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GEMEENTERAAD D.D. 16 FEBRUARI 2016 
 

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

Nadine BOEKAERTS, schepenen 
 Dirk ARAS, Willy BEULLENS, Lies CEULEMANS, Swa DE BAKKER, Rita DECKERS, Artur ISSAEV, 

Leen JANSSENS, Koen KERREMANS, Rudy NUYENS John STEURS, Silvain VERTOMMEN en Maria 
VERVLOET, raadsleden 
Anja NEELS, gemeentesecretaris  
 

Verontschuldigd: Christophe DE BACKERE en Ronny van Thienen, raadsleden 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20 uur. 
 

OPENBARE ZITTING 
 
1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 19 januari 2016 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 19 januari 2016 wordt het verslag met eenparigheid van 
stemmen goedgekeurd. 
 
2. Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budgetwijziging 1 dj 2016 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op art 147 van het gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat de aanpassing van het meerjarenplan een bevoegdheid 
is  van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 23 oktober 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het ministerieel besluit 26 november 2012  tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot 
vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 d.d. 10 mei 2013 houdende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-
2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 d.d. 6 september 2013 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus"; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 d.d. 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en 
beheerscyclus; 
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Gelet op de omzendbrief BB 2014/4 d.d. 08 september 2014 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen (2014-
2019) en de budgettering (budget 2015); 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2015/2 d.d. 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 
en de budgetten 2016; 

Gelet op de voorgestelde aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
 

BESLUIT met 12 ja-stemmen bij 7 onthoudingen 

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

Onthoudingen: Lies Ceulemans, Rudy Nuyens, Dirk Aras, Swa De Bakker, John Steurs, Koen Kerremans, Leen 
Janssens 

Dirk Aras refereert naar de vroegere ‘begrotingen’, waarin er geen verschuivingen mogelijk waren, maar waarin er 
schrappingen van bepaalde geplande werken in buitengewoon onderhoud moesten gebeuren indien er zich 
aanpassingen opdrongen. Hij concludeert dat er ook nu dus bepaalde oorspronkelijk geplande werken geannuleerd 
worden. 

Schepen Stefaan Lambrechts licht toe dat een deel van de verschoven kredieten bij niet-volledige benutting terug zal 
vloeien naar het buitengewoon onderhoud. Voor de rest zal dit onderhoud inderdaad aangepast moeten worden, tenzij 
er nog elders krediet kan worden verschoven. Dit zal duidelijker worden tijdens de tweede budgetwijziging. 

Dirk Aras wil weten wat dit buitengewoon onderhoud allemaal bevat. 

Schepen Stefaan Lambrechts verklaart dat het gaat om asfaltering, betonplaten, … m.a.w. het onderhoud van de 
wegen, waarvoor jaarlijks budgetten worden voorzien. In theorie ‘sneuvelt’ een deel van dit onderhoud door de 
uitgevoerde verschuiving, maar dit wordt opnieuw geëvalueerd n.a.v. de tweede budgetwijziging. 

Dirk Aras merkt nog op dat het vroeger mogelijk was om exact te benoemen wat er sneuvelde. In de BBC-werkwijze kan 
dat niet specifiek benoemd worden. 

Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat er vroeger eveneens meerdere budgetwijzigingen per jaar werden 
doorgevoerd. Hij is van oordeel dat dit niet wezenlijk verschilt van de huidige situatie. 

Dirk Aras is het hiermee niet eens. Vroeger werden er budgetten per straat ingeschreven. 

Schepen Stefaan Lambrechts zegt dat er in de meerjarenplanning jaarlijks een globaal krediet wordt voorzien voor 
onderhoud. Daarna wordt er telkens een bestek opgemaakt en wordt er bepaald welke straten worden aangepakt. Dat 
gebeurt echter niet bij de opmaak van het budget. Deze werkwijze is niet veranderd tegenover vroeger. De 
kredietaanpassingen gebeuren nu echter via verschuivingen, waar er vroeger telkens een budgetwijziging nodig was. 

Koen Kerremans vraagt waarom de begrotingscommissie niet werd samengeroepen n.a.v. deze budgetwijziging. Het 
gaat nu om een kleine wijziging, maar de volgende wijzigingen worden reeds aangekondigd. Hij is van oordeel dat dit 
beter in een consistent geheel wordt gegoten waarover de begrotingscommissie kan debatteren. 
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Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat de noodzaak om een budgetwijziging door te voeren en de omvang van 
dergelijke wijziging veel kleiner is dan vroeger, omdat er heel veel kan worden opgevangen via interne 
kredietverschuivingen. Een budgetwijziging betekent heel wat werk voor de administratie. Het ging nu om een dringende 
rechtzetting, die echter geen stof genoeg bevatte om een samenkomst van de begrotingscommissie te rechtvaardigen. 
De BBC-werkwijze stelt ons in staat om flexibeler te werken dan vroeger, maar heeft als keerzijde dat de informatie 
beperkter blijft. 

Burgemeester Walter Horemans belooft een begrotingscommissie samen te roepen wanneer er voldoende stof is tot 
discussie. 

Dirk Aras heeft de burgemeestersenquête van VVSG nauwkeurig bestudeerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de 
burgemeesters in globo van mening zijn dat het college en de administratie zich bezig houden met het beleid en dat er 
na de voornaamste stakeholders ook nog ergens een gemeenteraad is, die in feite weinig in de pap te brokken heeft. 

Burgemeester Walter Horemans repliceert dat de recente inspiratiedag van Achtkant duidelijk naar voor heeft gebracht 
dat Berlaar op heel veel vlakken vooruitstrevend is en dat de andere gemeenten veel minder informatie ter beschikking 
stellen aan de raadsleden. 

Enig artikel  

Keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budgetwijziging 1 dj 2016 goed. 
 
3. Goedkeuring budgetwijziging 1 dj. 2016 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 23 oktober 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het ministerieel besluit 26 november 2012  tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot 
vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 d.d. 10 mei 2013 houdende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-
2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 d.d. 6 september 2013 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus"; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 d.d. 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en 
beheerscyclus; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2014/4 d.d. 08 september 2014 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen (2014-
2019) en de budgettering (budget 2015); 
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Gelet op de omzendbrief BB 2015/2 d.d. 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 
en de budgetten 2016; 

Gelet op de voorgestelde budgetwijziging 1 dj 2016; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
 

BESLUIT met 12 ja-stemmen bij 7 onthoudingen 

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

Onthoudingen: Lies Ceulemans, Rudy Nuyens, Dirk Aras, Swa De Bakker, John Steurs, Koen Kerremans, Leen 
Janssens 

 
Enig artikel 
Keurt de bijgevoegde budgetwijziging 1 dj  2016 goed. 
 
4. BBC – budget 2015 – eindrapportering 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 d.d. 6 september 2013 betreffende “Digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus”; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 d.d. 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en 
beheerscyclus; 
 
Gelet op de omzendbrief 2014/3 d.d. 28 maart 2013 betreffende “Kwartaalrapportering en andere Europese 
rapporteringsverplichtingen”; 
 
Gelet op het goedgekeurde budget 2015; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Schepen Stefaan Lambrechts behandelt dit samen met punt 9.II.2. Hij licht toe dat het decreet voorziet in een 
beleidsplan met acties, waaraan financiële middelen worden gekoppeld. Daarnaast moet er worden opgevolgd hoe de 
uitvoering van de acties vordert. Dat zit ingebakken in het BBC-stramien. In Berlaar verloopt dit via indicatoren, omdat 
het een goede manier is om het geheel te monitoren. Op dat vlak werd de afgelopen jaren heel wat degelijk werk 
verricht. Uiteraard zijn er steeds verbeteringen mogelijk. Die hebben we zelf ook al gedetecteerd, waardoor de 
indicatoren in de loop van oktober-november werden bijgestuurd. Dat wordt merkbaar n.a.v. de eerste 
kwartaalrapportering van 2016. Zo werden alle indicatoren op basis van de bestedingsgraad van middelen systematisch 
aangepast. Dat leidde immers soms tot perverse resultaten, wanneer bijvoorbeeld een zuinige besteding resulteerde in 
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een rood knipperlicht. Een concreet voorbeeld hiervan is actie 3.1.8.6 van de bibliotheek met in 2015 als indicator de 
bestedingsgraad van de aankoop van boeken. In 2016 is de indicator bij deze actie gebaseerd op een 
publieksbevraging, wat inhoudelijk een beter beeld geeft over de kwaliteit van de bibliotheekwerking. De monitoring en 
rapportering blijft echter een zaak van jaarlijkse verfijning en bijsturing. Al bij al staan we in Berlaar reeds heel ver op dit 
vlak. 

Dirk Aras is van oordeel dat de indicatoren de werkelijke situatie niet weergaven, waardoor een bijsturing nodig was. 

Schepen Stefaan Lambrechts beaamt dat. Die bijsturing is dan ook gebeurd, maar verdere verfijningen blijven steeds 
mogelijk. Hij voegt eraan toe dat dit ook vooral een intern instrument is dat gebruikt wordt door de 
actieverantwoordelijken als houvast bij de uitvoering van hun acties. 

Dirk Aras vraagt of zijn indruk correct is dat alle indicatoren op basis van bestedingsgraad werden opgemaakt. 

Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat dat zeker niet het geval is; er zijn ook heel veel andere indicatoren. 

Dirk Aras beweert dat hij dit niet kan opmaken uit de rapporten. Hij kan niet voldoende details consulteren om uit te 
maken waar bepaalde acties op vastlopen. 

Schepen Stefaan Lambrechts licht toe dat alle verklaringen per actie te consulteren zijn. Onder de kleurindicatie is bij 
een oranje of een rood knipperlicht ook de verklaring opgenomen. 

Secretaris Anja Neels vult aan dat er een specifiek rapport ‘detailgrafiek acties’ ter beschikking wordt gesteld. In dit 
rapport vinden de raadsleden alle acties terug met de uitgeschreven indicator, de streefwaardes per kwartaal en de 
verklaring indien een streefwaarde niet gehaald wordt. 

Dirk Aras vindt het niet evident om alle rapporten naast elkaar te leggen om de juiste conclusies te trekken. 

Burgemeester Walter Horemans rondt af door te zeggen dat er steeds vragen kunnen worden gesteld. 

Enig artikel 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de eindrapportering van het budget 2015. 
 
5. Fietspaden N10 – aanstelling Igemo voor onderhandelingen grondinnemingen – (1419-004-002-002-002-0200-
22498207) 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 15 april 2008 waar de samenwerkingsovereenkomst “aanleg van fietspad 
langs gewestweg N10 door lokale overheden – module 13” tussen gemeenten Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar werd 
goedgekeurd; 
Gelet op de onteigeningsplannen dd. 22 december 2014 opgemaakt door Arcadis Belgium NV; 
Gelet op het bijgevoegde voorstel voor het voeren van de onderhandelingen bij de grondinnemingen ten behoeve van 
het fietspadenproject N10, opgemaakt door Igemo; 
Overwegende dat de onderhandelingen zullen gebeuren op basis van een uniforme werkwijze in samenspraak met de 
dienst vastgoedtransacties en de gemeente Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar; 
Gelet dat deze opdracht kan toegewezen worden aan Igemo op basis van het contract in bijlage; dat de “in-house-
theorie” van toepassing is, zoals bepaald in het Teckal-arrest van het Europees Hof van Justitie C-107/98,1999; 
Gelet dat de uitgave gesubsidieerd wordt door AWV volgens de afgesloten koepelovereenkomst; dat de gemeente deze 
kosten dient te prefinancieren; 
Gelet dat Igemo de uitgave hieraan verbonden raamt op 46.953 euro exclusief BTW en 56.813 euro inclusief BTW; 
Overwegende dat het budget voorzien werd op registratiesleutel 1419-004-002-002-002-0200-22498207; 
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Gelet op het visum nr 3P/2016/03 d.d. 11/02/2016; 
Gelet op het gemeentedecreet en de andere decretale, wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het contract en de raming opgesteld door Igemo voor een bedrag van 46.953 euro 
exclusief BTW en 56.813 euro inclusief BTW. 
 
Artikel 2 
Igemo wordt aangesteld om de onderhandelingen bij de grondinnemingen ten behoeve van het fietspadenproject N10 te 
voeren voor gemeente Berlaar. 
 
Artikel 3 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget  van 2016, op registratiesleutel 1419-
004-002-002-002-0200-22498207. 
 
6. Onderhoudswerken wegenis - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze (1419-004-003-001-003-0200-
22403017) 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het 
bestuurlijk toezicht.; 
 
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 24; 
 
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; 
 
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, inzonderheid artikel 5, § 2; 
 
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek “Onderhoudswerken wegenis” werd opgesteld door de 
ontwerper, Gowaco, Sint Gummarusstraat 7 te 2520 Emblem; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 317.082,10  excl. btw of € € 383.354,34 incl. 21% 
btw waarvan € 10.478,30  excl. btw ten laste is van gemeente Putte; 
 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; 
 
Overwegende dat het een samengevoegde opdracht betreft waarbij het aangewezen is dat Gemeente Berlaar de 
procedure zal voeren en in naam van gemeente Putte bij de gunning van de opdracht zal optreden; 
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Overwegende dat gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke administratieve vereenvoudiging aangezien 2 
straten namelijk Leemputten en Kegelstraat zowel op grondgebied Berlaar als grondgebied Putte liggen en de 
gemeentegrens in het midden van de weg gelegen is; 
 
Gelet op de beslissing van het schepencollege van Putte van 1 februari 2016 waarin Putte het bestek en de wijze van 
gunning goedkeurt en Berlaar aanduidt om het aandeel van Putte te gunnen voor Leemputten en Kegelstraat; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget  van 2016, op budgetcode 
GEM/22403017/0200 (actie 1419/004/003/001/003) en dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 
 
Overwegende dat voor de herhalingsopdracht in het bestek de mogelijkheid aanwending van de 
onderhandelingsprocedure zonder naleving van bekendmakingsregels in het geval van art. 26§1,2°,b wordt toepasselijk 
gesteld.  De gunning van de herhalingsopdrachten moet binnen de 3 jaar na de sluiting van de oorspronkelijke opdracht 
gebeuren. 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Onderhoudswerken wegenis”, opgesteld 
door de ontwerper, Gowaco, Sint Gummarusstraat 7 te 2520 Emblem. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 
bedraagt € 317.082,10  excl. btw of € € 383.354,34 incl. 21% btw.   
 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 
 
Artikel 3 
Gemeente Berlaar wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van gemeente Putte bij de gunning van 
de opdracht op te treden. 
 
Artikel 4 
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee verantwoordelijk 
voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht. 
 
Artikel 5 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen. 
 
Artikel 6 
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau via e-Notification. 
 
Artikel 7 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien op registratiesleutel 1419-004-003-001-003-0200-22403017 
 
7. Adviesverlening m.b.t. verlenen principieel akkoord door de deputatie m.b.t. het perceel, J.B. Coomansstraat 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

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

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, meer bepaald op artikel  5.6.6. §2, dat stelt dat een 
stedenbouwkundige vergunning  voor het bouwen van woningen of een verkavelingsvergunning voor woningbouw kan 
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worden afgeleverd  voor een perceel gelegen in woonuitbreidingsgebied, indien de aanvrager beschikt over een 
principieel akkoord van de deputatie; 

Overwegende dat voornoemd artikel verder stelt dat de deputatie, op basis van een advies van de gemeenteraad, in een 
principieel akkoord bevestigt  dat de vooropgestelde ontwikkeling kan ingepast worden in het lokaal woonbeleid zoals 
vormgegeven in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan; 

Overwegende dat het betrokken artikel tenslotte het betrokken gemeentebestuur ertoe verplicht om binnen het jaar na 
het verkrijgen van het principieel akkoord een RUP terzake op te maken; 

Gelet op de schriftelijke adviesvraag d.d. 23 november 2015 (ontvangen 27 november 2015) van het provinciebestuur in 
het kader van de aanvraag tot principieel akkoord conform artikel 5.6.6. §2 van de Codex voor een perceel gelegen in de 
J.B. Coomansstraat, kad. gekend 1e afdeling sectie D nr. 44 s en volgens het bij KB van 5 augustus 1976 goedgekeurd 
gewestplan Mechelen gelegen is in woonuitbreidingsgebied;  

Overwegende dat de gemeenteraad hierover een advies dient uit te brengen binnen de 90 dagen na ontvangst van de 
adviesaanvraag, zo niet mag aan de adviesverplichting worden voorbij gegaan; 

Gelet op het ruimtelijk structuurplan Berlaar, goedgekeurd door de deputatie op 28 januari 2010, meer bepaald op het 
richtinggevend gedeelte voor de gewenste  woonstructuur en de daarin beschreven ontwikkelingsperspectieven voor de 
woonuitbreidingsgebieden; 

Overwegende dat hierin de woonuitbreidingsgebieden ‘Doel’ en ‘Brassoi’ vanwege hun ligging vlakbij de kern van de 
gemeente met alle centrumvoorzieningen als ‘prioritair aan te snijden’ worden aangeduid, weliswaar na het voorzien van 
de nodige compensatie van reeds bestaand woongebied; 

Overwegende dat het woonuitbreidingsgebied ‘Doel’ ondertussen reeds werd aangesneden en ingevuld d.m.v. het 
bijzonder plan van aanleg nr. 12 ‘Balder Dorp’, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 8 februari 2011 en de bijhorende 
aanpassing van het BPA  nr. 8B ‘Ebroek’, dat de compensatie regelt door percelen gelegen in woongebied bestemd 
voor sociale huisvesting voor onbepaalde tijd te bevriezen; 

Overwegende dat het perceel dat het voorwerp van deze adviesvraag uitmaakt en bij uitbreiding de ganse J.B. 
Coomansstraat gelegen zijn in het woonuitbreidingsgebied ‘Brassoi’, dat volgens het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan eveneens prioritair te ontwikkelen is, zij het dus d.m.v. compensatie; 

Overwegende dat de gemeenteraad deze visie blijft onderschrijven; 

Overwegende dat het woonuitbreidingsgebied  Brassoi trouwens reeds gedeeltelijk ontwikkeld is door twee vergunde en 
niet-vervallen verkavelingen:  

• V/58 (010/060) voor 6 kavels in halfopen bebouwing,  goedgekeurd door het schepencollege op 2 maart 1965 
• V/251b (010/195(1)) voor 18 kavels voor halfopen bebouwing met gekoppelde garage, goedgekeurd door het 

schepencollege op 18 december 1978 
Overwegende dat er nadien nog verkavelingsaanvragen zijn geweest voor de resterende onbebouwde percelen in de 
J.B. Coomansstraat, die echter geweigerd werden omwille van ligging in het woonuitbreidingsgebied; 

Overwegende dat de gemeenteraad van oordeel is dat die percelen toch kunnen bebouwd worden indien de nodige 
compensatie kan gevonden worden, zoals gestipuleerd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan; 

Overwegende dat de compensatie die gebeurd is in functie van de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied ‘Doel’ 
een positief saldo vertoont: in het BPA Balder Dorp werd 4ha 90a 92ca omgezet naar woongebied, terwijl in de wijziging 
van het BPA nr. 8B ‘Ebroek’ 5 ha 27 a 29 ca woongebied werd bevroren, wat resulteert in een overschot van 37a 37ca 
die kan aangewend worden als compensatie voor een deel van een ander woonuitbreidingsgebied, bij voorkeur Brassoi; 



 
 
 

10 

Overwegende dat dat compensatie-overschot bovendien nog mag uitgebreid worden met de door sociale 
huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen aangekochte oppervlakte in het woonuitbreidingsgebied ‘Doel’ (verkaveling 
Balder Dorp), die 62a 67ca bevat, zodat de compensatie-oppervlakte die kan aangewend worden in totaal 1ha 00a 4ca 
bedraagt; 

Overwegende dat het perceel waarop de adviesvraag betrekking heeft slechts een oppervlakte heeft van 26a 41ca en 
een voldoende straatbreedte van ca. 37 à 38 meter en bovendien gelegen is in een woonuitbreidingsgebied dat volgens 
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bij voorrang verder dient aangesneden te worden, indien voldoende 
compensatie kan voorzien worden (wat dus het geval is), zodat het aangewezen is een gunstig advies te verlenen m.b.t. 
de aanvraag tot een principieel akkoord conform artikel 5.6.6. §2 van de Codex; 

Overwegende dat wel dient benadrukt te worden dat een eventuele stedenbouwkundige of verkavelingsaanvraag 
voorafgaandelijk dient besproken te worden met het gemeentebestuur, teneinde bebouwingstype, gabarit en 
terreingebruik te bepalen in functie van de onmiddellijke omgeving; 

Overwegende dat een ruimtelijke visie over het betrokken perceel trouwens onlosmakelijk verbonden is met een visie 
over de rechts gelegen percelen: het reeds bebouwde perceel, kad. gekend 1e afdeling sectie D nr. 44 v 3 (oppervlakte 
20 a 92 ca) en het onbebouwde perceel 1e afdeling sectie D nr. 43 t 5 (oppervlakte 8 a 80 ca), zodat het aangewezen 
deze twee percelen eveneens op te nemen in het op te maken RUP op basis van de beschikbare compensatie-
oppervlakte; 

Overwegende dat de gemeenteraad eveneens van oordeel is dat ook het veel grotere perceel, kad. gekend 1e afdeling 
sectie D nr. 52 d 3 (oppervlakte 99 a 85 ca) dient deel uit te maken van het op te maken RUP, maar dan enkel bestemd 
voor sociale woningbouw (wat kan zonder compensatie), aansluitend aan het pas afgewerkt project sociale woningbouw 
‘Winterhof’; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT met 17 ja-stemmen bij 2 onthoudingen 

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

Onthoudingen: Koen Kerremans, Leen Janssens 

Koen Kerremans vraagt toelichting bij de oppervlakte voor sociale woningbouw. 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat deze oppervlakte vastgelegd is. Het gaat om een 45-tal wooneenheden. 

Schepen Eddy Verstappen vult aan dat in het BPA een aantal percelen oranje en donkerrood zijn ingekleurd, specifiek 
voor sociale woningbouw. De oranje percelen zijn bestemd voor eensgezinswoningen; de rode voor appartementen. 

Koen Kerremans wil weten waarom dit niet op de agenda van de Gecoro werd geplaatst. Daarom zal Groen zich ook 
onthouden. 

Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat dit onderwerp binnen een bepaalde termijn moest worden behandeld. Het eruit 
volgende RUP zal uiteraard wel langs de Gecoro passeren. Dit betreft slechts een principieel akkoord dat vanuit de 
deputatie komt en dat bekrachtigd moet worden door de gemeenteraad. 

Artikel 1 
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Verleent gunstig advies aan de deputatie voor het verlenen van een principieel akkoord conform artikel 5.6.6. §2 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voor een perceel gelegen in de J.B. Coomansstraat, kad. gekend 1e afdeling 
sectie D nr. 44 s met het oog op het kunnen bekomen van de een stedenbouwkundige of een verkavelingsvergunning. 

Artikel 2 

Beslist om het verplicht op te maken RUP na het bekomen van het principieel akkoord ook uit te breiden tot de percelen 
kad. gekend 1e afdeling sectie D nrs. 44 v3, 43 t 5 en 52 d 3. 

8. Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen (IVKM) – jaarverslag 2014, jaarprogramma en begroting 
2016 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het ‘decreet intergemeentelijke samenwerking’ (DIS); 
Gelet op de statutaire bepalingen van IVMK inzake de informatieverstrekking aan de deelnemers en de jaarlijkse 
evaluatie door de bevoegde raden; 
Gelet op het schrijven dd 16 december 2015 vanwege IVMK met bijlagen zoals goedgekeurd op het beheerscomité van 
15 september 2015, dat aan alle deelnemers werd overgemaakt: 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het jaarverslag 2014, het jaarprogramma 2016 en de begroting 
2016 houdende tevens de financiële afrekening 2014; 
Overwegende dat de gemeenteraad zich aansluit bij de overwegingen en krachtlijnen van het jaarverslag 2014; 
Overwegende dat de gemeenteraad zich aansluit bij de overwegingen en krachtlijnen van het jaarprogramma 2016; 
Overwegende dat de gemeenteraad zich aansluit bij de begroting 2016 van de kostendelende vereniging en bij de hierin 
opgenomen financiële afrekening voor het jaar 2014;   
 

BESLUIT EENPARIG 
Koen Kerremans vraagt of dit ook wordt besproken tijdens de milieuraad. 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat dat niet het geval is. Deze dossiers komen niet in de openbaarheid. 
 
Artikel 1 
Goedkeuring te hechten aan het jaarverslag 2014. 
 
Artikel 2 
Goedkeuring te hechten aan het jaarprogramma 2016. 
 
Artikel 3 
Goedkeuring te hechten aan de begroting 2016 van de kostendelende vereniging IVMK. 
 
9. BIJKOMENDE PUNTEN  
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN VOLGENDE PUNTEN OP DE 
AGENDA GEPLAATST DOOR: 
 
Raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Liesbeth Ceulemans, Swa De Bakker, John Steurs, Koen Kerremans, 
Leen Janssens, Dirk Aras 
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9.I. Oprichten in Berlaar van een functionele cultuurzaal. (Kerk wordt turnzaal in plaats van cultuurzaal!) 
 
Langzaam maar zeker heeft de idee om in Berlaar een cultuurzaal te realiseren zich in de politieke agenda genesteld. 
Zelfs werd door de burgemeester al verwezen naar de kerk van de Misstraat. Dat gebeurde o.a. in het kader van 
voorstellen om kerkgebouwen een nieuwe bestemming te geven. Hoe wreed werd deze droom echter aan dingelen 
geslagen toen bij monde van de burgemeester, zelf schrijver, acteur en cultuurconsument, aangekondigd werd dat de 
kerk in Misstraat in de toekomst een turnzaal wordt. Cultuurbewuste burgers en ook wij, de verenigde oppositie, bleven 
verweesd achter. Geen woord meer over de eerdere uitlatingen. De klok stokte en de seconden begonnen tergend 
vastberaden achterwaarts terug te tikken. Maar dat is nu net wat wij niet willen. Wij willen vooruit! Er zijn argumenten te 
over om te kiezen voor de realisatie van een cultuurzaal in Berlaar. Iedereen was het erover eens. Er was zelfs een 
onuitgesproken consensus rond de aangekondigde locatie. De kerk van de Misstraat. Maar wat nu? 
Nee, we bergen die droom niet op. Onze verenigingen hebben ook recht op de mogelijkheden die we als normaal 
mogen beschouwen in de 21ste eeuw. Of moeten ze blijven aanmodderen met gehuurd materieel? Moeten ze blijven 
betalen voor repetitieruimte? Vindt u het normaal dat toneeluitvoeringen pas op het laatste ogenblik met klank en licht 
kunnen werken? Denkt u niet dat het de creativiteit en de kwaliteit van de produkties ten goede kan komen wanneer 
men zich niet meer druk hoeft te maken om een resem praktische noodwendigheden? Wordt het geen tijd dat we een 
hefboom aanreiken aan cultureel Berlaar om de bakens te kunnen verzetten? Om een aanbod mogelijk te maken dat 
ook mensen die er tegen opzien om naar stedelijke cultuurtempels te gaan, op de been brengt om cultuur te beleven. 
Wordt het geen tijd dat we dat met z’n allen normaal vinden? Of zullen we wachten tot de fusies een feit zijn? Men zal 
ons graag zien komen om dan nog een zaal te vragen. 
‘Now is the time!’ Nu moeten we kiezen voor de meerwaarde voor onze gemeente en haar burgers. Nu moeten we 
kiezen voor de mogelijkheden die zullen ontstaan zoals samenwerking met andere cultuurcentra en samenwerking van 
onze verenigingen onderling. Nu moeten we kiezen voor respectvolle concerten van onze jonge muzikantjes. Nu moeten 
we kiezen voor een zaal met een redelijk aantal zitjes, fatsoenlijke infrastructuur en comfort zodat ze bruikbaar is voor 
film- en andere voorstellingen voor burgers maar ook voor onze scholen. Een zaal waar de gemeente info- en 
inspraakmomenten kan organiseren. Een zaal die van cultuur in Berlaar iets dierbaars en gewild maakt. 
En natuurlijk zijn er mogelijkheden. Als het in de kerk niet kan dan moeten we realistisch zijn en de plannen voor het 
NAC aanpassen. Nu kan het nog. Er is nog niets beslist. De concurrentiedialoog is nog volop aan de gang. U kan er niet 
omheen dat een integratie van een cultuurzaal in het project van het NAC schitterende mogelijkheden opent. 
De gemeenschappelijke oppositie van de gemeenteraad van Berlaar vraagt aan het bestuur waar zij de beloofde 
cultuurzaal mogelijk ziet nu de kerk van de Misstraat niet meer in aanmerking komt aangezien de tijd van toneel in 
turnzalen definitief achter ons ligt. De gemeenschappelijke oppositie van de gemeenteraad van Berlaar vraagt tevens 
om de vraag om een cultuurzaal te integreren in het project van het NAC mee te nemen en de concurrerende firma’s 
dringend op de hoogte te stellen. 
 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof droomt als schepen van cultuur uiteraard ook van een knap cultuurcentrum, maar 
aangezien ze niet in een stad woont, zal ze zich moeten beperken tot een multifunctionele zaal. De herbestemming van 
de kerk van de Misstraat is inderdaad een tijdje een mogelijke piste geweest, maar het bestuur is verheugd dat deze 
locatie hergebruikt zal kunnen worden als turnzaal voor de ernaast liggende school. Het wordt daar waarschijnlijk 
eveneens een multifunctionele zaal, die ook zal kunnen dienen om er voorstellingen te organiseren. De besprekingen 
met de directie over het gebruik ervan door de gemeente lopen nog. Daarnaast werden er inmiddels gesprekken 
aangeknoopt met de zusters omtrent het gebruik van de kapel. Deze dient nu al als locatie voor mooie concerten. Deze 
bestemming kan naar de toekomst toe wellicht verder worden uitgebouwd. Bovendien zijn er wel wat mogelijkheden in 
het kader van het masterplan sport. In een eventueel nieuwe infrastructuur zal allicht een multifunctionele zaal worden 
voorzien voor theater, voorstellingen, film en dergelijke. Een cultuurzaal is echter niet voorzien binnen het project NAC. 

Burgemeester Walter Horemans vult aan dat het project NAC in een eindfase zit. Binnen afzienbare tijd wordt de keuze 
van het bouwteam gefinaliseerd. Een cultuurzaal zit niet in de outputspecificaties en kan ook niet meer worden 
opgenomen. Naast de kerk aan het station zijn er nog andere kerken die voor herbestemming in aanmerking komen. 
Berlaar telt vier kerken en een kapel, wat op dit grondgebied te veel is. Er moet een kerkenplan worden opgemaakt door 
het centraal kerkbestuur, waarbij de gemeente ondersteuning zal verlenen. Een en ander hangt immers samen met de 
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subsidies voor Sint-Pieter. Ook het kloostergebouw achter de kerk moet een toekomst krijgen. Wellicht wordt er een stuk 
afgebroken en komt de kapel vrij te staan. Op dat ogenblik biedt die locatie heel wat mogelijkheden qua cultuur. 

Rudy Nuyens geloof niet dat de kapel als cultuurhuis zal worden gebruikt. 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de kapel op dat moment niet langer als kapel zal worden gebruikt. Er zal 
een ontwijding plaatsvinden, net zoals in de kerk aan het station moet gebeuren. 

Dirk Aras specificeert dat het om een gedeeltelijke ontwijding gaat, aangezien er een gebedsruimte bewaard blijft. Hij 
stelt dat de voorliggende vraag niet handelt over oplossingen zoeken in turnzalen en sporthallen. Dan blijft de 
problematiek van opbouw en afbraak verder duren. Een cultuurzaal heeft een permanente uitrusting van licht, geluid, 
akoestiek, instrumenten en voorzieningen, waardoor er niet steeds moet worden op- en afgebouwd. Een sporthal is 
bovendien qua akoestiek niet geschikt voor cultuur of muziek. Tijdens de vorige legislatuur werd er een poging 
ondernomen om de gemeente te verbinden aan het cultureel centrum van Heist-op-den-Berg om op die manier een 
filiaal in Berlaar te krijgen, maar dit werd afgewimpeld door Heist-op-den-Berg. Dat gevaar blijven we lopen indien we in 
een groter geheel zouden moeten opgaan. Indien we ergens aansluiting moeten zoeken, is het belangrijk om onze eigen 
cultuurzaal te hebben. Dit naar analogie met de brandweerkazerne. Het feit dat Berlaar een eigen brandweerkazerne 
heeft, is een troef gebleken bij de vorming van de brandweerzones. 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de brandweerkazerne indertijd gebouwd is op maat van een kleine 
gemeente. Ook qua cultuur zal het bestuur zorgen voor mogelijkheden op dezelfde schaal. 

Koen Kerremans zegt dat het beschikken over een cultuurhuis een voorwaarde is voor het voeren van een cultuurbeleid. 
Dat hoeft niet groot te zijn, maar het zal een heel jaar lang intensief gebruikt worden. Berlaar mist de boot wanneer er 
grote namen moeten worden aangetrokken. Geen enkele zaal is eigenlijk geschikt voor kwalitatieve uitvoeringen. Het 
hele gedoe rond opbouw en afbraak is een rem op cultuur. De Berlaarse burger heeft recht op meer. Ondanks het feit 
dat er geen eigen academie is, zijn er heel veel inwoners die op een of andere manier aan cultuurbeleving doen. Velen 
van hen moeten nu elders gaan optreden. Dat is niet normaal.  

Burgemeester Walter Horemans is van oordeel dat het bestuur de plicht heeft om na te denken over de gebouwen die in 
de toekomst leeg komen te staan om daaraan een nuttige en gedragen functie te geven. Dit eerder dan een nieuwbouw 
neer te zetten. Op een boogscheut afstand, zowel in Lier als in Heist-op-den-Berg, zijn er prachtige cultuurcomplexen, 
die zwaar verlieslatend zijn. Over deze mogelijkheden beschikt Berlaar niet. 

Koen Kerremans repliceert dat Berlaar nood heeft aan iets anders, iets breders. Het is best mogelijk om in een 
multifunctionele zaal de nodige licht- en geluidsinfrastructuur en een uitschuifbare tribune te voorzien. 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de gesprekken nog bezig zijn. Dit behoort allemaal nog tot de 
mogelijkheden. 

Schepen Ingeborg Van Hoof ondersteunt dit. Het bestuur zal hier zeker voor pleiten. Er werden intussen wel wat 
referentieprojecten bezocht, onder meer een kapel die omgebouwd is tot een multifunctionele zaal met verplaatsbaar 
podium en dergelijke.  

Burgemeester Walter Horemans belooft de besprekingen op de voet te volgen. 

 
9.II. Onbeantwoorde vragen oppositie 4 de kwartaal 2015 
 
Overeenkomstig artikel 32 van het gemeentedecreet hebben gemeenteraadsleden het recht aan de burgemeester en 
aan de schepenen vragen te stellen. Indien vragen voortvloeien uit het debat omtrent een agendapunt tijdens de 
raadsvergadering, zijn de oppositieraadsleden er uiteraard mee akkoord dat antwoorden die opzoekwerk of navraag 
behoeven niet onmiddellijk worden verstrekt. Dit neemt niet weg dat wanneer de burgemeester of een schepen 
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uitdrukkelijk een antwoord belooft dit toch binnen een aanvaardbare termijn moet geleverd worden. Onderstaande 
agendapunten die werden besproken op de raad in de loop van het 4de kwartaal 2015 bleven tot vandaag onvoldoende 
beantwoord, onbeantwoord of zonder het beloofde gevolg. Graag hadden de oppositieraadsleden op de raad van 16 
februari aanstaande een sluitend antwoord op volgende vragen: 
 
9.II.1. GR 15/12/2015-punt 17.Samenwerkingsovereenkomst ‘Intergemeentelijke aanpak omgevingshandhaving’ 
 
Uit het verslag: “Dirk Aras wil weten hoeveel het verschil in kostprijs bedraagt. Schepen Eddy Verstappen zal het 
antwoord bezorgen. Op dit ogenblik zit alleen milieuhandhaving bij IOK. Voorlopig zal Igemo enkel op 
stedenbouwkundig vlak actief zijn, maar het is de bedoeling om ook het milieuaspect hier onder te brengen.” 
-Hoeveel bedraagt het verschil in kostprijs? 
-Stand van zaken inbreng milieuaspect? 
 
Schepen Eddy Verstappen licht toe dat Igemo aan een aantal gemeenten heeft gevraagd om te participeren aan deze 
samenwerkingsovereenkomst. Het werkingsbedrag wordt immers bepaald op basis van het aantal deelnemende 
gemeenten. Berlaar heeft als één van de eerste gemeenten toegezegd. In de loop van februari brengen Bonheiden, 
Willebroek en Putte dit officieel in hun gemeenteraad en Sint-Katelijne-Waver volgt in maart. Intussen heeft Igemo een 
juriste aangeworven, die een plan van aanpak zal opmaken voor het uitwerken van de handhavingsplannen. De bijdrage 
wordt bepaald op basis van de inwonerscijfers van 2014. Het komt erop neer dat Berlaar voor stedenbouw en milieu 
samen afgerond 9400 euro per jaar zal betalen. Het gedeelte milieuhandhaving via IOK kost aan de gemeente afgerond 
4800 euro per jaar. 

Schepen Ingeborg Van Hoof voegt hieraan toe dat het contract met IOK wordt opgezegd zodra de planning van de 
juriste bij Igemo rond is. 

 
9.II.2. GR 17/11/2015-punt 7. BBC-budget 2015-3de kwartaalraportering 
 
Uit het verslag: “Dirk Aras vindt het zinloos om dezelfde vragen te stellen als bij de vorige kwartaalrapporteringen. Hij is 
van oordeel dat de rapportering niet helemaal weergeeft hoe de werkelijkheid is en dat ze herbekeken en bijgestuurd 
moet worden. Burgemeester Walter Horemans geeft aan dat dit zeker de bedoeling is. Er zijn een aantal 
onvolmaaktheden. Koen Kerremans sluit zich hierbij aan. Ook Groen blijft met dezelfde opmerkingen zitten als vorig jaar. 
Ronny Van Thienen vindt het jammer dat er op een jaar tijd weinig is gebeurd met de opmerkingen die geformuleerd 
werden.” 
-Hoever staat het met de bijsturing? 
-Zal de eerstvolgende rapportering bijgestuurd zijn? 
-Zo ja, op welke vlakken en in welke mate? 
 
Zie toelichting bij punt 4. 
 
 
9.II.3. GR 17/11/2015-punt 10. Klimaatactieplan in het kader van burgemeestersconvenant 
 
Uit het verslag: “Voor energiescans en advies bij nieuwbouw is er steeds een ambtenaar ter beschikking geweest, maar 
dat is nu niet meer zo. Bestaat hierover cijfermateriaal? Hoeveel adviezen werden er verleend? Hoeveel scans zijn er 
uitgevoerd? 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat deze dienstverlening nog steeds bestaat via Igemo. Het cijfermateriaal kan 
eveneens via deze weg verkregen worden. Eén van de grote acties bestaat uit bijvoorbeeld een straat met overwegend 
oude woningen die geselecteerd wordt, waarin alle inwoners een voorstel zullen krijgen, dat begeleid wordt door Igemo, 
de medewerkers van Kamp C en door de provincie. Inhoudelijk gaat het dan om energiescans, thermische metingen, 
onderzoek van de woning, … Dit leidt tot een persoonlijk voorstel met begeleiding om onder meer het papierwerk voor 
subsidies in te vullen. 
Koen Kerremans vindt dit een goed initiatief. Hij wil hiervan graag de nodige cijfers zien na afloop van de acties.” 
-Graag deze cijfers in een sluitend antwoord. 
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Schepen Ingeborg Van Hoof overloopt het volgende cijfermateriaal: 

Energiescans 
 
Aantal energiescans uitgevoerd in Berlaar door Igemo: 
2007: 52 
2008: 60 
2009: 27 
2010: 40 
2011: 61 
2012: 36 
2013: 12 
2014: 0 
2015: 13 
2016: 5 (enkel januari) 
Het stagnerende aantal heeft te maken met het feit dat vroeger iedereen een energiescan kon aanvragen. In 2013 
wijzigde de Vlaamse regering haar beleid m.b.t. de energiescans. Waar voordien de scans nog door alle inwoners van 
Berlaar aangevraagd konden worden, zijn vanaf 2013 de gratis scans enkel van toepassing voor volgende doelgroepen: 
 

• beschermde afnemers die het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit hebben 
• afnemers voor wie een verzoek ingediend werd bij de Lokale Adviescommissie (LAC) tot afsluiting van gas- 

en/of elektriciteitslevering 
• afnemers met actieve budgetmeter voor gas of elektriciteit 
• personen die behoren tot de doelgroep van meest behoeftigen van de Vlaamse Energielening 
• huurders bij een sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor 
• huurders met maandelijkse huur die niet hoger is dan 450 euro (of 500 euro in centrumsteden) 

De bekendmaking van het gratis aanbod naar deze doelgroep gebeurt o.a. via OCMW, SHM, sociaal verhuurkantoor en 
sociaal restaurant/kruidenier ’t Vlammeke.  
 
Bij Igemo merkte men vanaf 2011 een afnemende interesse voor de energiescans. 
 
Planadvies nieuwbouw/verbouwingen 
 
Planadvies werd door Igemo in de regio i.s.m. Kamp C georganiseerd tussen 2011 en 2013 in het kader van de 
overeenkomst ‘Samenwerkingsovereenkomst Milieu’.  
 
Aantal afspraken bij Igemo voor planadvies Kamp C: 
2011: 2 
2012: 4 
2013: 3 
 
Sinds 2014 wordt dit niet meer bij Igemo georganiseerd. Inwoners kunnen nog steeds terecht bij Kamp C voor 
planadvies bij nieuwbouw of verbouwingen, maar moeten dan de verplaatsing naar Kamp C in Westerlo maken. Dat 
blijkt niet meteen een belemmering te vormen, aangezien er in 2015 minstens twee adviesvragen uit de gemeente 
Berlaar gesteld werden. 
 
Via de woonwinkel wordt ook advies verleend aan inwoners die vragen hebben rond energie/duurzaamheid. 
 
Vragen rond planadvies of energiepremies: 
2012: 64 
2013: 85 
2014: 65 
2015: 73 
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Indien er meer gespecialiseerde vragen zijn, worden de aanvragers doorverwezen naar Kamp C. 
 
See2Do 
 
Het project See2Do is nog in aanvraagfase voor Europese subsidies. In maart verwacht Igemo de goedkeuring van dit 
project, zodat het in mei 2016 kan starten. 
 
Koen Kerremans stelt vast dat de cijfers op een bepaald ogenblik een knik hebben gekregen. Is er toen iets veranderd 
op het vlak van communicatie? 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat op dat ogenblik de duurzaamheidsondersteuning vanuit Igemo stopgezet is, 
waardoor de gemeente dit zelf in handen heeft moeten nemen. Nu is er echter weer een heropleving merkbaar, getuige 
daarvan het aantal dossiers dat door de Woonwinkel wordt behandeld. 
 
 
9.II.4. GR 15/09/2015-punt 7. Mobiliteit-Samenwerkingsovereenkomst voor fietstellingen in het kader van de 
provinciale fietsbarometer 
 
Uit het verslag: “Dirk Aras vraagt of we hetgeen voorzien is in de fietstelweek niet een volledig jaar kunnen toepassen in 
het kader van deze samenwerkingsovereenkomst. Burgemeester stelt dat dit zal bekeken worden.” 
-Werd dit bekeken? 
-Zo ja, waarin resulteerde dit? 
-Zo niet, waarom niet en wanneer zal dat dan gebeuren? 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat Berlaar zich heeft ingeschreven in de samenwerkingsovereenkomst. 
Hierdoor krijgt de gemeente meetapparatuur ter beschikking. De overeenkomst bepaalt echter dat er eerst een opleiding 
moet worden gevolgd. Deze is voorzien eind februari. Vanaf maart/april kunnen we dus over het materiaal beschikken 
en kan er worden onderzocht waar en wanneer er gemeten moet worden. 

Dirk Aras wil weten hoeveel personen deze opleiding zullen volgen. 

Burgemeester Walter Horemans verklaart dat het om twee personen gaat. 

 
 
9.II.5. GR 15/09/2015-punt 15. Gedeeltelijke goedkeuring Bomenbeheerplan-beheerplanning (0680/613201000) 
 
Uit het verslag: “Schepen Ingeborg Van Hoof licht dit punt toe. Het is een gedeeltelijke goedkeuring omdat wij nog 
informatie nodig hebben van de expert. Maar zo kunnen wij reeds starten in het najaar. Dirk Aras vraagt of we hier enkel 
spreken over bomen op het openbaar domein. Schepen stelt dat dit inderdaad zo is. Maar dat we de waardevolle bomen 
die in het landschap zichtbaar zijn, nog zullen opnemen in de inventaris. Koen Kerremans vraagt zich af hoe dit plan zich 
verhoudt t.o.v. het landschapsplan, het GRS. Schepen antwoordt dat er inderdaad een aantal groene waardevolle 
landschapselementen opgenomen zijn in het GRS. Ze zal nakijken hoe dit samen moet gelezen worden met dit plan.” 
-Is de informatie van de expert ondertussen ontvangen? Wat houdt deze info in? 
-Werd gedefinieerd wat ‘waardevolle bomen’ zijn en werd reeds gestart met de inventarisatie? 
-Hoe verhouden het GRS en het Bomenbeheerplan zich op dit moment? (uitvoering RSB/ vorming visie groenbeleid) 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof licht toe dat de expert van Treexpert ter plaatse is geweest voor een overleg met de 
milieuambtenaar en voor een vervollediging van het plan. Vanuit dit plan werden inmiddels de nodige kapvergunningen 
aangevraagd. Ook werden er nog een aantal hiaten ontdekt, waar aanvulling nodig is. Daarnaast wordt er een inventaris 
opgemaakt van waardevolle bomen op privéterrein op basis van een algemene beoordelingslijn. Dit zou in orde moeten 
zijn tegen de tweede helft van maart. Intussen werd het bomenbeheerplan al deels omgezet naar de praktijk. Zo werden 
bijvoorbeeld alle snoeiwerken die in de planning van 2015 stonden, volledig uitgevoerd. Het bomenplan wordt de basis 
voor het beleidsplan groen. VVOG, die ook de werklieden begeleidt en opleidt, heeft het plan gescreend. Het 
groenpatrimonium wordt geïnventariseerd en aangepast waar nodig, de perken worden verfraaid. 
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Koen Kerremans verwijst naar de gedetecteerde hiaten. Hij vraagt of het plan, na aanvulling, opnieuw moet worden 
goedgekeurd door de gemeenteraad. 

Schepen Ingeborg Van Hoof bevestigt dat. Het plan wordt eerst geagendeerd op de milieuraad en daarna op de 
gemeenteraad. Er wordt gefocust op de Europese doelstellingen rond natuur en landelijkheid. 

Koen Kerremans polst of de groenbuffers rond de KMO-zones in de toekomst ook in het plan zullen worden opgenomen. 

Schepen Ingeborg Van Hoof is zich ervan bewust dat deze buffers nu buiten het plan vallen. Ze heeft niet onmiddellijk 
een antwoord op deze vraag, maar belooft het te zullen bekijken. 

Koen Kerremans geeft nog mee dat hij heeft vernomen dat Treexpert de boeken zou hebben neergelegd. 

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat de firma nog bezig is met het plan van Berlaar, maar ze zal zich hierover 
informeren. 

Koen Kerremans vraagt meer informatie bij de geplande cursussen. 

Schepen Ingeborg Van Hoof zegt dat de groenploeg al een aantal cursussen heeft gevolgd. 

Schepen Jan Hendrickx vult aan dat VVOG hiervoor instaat en dat dit gebeurt in samenwerking met Nijlen. De volgende 
cursussen zijn gepland op het kerkhof Hemelshoek en achter de sporthal. Daar worden twee perken aangepakt en 
ingericht. 

Koen Kerremans vindt dit een belangrijk gegeven; goed onderrichte medewerkers worden ambassadeurs om het beleid 
mee te ondersteunen, omdat ze op een gerichte manier vragen kunnen beantwoorden. Hij wil nog weten of het 
document over landschapselementen dat werd bezorgd, ook deel uitmaakt van het plan.  

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt bevestigend. Dit zit vervat in actiepunten N.1.02 (periodieke evaluatie kleine 
landschapselementen) en N.3.01 (verfraaien en vergroenen van pleinen en straten) door een overzicht te bieden van 
wat aanwezig is en door het nemen van gerichte maatregelen om een verbetering van de kwaliteit van het groen te 
realiseren (vervanging waar nodig, correct onderhoud). De inventaris kan ook worden gebruikt om leegten op te sporen. 
In uitvoering van actiepunt N.3.04 (voldoende openbaar groen in inbreidingsprojecten) worden regels vastgelegd m.b.t. 
de gewenste grootte en invulling van het openbaar groen. 

Dirk Aras concludeert dat er nog gedefinieerd moet worden wat waardevolle bomen zijn. Zodra dit gebeurd is, zullen er 
ook waardevolle bomen gedetecteerd worden op privédomein. 

Schepen Ingeborg Van Hoof beaamt dat, althans waar deze bomen zichtbaar zijn. 

Dirk Aras vraagt of dit dan consequenties meebrengt voor de eigenaars van zulke waardevolle (zichtbare) bomen. 
Worden de acties van de gemeente op een of andere manier verdergezet voor particulieren? 

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt uit persoonlijke naam dat het haar logisch lijkt dat de gemeente particulieren met 
geïnventariseerde bomen helpt met bijvoorbeeld snoeien en onderhoud van dergelijke bomen.  

 
9.II.6. GR 15/09/2015-punt 21.IX. Zwaar verkeer Stationsstraat 
 
Uit het verslag: “Op regelmatige tijdstippen wordt er controle verricht op de +3,5 ton in de Stationsstraat te Berlaar. De 
voorbije jaren werden volgende processen-verbaal opgesteld: 
2013 : 37 overtredingen 
2014 : 31 overtredingen 
2015 : 59 overtredingen tot op heden. 
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Dirk Aras vraagt nog om de data waarop de controles uitgevoerd werden, door te geven. Burgemeester zal dit 
doorgeven.” 
-Graag het overzicht van de data met telkens het aantal vastgestelde overtredingen. 
 
Burgemeester Walter Horemans heeft deze vraag aan de politie gesteld, maar het blijkt onmogelijk om alle data en 
aantallen per dag weer te geven. Vaak zijn er interventieploegen die van rustige momenten tussendoor gebruik maken 
om zich een uurtje in de Stationsstraat op te stellen. Dat wordt dan echter niet apart geregistreerd, zodat een overzicht 
opmaken niet mogelijk is. Het is wel duidelijk dat er zich een stijgende tendens voordoet. In 2015 liggen de cijfers bijna 
driemaal zo hoog als in de jaren voordien. Er wordt veel meer en regelmatiger gecontroleerd en bij overtreding 
onmiddellijk beboet. 

 
9.II.7. Herziening GAS-reglement 
 
Cf. GR 15/09/2015, punt 21.I. Interpellatie omtrent de operationele en financiële effecten voor de gemeente Berlaar van 
de samenwerkingsovereenkomst tussen acht politiezones waaronder PZ Berlaar-Nijlen. 
 
Al meermaals heeft de burgemeester bevestigd dat het reglement fouten bevat en een herziening nuttig is. Een 
‘gemengde werkgroep’, zo werd gesteld op de gemeenteraad van 22 april 2014, zou bezig zijn met het uitsorteren van 
het GAS-reglement. Daarna zouden de gemeenteraadsleden zich er kunnen over uitspreken en suggesties kunnen 
doen. Al driemaal werd daar ook een timing op gezet: eerst september 2014 en vervolgens april/mei 2015 en najaar 
2015. Uit de verslagen: 
“Burgemeester Walter Horemans licht toe dat de gemeenteraden zeker betrokken zullen worden. Er moeten echter 
vooraf een aantal reglementen goedgekeurd worden, bijvoorbeeld het reglement op openbare plaatsen, wat de 
brandweer moet opmaken. Dat zal vermoedelijk in januari op tafel liggen, waarop nog wel wat discussie zal volgen. Dit 
reglement gaat bijvoorbeeld over veiligheid van feestzalen, markten, kermissen en dergelijke. Daarnaast werd ‘stilstaan 
en parkeren’ in GAS pas op 20 juni 2014 gepubliceerd in het Staatsblad; de omzendbrief inzake GAS van 22juli 2014 
werd op 8 augustus 2014 gepubliceerd in het Staatsblad. Qua afhandelingsstandaarden moet er nog een protocol 
afgesloten worden tussen de procureur des konings en de zone. Dat protocol is in ontwerpfase. Een en ander heeft te 
maken met de reorganisatie van het gerecht in Mechelen, maar ook dit zal waarschijnlijk pas eind 2014/begin 2015 
kunnen worden afgerond. Na een voorafgaande aftoetsing bij de gemeenteraden zal het nieuwe GAS-reglement dan 
definitief voorgesteld worden in april/mei 2015.” 
 
“Momenteel wordt de mogelijkheid tot een associatie tussen vier politiezones onderzocht. De korpschefs van de vier 
politiezones zijn momenteel aan het aftoetsen of er een associatie mogelijk is en op welke domeinen. Wat betreft het 
GAS reglement is er een vertraging opgetreden door de gemengde inbreuken en de verkeersinbreuken. Momenteel 
heeft de Procureur een voorstel gelanceerd van protocol omtrent de ge- mengde inbreuken GAS2 en GAS3 en de 
verkeersinbreuken GAS4. Het protocol is ondertussen besproken in het politiecollege en staat geagendeerd op de 
zonale veiligheidsraad van 08 oktober 2015. Na de aanpassingen ingevolge het protocol wordt het GAS reglement 
definitief voorgesteld.” 
 
-Hoever staat het hier nu mee? 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de discussies nog volop bezig zijn. Het is wachten op de aanpassing van 
het reglement ‘openbare plaatsen’, maar binnen de brandweerzone is hiervan nog geen werk gemaakt. Intussen is het 
de bedoeling dat de werkgroep samenkomt (gepland tweede helft van maart), zodat alles klaar wordt gemaakt voor het 
overleg met alle raadsleden van de drie betrokken gemeenten (gepland in mei). Het dossier zou dus op de 
gemeenteraad van juni kunnen worden geagendeerd. Er moet ook nog een moment worden afgesproken met de 
procureur voor het ondertekenen van het protocol, omdat er voor verkeersinbreuken een aantal zaken gewijzigd worden. 
Ook binnen Rivierenland zal het probleem verder worden aangekaart. 

Dirk Aras refereert naar het overleg dat gehouden werd bij het ontstaan van GAS. Elk raadslid was daar aanwezig als 
individu, waardoor er weinig rekening werd gehouden met de geformuleerde opmerkingen. Hij roept op om één 
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gemeentelijk standpunt te verdedigen, zodat er meer gewicht in de schaal wordt gelegd. Er is dus voorafgaand overleg 
nodig om tot een consensus te komen. 

Burgemeester Walter Horemans is het hiermee eens. Er is een goede voorbereiding nodig vanuit elke gemeente. 

 

Raadsleden Koen Kerremans en Leen Janssens: 
 
9.III. Elektrische laadpalen in Berlaar 
 
De komst van de e-bike heeft een ware revolutie teweeg gebracht. Mensen die het fietsen vaarwel hadden gezegd 
omwille van lichamelijke klachten trappen opnieuw gezwind door het leven. Meer en meer jonge mensen kiezen voor het 
stalen of aluminium ros voor woon-werkverkeer. Niveauverschillen worden eenvoudig gladgestreken. Vreugde alom. 
Alleen moeten de e-bike af en toe aan de navelstreng. En daar knelt het Berlaarse schoentje nog. 
 
In de publiciteitsgolf rond het jongste autosalon liet ook de Vlaamse overheid van zich horen. Een fikse premie voor wie 
zuiver elektrisch wil bollen. Mooie geste, mét gevolg. De cijfers wijzen uit dat er inderdaad meer elektrische wagens 
zullen verschijnen op onze wegen. Hopelijk ook in Berlaar. U koos er immers voor om zoveel mogelijk wagens naar 
Berlaar te lokken. U koos voor de meervoudige problematieken die dat met zich meegebracht heeft. Laten we dan 
tenminste hopen dat er voldoende elektrische wagens staan aan te schuiven in onze gemeente, dat kan de 
luchtvervuiling alvast een pak verminderen. Alleen moeten die auto’s ook af en toe aan de slurf. En daar schort het 
opnieuw aan in Berlaar. 
 
Wij vragen aan het bestuur om nu, zonder dralen, een uitvoeringsplan voor te stellen in de verschillende commissies dat 
er toe moet leiden dat ook in Berlaar enkele plaatsen uitgerust worden met elektrische laadpalen voor fietsers én voor 
auto’s. In het kader van de beloofde klimaatinspanningen is dat alvast een flinke stap in de goede richting. Mogen we u 
er, en passant, aan herinneren dat ook het aantal auto’s op CNG snel toeneemt. Zou het niet fantastisch zijn dat we in 
Berlaar de pers zouden halen met een tankstation met hoog rendement voor CNG, samen met de installering van 
enkele elektrische laadpalen? De vonk ligt bij u. 
 
Schepen Ingeborg van Hoof antwoordt dat elektrische laadpalen voor fietsen en auto’s opgenomen werden in de 
plannen van het nieuw administratief centrum. Wat CNG betreft, mag een gemeente geen installaties zetten voor 
particulieren, omdat ze geen energieleverancier mag spelen. Er kan wel een contract afgesloten worden met een derde. 
Eventueel kan worden bekeken of er laadpunten kunnen voorzien worden in samenwerking met de plaatselijke horeca. 
Dat zou bijvoorbeeld op toeristisch vlak mogelijkheden bieden. CNG zou via de tankstations in Berlaar kunnen worden 
aangeboden. Hiervoor zal er een overleg met Eandis gepland worden. 

Koen Kerremans vraagt of er een wil bestaat bij de meerderheid om in het kader van het klimaatplan te streven naar een 
bepaald aantal laadpalen. 

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat dit nog niet ter sprake is gekomen. Het onderwerp kan opgenomen worden 
tijdens het overleg met de nutsmaatschappijen. 

Koen Kerremans zou dit ook graag behandeld zien tijdens de commissie Openbare Werken. 

Schepen Ingeborg Van Hoof wil zich hiervoor engageren. 

 
9.IV. Zwerfvuil en sluikstorten 
 
Dagelijks worden we ermee geconfronteerd, overal vinden we blikjes, flesjes en zelfs hele vuilzakken. Het probleem is 
niet nieuw en kwam ook reeds meerdere keren aan bod tijdens de gemeenteraad. Vorig jaar vernamen we dat samen 
met Ivarem een campagne werd opgestart om jongeren bewust te maken van het probleem. 

• Hoeveel jongeren hebben jullie zo kunnen bereiken 
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• Wat was de reactie op deze campagne? 
• Staan er nog acties op het programma? 

 
Niet alleen jongeren zorgen voor zwerfvuil, zij zijn trouwens niet verantwoordelijk voor al die 
afvalzakjes die onze bermen ‘opfleuren’. 

• Hoe verloopt de sensibilisering van de andere leeftijdsgroepen? 
 
Ivarem heeft een speciaal programma uitgewerkt om op een plezante manier mensen bewust te maken van het 
probleem. 

• Was dit reeds een activiteit bij Berlaarse verenigingen? 
• Hoeveel mensen werden zo bereikt? 
• Worden verenigingen die het afvalprobleem op hun agenda zetten hiervoor beloond en zo ja hoe? 

 
Wij vernamen dat de laatste tijd veel luiers gevonden worden tussen het afval langs de kant van de weg. Nochtans 
verkoopt de gemeente speciale afvalzakken die gratis op het containerpark kunnen achtergelaten worden. 

• Worden jonge ouders hierover geïnformeerd? 
 
Reeds enige tijd zijn groene peters en meters actief om buurten proper te houden. 

• Hoeveel zwerfvuil hebben zij reeds verzameld?  
• Is er een positieve evolutie merkbaar in deze buurten? 

 
Het gemeentepersoneel wordt ingezet om het zwerfvuil en de sluikstorten op te ruimen. 

• Hoe vaak gebeurt dit? 
• Hoeveel afval wordt zo verzameld? 
• Wat kost dit extra voor de gemeente (afvalverwerking, personeelskost)? 

 
Schepen Ingeborg Van Hoof formuleert volgende antwoorden: 
 

• Hoeveel jongeren hebben jullie zo kunnen bereiken? 
Alle basisscholen van Berlaar deden mee. Dit waren 221 leerlingen op 2 en 3 april 2015.   

• Wat was de reactie op deze campagne? 
Heel positief.  

• Staan er nog acties op het programma? 
De nieuwe actie heet ‘afvalarme school 2020’. Alle scholen nemen deel, ook de middelbare school (besproken 
tijdens vorige OOG-overleg).  
De zwerfvuilactie gaat door op 24 en 25 maart 2016. Hieraan nemen alle basisscholen deel. 

 
Niet alleen jongeren zorgen voor zwerfvuil, zij zijn trouwens niet verantwoordelijk voor al die 
afvalzakjes die onze bermen ‘opfleuren’. 

• Hoe verloopt de sensibilisering van de andere leeftijdsgroepen? 
Tweede middelbaar IHHVM op 22/10 met +/- 240 leerlingen. 

 
Ivarem heeft een speciaal programma uitgewerkt om op een plezante manier mensen bewust te maken van het 
probleem. 

• Was dit reeds een activiteit bij Berlaarse verenigingen? 
Verschillende verenigingen deden aan de “Cut the crap-quiz” mee: Ziekenzorg Berlaar-centrum op 18 maart 
met +/- 60 personen, KVLV Berlaar Heikant op 30 september met +/- 80 personen, de cultuurraad met 
ongeveer 20 personen. 

• Hoeveel mensen werden zo bereikt? 
Zie hierboven. 

• Worden verenigingen die het afvalprobleem op hun agenda zetten hiervoor beloond en zo ja hoe? 
Ze krijgen de quiz gratis. 

 
Wij vernamen dat de laatste tijd veel luiers gevonden worden tussen het afval langs de kant van de weg. Nochtans 
verkoopt de gemeente speciale afvalzakken die gratis op het containerpark kunnen achtergelaten worden. 
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• Worden jonge ouders hierover geïnformeerd? 
Ja, via de medewerker van de dienst Burgerzaken. Hiervoor is welicht nog een extra sensibiliseringsactie 
nodig. 

 
Reeds enige tijd zijn groene peters en meters actief om buurten proper te houden. 

Er zijn nu reeds twintig meters en peters via de oproep in de afvalkrant. 
• Hoeveel zwerfvuil hebben zij reeds verzameld?  

Geen cijfers voorhanden. De groene meters en peters nemen contact op met het bestuur wanneer ze een volle 
afvalzak verzameld hebben. De werklieden halen deze op. In de komende maanden zal er bijgehouden worden 
hoeveel afval er langs deze weg wordt verzameld. 

• Is er een positieve evolutie merkbaar in deze buurten? 
Op sommige plaatsen is een positieve evolutie merkbaar. Groene peters en meters geven door dat  meestal 
hetzelfde soort afval wordt teruggevonden. Kattenbakvulling, kartonnen bekers en blikjes.  
Op sommige plaatsen is duidelijk een positieve evolutie merkbaar. Bepaalde soorten afval komen daar minder 
voor. Na een opruimbeurt blijft die buurt een aantal weken properder. 

 
Het gemeentepersoneel wordt ingezet om het zwerfvuil en de sluikstorten op te ruimen. 

• Hoe vaak gebeurt dit? 
Gemiddeld tweemaal per jaar in een stillere periode. Voor de rest op afroep.  

• Hoeveel afval wordt zo verzameld? 
Geen aparte cijfers beschikbaar. De hoeveelheid gemeentelijk afval wordt in totaliteit berekend.  

• Wat kost dit extra voor de gemeente (afvalverwerking, personeelskost)? 
Daar zijn geen aparte cijfers rond gekend. 

 
Dirk Aras verwijst naar de routes van het zwerfafval die zich voornamelijk situeren langs de scholierenroutes. Hier 
moeten wellicht nog andere acties op touw worden gezet. 

Schepen Ingeborg Van Hoof zegt dat Ivarem dit tot één van haar actiepunten heeft gemaakt. 

Leen Janssens vult aan dat het niet alleen om schoolroutes gaat; er passeren daar ook veel groepen fietsers. Naast de 
rondslingerende blikjes worden daar ook vaak vuilniszakken achtergelaten. 

Koen Kerremans zegt dat het om twee soorten afval gaat: zwerfvuil en sluikstort. Hij heeft de indruk dat de invoer van 
Diftar dit in de hand heeft gewerkt.  

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat de overtreders die tot nog toe betrapt zijn geen inwoners van Berlaar waren. 

 
Raadslid Dirk Aras: 
 
9.V. Voorstel tot het invoeren van de rechtstreekse uitzending van de zitting van de gemeenteraad via internet 
 
De zittingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar en zijn dat in de praktijk ook overwegend. Dit betekent dat 
het publiek de zitting kan bijwonen. Een heel beperkt deel van onze inwoners doet dat. Het ligt voor de meesten nu 
eenmaal niet voor de hand maandelijks daarvoor een vaste avond vrij te maken.  Dit betekent niet dat de andere 
inwoners geen interesse zouden hebben in de lokale besluitvorming. Het participatieve programma ‘De Vragende Partij’ 
dat de VRT maakte naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012 toonde die interesse aan en bracht de 
vraag naar voor om de gemeenteraden voortaan ‘live’ uit te zenden. Die vraag kreeg veel bijval vanuit heel wat 
gemeenten. Het is alleszins een manier om het gemeentelijke politieke gebeuren dichterbij de inwoners te brengen. 
 
Uitzending van de gemeenteraad kan gebeuren zonder al te grote kosten. Een digitale camera, een computer en een 
internetverbinding volstaan. Het is volkomen wettelijk de gemeenteraad te filmen en uit te zenden (met uitzondering van 
het gedeelte dat plaatsvindt achter gesloten deuren). 
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Voor degenen die een show of een circusvertoning vrezen: politici zullen tweemaal nadenken voor ze bepaalde 
verklaringen afleggen want de beelden kunnen achteraf herbekeken worden. 
 
Omwille van de ontegensprekelijke meerwaarde van het rechtstreeks uitzenden van de zitting van de gemeenteraad via 
internet en de beperkte kostprijs ervan, verzoekt het Vlaams Belang de stemming over onderstaand voorstel. 
 
Voorstel van raadsbesluit: 
 
1. De gemeenteraad van Berlaar beslist de openbare vergaderingen van de gemeenteraad via internet uit te zenden 

(zogenaamde ‘livestreaming’). 
 
2. De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en schepenen op zo snel mogelijk te realiseren dat deze 

uitzendingen via de gemeentelijke webstek ter beschikking worden gesteld van het publiek. Dit moet alleszins klaar 
zijn ten laatste op de dag dat de gemeenteraad de eerste keer doorgaat in het NAC. 

 
3. De uitzendingen worden minstens zes jaar bewaard en zolang ze worden bewaard ter beschikking gesteld van het 

publiek. Dit gebeurt via de webstek. 
 
4. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat er in 2015 al eens een offerte werd opgevraagd voor dergelijke 
uitzendingen. Hieraan is toch een bepaald kostenplaatje verbonden, namelijk een eenmalige kost van 4000 euro, een 
jaarlijks abonnement van 6000 euro en 100 euro verwerkingskost per zitting, plus het aankopen van de nodige 
apparatuur. Daarom zal deze vraag meegenomen worden in het kader van het NAC, omdat hiervoor toch heel wat 
nieuwe apparatuur moet worden aangekocht. De ‘kijkcijfers’ van dergelijke uitzendingen in gemeenten waar dit initiatief 
op punt staat, blijken niet onmiddellijk de pan uit te swingen. Dit moet waarschijnlijk nog wat groeien.  

Dirk Aras neemt geen genoegen met dit antwoord. Hij is van oordeel dat deze vorm van uitstelpolitiek systematisch 
begint te worden. Hij vraagt de stemming over dit punt. 

Burgemeester Walter Horemans opent de stemming met als resultaat 7 ja-stemmen tegen 12 nee-stemmen. 

Ja-stemmen: Lies Ceulemans, Rudy Nuyens, Dirk Aras, Swa De Bakker, John Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens 

Nee-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita Deckers, Silvain Vertommen, Willy 
Beullens, Suzy Put, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter Horemans 

Dirk Aras concludeert dat dit voorstel dus niet gerealiseerd zal worden in de toekomst. 

Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat dit meegenomen wordt in de voorbereidingen van het NAC. 

Dirk Aras repliceert dat er al zoveel ‘meegenomen’ is dat hij dat niet meer kan aanvaarden. 

Burgemeester Walter Horemans rondt af door te stellen dat een raadsbesluit in een volgende legislatuur weer kan 
worden omgebogen. 

Dirk Aras is verontwaardigd dat er zelfs geen bevestigend antwoord kan worden gegeven op een principieel voorstel. 

Burgemeester Walter Horemans engageert zich om een up-to-date NAC te bouwen.  

Koen Kerremans brengt naar voor dat de gemeenteraad het hoogste orgaan is in een gemeente en dat een raadsbesluit 
niet zomaar kan worden genegeerd. 
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Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat een besluit steeds gewijzigd kan worden. De meerderheid keurt dit 
besluit vandaag niet goed, maar dat zegt niets over de toekomst. Er worden volop onderzoeken gedaan naar de 
mogelijke technologie voor het NAC. 

Koen Kerremans is van oordeel dat een onthouding vanwege de meerderheid dan gepaster zou zijn geweest. Een 
duidelijke nee-stem laat vermoeden dat dit voorstel niet zal worden gerealiseerd. 

 
Raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen en Lies Ceulemans: 
 
9.VI. Kilometerheffing voor vrachtwagens +3,5 ton. Gevolgen voor Berlaar? 
 
Door onze ligging zijn we al een beetje een transit-gemeente voor zwaar (+3,5ton) verkeer dat van Hasselt (Duitsland/ 
Oost-Nederland) naar Mechelen (en verder) wil zonder het dagelijkse verkeersinfarct rond hartje Antwerpen te moeten 
passeren. Sp.a Berlaar maakt zich zorgen, want het zal niet gaan beteren wanneer vanaf  1 april de kilometerheffing zal 
doorgerekend worden. Transportbedrijven zullen hun vrachtwagens nog bewuster ‘binnendoor’ sturen. Dit terwijl onze 
gemeente al niet schittert  op gebied van mobiliteit en veilig verkeer. Het is voor fietsers nu al een hele opdracht om zich 
in onze gemeente veilig te verplaatsen. 
Wat gaat het gemeentebestuur hier aan doen? Hoe gaat het dit proberen te ontmoedigen? Komen er meer en strengere 
controles? 
 
Burgemeester Walter Horemans vindt het moeilijk om hierop een antwoord te formuleren. De situatie zal worden 
opgevolgd. Het openleggen van de Pastorijstraat zal de zaken misschien voor een deel oplossen, zodat er niet veel 
overlast merkbaar zal worden de volgende jaren. Intussen hebben we de tijd om de gevolgen her en der te bestuderen 
en eventueel maatregelen te treffen. De bedoeling is alleszins om de Pastorijstraat zo aan te passen dat het verkeer 
ontmoedigd wordt, maar het zal onmogelijk zijn om de vrachtwagens volledig buiten Berlaar te houden. Berlaar blijft een 
doorgangsgemeente. 

Koen Kerremans zegt dat er routes voor vrachtverkeer zijn vastgelegd door het gewest. Het risico zit er wel in dat men 
op elke kilometer die men aflegt, begint te kijken. De kans is dan groot dat men niet de voorgeschreven routes volgt. 

Burgemeester Walter Horemans gaat ervan uit dat er dan overal maatregelen zullen worden genomen. Dat is vandaag 
echter nog niet te voorspellen. 

 
De vergadering wordt gesloten om 21.50 uur. 
 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 

_____________________________ 
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