze statuten niet kan overschrijden; 
 

BESLUIT met 16 ja-stemmen tegen 1 nee-stem 
 

Ja-stemmen: Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Lies Ceulemans, Ronny Van Thienen, John 
Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens, Artur Issaev, Rita Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, 
Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter Horemans 

Nee-stem: Dirk Aras 

Dirk Aras is van mening dat de gemeente hierdoor een aantal taken, waaronder het omgaan met klanten, afstoot naar 
een intercommunale. Hij vraagt zich af waarom dat nodig is. Op deze manier wordt er een afstand gecreëerd. Een klant 
komt hierdoor niet meer in contact met het vertrouwde gemeentepersoneel of  –bestuur. Hij is van oordeel dat dit een 
kwalijke evolutie is. Hij brengt daarom een nee-stem uit op alle punten die met beheersoverdracht te maken hebben. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof repliceert dat klanten gebruik kunnen maken van het gratis nummer. Daarnaast kunnen ze 
uiteraard nog steeds bij de gemeentelijke diensten terecht voor plaatselijke problemen of activiteiten. Bovendien 
verplicht OVAM de intercommunale om dit te doen en de gemeente wil hiervan als deelnemer aan deze intercommunale 
gebruik maken. De klanten zullen in ieder geval een antwoord krijgen op hun vragen. 
 
Artikel 1 
De gemeente Berlaar zal met ingang van 21 oktober 2015 haar beheersrechten met betrekking tot de opdracht 
“klantencontact” (afvalpreventie en -hergebruik, communicatie (informatie, sensibilisatie en educatie), participatie en 
infolijn) aan IVAREM overdragen tot 25 april 2021; 
 
Artikel 2 
Deze beslissing zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan IVAREM. 
 
9. Beslissing tot beheersoverdracht van verwerken van textielafval door IVAREM 
 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, 
inzonderheid artikel 26, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende 
het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de oprichting van IVAREM op 26 april 2003 voor een periode van 18 jaar; 
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Gelet op de deelname van de gemeente aan IVAREM; 
 
Overwegende dat conform artikel 12 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, de 
opdrachthoudende vereniging IVAREM een samenwerkingsverband is met beheersoverdracht waaraan de 
deelnemende gemeenten de uitvoering van één of meer duidelijk omschreven bevoegdheden met betrekking tot één of 
meer functioneel samenhangende beleidsdomeinen toevertrouwen;  
 
Overwegende dat artikel 4 van de statuten van IVAREM het maatschappelijk doel van de vereniging bepaalt en vaststelt 
welke bevoegdheden kunnen worden toevertrouwd aan de vereniging met het oog op de realisatie van dit doel door de 
gemeentelijke deelnemer; dat de gemeentelijke deelnemer middels een uitdrukkelijke gemeenteraadsbeslissing één of 
meerdere bevoegdheden verleent aan de vereniging; dat van de gemeentelijke deelnemer die tot beheersoverdracht is 
overgegaan overeenkomstig artikel 13.2. van de statuten van IVAREM, een jaarlijks door de algemene vergadering vast 
te stellen bijdrage in de kosten wordt gevraagd; 
 
Gelet op het bijdrageplafond, zoals vastgesteld in bijlage 1 van de gecoördineerde statuten van IVAREM d.d. 13 
december 2013; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 2 juli 2012 (punt 22) waarbij met ingang van 1 september 2012 de 
beheersrechten met betrekking tot het inzamelen van textielafval in IVAREM werden ingebracht; 
 
Overwegende dat niettegenstaande de beheersoverdrachten de gemeente haar politionele bevoegdheden behoudt en 
dat de gemeente tevens houdster blijft van haar fiscale en financiële bevoegdheden, o.m. voor het vaststellen van 
subsidie-, belasting- en contantbelastingreglementen; 
 
Overwegende dat IVAREM zich er jegens de gemeente toe verbindt in overleg en in samenwerking met de gemeente 
uitvoering te geven aan de opdrachten die in het kader van de beheersoverdrachten zullen worden gerealiseerd;  
 
Ter bescherming van het leefmilieu is het noodzakelijk het textielafval tot een minimum te beperken en de herbruikbare 
fractie maximaal selectief in te zamelen; 
 
Overwegende dat aan de afvalbeheershiërarchie prioriteit moet verleend worden aan afvalvoorkoming en hergebruik;  
 
De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid om het afvalprobleem zowel ecologisch als economisch beheersbaar te 
houden; 
 
Overwegende dat de vereniging haar doel kan verwezenlijken in samenwerking met of door tussenkomst van elk ander 
publiek of particulier organisme overeenkomstig het Decreet; 
 
Overwegende dat IVAREM voor de opdracht ‘inzamelen en verwerken van textielafval’ geen bijdrage aanrekent.  
 

BESLUIT met 16 ja-stemmen tegen 1 nee-stem 
 

Ja-stemmen: Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Lies Ceulemans, Ronny Van Thienen, John 
Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens, Artur Issaev, Rita Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, 
Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter Horemans 

Nee-stem: Dirk Aras 

Artikel 1 
De gemeente zal met ingang van 21 oktober 2015  haar beheersrechten met betrekking tot de opdracht ‘verwerken 
textielafval’ aan IVAREM overdragen tot 25 april 2021; 
 
Artikel 2 
Deze beslissing zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan IVAREM. 
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10. Beslissing tot beheersoverdracht van inzameling en verwerking van snoeihout aan huis door IVAREM 
 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, 
inzonderheid artikel 26, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende 
het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 januari 2008 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan 
Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen en van 28 januari 2000 tot vaststelling van het 
Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine Ondernemingen; 
 
Overwegende dat de gemeente deel uitmaakt van een groenregio en dat bijgevolg conform het Uitvoeringsplan 
Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen het snoeihout moet ingezameld worden via het containerpark 
en middels een aan-huisinzameling op afroep met een frequentie van minimum 4x per jaar; 
 
Gelet op de deelname van de gemeente aan IVAREM; 
 
Overwegende dat conform artikel 12 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, de 
opdrachthoudende vereniging IVAREM een samenwerkingsverband is met beheersoverdracht waaraan de 
deelnemende gemeenten de uitvoering van één of meer duidelijk omschreven bevoegdheden met betrekking tot één of 
meer functioneel samenhangende beleidsdomeinen toevertrouwen;  
 
Overwegende dat artikel 4 van de statuten van de IVAREM het maatschappelijk doel van de vereniging bepaalt en 
vaststelt welke bevoegdheden kunnen worden toevertrouwd aan de vereniging met het oog op de realisatie van dit doel 
door de gemeentelijke deelnemer; dat de gemeentelijke deelnemer middels een uitdrukkelijke gemeenteraadsbeslissing 
één of meerdere bevoegdheden verleent aan de vereniging; dat van de gemeentelijke deelnemer die tot 
beheersoverdracht is overgegaan overeenkomstig artikel 13.2. van de statuten van de IVAREM, een jaarlijks door de 
algemene vergadering vast te stellen bijdrage in de kosten wordt gevraagd;  
 
Overwegende dat niettegenstaande de beheersoverdracht(en) de gemeente haar politionele bevoegdheden behoudt; 
dat de gemeente tevens houder blijft van haar fiscale en financiële bevoegdheden, o.m. voor het vaststellen van 
subsidie-, belasting- en contantbelastingreglementen;  
 
Overwegende dat de IVAREM zich er jegens de gemeente toe verbindt in overleg en in samenwerking met de gemeente 
uitvoering te geven aan de opdrachten die in het kader van de beheersoverdrachten zullen worden gerealiseerd;  
 
Overwegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is het huishoudelijk afval en het vergelijkbare 
bedrijfsafval tot een minimum te beperken en het afval maximaal selectief in te zamelen; 
 
Overwegende dat overeenkomstig de afvalbeheershiërarchie prioriteit moet verleend worden aan afvalvoorkoming en 
het hergebruik van afvalstoffen;  
 
Gelet op het feit dat de gemeenten hun belasting op het inzamelen en verwerken van afvalstoffen zo optimaal mogelijk 
op elkaar willen afstemmen; 
 
Gelet op het feit dat IVAREM de bijdrage voor de gemeente zo transparant mogelijk wenst af te stemmen 
overeenkomstig de contantbelasting; 
 
Gelet op de mogelijkheid tot intergemeentelijke inning van de contantbelasting;  
 
Overwegende dat door de beheersoverdracht IVAREM de gemeente ontlast van belangrijke taken m.b.t. de organisatie 
en de opvolging van de selectieve inzameling aan huis van snoeihout en de aanrekening van de contantbelastingen; 
 
Overwegende dat na beheersoverdracht aan IVAREM de aanrekening van BTW (21 %) niet verschuldigd is; 
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BESLUIT met 16 ja-stemmen tegen 1 nee-stem 

 
Ja-stemmen: Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Lies Ceulemans, Ronny Van Thienen, John 
Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens, Artur Issaev, Rita Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, 
Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter Horemans 

Nee-stem: Dirk Aras 

Artikel 1 
De gemeente Berlaar zal met ingang van 21 oktober 2015 haar beheersrechten met betrekking tot het inzamelen van 
snoeihout aan huis aan IVAREM overdragen tot 25 april 2021; 
 
Artikel 2 
De gemeente gaat akkoord met de invoering van een intergemeentelijke inzamelronde, die uitgevoerd zal worden door 
of in opdracht van IVAREM; 
 
Artikel 3 
Deze beslissing zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan IVAREM. 
 
11. Beslissing tot beheersoverdracht van verwerking van inerten door IVAREM 
 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, 
inzonderheid artikel 26, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende 
het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 januari 2008 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan 
Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen en van 28 januari 2000 tot vaststelling van het 
Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine Ondernemingen; 
 
Gelet op de oprichting van IVAREM op 26 april 2003 voor een periode van 18 jaar; 
 
Gelet op de deelname van de gemeente aan IVAREM; 
 
Overwegende dat conform artikel 12 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, de 
opdrachthoudende vereniging IVAREM een samenwerkingsverband is met beheersoverdracht waaraan de 
deelnemende gemeenten de uitvoering van één of meer duidelijk omschreven bevoegdheden met betrekking tot één of 
meer functioneel samenhangende beleidsdomeinen toevertrouwen;  
 
Overwegende dat artikel 4 van de statuten van de IVAREM het maatschappelijk doel van de vereniging bepaalt en 
vaststelt welke bevoegdheden kunnen worden toevertrouwd aan de vereniging met het oog op de realisatie van dit doel 
door de gemeentelijke deelnemer; dat de gemeentelijke deelnemer middels een uitdrukkelijke gemeenteraadsbeslissing 
één of meerdere bevoegdheden verleent aan de vereniging; dat van de gemeentelijke deelnemer die tot 
beheersoverdracht is overgegaan overeenkomstig artikel 13.2. van de statuten van de IVAREM, een jaarlijks door de 
algemene vergadering vast te stellen bijdrage in de kosten wordt gevraagd; 
 
Gelet op het bijdrageplafond, zoals vastgesteld in bijlage 1 van de gecoördineerde statuten van IVAREM dd. 13 
december 2013; 
 
Overwegende dat de IVAREM zich er jegens de gemeente toe verbindt in overleg en in samenwerking met de gemeente 
uitvoering te geven aan de opdrachten die in het kader van de beheersoverdrachten zullen worden gerealiseerd;  
 
Overwegende dat na beheersoverdracht aan IVAREM de aanrekening van BTW (21 %) niet verschuldigd is; 
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Overwegende dat de opdracht “verwerken van inerten” : het verwerken van inerten (steenpuin, betonpuin …) die door of 
in opdracht van de gemeente worden aangeleverd en afkomstig zijn van gezinnen of van de werking van de gemeente 
(afbraak, wegenwerken …) omvat; 
 
Overwegende dat de vereniging haar doel kan verwezenlijken in samenwerking met of door tussenkomst van elk ander 
publiek of particulier organisme overeenkomstig het Decreet; 
 
Overwegende dat de vereniging, middels een besluit van de algemene vergadering, aan een andere opdrachthoudende 
vereniging de rechten waarover zij statutair beschikt kan overdragen, evenwel voor een termijn die deze bepaald in 
artikel 6 van deze statuten niet kan overschrijden; 
 
Gelet op het Uitvoeringsplan Bouw- en sloopafval; 
 
Overwegende dat inerte materialen afkomstig van de werking van de eigen diensten of van gezinnen moeten afgevoerd 
worden naar een vergunde verwerkingsinstallatie;  
 
Overwegende dat IVAREM de inerten laat verwerken in een, na marktbevraging aangeduide, vergunde 
verwerkingsinstallatie, conform het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 1 juni 1995, houdende algemene en sectorale 
bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II); 
 

BESLUIT met 16 ja-stemmen tegen 1 nee-stem 
 

Ja-stemmen: Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Lies Ceulemans, Ronny Van Thienen, John 
Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens, Artur Issaev, Rita Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, 
Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter Horemans 

Nee-stem: Dirk Aras 

Artikel 1 
De gemeente zal met ingang van 21 oktober 2015 haar beheersrechten met betrekking tot de opdracht “verwerking 
inerten” aan IVAREM overdragen tot 25 april 2021; 
 
Artikel 2 
Deze beslissing zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan IVAREM. 
 
 
12. TPA – algemene vergadering d.d. 28 oktober 2015 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 en 43; 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 26 maart 2013 (punt 17) tot de deelname als lid in Toerisme Provincie 
Antwerpen vzw; 
 
Gelet op de toelichtende nota d.d. 17 september 2015 betreffende de evolutie van Toerisme Provincie Antwerpen vzw 
naar een autonoom provinciebedrijf; 
 
Overwegende dat Toerisme Provincie Antwerpen vzw bij de hertekening van de organisatiestructuur en de nauwere 
aansluiting bij het provinciebestuur een ongewenst verschil in personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden wenst te 
vermijden; 
 
Overwegende dat Toerisme Provincie Antwerpen vzw hierom voorstelt om de huidige juridische vorm als 
privaatrechtelijke vereniging zonder winstoogmerk te wijzigen naar publiekrechtelijk autonoom provinciebedrijf; 
 
Overwegende dat de statuten van de vennootschap hieraan dienen aangepast te worden, zoals voorgebracht; 
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Overwegende dat Toerisme Provincie Antwerpen vzw de gemeenteraad verzoekt om de vertegenwoordiger van de 
gemeente te mandateren om de gemeente Berlaar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering 
van 28 oktober 2015 – 15.30 uur te Antwerpen; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Artikel 1 
 
De agenda van de bijzondere algemene vergadering van Toerisme Provincie Antwerpen vzw op 28 oktober wordt 
goedgekeurd. De voorgestelde wijziging van rechtsvorm als privaatrechtelijke vzw naar een publiekrechtelijk autonoom 
provinciebedrijf en de statutenwijziging, zoals voorgebracht wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2 
 
Mevrouw Ingeborg Van Hoof werd aangeduid als gevolgmachtigd vertegenwoordiger van de gemeente Berlaar bij 
raadsbeslissing van 26 maart 2013 (punt 17) om deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering van Toerisme 
Provincie Antwerpen op 28 oktober 2015 met de heer Jan Hendrickx als plaatsvervangend vertegenwoordiger. 
De vertegenwoordiger of in haar afwezigheid de plaatsvervangend vertegenwoordiger wordt gemandateerd om in te 
stemmen met de vooropgestelde wijziging van rechtsvorm en de statutenwijziging van Toerisme Provincie Antwerpen 
vzw. 
 
Artikel 3 
 
Een afschrift van deze beslissing wordt toegezonden aan Toerisme Provincie Antwerpen vzw. 
 

13. Dienst Vrije Tijd – jeugddienst – Subsidiereglementen Jeugdwerk – wijziging 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de 
bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 ter uitvoering van het decreet van 6 juli 2012; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 9 november 2012 houdende bepaling van de Vlaamse 
beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid; 
 
Gelet op het positief advies door de algemene vergadering van de gemeentelijke jeugdraad in zitting van 29 september 
2015 over de aanpassing van de subsidiereglementen; 
 
Gelet op het feit dat de gepaste kredieten in de meerjarenplanning zijn ingeschreven (1419/3213/750/64920302); 
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen het totale subsidiebedrag voor de uitbetaling van dit 
reglement niet langer willen koppelen aan het subsidiebedrag dat de gemeente van de Vlaamse Overheid krijgt; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Enig artikel  
De subsidiereglementen jeugdwerk worden goedgekeurd met ingang van heden en vervangen de subsidiereglementen 
jeugdwerk van 17 december 2013. 
 
Subsidiereglementen jeugdwerk  

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/regelgeving_lokaal/20121109_UB_beleidsprioriteiten_decreet_lokaal_jeugdbeleid_defgoedkeuring.pdf
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/regelgeving_lokaal/20121109_UB_beleidsprioriteiten_decreet_lokaal_jeugdbeleid_defgoedkeuring.pdf
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Algemene bepalingen  
 
De gemeente Berlaar voorziet elk jaar 16.605 euro voor de uitwerking van dit subsidiereglement.  Dit bedrag wordt als 
volgt verdeeld: 

21% voor het reglement kampsubsidies (deel 1) 

52% voor het reglement werkingssubsidies voor jeugdverenigingen (deel 2A) en voor het reglement werkingssubsidies 
voor verenigingen voor steun en integratie van kinderen met een beperking (deel 2B) 

15% voor het reglement subsidies i.v.m. verbouwing en sanering jeugdlokalen (deel 3A) en voor het reglement 
huursubsidies jeugdorganisaties (deel 3B) 

12% voor het reglement subsidies i.v.m. vormingssubsidies (deel 4) 

 
 
Algemene bepalingen  
1. Dit reglement regelt de betoelaging door de gemeente Berlaar van de erkende jeugdwerkverenigingen van Berlaar. 
Alleen de toekenning van toelagen voor de kadervorming kan aan individuele personen gebeuren.  
 
2. Onder “verenigingen” wordt verstaan: elke jeugdvereniging waarvan de zetel gevestigd is op het grondgebied van de 
gemeente Berlaar.  
 
Onder “jeugddienst” wordt de jeugddienst van de gemeente Berlaar verstaan.  
Onder “jeugdraad” wordt de gemeentelijk jeugdraad van de gemeente Berlaar verstaan.  
3. Elk voorstel tot wijziging van dit reglement dient vooraf onderworpen te worden aan het advies van de gemeentelijke 
jeugdraad.  
 
4. Met het oog op de verdeling van de toelagen worden als jeugdwerkverenigingen beschouwd alle groeperingen waar 
op vrijwillige en niet-professionele basis aan jeugdwerk gedaan wordt. Deze verenigingen moeten van die aard zijn dat 
er geen (partij)politieke invloeden (vb. politieke jeugdverenigingen, mutualistische of syndicale jongerenverenigingen) op 
het jeugdwerk zijn. De verenigingen moeten een doel nastreven dat gericht is op de vorming en de ontspanning van de 
jeugd (vb. ontmoeting, spel, creatieve activiteiten, vorming, sociaal-cultureel werk, dienstverlening, kadervorming, 
maatschappelijke integratie). Openbare instellingen en scholen kunnen geen aanspraak maken op betoelaging.  
 
5. De uitbetalingen gebeuren steeds via overschrijving op de rekening van de begunstigde. In het geval van 
werkingstoelagen is dit een vereniging, in het geval van een kadervormingstoelage kan dit de cursist zijn.  
 
6. De uitkering van de toelagen gebeurt uiterlijk op 31 december van het werkingsjaar van de aanvraag.  
 
7. Overschotten op een deelreglement kunnen gebruikt worden om eventuele tekorten in een ander deelreglement op te 
vangen of krijgen een andere bestemming. In elk geval zal de algemene vergadering van de jeugdraad een advies 
uitbrengen over de aanwending van deze overschotten. In geen geval kunnen deze gelden aangewend worden voor 
doeleinden (jeugdwerkbeleid) die buiten de toepassing van dit reglement vallen.  
 
Deel 1: reglement kampsubsidies  
 
Een materiële of financiële steun wordt verleend aan jeugdverenigingen erkend door de gemeentelijke jeugdraad van 
Berlaar en dit onder volgende voorwaarden:  
 

Hoofdstuk 1. Kampvervoer 
 
1. Voor vervoer van materialen naar een kampplaats en terug:  
tenminste 15 deelnemers;  
minimum 4 opeenvolgende overnachtingen ;  
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slechts 1 aanvraag per leeftijdsgroep per vereniging per jaar voor kampvervoer.  
2. Het vervoer dient tenminste 2 maanden vooraf schriftelijk aangevraagd te worden bij de gemeentelijke jeugddienst op 
het daarvoor bestemde formulier.  
3. Binnen een straal van 250 km vanuit Berlaar wordt het kampvervoer gratis verleend.  
4. De inrichtende vereniging dient 1 persoon af te vaardigen die het volledige vervoer begeleidt. Zowel bij vertrek als bij 
aankomst dient er afgevaardigden van de betreffende vereniging aanwezig te zijn, voor het helpen bij het laden en 
lossen.  
 

Hoofdstuk 2. Toekenning van punten voor kampactiviteit  
1. De berekening is gebaseerd op het aantal overnachtingen (minimum 4) van de kampactiviteit.  
Een afschrift van de factuur of het bewijs van de betaling aan de verhuurder van de kampplaats dient als bewijsstuk 
bijgevoegd te worden. Eveneens dient een deelnemerslijst bijgevoegd te worden.  
Per overnachting en per persoon wordt 1 punt toegekend.  
2. Per vereniging kunnen ook weekends gesubsidieerd worden.  
Om in aanmerking te komen voor subsidie dient een deelnemerslijst bijgevoegd te worden.  
Per deelnemend lid worden 2 punten toegekend.  
3. 1 punt = bedrag  
te verdelen punten  
 
 
Deel 2 A: reglement werkingssubsidies voor jeugdverenigingen  
 
1. Om als jeugdvereniging in aanmerking te komen voor betoelaging door de gemeente Berlaar, dient men aan volgende 
voorwaarden te voldoen:  
- de jeugdverenigingen die op basis van dit reglement toelagen aanvraagt aan de gemeente voor hun werking, dient te 
verklaren dat zijn geen aanvraag voor werkingstoelagen indient op basis van een ander gemeentelijk 
betoelagingsreglement;  
- de zetel van de vereniging bevindt zich op het grondgebied van de gemeente Berlaar;  
- 2/3 van de leden is jonger dan 25 jaar;  
- de vereniging dient min. 10 activiteiten per jaar te organiseren waarvoor zij een forfaitair bedrag van 100 euro ontvangt;  
- de vereniging dient een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten.  
 
2. Volgende instanties komen niet in aanmerking voor subsidie:  
- de onderwijsinstellingen evenals hun nevenorganisaties;  
- de politieke en syndicale jeugdorganisaties;  
- Verenigingen die via een andere weg werkingssubsidies verkrijgen voor hun activiteiten (bv. culturele raad of een 
andere gemeente).  
De jeugdverenigingen komen nog wel in aanmerking voor de bijzondere bijdragen zoals vermeld in het 
subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen :  
- Toelagen i.v.m. vieringen jubilea (25 jaar of een veelvoud van 25 jaar) door verenigingen mogen nog wel aangevraagd 
worden en voor projectsubsidies waarvoor een specifieke reglementering wordt opgesteld.  
- Deelname aan het avondfeest : Door deelname aan het avondfeest kan genoten worden van het geldende 
toelagereglement m.b.t. het avondfeest.  
 
3. De aanvraag tot subsidiëring dient jaarlijks gericht aan de gemeentelijke jeugddienst vóór 1 oktober volgend op het 
werkingsjaar dat loopt van 1 september tot 31 augustus op een speciaal daartoe bestemd formulier.  
 
4. De aanvraag dient volgende documenten te bevatten:  
- de samenstelling van het bestuur met vermelding van de naam, geboortedatum en het adres van de bestuursleden;  
- bij de eerste aanvraag dient een exemplaar van de statuten gevoegd te worden; bij gebrek daaraan dient een 
omschrijving van het nagestreefde doel bijgevoegd te worden; plaatselijke kernen van nationaal erkende organisaties 
mogen de nationale statuten toesturen;  
- een kopie van de meest recente ledenlijst.  
 
5. Om in aanmerking te komen voor de werkingstoelagen moet jaarlijks een activiteitenverslag ingediend worden.  
De werkingssubsidies worden toegekend op basis van de verstrekte gegevens uit het activiteitenverslag.  
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6.1.Toekenning van punten:  
a. aantal leden  
Per lid worden 2 punten toegekend.  
b. open activiteiten  
Dit zijn activiteiten waaraan ook niet-leden kunnen deelnemen en waarvoor geen inkomgeld gevraagd wordt en die 
zonder winstoogmerk zijn. Deze activiteiten worden vooraf kenbaar gemaakt aan de jeugddienst (via jeugdraad).  
Per activiteit worden 10 punten toegekend met een maximum van 50 punten.  
c. sociale activiteiten  
Dit zijn activiteiten i.v.m. ontwikkelingshulp, migranten, bejaarden, gehandicapten e.d., waaraan ook niet-leden kunnen 
deelnemen en waarvoor geen inkomgeld gevraagd wordt en die zonder winstoogmerk zijn. Voorwaarde tot betoelaging 
is dat deze activiteiten vooraf worden kenbaar gemaakt aan de jeugddienst (via jeugdraad).  
Per activiteit worden 10 punten toegekend met een maximum van 50 punten.  
d. bijwonen van de algemene vergadering  
Per aanwezigheid op de algemene vergadering van de gemeentelijke jeugdraad worden 10 punten toegekend aan de 
betrokken jeugdvereniging met een maximum van 30 punten.  
e. uitgeven van een tijdschrift  
Het tijdschrift verschijnt minimaal 2 maal per jaar waarvoor men 10 punten krijgt, per bijkomend exemplaar ontvangt men 
5 punten met een maximum van 25 punten.  
Een exemplaar dient telkens aan de gemeentelijke jeugddienst te worden gezonden.  
Het tijdschrift dient uitgegeven te worden door de plaatselijke vereniging en mag dus bijgevolg niet afkomstig zijn van 
een koepelorganisatie.  
f. organisatie van uitstappen  
Voor het organiseren van uitstappen worden 20 punten toegekend per uitstap met een maximum van 60 punten.  
 
6.2. 1 punt = bedrag werkingstoelagen  
te verdelen punten volgens regl. 2A en 2B  
 
7. De toekenning van voornoemde financiële en materiële steun is afhankelijk van het jaarlijks uittrekken van de daartoe 
bestemde kredieten op de begroting, goedgekeurd door de bevoegde overheid. 
 
8. Controle op de naleving van deze voorschriften en op de juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder ogenblik 
uitgeoefend worden door de afgevaardigde of gemachtigde van het college van burgemeester en schepenen.  
 
 
Deel 2 B: reglement werkingssubsidies voor verenigingen voor steun en integratie van kinderen met een 
beperking  
 
1. Om als vereniging voor steun en integratie van kinderen met een beperking in aanmerking te komen voor betoelaging 
door de gemeente Berlaar, dient men aan volgende voorwaarden te voldoen:  
- de verenigingen die op basis van dit reglement toelagen aanvraagt aan de gemeente voor hun werking, dient te 
verklaren dat zijn geen aanvraag voor werkingstoelagen indient op basis van een ander gemeentelijk 
betoelagingsreglement;  
De verenigingen komen nog wel in aanmerking voor de bijzondere bijdragen zoals vermeld in het subsidiereglement 
voor socio-culturele verenigingen :  
- Toelagen i.v.m. vieringen jubilea (25 jaar of een veelvoud van 25 jaar) door verenigingen mogen nog wel aangevraagd 
worden en voor projectsubsidies waarvoor een specifieke reglementering wordt opgesteld.  
- Deelname aan het avondfeest : Door deelname aan het avondfeest kan genoten worden van het geldende 
toelagereglement m.b.t. het avondfeest.  
- de zetel van de vereniging bevindt zich op het grondgebied van de gemeente Berlaar;  
- 2/3 van de leden is jonger dan 25 jaar;  
- de vereniging dient minimum 4 activiteiten per jaar te organiseren waarvoor zij een forfaitair bedrag van 500 euro 
ontvangt;  
- de vereniging dient een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten.  
 
2. De aanvraag tot subsidiëring dient jaarlijks gericht aan de gemeentelijke jeugddienst vóór 1 oktober volgend op het 
werkingsjaar dat loopt van 1 september tot 31 augustus op een speciaal daartoe bestemd formulier.  
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3. De aanvraag dient volgende documenten te bevatten:  
- de samenstelling van het bestuur met vermelding van de naam, geboortedatum en het adres van de bestuursleden;  
- bij de eerste aanvraag dient een exemplaar van de statuten gevoegd te worden; bij gebrek daaraan dient een 
omschrijving van het nagestreefde doel bijgevoegd te worden; plaatselijke kernen van nationaal erkende organisaties 
mogen de nationale statuten toesturen;  
- een kopie van de meest recente ledenlijst.  
 
4. Om in aanmerking te komen voor de werkingstoelagen moet jaarlijks een activiteitenverslag ingediend worden.  
De werkingssubsidies worden toegekend op basis van de verstrekte gegevens uit het activiteitenverslag.  
 
5.1.Toekenning van punten:  
a. aantal leden  
Per lid met beperking worden 5 punten toegekend.  
Per helpend lid wordt 1 punt toegekend met een maximum van 20 punten.  
 
b. bijwonen van de algemene vergadering  
Per aanwezigheid op de algemene vergadering van de gemeentelijke jeugdraad worden 10 punten toegekend aan de 
betrokken jeugdvereniging met een maximum van 30 punten.  
 
c. uitgeven van een tijdschrift  
Het tijdschrift verschijnt minimaal 2 maal per jaar waarvoor men 10 punten krijgt. Per bijkomend exemplaar ontvangt 
men 5 punten extra met een maximum van 25 punten.  
Een exemplaar dient telkens aan de gemeentelijke jeugddienst te worden gezonden.  
Het tijdschrift dient uitgegeven te worden door de plaatselijke vereniging en mag dus bijgevolg niet afkomstig zijn van 
een koepelorganisatie.  
 
d. organisatie van uitstappen  
Voor het organiseren van uitstappen worden 20 punten toegekend per uitstap met een maximum van 60 punten.  
 
5.2. 1 punt = bedrag werkingstoelagen  
te verdelen punten volgens regl. 2A en 2B  
 
6. De toekenning van voornoemde financiële en materiële steun is afhankelijk van het jaarlijks uittrekken van de daartoe 
bestemde kredieten op de begroting, goedgekeurd door de bevoegde overheid.  
 
7. Controle op de naleving van deze voorschriften en op de juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder ogenblik 
uitgeoefend worden door de afgevaardigde of gemachtigde van het college van burgemeester en schepenen.  
 
Deel 3 A: reglement huursubsidies jeugdorganisaties  
 
1. Binnen het raam van de beschikbare begrotingskredieten betoelaagt het gemeentebestuur van Berlaar een deel van 
de huurkosten voor een werkingslokaal.  
 
2. Jeugdorganisaties die huren bij een derde, andere dan de gemeente komen in aanmerking voor de huurtoelage 
indien de huurkosten en de huurlasten (zonder verbruik van water, gas en elektriciteit) hoger zijn dan 200 euro per jaar.  
Zij komen in aanmerking voor een subsidie van 50 % van de lopende huurkosten en huurlasten met een maximum van 
1000 euro.  
 
3. Om in aanmerking te komen voor betoelaging dient de vereniging aan volgende voorwaarden te voldoen:  
- lid zijn van de gemeentelijke jeugdraad of erkend zijn als jeugdorganisatie door het college van burgemeester en 
schepenen;  
- in aanmerking komen voor een algemene subsidie conform de toepasselijke gemeentelijke subsidiereglementen;  
- een aanvraag om betoelaging indienen bij het college van burgemeester en schepenen via de gemeentelijke 
jeugddienst vóór 1 oktober volgend op het werkingsjaar. De aanvraag moet vergezeld zijn van betalingsbewijzen van de 
huurkosten en huurlasten.  
 
4. De uitbetalingen gebeuren steeds via overschrijving naar de rekening van de desbetreffende vereniging.  
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5. Gebeurlijke geschillen worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen.  
 
6. De uitgave wordt jaarlijks voorzien binnen het begrotingskrediet binnen het kader van het jeugdwerkbeleidsplan 
bestemd voor de subsidies aan verenigingen.  
 
 
Deel 3 B: reglement subsidies i.v.m. verbouwing en sanering jeugdlokalen.  
 
1. De jeugdlokalen moeten gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente en bestemd voor erkende 
jeugdverenigingen. Deze jeugdverenigingen moeten de lokalen doorlopend in gebruik hebben en instaan voor het 
beheer ervan.  
 
2. De subsidies worden toegekend aan de jeugdvereniging zelf ofwel aan een vereniging met rechtspersoonlijkheid (bv. 
vzw), die instaat voor de verbouwings-, sanerings-, of omgevingswerken.  
Voor het uitvoeren van omgevingswerken bestaat de subsidie uit tussenkomst in aankoop van materialen en de gratis 
dienstverlening door het gemeentebestuur. 
 
3. De jeugdvereniging moet de lokalen in bezit hebben of in huur of erfpacht hebben voor een symbolische euro voor de 
duur van minstens 9 jaar (en dit vanaf het ogenblik van verbouwing).  
 
4. Deze subsidie kan voor éénzelfde jeugdvereniging jaarlijks toegekend worden.  
 
5. Indien nodig, moet er een bouwvergunning afgeleverd zijn voor de bedoelde werken. De werken worden alleszins 
voor advies voorgelegd aan de gemeentelijke brandweerdienst, ook als er geen bouwvergunning nodig is.  
 
6. De betrokken jeugdvereniging licht de gemeentelijke jeugddienst zo mogelijk één jaar vooraf in over de geplande 
werken.  
 
7. De aanvraag wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen via de gemeentelijke jeugddienst, 
vergezeld van een beschrijving van de werken, kostenraming en van de nodige stukken.  
 
8. Na uitvoering van de werken, licht de jeugdvereniging de gemeentelijke jeugddienst hiervan in en legt voor echt 
verklaarde afschriften van facturen voor. Deze facturen mogen zowel betrekking hebben op uitgevoerde werken als op 
geleverde materialen. De gemeentelijke jeugddienst controleert, zo nodig met bijstand van de gemeentelijke technische 
dienst, de uitgevoerde werken.  
 
9. De subsidie bedraagt 75% van de kostprijs met een maximum van 2.500 euro per jaar.  
 
10. Het schepencollege stelt, overeenkomstig dit reglement en op basis van de ingediende facturen, het definitief bedrag 
van de subsidie vast en stelt deze betaalbaar.  
 
11. Deze subsidieregeling is niet van toepassing op lokalen die door het gemeentebestuur of het OCMW aan de 
betrokken jeugdvereniging verhuurd worden. Hier is namelijk de huurwetgeving van toepassing.  
 
12. De aanvrager van bovenvermelde subsidie moet de technische en financiële controle van het gemeentebestuur en 
zijn aangestelden op de werken toelaten.  
 
13. De aanvrager verliest het recht op deze subsidie, indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de 
voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd.  
 
14. Deze subsidie kan maar toegekend worden binnen de door de hogere overheid goedgekeurde begrotingskredieten 
en worden zo nodig evenredig verminderd.  
 
 
Deel 4: reglement subsidies i.v.m. vormingsubsidies  
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Hoofdstuk 1. Vormingscursussen  
1. Binnen het raam van de beschikbare begrotingskredieten, betoelaagt het gemeentebestuur van Berlaar een deel van 
de kostprijs van vormingscursussen voor leden van een erkende Berlaarse jeugdbeweging, ongeacht hun woonplaats 
en voor individuele jongeren wonende te Berlaar, vanaf de leeftijd van 15 jaar t.e.m. de leeftijd van 35 jaar.  
 
2. Onder vorming in het jeugdwerk wordt verstaan: de pedagogische, methodische en geprogrammeerde vorming en 
vervolmaking van actieve jongeren (al dan niet aangesloten bij een Berlaarse vereniging) die de bedoeling hebben in de 
toekomst verantwoordelijkheid te dragen, met het oog op animatie van kinderen en jongeren op weg naar 
volwassenheid.  
 
3. De cursussen al dan niet verspreid over meerdere dagen, welke in aanmerking genomen worden, dienen ingericht te 
worden door erkende jeugdorganisaties.  
Eveneens komen in aanmerking voor subsidiëring: de cursussen ingericht door besturen, diensten of instellingen van 
het Rijk, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de provinciebesturen van Antwerpen, Vlaams-Brabant, 
Limburg, Oost- en West-Vlaanderen, de Vlaamse gemeentebesturen of door de Vlaamse Gemeenschap erkende 
particuliere organismen.  
De cursus dient plaats te hebben op het grondgebied België.  
 
4. Volgende cursussen worden niet beschouwd als vorming in het jeugdwerk:  
- cursussen die aansluiten op een beroepsopleiding;  
- stages verbonden aan de opleiding van monitoren;  
- cursussen die uitsluitend de opleiding, vervolmaking of begeleiding in de sport beogen.  
 
Hoofdstuk 2. Bedrag toelage  
5. De toelage bedraagt 75 % van de kostprijs (prijs inclusief BTW) van de cursus.  
Het cursusgeld dient minimum 12 euro te bedragen om betoelaagd te worden. Onder kostprijs dient te worden verstaan: 
het bedrag van het cursusgeld vermeld op de factuur. Vervoerskosten komen hierbij niet in aanmerking.  
Jongeren die een cursus volgen en die vervolgens meewerken in de gemeentelijke speelpleinwerking kunnen rekenen 
op een bijkomende toelage (resterende 25% van de kostprijs) indien zij het jaar na hun stage opnieuw (dus voor het 
tweede jaar) op het speelplein staan als monitor.  
 
6. Er mag maximum één aanvraag per persoon ingediend worden.  
 
7. De gemeentelijke toelage vervalt indien de betrokken persoon via een andere instantie een toelage ontvangt.  
 
Hoofdstuk 3. Procedure  
8. De aanvraag voor subsidiëring kan enkel geschieden via het bezorgen van het origineel attest van opleiding aan de 
jeugddienst. Dit dient uiterlijk dertig dagen na afloop van de cursus aldaar bezorgd te worden, ondertekend door de 
aanvrager, de cursusleiding en eventueel de jeugdvereniging.  
Een cursusjaar loopt van 1 september tot 31 augustus. De aanvraagformulieren dienen uiterlijk op 1 oktober van het 
kalenderjaar bij de gemeentelijke jeugddienst toe te komen.  
 
9. Het college van burgemeester en schepenen kent op het einde van elk kalenderjaar de subsidies toe aan de 
rechthebbenden, na onderzoek en advies van de gemeentelijke jeugddienst.  
Indien de voorziene en toegelaten kredieten ontoereikend zijn, worden de subsidies evenredig verdeeld.  
De betaling zal geschieden op het rekeningnummer van de aanvrager vermeld op het aanvraagformulier via de 
gemeenteontvanger.  
 
Hoofdstuk 4. Slotbepalingen  
10. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om de toelage toe te kennen.  
 
11. Bij gebruik van deze dienstverlening verklaart de betrokkene de bepalingen van dit reglement te aanvaarden en de 
stipte naleving ervan te waarborgen.  
 
12. Bij vaststelling van niet naleving van dit reglement of van misbruik ervan, kan het college van burgemeester en 
schepenen het uitgekeerde bedrag terugvorderen. Tevens wordt de betrokken persoon uitgesloten van deze 
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dienstverlening. Een uitgesloten persoon kan na verloop van twee jaar een aanvraag indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen om terug gebruik te kunnen maken van deze dienstverlening. 
 
13. Alle betwiste en in dit reglement niet voorziene gevallen worden door het college van burgemeester en schepen 
beslecht. 

 
14. BIJKOMENDE PUNTEN 
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN VOLGENDE PUNTEN OP DE 
AGENDA GEPLAATST DOOR: 
 
Raadslid Dirk Aras 
 
14.I. Interpellatie omtrent de inrichting van de begraafplaats Berlaar-centrum tot een kerkhofpark: enkele 
voorstellen 
 
Opmerkelijk dat op de infovergadering eind september over de inrichting van het oude kerkhof Berlaar-centrum tot 
parkkerkhof niet veel belangstellenden zijn opgedaagd. Het project dat daar werd voorgesteld was alleszins veel 
ingrijpender dan wat het Vlaams Belang voor ogen had die keren toen we de lamentabele toestand van het kerkhof en 
een eventuele herinrichting ervan op de gemeenteraad ter sprake brachten en we ons op basis van de antwoorden op 
vragen omtrent een mogelijke herinrichting hadden voorgesteld. 
 
Door de lage opkomst hebben we nu eigenlijk geen zicht op het draagvlak voor het voorgestelde project. 
 
De mensen die er wel waren, stelden zich toch wel wat vragen. Onderhoud, veiligheid, overlast en sereniteit waren 
daarvan telkens de kern. Het Vlaams Belang koppelt hieraan enkele oude en nieuwe bezorgdheden die, menen we, een 
weg in het ontwerp moeten vinden. 
 
Graag had ik vernomen hoe het gemeentebestuur met die bezorgdheden/voorstellen zal omgaan. 
 

• Het probleem met het oude kerkhof was het onderhoud. Het concept van de herinrichting lijkt zo complex dat 
onderhoud nog altijd een essentieel aandachtspunt moet zijn. Wordt de intensiteit daarvan niet verlegd van het 
groen naar de andere elementen (o.a. de paden) ? 

• De toegankelijkheid (onder meer door een tweede toegang) zal de sociale controle vergroten. Toch dringt het 
Vlaams Belang erop aan de beloofde verlichting met sensoren aan te brengen en de poort te herstellen zodat 
op bepaalde momenten (tijdens de zomervakantie, evenementen op de markt, …) het kerkhof kan afgesloten 
worden. 

• Door de bijkomende ontsluiting kan het kerkhofpark een veilige doorgang verlenen aan fietsers en voetgangers. 
Om de sereniteit van het kerkhof te bewaren is het wenselijk dat er een duidelijke doorgangsas zou 
aangegeven worden: een breed pad met aangepaste wegbedekking. De inrichting ervan moet fietsers 
uitnodigen die as te gebruiken. Bromfietsen moeten geweerd worden. 

• Aangezien het kerkhofpark bedoeld is als ruimte die moet uitnodigen er ook wat langer te verpozen (bezoek 
met kinderen, ouderen die er uitrusten, mensen die er een  boek komen lezen of samenkomen) lijkt ons de 
inrichting van sanitair essentieel. 

 
Het kerkhofpark wordt in fasen, gespreid over enkele jaren, aangelegd. Het lijkt het Vlaams Belang wenselijk dat de 
overeenkomst voorziet dat elke afgewerkte fase een moment is waarop kan beslist worden dat verdere uitvoering 
overbodig is. 
 
Of is dat niet (meer) mogelijk? 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het een grote uitdaging is om van een oud kerkhof iets anders te maken. 
Daarom nam de gemeente een gespecialiseerd studiebureau onder de arm, dat een prachtig ontwerp heeft uitgetekend. 
De werken worden gefaseerd aangepakt. Door het wegnemen van de graven en het herinzaaien met gras moet het 
kerkhof onderhoudsvriendelijker worden dan nu het geval is. Het gras kan gewoon worden afgereden en de wegen, die 
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voorzien zijn in cementgebonden porfiersteenslag, zullen niet veel onderhoud vragen. Natuurlijk zal er altijd een aandeel 
werk blijven, maar het zal efficiënter verlopen dan nu.  
 
Het project kan groeien; er is budget voorzien. Niet alles hoeft in één slag te worden uitgevoerd. Het is nu de bedoeling 
om het kerkhof netjes te krijgen tegen 1 november; daar wordt hard aan gewerkt. Daarna worden er verdere stappen 
gezet. Wat de toegankelijkheid betreft, is de gemeente voorstander van een extra poort langs de Itegembaan. Er wordt 
onderzocht of de aanwezige weg een openbaar karakter heeft. Indien dit mogelijk is, wordt het een poort die afgesloten 
kan worden met een elektronisch tijdslot na zonsondergang. Dat geldt ook voor de grote poort, die volledig wordt 
hersteld. Daarnaast bekijken we of verlichting haalbaar is. Een sensor-systeem zou qua veiligheid zeker nuttig zijn. 
Sanitair is een andere zaak. Er zal zeker prijs worden gevraagd, maar er is geen riolering in de buurt, dus de kosten 
zullen waarschijnlijk aanzienlijk zijn, tenzij we dit kunnen realiseren langs de Itegembaan. Het onderhoud ervan vraagt 
ook wel wat organisatie. Al deze aspecten moeten nog worden onderzocht.  
 
Dirk Aras merkt op dat elk dorp in Frankrijk openbaar sanitair heeft. Ook in de buurt, in Beerzel, is er een openbaar toilet 
naast het parochiecentrum, waar iedereen dag en nacht terecht kan. Dat wordt netjes onderhouden en heeft geen last 
van vandalisme. Het is dus wel degelijk mogelijk. 
 
Burgemeester Walter Horemans neemt dit idee mee.  
 
Dirk Aras vraagt nog enige toelichting bij de fasering van de werken. Heeft de gemeente de mogelijkheid om het project 
na een bepaalde fase stop te zetten, wanneer ze van oordeel is dat de heraanleg voldoende ver gevorderd is? Als 
voorbeeld haalt hij het idee van de fruitbomen aan, waarover hij van mening is dat die veel onderhoud vergen en niet 
echt een meerwaarde betekenen voor het geheel. 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. Zelfs nu werd de ontwerper al een stukje afgeremd. Uiteraard moet het 
een mooi geheel worden; ook het resultaat is belangrijk. 
 
 
14.III. Vraag omtrent de gevolgen voor onze gemeente van de stopzetting compensatie gederfde opcentiemen 
materieel en outillage 
 
Eind september besliste de Vlaamse regering bij haar begrotingsopmaak dat de compensatie die de gemeenten vroeger 
kregen voor het wegvallen van de onroerende voorheffing op materiaal en outillage voor bedrijven (omdat de Vlaamse 
regering deze bedrijven zelf vrijstelling verleende om meer nieuwe investeringen te doen) vanaf het aanslagjaar 2015 zal 
gestopt worden. Dit betekent dat heel wat gemeenten in 2016 geen volledige compensatie meer zullen krijgen. Uit de 
overzichtstabel die de Vlaamse Belastingdienst daarover zelf heeft opgemaakt blijkt dat deze beslissing ook voor Berlaar 
impact zal hebben.   
 
In het kader van de budgetopmaak 2016 had ik graag vernomen hoe groot die impact voor onze gemeente is en hoe die 
zal opgevangen worden ? 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat Berlaar 26.578 euro minder zal ontvangen. Dit wordt niet 
gecompenseerd. Vorige week ontving de gemeente hierover een brief die meedeelde dat die gemeenten waar het 
verlies door de stopzetting van de compensatie groter is dan wat zij aan extra middelen toegewezen krijgen uit het 
Gemeentefonds de uitbetaling van een vast bedrag zouden krijgen. Voor Berlaar is dat echter niet het geval. 
 
Dirk Aras vraagt of hieraan aandacht wordt besteed bij de opmaak van het budget 2016. 
 
Volgens burgemeester Walter Horemans is het verlies van deze som wel verteerbaar, maar hij vindt het niet ernstig. 
Vlaanderen vraagt aan de gemeenten om een meerjarenplanning op te maken, maar voert nu eenzijdig een besparing 
door. De kas van de gemeente wordt andermaal afgeroomd. 
 
Dirk Aras stelt vast dat hij in de BBC-constellatie nergens meer kan terugvinden wat deze maatregel aan projecten zou 
kunnen kosten, terwijl dit vroeger wel mogelijk was. Hij zal deze vraag dus hernemen tijdens de begrotingscommissie. 
 
Burgemeester Walter Horemans vermoedt dat het verschil niet onmiddellijk zichtbaar zal zijn. Het is alleszins niet de 
bedoeling om hierdoor een project te laten sneuvelen.  
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Schepen Stefaan Lambrechts (die bij de behandeling van punt 14.VII is binnengekomen) voegt hier achteraf nog aan toe 
dat de gevolgen van deze besparing duidelijk zullen worden bij de opmaak van het budget 2016. Het is inderdaad een 
tegenvaller, die tijdens de begrotingscommissie zal worden behandeld. 
 
 
Raadsleden Koen Kerremans en Leen Janssens: 
 
14.IV. Trage weg Misstraat-Doelvelden (sportdomein) 
 
Naar aanleiding van het antwoord van het college op een schriftelijke vraag van Groen aangaande de trage weg die de 
Misstraat verbindt met het sportdomein "Doelvelden" hebben we enkele vragen. Het antwoord van het college dateert 
van 28 januari 2015 en behandelt het openstellen van de trage weg,de verlichting ervan en tenslotte  de verplichte 
heraanplant van de verdwenen bufferzone op de Doelvelden. We voegen het document toe in bijlage. 
 
In het kader van de veiligheid van onze sporters en door de komst van het winteruur hebben onze vragen een dringend 
karakter. 
 
1. Vanaf wanneer is deze trage weg open voor gebruik? 
2. Wat heeft de evaluatie naar conflictsituaties opgeleverd? 
3. Waarom kan de verlichting niet op het openbare net aangesloten worden? 
4. Hoe wordt deze dan weg verlicht? 
5. Zullen onze sporters de trage weg in de winter kunnen gebruiken? 
6. Hoever staat het met de compenserende aanplant waarvan sprake in de vergunning? 
 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de besprekingen met het Rode Kruis inmiddels achter de rug zijn. Het is 
de bedoeling om deze trage weg tegen de winter te openen. Het Rode Kruis moet nog wel een paar aanpassingswerken 
uitvoeren, onder meer het gangetje plamuren en van verlichting voorzien op twee plekken. Zij hebben alleszins beloofd 
om hier werk van te maken. De gemeente verwacht geen conflictsituaties, maar dit zal duidelijk worden na 
ingebruikname van de trage weg. In de richting van de Doelvelden is de volledige bocht vrij van struiken, waardoor het 
zicht fel verbeterd is. Verlichting op het openbaar net aansluiten, is niet mogelijk, omdat de verlichtingspalen niet 
conform zijn. De verlichtingspalen aansluiten via de Misstraat kan wel, maar is een dure operatie. De compenserende 
aanplant achter het gebouw van het Rode Kruis is door klimatologische omstandigheden grotendeels afgestorven. De 
schade zal worden opgemeten en de planten zullen worden vervangen. 
 
Koen Kerremans merkt op dat de weg reeds opengesteld zou worden in de lente. De nood aan verlichting was toen niet 
zo groot. Het is jammer dat deze belofte niet nagekomen werd. 
 
Burgemeester Walter Horemans repliceert dat de gemeente geen baas is op dat terrein. Het bestuur heeft herhaalde 
malen de dringende vraag gesteld om de werkzaamheden verder te laten lopen. 
 
Koen Kerremans benadrukt dat hij erop rekent dat de trage weg voor de winter zal worden opengesteld. Hij vraagt nog 
wie de kosten van de verlichting zal dragen. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat hierover nog geen overleg werd gepleegd. Hij veronderstelt dat het Rode 
Kruis hiervoor zal instaan. 
 
 
14.V. Fietsostrade 
 
Tijdens de gemeenteraad van juni 2015 toonde deze gemeenteraad zich eensgezind rond het voorstel van groen over 
de aanleg van de fietsastrade in Berlaar. Het goedgekeurde besluit stelt dat de het college een studiebureau moet 
aanduiden om een uitvoeringstraject  uit te werken. Deze eerste stap is erg belangrijk in het proces van aanleg. 
 
Welke stappen heeft het college ondernomen in het kader van het goedgekeurde gemeenteraadsbesluit? 
 



 

39 
 

Burgemeester Walter Horemans licht toe dat er inmiddels schot in de zaak is gekomen. Heist-op-den-Berg heeft de 
dringende vraag gesteld om samen te werken wat het opmaken van het plan betreft. Tijdens de vorige legislatuur heeft 
Heist-op-den-Berg als trekker in dit dossier reeds prijzen opgevraagd en een ontwerper, Arcadis, aangesteld. Alles is 
toen echter in de ijskast beland, omdat het budget niet toereikend was voor de hoog oplopende onteigeningskosten. Nu 
wordt bekeken of het dossier opnieuw geactiveerd kan worden. Indien dit zo is, kan Arcadis snel beginnen. De 
gemeente is bereid om te prefinancieren; de provincie heeft beloofd dat Berlaar kan genieten van de nodige subsidies. 
Eerst moet er een plan worden opgemaakt in samenwerking met Heist-op-den-Berg. Deze vraag zal ook aan Lier 
worden gesteld, maar tot nog toe hebben we niet veel reactie gekregen. Zodra het plan klaar is, wil het bestuur in 
Berlaar alvast één stuk aanleggen, namelijk de verbinding tussen het station en de Liersesteenweg. 
 
Ronny Van Thienen merkt op dat er reeds een groot deel van het werk werd uitgevoerd, onder meer de tracéstudie. 
 
Burgemeester Walter Horemans beaamt dat. Tijdens deze legislatuur zou het eerste deel van de fiets-o-strade al 
gerealiseerd moeten zijn. 
 
Ronny Van Thienen is voorstander van het betrekken van Lier bij dit dossier. Het zou jammer zijn om aan de 
Liersesteenweg te stoppen, temeer omdat de fiets-o-strade van Lier naar Antwerpen intussen ook in uitvoering is. 
 
John Steurs vraagt waarom Putte en Beerzel niet rond de tafel zitten. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat zij geen betrokken partij zijn in het dossier van de fiets-o-strade, wel in 
het fietspad langs de Aarschotsebaan. 
 
John Steurs merkt op dat beide fietspaden slechts 500 meter van elkaar verwijderd zijn. 
 
Ronny Van Thienen verklaart dat de gebruikers ervan tot verschillende doelgroepen behoren. 
 
Koen Kerremans rondt af door te stellen dat hij, weliswaar nog officieus, heeft vernomen dat het tracé naar Berlaar 
omhoog geduwd wordt in de provinciale rangschikking. 
 
14.VI. IVAREM 
 
In juni 2015 diende groen een agendapunt in aangaande lvarem. We wilden weten of de burger mee zou kunnen 
genieten van de verbeterde financiële situatie van de intercommunale. Meer bepaald waren we geïnteresseerd in de 
mogelijke aanpassing van de 54,00 EURO die ingevoerd werd,precies naar aanleiding van de vroegere benarde 
financiën van lvarem. Omdat wij nog steeds van mening zijn dat het toen ging om een platte belastingsverhoging met 
een uitgesproken asociaalkarakter,vragen we opnieuw naar de intenties van het college. We vinden het erg belangrijk 
dat deze belasting opnieuw sociaalverantwoord wordt.Ook vinden we dat de goede sorteerder meer voordeel mag 
ondervinden ten opzichte van wie dat niet doet. 
 
We vernemen graag van het college of de bijdrage van de burgers zal vermlnderen en hoe dat concreet zal gebeuren. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat er geen directe compensatie wordt voorzien. De bijdrage van de burger 
vermindert niet. Wel zal er meer service worden aangeboden. Zo zullen de roze zakken vanaf januari huis-aan-huis 
opgehaald worden, zodat hiervoor geen beurt aan het containerpark gebruikt moet worden. Deze nieuwe ophaling kost 
aan de gemeente 22.000 euro per jaar. Per gezin betekent dit een opleg van 5 euro, die de gemeente ten laste neemt. 
De bijdrage van de gemeente aan Ivarem vermindert sterk, zowel qua bijdrage containerpark als qua afvalverwerking. 
Het budget dat hierdoor vrijkomt, zal worden besteed aan groenonderhoud en –vernieuwing en bloemen. 
 
Koen Kerremans stelt dat de 54 euro per gezin een asociale maatregel blijft. De bijdrage van de gemeente daalt 
aanzienlijk; de inkomsten van de 54 euro zijn eveneens aanzienlijk. Wat daar tegenover staat, is minder dan een 
peulschil voor de burger. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof zegt dat de gemeente blijft bijdragen uit de gemeentekas. De 54 euro dient niet louter voor 
afvalophaling, maar eveneens voor de inrichting van het containerpark en allerhande afvalprojecten. Mensen die heel 
weinig afval hebben, hebben ook minder diftar-kosten. 
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Koen Kerremans houdt vol dat hij niet gelukkig is met de toelichting dat het vrijgekomen budget besteed zal worden aan 
groenprojecten. Hij is ervan overtuigd dat dit geld eveneens gebruikt zal worden voor andere zaken. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof verzekert Koen Kerremans dat het budget aan milieu zal worden gespendeerd. 
 
 
Schepen Stefaan Lambrechts vervoegt de zitting. 
 
14.VII. Lokale voedselproducenten uit land- en tuinbouw 
 
Vorige maand werd het (ontwerp-)klimaatactieplan voorgesteld,dat opgesteld werd naar aanleiding van het 
ondertekenen vim de burgemeestersconvenant. Jaren geleden stelde Koen Kerremans hier het groene klimaatactieplan 
voor, leuk dat dit nu eindelijk navolging krijgt. Punt 75 in het voorgestelde klimaatactieplan is het promoten van lokale 
producten, de korte keten dus. 
 
Wij stellen voor dat de gemeente uitzoekt of het mogelijk is de lokale land- en tuinbouwers een plaats te geven op de 
wekelijkse markt zodat ze hun eigen,eventueel verwerkte,producten te koop kunnen aanbieden. Onze land- en 
tuinbouwers, zowel uit de klassieke als uit de biologische sector, kunnen zo hun producten tegen een eerlijke prijs 
vermarkten, de marktbezoekers leren deze land- en tuinbouwers en hun producten kennen en we werken aan de korte 
keten. Dit alles kadert ook in het fairtrade-verhaal dat tijdens vorige gemeenteraad werd goedgekeurd. 
 
 
Schepen Willy Beullens antwoordt dat hijzelf erom bekend staat heel landbouw-minded te zijn. Elke landbouwer mag zijn 
producten op de markt verkopen, indien hij voldoet aan een aantal voorwaarden. Zo moet hij een leurkaart hebben, 
waardoor hij zelfs buiten de openbare markt, mits toestemming van het gemeentebestuur en het betalen van de 
gemeentelijke taks, ambulante handel mag drijven. Dat is wettelijk zo vastgelegd. Hetzelfde geldt voor de wekelijkse 
markt. In Berlaar is het zelfs zo dat er geen quota worden gehanteerd. In principe gelden er geen beperkingen op 
gelijkaardige producten. Schepen Willy Beulllens is voorstander van de korte keten. Zo heeft hij er bijvoorbeeld voor 
gepleit om tijdens recepties regionale producten te gebruiken. 
 
Dirk Aras vindt dit een goed initiatief, maar wil graag meer toelichting bij de verplichting die de federale overheid de 
gemeenten zou opleggen om een lokale retributie te innen. 
 
Schepen Willy Beullens verduidelijkt zijn antwoord. Wanneer de gemeente een retributie toepast, bijvoorbeeld voor de 
wekelijkse markt, is ze dit verplicht voor iedereen die op het grondgebied ambulante handel wil drijven. Er mogen geen 
uitzonderingen worden toegestaan. Indien de retributie op de markt afgeschaft zou worden, is het voor iedereen gratis. 
 
Dirk Aras merkt op dat het mogelijk is om verschillende retributietarieven vast te stellen. 
 
Schepen Willy Beullens antwoordt dat er geen uitzonderingen toegestaan mogen worden op basis van bepaalde 
artikelen.  
 
Dirk Aras repliceert dat het wel kan op basis van bepaalde organisaties. Wat wordt voorgesteld, is van een andere orde 
dan het organiseren van een markt. 
 
Schepen Willy Beullens is van oordeel dat alle ambulante handelaars onder de gemeentelijke retributie vallen. Wanneer 
men iets wil verkopen langs de openbare weg, heeft men bovendien een leurkaart nodig. 
 
Dirk Aras wil weten welke marges de gemeente heeft qua retributie. 
 
Schepen Willy Beullens antwoordt dat ambulante handel steeds onderworpen is aan de gemeentelijke retributie. Het 
bedrag kan niet worden aangepast voor een bepaalde groep. Dat is wettelijk niet toegelaten. Er bestaat een wet op de 
ambulante handel en daarnaast heeft de gemeente een reglement op de ambulante handel. Daaraan zit een 
retributiereglement gekoppeld. De marktcommissie geeft hierover advies. 
 
Dirk Aras wil deze wetgeving graag bezorgd krijgen. 
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Koen Kerremans vat de discussie samen door te stellen dat een variatie qua retributie zou toelaten om sturend te 
werken. Nu is de situatie zo dat elke handelaar dezelfde retributie betaalt. 
 
Schepen Willy Beullens bevestigt dit. 
 
 
Raadsleden François De Bakker en John Steurs: 
 
14.VIII. Openheid van bestuur 
 
Het gemeentedecreet formuleert het als volgt: "De gemeenten verzekeren een burgemabije, democratische, 
transparante en doelmatige uitoefening van de gemeentelijke bevoegdheden. Ze betrekken de inwoners zo veel 
mogelijk bij het beleid en zorgen voor openheid van bestuur." 
Deze openheid van bestuur is in Berlaar ver te zoeken. Deze problematiek werd reeds door verschillende 
oppositiepartijen aangeklaagd, en er is nog steeds geen verbetering. 
 
Een paar voorbeelden : 
 
Verslagen van het schepencollege verschijnen weken na het desbetreffende schepencollege op het extranet  En dan, 
plotseling op maandag 12 oktober 2015 om 08:26 verschijnen de verslagen van de vijfvorige schepencolleges. 
Waarom kan het verslag niet direct na goedkeuring op het extranet gezet worden? 
De gemeenteraadsleden moeten zoeken naar verslagen op het extranet 
Waarom geen eenvoudig mailtje naar de gemeenteraadsleden met de nieuwe items op het extranet of het verslag zelf? 
De verslagen van het MAT zijn blijkbaar enkel raadpleegbaar na aanvraag via een speciaal formulier. Waarom worden 
deze niet op het extranet gezet? De uitleg die we van de administratie kregen namelijk "De items die in het MAT 
besproken worden gaan over het dagelijks bestuur waarvoor de secretaris en het schepencollege bevoegd is " is een 
drogreden om er voor te zorgen dat de gemeenteraadsleden niet in de potten zouden kunnen kijken. 
Op welke wet of decreet is deze regel gebaseerd? Concreet artilcel en citaat uit die wettekst graag. 
 
De uitleg dat er aan een nieuw extranet gewerkt wordt of er nieuwe software is aangekocht en dat dan alles beter en 
transparanter  zal verlopen is een uitleg die we al een aantal maanden geleden gekregen hebben. 
Als er eens om de x weken verslagen gepubliceerd worden op het huidige extranet, kan dit ook perfect direct nadat het 
verslag is goedgekeurd. 
In het verleden werden de verslagen per mail verstuurd, een mail sturen naar een gedefmieerde lijst van gebrulleers 
neemt maximum een minuut in beslag. Waarom is dit afgeschaft? 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er af en toe ‘mandaatcolleges’ worden gehouden, heel korte zittingen 
met bepaalde kleine punten, waarin geen verslagen worden goedgekeurd. Dat gebeurt pas op het eerstvolgende ‘echte’ 
college. Dat was bijvoorbeeld het geval voor de colleges van 10 september, 15 september en 17 september, waarvan de 
verslagen pas werden goedgekeurd op 24 september. Een paar dagen later werden deze op het extranet gepubliceerd, 
waardoor er een vertekend beeld kan ontstaan. Er wordt zo snel mogelijk gewerkt, zodat de raadleden alles kunnen 
opvolgen via de verschillende items op het extranet. In de toekomst zal dit verbeteren via de nieuw aangekochte 
software, die nu volop in testfase zit. In de loop van het najaar zal het college dit eerst uitgebreid gebruiken om daarna 
uit te breiden naar de gemeenteraad. Dit systeem werkt al goed in verschillende gemeenten. De verslagen van het MAT 
hoeven niet op het extranet, maar ze zijn uiteraard wel beschikbaar voor inzage. Het MAT gaat om de uitvoerende 
zaken, die toekomen aan het schepencollege. De vroegere mailings waren evenmin doeltreffend, aangezien iedereen 
dan geacht werd om een eigen structuur op te zetten. Op dit ogenblik zijn alle verslagen terug te vinden op het extranet. 
 
Ronny Van Thienen merkt op dat het allemaal eenvoudiger zou moeten. Zo ontbreekt er bijvoorbeeld een goede 
zoekfunctie. 
 
Burgemeester Walter Horemans beaamt dat. Er is beterschap op komst. 
 
Ronny Van Thienen is verontwaardigd over het feit dat de deelnemers aan bepaalde vergaderingen slechts één dag van 
tevoren een uitnodiging in hun bus vinden. Soms komt de uitnodiging zelfs een dag te laat toe! De uitnodigingen moeten 
minimaal één week van tevoren bezorgd worden. 
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Burgemeester Walter Horemans vindt dit een terechte opmerking. 
 
Leen Janssens illustreert bovenstaande opmerking door de uitnodiging voor de toelichting over het bomenbeheerplan op 
30 september, die pas op 29 september aan de deelnemers werd bezorgd. Planning is cruciaal. 
 
 
15. Aktename van ontslag van Willy Beullens als schepen 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 48 betreffende aktename van ontslag; 

Gelet op het schrijven d.d. 14 september 2015 van de heer Willy Beullens waarbij deze zijn ontslag meedeelt als 
schepen vanaf 20 oktober 2015; 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

Neemt akte van het ontslag als schepen ingediend door de heer Willy Beullens vanaf 20 oktober 2015. 

16. Aanstelling van mevrouw Suzanne Put ter vervanging van schepen Willy Beullens 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 44; 45, 46 en 50; 

Gelet op de raadsbeslissing d.d. 2 januari 2013 (punt 5) betreffende de verkiezing van de schepenen van een 
gezamenlijke voordachtsakte; 

Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen melding maakt van de einddatum 
van een schepenmandaat van de vijfde schepen en melding maakt van diegene die hem zal opvolgen voor de 
resterende duurtijd van het mandaat, zijnde: 

Naam kandidaat-schepen Mandaat Einddatum Naam opvolger 

Willy Beullens Vijfde schepen 31/12/2015 Suzanne Put 

 

Gelet op het ontslag van de heer Willy Beullens ingediend op 14 september 2015 dat ingaat vanaf 20 oktober 2015; 

Gelet op artikel 50 § 1 van het gemeentedecreet dat bepaalt dat “Indien het mandaat eindigt voor de einddatum vermeld 
in de akte of indien de persoon die in de akte van voorddracht werd vermeld als zijnde de persoon die de schepen zou 
opvolgen, zijn mandaat niet opneemt, neemt de eerstvolgende opvolger vervroegd het mandaat op. 

Overwegende dat mevrouw Suzanne Put in de voordrachtsakte werd opgenomen als opvolger van de heer Willy 
Beullens; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van de vervroegde opname van het schepenmandaat door mevrouw Suzanne Put die 
als opvolger werd aangeduid in de ontvankelijk verklaarde voordrachtsakte. 

Artikel 2 
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De gemeenteraad neemt akte van eedaflegging in de handen van de burgemeester van volgende eed “Ik zweer de 
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” van raadslid Suzanne Put die haar schepenmandaat vanaf heden 
zal opnemen. 

17. Aktename ontslag van Suzy Put als politieraadslid en opvolging door Willy Beullens 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 2 januari 2013 (punt 8) houdende de verkiezing van de leden van de politieraad waarbij 
mevrouw Suzy Put werd verkozen tot effectief lid van de politieraad met als opvolger Willy Beullens; 
 
Gelet op de ontslagbrief d.d. 5 oktober 2015 van mevrouw Suzy Put als politieraadslid vanaf 20 oktober 2015 ingevolge 
haar eedaflegging als schepen; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van schepen Suzy Put als politieraadslid. 
 
Artikel 2 
Opvolger Willy Beullens zal vanaf heden zetelen als effectief lid in de politieraad. 
 
18. Lokaal Overleg Kinderopvang – aanstelling politiek vertegenwoordiger voor CD&V 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op de raadsbeslissing d.d. houdende de goedkeuring van het lokaal beleidsplan kinderopvang 2008-2013 waarin 
alle leden van de raad Lokaal Overleg Kinderopvang werden benoemd; 

Gelet op het feit dat het gemeentebestuur een afgevaardigde per politieke fractie dient aan te duidend om te zetelen 
namens het gemeentebestuur in de adviesgroep Lokaal Overleg Kinderopvang; 

Gelet op de raadsbeslissing d.d. 16 april 2013 (punt 7) waar mevrouw Suzy Put afgevaardigd wordt voor de CD&V-
fractie; 

Gelet op het schrijven d.d. 5 oktober 2015 van mevrouw Suzy Put waar zij haar ontslag indient als afgevaardigde van de 
CD&V; 

Gelet op het schrijven d.d. 5 oktober 2015 van de heer Willy Beullens waarbij hij zich kandidaat stelt als afgevaardigde 
van de CD&V; 

Gaat over tot de geheime stemming betreffende de aanduiding in het Lokaal Overleg Kinderopvang die volgend 
resultaat oplevert: 

Gaat over tot de geheime stemming; 

Er nemen 18 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 18 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Willy Beullens bekomt 16 ja-stemmen; 
Er worden 2 blanco-stemmen uitgebracht; 

BESLUIT 

Artikel 1 
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De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van mevrouw Suzy Put als afgevaardigde van CD&V. Zij zetelt vanaf 
heden in het LOK als schepen van jeugd en gezin. 

Artikel 2 

De heer Willy Beullens wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger voor CD&V in het Lokaal Overleg 
Kinderopvang tot en met 31 december 2018: 

19. Beheersorgaan van de Gem. Openbare Bibliotheek - ontslag en aanduiding nieuw lid 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd 
wordt; 
 
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact; 
 
Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid zoals 
gewijzigd; 
 
Gelet op het raadsbesluit van 28 februari 1995 houdende keuze beheersformule voor Gem. Openbare Bibliotheek; 
 
Gelet opde raadsbeslissing d.d. 16 april 2013 (punt 4) houdende de aanduiding leden van het beheersorgaan van de 
Gem. Openbare Bibliotheek; 
 
Gelet op het schrijven d.d. 5 oktober 2015 van mevrouw Suzy Put waarin zij haar ontslag als lid van het beheersorgaan 
van de bibliotheek meedeelt; 
 
Gelet op het schrijven van de heer Willy Beullens d.d. 5 oktober 2015 waarin hij zich kandidaat stelt om te zetelen in het 
beheersorgaan van de Gem. Openbare Bibliotheek als afgevaardigde van CD&V; 
 
Gaat over tot de geheime stemming; 
 
Er nemen 18 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 18 stembrieven in de stembus worden gevonden; 
 
Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Willy Beullens bekomt.16  ja-stemmen; 
Er worden 2 blanco-stemmen uitgebracht; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van mevrouw Suzy Put. 
 
Artikel 2 
De heer Willy Beullens wordt aangeduid om te zetelen in het beheersorgaan van de Gemeentelijke Openbare 
Bibliotheek als afgevaardigde van CD&V. 
 
20. Commissie openbare werken – ontslag en aanstelling nieuw lid 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op artikel 39 van het gemeentedecreet betreffende de bepalingen rond het oprichten van een 
gemeenteraadscommissie; 
 
Gelet op het raadsbesluit van 19 februari 2013 (punt 25) houdende de aanduiding van de leden van de commissie 
openbare werken; 
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Gelet op het schrijven ingekomen op 5 oktober 2015 van mevrouw Suzy Put betreffende haar ontslag als lid van de 
commissie openbare werken; 
 
Gelet op de akte van voordracht van 6 oktober 2015 door de CD&V-fractie ingediend, waarin zij de heer Willy Beullens 
voordragen als nieuw lid voor de commissie openbare werken; 
 
Overwegende dat de ingediende akte van voordracht ontvankelijk is; 
 
Gaat derhalve over tot aanduiding van een nieuw lid van de commissie openbare werken; 
 

BESLUIT EENPARIG 
Artikel 1 
 
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van raadslid Suzy Put als lid van de commissie openbare werken. 
 
Artikel 2 
 
De heer Willy Beullens wordt aangesteld als lid van de commissie openbare werken voor de CD&V-fractie. 
 
21. Begrotingscommissie – ontslag en aanstelling nieuw lid 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op artikel 39 van het gemeentedecreet betreffende de bepalingen rond het oprichten van een 
gemeenteraadscommissie; 
 
Gelet op het raadsbesluit van 19 februari 2013 (punt 25) houdende de aanduiding van de leden van de commissie 
openbare werken; 
 
Gelet op het schrijven ingekomen op 5 oktober 2015 van mevrouw Suzy Put betreffende haar ontslag als lid van de 
begrotingscommissie; 
 
Gelet op de akte van voordracht van 6 oktober 2015 door de CD&V-fractie ingediend, waarin zij de heer Willy Beullens 
voordragen als nieuw lid voor de begrotingscommissie; 
 
Overwegende dat de ingediende akte van voordracht ontvankelijk is; 
 
Gaat derhalve over tot aanduiding van een nieuw lid van de begrotingscommissie; 

 
BESLUIT EENPARIG 

 
Artikel 1 
 
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van raadslid Suzy Put als lid van de begrotingscommissie. 
 
Artikel 2 
 
De heer Willy Beullens wordt aangesteld als lid van de begrotingscommissie voor de CD&V-fractie. 
 
22. Deontologische commissie – ontslag en aanstelling nieuw lid 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op artikel 39 van het gemeentedecreet betreffende de bepalingen rond het oprichten van een 
gemeenteraadscommissie; 
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Gelet op het raadsbesluit van 19 februari 2013 (punt 25) houdende de aanduiding van de leden van de commissie 
openbare werken; 
 
Gelet op het schrijven ingekomen op 5 oktober 2015 van mevrouw Suzy Put betreffende haar ontslag als lid van de 
deontologische commissie; 
 
Gelet op de akte van voordracht van 6 oktober 2015 door de CD&V-fractie ingediend, waarin zij de heer Willy Beullens 
voordragen als nieuw lid voor de deontologische commissie; 
 
Overwegende dat de ingediende akte van voordracht ontvankelijk is; 
 
Gaat derhalve over tot aanduiding van een nieuw lid van de deontologische commissie; 

 
BESLUIT EENPARIG 

 
Artikel 1 
 
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van raadslid Suzy Put als lid van de deontologische commissie. 
 
Artikel 2 
 
De heer Willy Beullens wordt aangesteld als lid van de deontologische commissie voor de CD&V-fractie. 
 
23. Verkeerscommissie – ontslag en aanstelling nieuw lid 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op artikel 39 van het gemeentedecreet betreffende de bepalingen rond het oprichten van een 
gemeenteraadscommissie; 
 
Gelet op het raadsbesluit van 19 februari 2013 (punt 22) houdende de aanduiding van de leden van de 
verkeerscommissie; 
 
Gelet op het schrijven ingekomen op 5 oktober 2015 van mevrouw Suzy Put betreffende haar ontslag als lid van de 
verkeerscommissie; 
 
Gelet op de akte van voordracht van 6 oktober 2015 door de CD&V-fractie ingediend, waarin zij de heer Willy Beullens 
voordragen als nieuw lid voor de verkeerscommissie; 
 
Overwegende dat de ingediende akte van voordracht ontvankelijk is; 
 
Gaat derhalve over tot aanduiding van een nieuw lid van de verkeerscommissie; 

 
BESLUIT EENPARIG 

 
Artikel 1 
 
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van raadslid Suzy Put als lid van de verkeerscommissie. 
 
Artikel 2 
 
De heer Willy Beullens wordt aangesteld als lid van de verkeerscommissie voor de CD&V-fractie. 
 
24. Aanduiding voorzitter verkeerscommissie 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
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Gelet op artikel 39 van het gemeentedecreet betreffende de bepalingen rond het oprichten van een 
gemeenteraadscommissie; 
 
Gelet op het raadsbesluit van heden (punt 23) houdende ontslag en aanstelling van de heer Willy Beullens als lid van de 
verkeerscommissie; 
 
Overwegende dat uit de leden van de verkeerscommissie een voorzitter moet worden aangeduid; 
 
Overwegende dat de voorzitter geen lid mag zijn van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Gaat bij geheime stemming over tot aanduiding van de voorzitter van de verkeerscommissie; 
 
Er nemen 18 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 18 stembrieven in de stembus worden gevonden; 
 
Gelet op de uitslag van de stemming; 
Willy Beullens bekomt 12 ja-stemmen; 
Leen Janssens bekomt 6 ja-stemmen: 

 
BESLUIT 

 
Enig artikel  
 
De heer Willy Beullens wordt aangeduid als voorzitter van de verkeerscommissie. 
 
25. Commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden – ontslag en aanstelling nieuw lid 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op artikel 39 van het gemeentedecreet betreffende de bepalingen rond het oprichten van een 
gemeenteraadscommissie; 
 
Gelet op het raadsbesluit van 19 februari 2013 (punt 22) houdende de aanduiding van de leden van de commissie 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden; 
 
Gelet op het schrijven ingekomen op 5 oktober 2015 van mevrouw Suzy Put betreffende haar ontslag als lid van de 
commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden; 
 
Gelet op de akte van voordracht van 6 oktober 2015 door de CD&V-fractie ingediend, waarin zij de heer Willy Beullens 
voordragen als nieuw lid voor de commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden; 
 
Overwegende dat de ingediende akte van voordracht ontvankelijk is; 
 
Gaat derhalve over tot aanduiding van een nieuw lid van de commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden; 

 
BESLUIT EENPARIG 

 
Artikel 1 
 
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van raadslid Suzy Put als lid van de commissie intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden. 
 
Artikel 2 
 
De heer Willy Beullens wordt aangesteld als lid van de commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor de 
CD&V-fractie. 
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26. Aanduiding voorzitter commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op artikel 39 van het gemeentedecreet betreffende de bepalingen rond het oprichten van een 
gemeenteraadscommissie; 
 
Gelet op het raadsbesluit van heden (punt 25) betreffende het ontslag van raadslid Suzy Put en de aanduiding van de 
heer Willy Beullens als lid van de commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden; 
 
Overwegende dat uit de leden van de commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden een voorzitter moet 
worden aangeduid; 
 
Overwegende dat de voorzitter geen lid mag zijn van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Gaat bij geheime stemming over tot aanduiding van de voorzitter van de commissie intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden; 
 
Er nemen 18 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 18 stembrieven in de stembus worden gevonden; 
 
Gelet op de uitslag van de stemming; 
Willy Beullens bekomt 12 ja-stemmen; 
Swa De Bakker bekomt 5 ja-stemmen; 
Leen Janssens bekomt 1 ja-stem; 

 
BESLUIT 

 
Enig artikel  
 
De heer Willy Beullens wordt aangeduid als voorzitter van de commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 
 
27. Regionaal Landschap Rivierenland – ontslag en aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het raadsbesluit van 17 juni 2008 houdende toetreding tot het Regionaal Landschap Nete-Dijle-Rupel met 
goedkeuring van de doelstellingen, ontwerpstatuten en financiële inbreng; 

Gelet op de raadsbeslissing d.d. 26 maart 2013 (punt 16) houdende de aanduiding van de heer Willy Beullens als 
plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering; 

Gelet op het schrijven d.d. 5 oktober 2015 van schepen Willy Beullens houdende zijn ontslag als plaatsvervangend 
afgevaardigde van Regionaal Landschap Rivierenland; 

Gaat over tot de geheime stemming; 

Er nemen 18 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 18 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 

Suzy Put bekomt 12 ja-stemmen; 

Lies Ceulemans bekomt 6 ja-stemmen; 

BESLUIT 

Artikel 1 
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De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van de heer Willy Beullens als plaatsvervangend afgevaardigde in de 
algemene vergadering van het Regionaal Landschap Rivierenland. 

Artikel 2 

Mevrouw Suzy Put wordt aangeduid als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van het Regionaal 
Landschap Rivierenland tot herroeping van haar mandaat en uiterlijk tot 31 december 2018. 

28. Resoc – ontslag en aanduiding nieuwe afgevaardigde 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 19 februari 2013 (punt 61) tot aanduiding van de heer Willy Beullens als afgevaardigde 
van de gemeente; 
 
Gelet op het schrijven d.d. 5 oktober 2015 houdende het ontslag van de heer Willy Beullens als afgevaardigde van de 
gemeente in Resoc; 
 
Gaat over tot de geheime stemming; 
 
Er nemen 18 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 18 stembrieven in de stembus worden gevonden; 
 
Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Suzy Put bekomt 12 ja-stemmen; 
Ronny Van Thienen bekomt 6 ja-stemmen; 

 
BESLUIT 

 
Artikel 1 
 
De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van de heer Willy Beullens als afgevaardigde in Resoc. 
 
Artikel 2 
 
Mevrouw Suzy Put wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Berlaar voor de Algemene Vergadering 
van Resoc. 
 
29. Vzw ERSV Provincie Antwerpen – ontslag en aanduiding nieuwe afgevaardigde 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende 
regionale samenwerkingsverbanden (ERSV), de regionale sociale-economische overlegcomités (RESOC) en de sociaal-
economische raden van de regio SERR; 
 
Gelet op de decretale basis via het betreffende decreet, waardoor het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking niet van toepassing is; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 26 maart 2013 (punt 18) tot toetreding bij vzw ERSV Provincie Antwerpen en de 
aanduiding van de heer Willy Beullens als afgevaardigde van de gemeente; 
 
Gelet op het schrijven d.d. 5 oktober 2015 houdende het ontslag van de heer Willy Beullens als afgevaardigde van de 
gemeente in de vzw ERSV Provincie Antwerpen; 
 
Gaat over tot de geheime stemming; 
 
Er nemen 18 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 18 stembrieven in de stembus worden gevonden; 
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Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Suzy Put bekomt 12 ja-stemmen; 
Koen Kerremans bekomt 6 ja-stemmen; 

 
BESLUIT 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van de heer Willy Beullens als afgevaardigde in vzw ERSV Provincie 
Antwerpen. 
 
Artikel 2 
Mevrouw Suzy Put wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Berlaar voor de Algemene Vergadering 
van vzw ERSV Provincie Antwerpen. 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 21.45 uur. 
 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 

_____________________________ 
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