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GEMEENTERAAD D.D. 17 NOVEMBER 2015 

 
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, Christophe DE BACKERE, Swa DE BAKKER, Rita 

DECKERS, Artur ISSAEV, Leen JANSSENS, Koen KERREMANS, Rudy NUYENS John STEURS, 
Ronny VAN THIENEN, Silvain VERTOMMEN en Maria VERVLOET, raadsleden 
Anja NEELS, gemeentesecretaris  
 

 
De voorzitter opent de vergadering om 20 uur. 
 

OPENBARE ZITTING 
 
Burgemeester Walter Horemans start de zitting met een minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van de 
recente terreuraanslagen. 
 
1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 20 oktober 2015 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 20 oktober 2015 wordt het verslag eenparig 
goedgekeurd, mits verduidelijking van het antwoord bij punt 14.VIII dat het de gemeenteraadsverslagen zijn die terug te 
vinden zijn op het extranet. 
 
Swa De Bakker blijft het niet logisch vinden dat de verslagen van het MAT niet automatisch ter beschikking worden 
gesteld via het extranet. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat alle verslagen kunnen worden ingekeken. Ze bevatten vaak zaken die 
toelichting vereisen, die meteen kan worden verstrekt wanneer een raadslid inzage vraagt van een verslag. 
 
2. Kerkfabriek Sint-Pieter – budget dj. 2016 
 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in 
het Vlaamse gewest; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 
betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in het Vlaamse gewest; 

Gelet op de omzendbrief BB2013/01 d.d. 1 maart 2013 betreffende de boekhouding besturen van de eredienst; 

Gelet op het budget dj. 2016 der kerkfabriek Sint-Pieter  goedgekeurd door de kerkraad in zitting van                          7 
september 2015 opgemaakt met volgende resultaten: 

Exploitatie 

Ontvangsten : 58.100,00 euro 
Uitgaven : 57.830,00 euro 
 _____________ 

Saldo (overschot exploitatie) 270,00 euro 
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Overboekingen : 0,00 euro 
Gecorrigeerd overschot exploitatie n-2 : 20.276,28 euro 
 _____________ 

Saldo (overschot exploitatie) : 20.546,28 euro 

 

Investeringen: 

Ontvangsten: 175,00 euro 
Uitgaven: 0,00 euro 
 _____________ 

Saldo (overschot investeringen): 175,00 euro 

 
Overboekingen : 0,00 euro 
Overschot invest. N-2: 639.820,35 euro 
 _____________ 
Overschot investeringen : 639.995,35 euro 

Gelet op het gunstig advies d.d. 14 oktober 2015 van Monseigneur Johan Bonny m.b.t. budget dj. 2016 van de 
kerkfabriek Sint-Pieter en mits aanpassing van de toelage bestuur van de eredienst bij de investeringen 0,00 euro en 
gewone exploitatietoelage 175,00 euro; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

Neemt akte van het budget dj. 2016 der kerkfabriek Sint-Pieter dat sluit met een saldo exploitatie voor toelage 
(overschot exploitatie) van 20.546,28 euro.  En neemt akte van een overschot in investeringen van       639.995,35 euro. 
Mits aanpassing van de toelage bestuur van de eredienst bij de investeringen 0,00 euro en gewone exploitatietoelage 
175,00 euro. 

Artikel 2 

Een afschrift van dit besluit zal toegezonden worden aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur en de 
betreffende kerkfabriek. 

3. Kerkfabriek Sint-Rumoldus – budgetwijziging dj. 2015  
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248–260 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in het 
Vlaamse gewest; 
 
Gelet op het decreet van 6 julie 2012 betreffende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 
betreffende de materiële organisatie en de werking van de erediensten in het Vlaamse Gewest; 
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Gelet op de omzendbrief BB2013/01 d.d. 1 maart 2013 betreffende de boekhouding besturen van de eredienst; 
 
Gelet op de door de kerkraad in vergadering van 15 september 2015 goedgekeurde budgetwijziging dj. 2015; 
 
Gelet op de beleidsnota bij de budgetwijziging 2015; 
 
Overwegende dat door de kerkfabriek Sint-Rumoldus via de budgetwijziging dj. 2015 de overeengekomen gemeentelijke 
toelage verwerkt voor onderhoudskosten aan de verwarming, wordt verwerkt; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
 
Enig artikel 
Deze budgetwijziging dj. 2015  van de kerkfabriek Sint-Rumoldus wordt goedgekeurd. 
 
4. Kerkfabriek Sint-Rumoldus – budget dj. 2016 
 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in 
het Vlaamse gewest; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 
betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in het Vlaamse Gewest; 

Gelet op de omzendbrief BB2013/01 d.d. 1 maart 2013 betreffende de boekhouding besturen van de eredienst; 

Gelet op het budget dj. 2016 der kerkfabriek Sint-Rumoldus goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 19 mei 2015 
opgemaakt met volgende resultaten: 

Exploitatie 

Ontvangsten : 13.070,00 euro 
Uitgaven : 19.370,00 euro 
 _____________ 

Saldo (tekort exploitatie) -6.300,00 euro 

 

Overboekingen : 0,00 euro 
Gecorrigeerd overschot exploitatie n-2 : 3.039,92 euro 
 _____________ 

Saldo voor toelage (tekort exploitatie) : -3.260,08 euro 

Gewone exploitatietoelage: 3.260,08 euro 

 _____________ 

Overschot exploitatie: 0,00 euro 
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Investeringen: 

Overboekingen : 0,00 euro 
Overschot invest. N-2 : 0,00 euro 
 _____________ 
Overschot investeringen : 0,00 euro 

Gelet op het gunstig advies d.d. 6 augustus 2015 van Monseigneur Johan Bonny m.b.t. budget dj. 2016 van de 
kerkfabriek Sint-Rumoldus; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 1 nee-stem bij 7 onthoudingen 

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

Nee-stem: Dirk Aras 

Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronny Van Thienen, Rudy Nuyens, Swa De Bakker, John Steurs, Koen Kerremans, 
Leen Janssens 

Dirk Aras merkt op dat dit besluit een bijzondere vermelding bevat, namelijk dat de gevraagde exploitatietoelage niet 
noodzakelijk zal leiden tot de effectieve uitbetaling ervan wegens nog beschikbare overschotten uit het verleden. Er 
wordt hier met geld gespeculeerd dat er eventueel wel eens zou kunnen zijn. Hij is van oordeel dat dit geen correcte 
manier is om een budget op te maken. 

Schepen Stefaan Lambrechts licht toe dat er tijdens het overleg tussen centraal kerkbestuur en gemeente werd 
aangedrongen op de nodige voorzichtigheid bij het opmaken van het budget van de kerkfabrieken. Er mogen niet zonder 
meer overschotten worden gecreëerd of tekorten worden ingeschreven. Tekorten dienen immers aangezuiverd te 
worden door de gemeente en komen zo terecht in de gemeentelijke meerjarenplanning. Wat Sint-Rumoldus betreft, gaat 
het om een marge die voorzien wordt voor de eventuele kosten aan de verwarmingsinstallatie. Daarom werd er in het 
budget een tekort voorzien, dat de gemeente in principe moet aanvullen. Maar dit zal alleen gebeuren in het geval er 
daadwerkelijk kosten ontstaan. 

Dirk Aras wil weten of de gemeente dit tekort voorziet in haar meerjarenplanning. 

Schepen Stefaan Lambrechts bevestigt dat. De opmerking erbij betekent dat de kerkfabriek het geld niet automatisch of 
onmiddellijk zal krijgen. 

Dirk Aras concludeert dat deze opmerking vrij zinloos is, aangezien de gemeente het geld wel voorziet in haar 
meerjarenplanning. 

Schepen Stefaan Lambrechts is het hiermee niet eens. De opmerking fungeert als een signaal naar de kerkfabriek, 
omdat het onzeker is op welke termijn er zich problemen zouden kunnen voordoen. 

Artikel 1 

Daar in het overleg op 1 juni 2015 en in de beleidsnota bij het budget 2016 genotuleerd werd dat de gevraagde 
exploitatietoelage echter niet noodzakelijk zal leiden tot de effectieve uitbetaling ervan wegens nog beschikbare 
overschotten uit het verleden. 
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Keurt het budget dj. 2016 der kerkfabriek Sint-Rumoldus dat sluit met een overschot exploitatie 0,00 euro na inschrijven 
van een gewone exploitatietoelage van 3.260,08 euro goed.  En keurt de overschot in investeringen van 0,00 euro goed. 

Artikel 2 

Een afschrift van dit besluit zal toegezonden worden aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de 
betreffende kerkfabriek, de gemeente Heist-op-den-Berg en de gemeente Putte. 

5. Kerkfabriek Sint-Lambertus – budget dj. 2016 
 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in 
het Vlaamse gewest; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 
betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in het Vlaamse gewest; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 d.d. 1 maart 2013 betreffende de boekhouding besturen van de eredienst; 

Gelet op het budget dj. 2016 der kerkfabriek Sint-Lambertus goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 30 juni 2015 
opgemaakt met volgende resultaten: 

Exploitatie 

Ontvangsten : 16.150,00 euro 
Uitgaven : 13.275,00 euro 
 _____________ 

Saldo (overschot exploitatie) 2.875,00 euro 

 

Overboekingen : 0,00 euro 
Gecorrigeerd overschot exploitatie n-2 : 3.277,14 euro 
 _____________ 

Saldo (overschot exploitatie) : 6.152,14 euro 

 

Investeringen: 

Overboekingen : 0,00 euro 
Overschot invest. N-2 : 262.211,36 euro 
 _____________ 
Overschot investeringen : 262.211,36 euro 

Gelet op het gunstig advies d.d. 6 augustus 2015 van Monseigneur Johan Bonny, m.b.t. budget dj. 2016 van de 
kerkfabriek Sint-Lambertus; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Na beraadslaging; 
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BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

Neemt akte van het budget dj. 2016 der kerkfabriek Sint-Lambertus dat sluit met een overschot exploitatie voor toelage 
van 6.152,14 euro.  En neemt akte van een overschot in investeringen van 262.211,36 euro. 

Artikel 2 

Een afschrift van dit besluit zal toegezonden worden aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur en de 
betreffende kerkfabriek. 

6. Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria – budget dj. 2016 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in 
het Vlaamse gewest; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 
betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in het Vlaamse gewest; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 d.d. 1 maart 2013 betreffende de boekhouding besturen van de eredienst; 
 
Gelet op het budget dj. 2016 der kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 30 
juni 2015 opgemaakt met volgende resultaten: 
 
Exploitatie 
Ontvangsten : 8.075,00 euro 
Uitgaven : -7.890,00 euro 
 _____________ 
Saldo (overschot exploitatie) 185,00 euro 
 
Overboekingen : 0,00 euro 
Gecorrigeerd overschot exploitatie n-2 : 417,67 euro 
 _____________ 
Saldo (overschot exploitatie) : 602,67 euro 
 
Investeringen: 
Ontvangsten: 0,00 euro 
Uitgaven: -2.025,00 euro 
 _____________ 
Saldo (tekort investeringen) -2.025,00 euro  
 
Overboekingen : 0,00 euro 
Overschot invest. N-2 : 2.025,00 euro 
Tekort budgetwijz N-1: 0,00 euro 
 _____________ 
Overschot investeringen : 0,00 euro 
 
Gelet op het gunstig advies d.d. 6 augustus 2015 van Monseigneur Johan Bonny, mits de K1-waarde 1.885,97 euro en 
de Y-waarde 2.591,48 euro gebruikt worden, conform de gegevens uit de jaarrekening 2014 zoals ze werd goedgekeurd 
door de gouverneur, m.b.t. budget dj. 2016 van de kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 



 
 
8 

BESLUIT met 13 ja-stemmen bij 8 onthoudingen 

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

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

Dirk Aras stelt zich vragen bij de wijzigingen die nog dienen te gebeuren conform de gegevens uit de jaarrekening 2014, 
goedgekeurd door de gouverneur. 

Schepen Stefaan Lambrechts licht toe dat dit om louter boekhoudkundige opmerkingen bij de jaarrekening gaat. Een 
bepaald saldo moet aangepast worden. 

Artikel 1 
 
Neemt akte van het budget dj. 2016 der kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria dat sluit met een overschot exploitatie 
voor toelage van 602,67 euro.  En neemt akte van een overschot in investeringen van 0,00 euro. Neemt eveneens akte 
van de wijzigingen die nog dienen te gebeuren conform de gegevens uit de jaarrekening 2014 goedgekeurd door de 
gouverneur. 
 
Artikel 2 
 
Een afschrift van dit besluit zal toegezonden worden aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de 
betreffende kerkfabriek. 
 
7. BBC – budget 2015 – 3e kwartaalrapportering 
 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2015; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten en de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het ministerieel besluit d.d. 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 d.d. 6 september 2013 betreffende “Digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus”; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 d.d. 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en 
beheerscyclus; 

Gelet op de omzendbrief BB 2014/3 d.d. 28 maart 2014 betreffende “Kwartaalrapportering en andere Europese 
rapporteringsverplichtingen”; 

Gelet op het goedgekeurde budget 2015; 

BESLUIT EENPARIG 

Dirk Aras 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. 
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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. 

Koen Kerremans zegt dat het hier en daar om een bewuste keuze gaat om niet te doen wat voorzien was, maar dat er 
anderzijds wel een aantal zaken op stapel gezet zijn, die echter nog in uitvoering zijn. 

Dirk Aras vindt het systeem op zich wel waardevol, maar het gaat om de manier waarop het wordt gebruikt. 

Enig artikel 

De gemeenteraad neemt kennis van de derde kwartaalrapportering van het budget 2015. 

8. Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Berlaar en het OCMW van Berlaar 
 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de beleidsnota van binnenlands bestuur en stedenbeleid van 24 oktober 2014; 

Gelet op de conceptnota van de Vlaamse regering goedgekeurd op 16 januari 2015; 

Gelet het project “nieuw administratief centrum” waarbij de huisvesting van gemeentebestuur en OCMW in hetzelfde 
gebouw zal zijn; 

Overwegende dat het opportuun is om nu al te starten met een geleidelijke integratie van het OCMW in het 
gemeentebestuur; 

Gelet op hieronder voorgestelde samenwerkingsovereenkomst: 

“ 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Berlaar 

  en het OCMW van Berlaar 
 

CONTEXT 
 
AANLEIDING  

De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 16 januari 2015  de conceptnota ‘integratie OCMW in de gemeente’ goed. Door 
de integratie  van het OCMW in de gemeente wil de Vlaamse regering een sterker geïntegreerd sociaal beleid voor de 
inwoners van de gemeente realiseren. Zij stelt daarbij een bestuurlijke organisatie voorop waarbij het sociaal beleid 
binnen de gemeente maximaal geïntegreerd en drempelverlagend is, gevoerd wordt door de democratisch verkozen 
gemeenteraad en nog efficiënter kan verlopen. 

In Berlaar bestonden voordien reeds plannen om de huisvesting en de dienstverlening van gemeente en OCMW te 
optimaliseren en te integreren door beide besturen samen te brengen in een nieuw administratief centrum. 

AFBAKENING 
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Het gezamenlijke streefdoel bestaat erin om tegen september 2018 een volledig geïntegreerde dienstverlening aan te 
bieden aan alle klanten van gemeente en OCMW. Het traject naar dit resultaat wordt gefaseerd aangepakt, waarbij in de 
eerste plaats een verhoogde synergie van de respectievelijke ondersteunende diensten wordt beoogd. Uiteraard zal 
deze optimalisatie ook een gunstig effect hebben op de lijndiensten. 

Waar diensten van beide besturen samenwerken, wordt geopteerd voor ‘het beste van de twee werelden’. Het is niet de 
bedoeling dat er een nivellering naar beneden komt, maar dat het globale niveau wordt opgetild naar dat van de meest 
performante dienst. 

UITGANGSPUNTEN 
 

- Een gezamenlijke missie, visie, strategie en waardenkader  
- In de eerste fase: een kennis- en krachtenbundeling van gemeente en OCMW in de beleidsdomeinen ICT, 

personeelszaken en management, financiële zaken, communicatie, onthaal, secretariaat, facilitaire en 
technisch ondersteunende aangelegenheden, projectwerking, stafdiensten 

- Vanaf september 2018: een kennis- en krachtenbundeling van gemeente en OCMW voor de volledige 
dienstverlening 

- Overleg tussen beide managementteams 
- Overleg tussen gemeente- en OCMW-bestuur 

 

DOELSTELLINGEN 
 

Wat beogen wij? 

Als gemeente en OCMW werken wij samen om de Berlaarse klant een kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening aan te 
bieden. Met ons aanbod in de verschillende beleidsdomeinen geven we een antwoord op de lokale noden, met 
bijzondere aandacht voor de kwetsbare groepen.  

Hoe verwezenlijken wij dit? 

Als gemeente en OCMW bundelen wij onze krachten en kennis. We werken intensief samen en werken continu aan de 
optimalisering van onze dienst- en hulpverlening. 

 

OVEREENKOMST 
 

Hoofdstuk I Voorwerp van de overeenkomst 

De samenwerkingsovereenkomst beoogt - binnen de mogelijkheden van  de regelgeving en de rechtspositieregeling van 
het personeel - het gemeenschappelijke gebruik van elkaars diensten, het gebruik van elkaars personeel en een 
fasegewijze integratie van ondersteunende diensten en lijndiensten om tot een volledige inkanteling te komen. 

Deze samenwerkingsovereenkomst is een kaderovereenkomst met algemene afspraken omtrent samenwerking.  

 

Hoofdstuk II Algemeen Kader 
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Juridisch kader 

Het juridisch kader voor deze samenwerkingsovereenkomst is onder meer vastgelegd in art. 271 van het 
gemeentedecreet en artikel 271 van het OCMW-decreet, die identiek zijn : 

“Tussen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen beheersovereenkomsten 
worden gesloten over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten. In de beheersovereenkomst kan 
tevens opgenomen worden dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor 
bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden.” 

 

In de rechtsleer wordt in eerste instantie gedacht aan ‘een gemeenschappelijke organisatie van de ondersteunende 
diensten, zoals het personeelsmanagement, de logistieke diensten, het financieel beheer, de informatisering en het 
gemeenschappelijk gebruik van infrastructuur’. 

(Praktisch Handboek voor Gemeenterecht, hoofdstuk V). 

 

Financieel kader 

Gemeente en OCMW zullen in de toekomst prestaties voor elkaar leveren op diverse vlakken. Gezien het aangewezen 
is om administratieve vereenvoudiging na te streven en uitgebreide wederzijdse facturaties te vermijden, zullen de 
loonkosten voor deze wederzijdse prestaties niet worden aangerekend. Facturatie is wel mogelijk indien de 
personeelskost via betoelagingsmodaliteiten kan worden gerecupereerd van externe instanties. 

 

Organisatorisch kader 

Gezien deze samenwerking volledig kadert in het traject van gemeente en OCMW naar een nieuw administratief 
centrum, zal de stuurgroep organisatie en change die hiervoor werd samengesteld eveneens de doelstellingen en 
projecten van deze overeenkomst opvolgen. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de werkgroepen die zich in dit kader 
over specifieke onderwerpen buigen. 

 

Hoofdstuk III Domeinen van samenwerking 

Gemeente en OCMW beogen om in de eerste fase samen te werken in onderstaande domeinen. Deze lijst met 
domeinen is niet limitatief, echter wel richtinggevend:  

- ICT: gemeente en OCMW werken een gezamenlijke ICT-visie en ICT-beleid uit. Centraal hierin staat de 
geleidelijke automatisering van de werkprocessen van beide besturen, kaderend in de implementatie van het 
aangekochte midoffice-systeem. 

- Personeelszaken: een integratie van beide personeelsdiensten wordt vanaf 2016 doorgevoerd. De 
personeelsdienst van de gemeente zal de personeelsgebonden aangelegenheden van het OCMW volledig 
operationeel ondersteunen.  

- Communicatie: een gezamenlijke en performante externe en interne communicatie bij beide besturen is de 
doelstelling. De communicatiekanalen worden vanaf 2015 overkoepelend ter beschikking gesteld en 
gestoffeerd. 

- Financiële zaken: de budgetcycli en meerjarenplanningen van beide besturen worden op elkaar afgestemd 
vanaf de opmaak van het budget 2017. Alle fasen van het BBC-proces, zoals geoptimaliseerd door de 
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gemeente, worden hierbij doorlopen door beide besturen.  De ondersteunende software zal naar aanleiding van 
deze integratie op elkaar worden afgestemd. 

- Facilitair en technisch ondersteunende diensten: gemeente en OCMW zullen het aankoopproces waar mogelijk 
via samenaankoop laten verlopen. De klusjesdienst van het OCMW wordt vanaf 2017 opgenomen in de 
technisch uitvoerende dienst van de gemeente, met respect voor de specifieke taken die uitgevoerd worden bij 
particulieren. De schoonmaak van het OCMW-gebouw wordt geïntegreerd in de poetsdienst van de gemeente. 

- Secretariaat: de automatisering van het besluitvormingsproces staat vanaf het najaar van 2015 op de agenda. 
Dit project zullen gemeente en OCMW gezamenlijk doorlopen met gebruikmaking van dezelfde software. 

- Onthaal: vanaf het najaar van 2015 worden beide onthaaldiensten samengevoegd in een overkoepelende 
werking, waarbij een rotatiesysteem wordt uitgewerkt. Op deze manier zullen de onthaalmedewerkers beide 
besturen op beide locaties bedienen. 

- Stafmedewerkers: een stelselmatige samenwerking van beide stafmedewerkers wordt beoogd. De 
stafmedewerker van het OCMW zal worden ingeschakeld in een aantal strategische projecten voor beide 
besturen, onder meer de creatie van een nieuwe website/intranet, de automatisering van de besluitvorming, het 
uitbouwen van een midoffice, de begeleiding van het BBC-proces in het OCMW, het opzetten van een 
organisatiebeheersysteem, … Deze opsomming is niet limitatief.  

- Projectwerking n.a.v. de bouw van een nieuw administratief centrum met de nadruk op een performante, 
eengemaakte dienstverlening, gestoeld op de principes van service design, klantenbegeleidingssystemen en 
de scheiding van front-, mid- en backoffice. 

 

In een tweede fase zullen ook de respectievelijke lijndiensten nauw samenwerken. Hierbij wordt onder meer gedacht 
aan: 

- Sociaal beleid: gezamenlijke uitbouw van een bestuur- en themaoverschrijdende sociale dienstverlening  
- Woonbeleid: afstemming en optimalisatie tussen beide besturen 
- Huis van het Kind: gezamenlijke uitbouw van dit initiatief 
- Gezondheid en welzijn 
- Vrijwilligerswerking 
- … 

 
In het kader van de samenwerking  kunnen beide organisaties beroep doen op elkaars personeelsleden. De 
oorspronkelijke werkgever, zijnde gemeente of OCMW, blijft de juridische werkgever van de aangeduide 
personeelsleden en oefent als enige werkgeversgezag uit. De betreffende rechtspositieregeling blijft van toepassing op 
de betrokken personeelsleden. De juridische werkgever maakt, in overleg met het betrokken bestuur, minimaal 
afspraken over de concrete arbeidstijd,  arbeidsplaats en de te verrichten prestaties. 

De verlof-, evaluatie- en tuchtprocedure worden uitgevoerd door de juridische werkgever van het betrokken 
personeelslid. Het bestuur waarbij het betrokken personeelslid prestaties verricht in het kader van deze 
samenwerkingsovereenkomst zal indien nodig bij deze procedures betrokken worden. 

Indien er rond het uitvoeren van opdrachten problemen rijzen is het aan beide secretarissen van de lokale besturen om 
deze op te nemen. Het is aan de secretaris van ieder bestuur afzonderlijk om op te treden jegens het eigen personeel. 
Er wordt door beide secretarissen maximale afstemming en eenvormigheid nagestreefd. 

De personeelsleden van  gemeente en OCMW kunnen elkaar vervangen tijdens ziekte of afwezigheid waar dit mogelijk 
en haalbaar is.  

Hoofdstuk IV Locaties van de gemeente- en OCMW-diensten 
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De bestaande gebouwen blijven in gebruik tot de gezamenlijke verhuizing naar het nieuw administratief centrum. Beide 
besturen stellen bij samenwerking en/of uitwisseling van personeel hun lokalen ter beschikking aan elkaar.  

 

Hoofdstuk V Inwerkingtreding en duur van de overeenkomst 

De samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2016. 

Onder voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding van deze 
samenwerkingsovereenkomst, wordt zij afgesloten voor een periode die eindigt op het ogenblik dat ze in de nieuwe 
gemeentelijke legislatuur wordt aangepast of bij de verhuizing naar het nieuw administratief centrum. Indien  in de 
volgende gemeentelijke legislatuur geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst in werking is getreden, wordt de 
bestaande overeenkomst van rechtswege verlengd, tot op het ogenblik dat een nieuwe samenwerkingsovereenkomst in 
werking treedt. 

 

Hoofdstuk VI Evaluatie en aanpassing 

 

Jaarlijkse evaluatie 

Tijdens een jaarlijks overlegmoment bespreekt de stuurgroep gezamenlijk de voortgang van de 
samenwerkingsovereenkomst op basis van een evaluatie van de uitvoering van de beheersovereenkomst. 

Wanneer de in deze overeenkomst voorziene verplichtingen door een partij niet worden nageleefd, plegen de partijen 
overleg over de te nemen bijsturingsmaatregelen. 

Bij de jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst zullen de partijen nagaan of er al dan 
niet aanpassingen aan de samenwerkingsovereenkomst moeten worden aangebracht. 

 

Uitvoering 

Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau van het OCMW, evenals de managementteams van 
gemeente en OCMW, worden belast met de uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst. 

Gemeente- en OCMW-bestuur engageren zich om enig geschil dat zou ontstaan omtrent de uitvoering van onderhavige 
samenwerkingsovereenkomst in onderling overleg op te lossen. 

 

Berlaar, ….. 

Voor gemeente Berlaar      Voor OCMW Berlaar 

De secretaris  De burgemeester   De secretaris   De voorzitter 

Anja Neels  Walter Horemans   Mimi Peirsman  Nadine Boekaerts” 

 

BESLUIT EENPARIG 
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Ronny Van Thienen merkt op dat het OCMW onlangs een vacature uitschreef voor een medewerker poetsdienst voor 
het OCMW-gebouw, maar tegen het moment van de sollicitatiegesprekken waren de voorwaarden blijkbaar reeds 
gewijzigd. Het bleek dan niet enkel om het OCMW-gebouw te gaan, maar eveneens om gemeentelijke gebouwen. 
Hierdoor hebben bepaalde mensen afgehaakt. Hij vindt dit geen correcte manier van handelen. 

Schepen Nadine Boekaerts antwoordt dat er inderdaad een aantal zaken bijgekomen zijn ten opzichte van de 
oorspronkelijke vacature. Er waren niet genoeg uren binnen het OCMW. Hierbij werd van tevoren niet voldoende 
stilgestaan. 

Ronny Van Thienen vindt dit een spijtige zaak. Hij hoopt dat dit zich niet herhaalt in de toekomst. 

Enig artikel 

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Berlaar en het OCMW van Berlaar goed. 

9. Vervangende feestdagen in 2016 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 16 december 2008 (punt 14) houdende goedkeuring nieuwe rechtspositieregeling, en 
latere wijzigingen; 
 
Gelet op de notulen van het bijzonder onderhandelingscomité d.d. 14 september 2015; 
 
Overwegende dat er in 2016 drie feestdagen in het weekend vallen; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Op basis van artikel 261, §2 van de rechtspositieregeling van de gemeente Berlaar worden de feestdagen van 2016 die 
in het weekend vallen voor al het gemeentepersoneel – met uitzondering van de begeleiders van de buitenschoolse 
kinderopvang – toegevoegd aan het verlofkrediet. 
 
Voor de begeleider s van de buitenschoolse kinderopvang worden de dagen als volgt vastgelegd: 
- Zaterdag 2 januari 2016 wordt vastgelegd op vrijdag 6 mei 2016 
- Zondag 1 mei 2016 wordt vastgelegd op vrijdag 22 juli 2016 
- Zondag 25 december 2016 wordt vastgelegd op dinsdag 27 december 2016. 
 
10. Klimaatactieplan in het kader van burgemeestersconvenant 
 
Gelet op de raadsbeslissing van 18 november 2014 (punt 9) houdende de goedkeuring om te participeren in het project 
‘burgemeestersconvenant’; 
 
Gelet op het ontwerp van klimaatactieplan dat opgesteld werd door Igemo in het kader van het behalen van de 
doelstellingen van het Burgemeestersconvenant; 
 

BESLUIT met 13 ja-stemmen bij 8 onthoudingen 

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

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

Koen Kerremans vindt het opvallend dat niet alle gemeenten deelnemen. Mechelen, Lier, Bonheiden en Putte nemen 
niet deel. 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat Mechelen reeds twee jaar geleden een convenant heeft getekend. 



 
 

15 

Koen Kerremans gaat verder dat het convenant reeds op 12 december 2014 werd ondertekend. Pas een jaar later ligt er 
een klimaatplan op tafel; dat heeft behoorlijk lang geduurd. Er bestaan immers reeds klimaatplannen die mutatis 
mutandis gebruikt kunnen worden. Het gaat om een duidelijk engagement rond energie-efficiëntie en het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen op het grondgebied van de gemeente. Alles hangt ervan af hoe de concrete uitvoering 
van de acties en maatregelen zal verlopen. Het gaat om groepsaankoop voor particulieren, woningrenovatie, 
mobiliteitsprojecten, communicatie, … Maar wat zal er echt gebeuren? Het voorliggende document spreekt veel over 
sensibiliseren en onderzoeken. Men streeft naar -20% tegen 2020. In de provincie Limburg, waar alle gemeenten reeds 
in 2011 getekend hebben op initiatief van de provincie, gaat men voor minimaal 20% afname. Elke gemeente kan 
autonoom initiatieven nemen, wat belangrijk is om in het achterhoofd te houden. Er wordt in het document gesproken 
over een stevige basis om verder op te bouwen. Hierbij worden elf punten genoemd op pagina 6. Die gaan over 
samenaankopen voor dak- en muurisolatie, zonnepanelen en dergelijke, energiezorg, energiezuinige renovaties, 
aankoop en promotie groene stroom, goedkope energieleningen, uitvoeren van energiescans, woon- en energiewinkel, 
bouwadvies voor particulieren, informatie en sensibilisatie naar diverse doelgroepen, ontwikkelen van duurzame 
bedrijventerreinen en woongebieden, aankoop van milieuvriendelijke voertuigen. In geen van deze elf punten beschikt 
Berlaar over een stevige basis. Er zijn hier en daar pogingen ondernomen, maar er is wel wat achterstand. 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. 

Schepen Ingeborg Van Hoof vult nog aan dat er specifiek geopteerd wordt voor persoonlijke begeleiding in plaats van 
louter publicatie in het gemeentelijke infoblad. 

Burgemeester Walter Horemans voegt toe dat het niet om een vrijblijvend gegeven gaat. Het is gekoppeld aan financiën, 
aan subsidies. Er moeten doelstellingen gehaald worden, waarvoor bewijzen op papier en metingen nodig zijn. 

Koen Kerremans betreurt dat in het dossier over de broeikasgasinventaris niet alle cijfers worden meegenomen. 24% is 
afkomstig van bedrijven, is gemeentegrensoverschrijdend, maar ook dat is belastend voor inwoners van deze regio. De 
cijfers gerelateerd aan het verbruik van consumptiegoederen staan er evenmin in, hoewel we allemaal overtuigd zijn van 
het nut van de korte ketens. Misschien is het mogelijk om hier zelf engagementen rond te formuleren. Elk 
gemeenteprofiel is anders. In Berlaar bestaan de prioriteiten uit woningen, vervoer en landbouw. Tertiaire gebouwen en 
bedrijven zijn veel minder vertegenwoordigd. Qua particuliere woningen zal er echt actief en proactief gewerkt moeten 
worden. Bestaande huizen verbruiken 72% meer dan het Europese gemiddelde. We hebben er dus alle belang bij om 
hierop in te zetten. De ambitie van -20% is hier te weinig. Alleen normeringen opleggen voor nieuwbouw is niet 
voldoende; renovatie moet gestimuleerd worden. Hiertoe moeten bepaalde doelgroepen actief benaderd en geholpen 
worden. De eigen gemeentelijke gebouwen hebben een voorbeeldfunctie, dat is de evidentie zelf. Qua nieuwbouw 
zouden jonge bouwers proactief benaderd moeten worden. Eventueel moet er voor prefinanciering gezorgd worden. 
Wanneer jonge mensen aan bouwen denken en geconfronteerd worden met allerlei kosten, worden niet altijd de nodige 
middelen vrijgemaakt om een huis goed te isoleren. Hier dringt een sensibilisering zich op, evenals het ter beschikking 
stellen van de nodige middelen. Het maximale gebruik van bestaand patrimonium betekent waarschijnlijk maximaal 
inzetten op renovatie, maar het is niet mogelijk om elk oud huis te renoveren. Soms is het beter om oude huizen toch 
maar af te breken. 

Schepen Ingeborg Van Hoof verklaart dat deze actie voornamelijk bedoeld is om leegstand tegen te gaan. 
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Koen Kerremans vervolgt zijn tussenkomst met het actief stimuleren van toepassing van hernieuwbare energiebronnen 
in woningen. Hierrond moet een informatieloket gebouwd worden. Het is jammer dat Berlaar niet deelneemt aan de 
energiejacht voor bepaalde doelgroepen. 

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat dit nog steeds kan via BBL, maar Berlaar participeert hier niet actief aan. De 
laatste jaren waren de initiatieven in groepjes niet langer succesvol. 

Koen Kerremans geeft aan dat een energiejacht een goed overzicht biedt van waar de grote verspillingen zitten. Dit leidt 
tot een nieuw inzicht bij de deelnemers. Binnen de gemeente zouden verschillende beleidsdomeinen hierin kunnen 
samenwerken. Voor het overige leert het verleden ons dat infosessies actiever en proactiever moeten. In Berlaar worden 
de nieuwe inwoners uitgenodigd op een receptie. Ze zouden bij die gelegenheid aangesproken kunnen worden over hun 
woning en mogelijke scans. Ook kan er met verhuurders in dialoog worden gegaan. Groen wenst eerder over te gaan tot 
actie in plaats van louter sensibiliserend werk, bijvoorbeeld door te prefinancieren voor isolatie van een woning. Qua 
bestaand patrimonium voorziet Berlaar niet in een gemeenschapsruimte voor thuiswerkers. Dat is bijzonder jammer, 
want thuiswerk wordt een deel van het geheel en de overheid zou dit moeten stimuleren. Het biedt een antwoord op een 
prangende vraag en tegelijk wordt er aan het klimaat gewerkt. Hernieuwbare energiebronnen op wijk- en straatniveau 
staat aangekruist, maar wat wil men hiermee doen? Zelfde vraag voor onder meer het promoten van zonneboilers en 
dergelijke. 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat veel acties nog niet concreet zijn uitgewerkt. Dit plan vormt een aanzet, 
maar er zullen nog acties ontstaan waaraan we alsnog kunnen deelnemen. Nu worden de grote lijnen uitgezet om tot 
een besparing van 20% te komen. 

Koen Kerremans is van oordeel dat er wel wat tegenstrijdigheden zijn tussen dit plan en een aantal beslissingen die in 
de afgelopen periode zijn genomen. Hij zal de acties op de voet volgen. Bestaan er voor de tertiaire sector metingen in 
scholen en rusthuizen? 

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat die er nog niet zijn, maar het is wel de bedoeling om deze gebouwen mee te 
nemen. Het zijn belangrijke partners, waar nog heel wat zaken geoptimaliseerd kunnen worden. 

Koen Kerremans bevestigt dat. Het is trouwens in het belang van de scholen en rusthuizen zelf om hieraan mee te 
werken. 

Burgemeester Walter Horemans zegt dat er in Berlaar binnenkort vier spiksplinternieuwe gebouwen, twee scholen en 
twee rustoorden, zullen zijn die tiptop in orde zijn en aan alle vereisten voldoen. 

Koen Kerremans repliceert dat nieuwbouw meestal niet zo problematisch is. 

Ronny Van Thienen merkt op dat er geen vergelijking mogelijk is wanneer er nu geen cijfers bestaan. 

Koen Kerremans vindt het evident dat er voor de eigen nieuwbouw het hoogst mogelijke wordt nagestreefd qua 
duurzaamheid. De gemeente gaat voor BEN (bijna energieneutraal), terwijl veel andere gemeenten gaan voor volledig 
energieneutraal. Wat hernieuwbare energiebronnen betreft, gaat hij ervan uit dat een en ander nog in plannen wordt 
gegoten. Zal de gemeente hierin zelf initiatieven nemen of wachten op anderen? 

Schepen Ingeborg Van Hoof zegt dat Berlaar als kleine gemeente zal instappen in een aantal gezamenlijke projecten. In 
de toekomst kunnen nieuwe technieken wellicht een aantal dingen mogelijk maken. 

Koen Kerremans gaat verder door te stellen dat bedrijven een kleiner aandeel hebben in het plan. Er moet echter wel 
gedacht worden aan de nieuwe KMO-zone die op komst is. Hier wordt gepleit voor een CO2-neutrale aanleg. Er moeten 
ook voldoende groenelementen voorzien worden, bijvoorbeeld groenschermen rond bedrijven. Zaken als het illegaal 
neerleggen van de houtkant rond het Diamantpark blijven nog steeds een doorn in het oog. Groene KMO-zones zijn 
aangenaam om te werken en groen op het grondgebied zorgt voor betere lucht. In het hoofdstuk van de landbouw is het 
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een raadsel waarom veeteelt niet wordt meegenomen in de cijfers. Hier zou nochtans een verschil gemaakt kunnen 
worden. Het is verrassend dat hier nog WKK’s vermeld worden. De voordelen ervan in de landbouw zijn toch een beetje 
weggevallen. Het is de vraag waar dit nog mogelijk is in Berlaar. Landbouw zou over het algemeen een grotere plaats 
moeten krijgen in dit klimaatplan. 

Schepen Suzy Put vermeldt in dit verband dat Berlaar is ingeschreven voor een platform van regionale ontwikkeling, 
Rurant provincie Antwerpen. Dit gaat om innovatie en milieu en valt voor een deel onder het klimaatactieplan. 

Koen Kerremans vindt dit een goed initiatief. Rond promotie van streekproducten werd tijdens de vorige gemeenteraad 
reeds de discussie aangegaan over de eigen producenten op de markten. Qua vervoer ligt de CO2-uitstoot heel hoog. 
Berlaar kent vervoersstromen die er eigenlijk niet moeten zijn. Het probleem manifesteert zich op het ogenblik dat jonge 
mensen in de open lucht in de nabijheid van grote stromen auto’s fietsen. Dat vormt een gevaar voor hun gezondheid. 
Hier zijn de nodige acties vereist. Het STOP-principe wordt opnieuw vermeld. Dat staat al heel lang op de eigen 
planning, maar Berlaar honoreert dit niet. De schoolbus is afgeschaft en dit is niet opnieuw bespreekbaar. Dat is niet 
correct, zeker niet in het licht van een snel veranderend klimaat. Dat mag niet op de lange baan worden geschoven; de 
tijd dringt. Actie 79 gaat over overleg om verschillende mogelijkheden op elkaar af te stemmen, meer bepaald 
infrastructuur zodat lijnbussen overal kunnen staan. Aan het station kan dit bijvoorbeeld niet, zodat dit herbekeken moet 
worden. De fietsdoorstroming en het plaatsen van fietsenstallingen op oordeelkundig gekozen plaatsen verheugt Groen 
ten zeerste. De planning en voorstellen terzaken worden afgewacht. De uitvoering moet sneller; zeker op lokaal niveau 
hebben we de sleutels daarvoor in handen. Hij vraagt waarom er niet ingetekend wordt op autodelen. 

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat het gemeentelijke wagenpark te beperkt is hiervoor. Het probleem is vooral 
van praktische aard. 

Koen Kerremans hoopt hierrond toch eigen voorstellen te kunnen formuleren. Qua lokale energieproductie worden er 
geen echte doelstellingen in cijfers vermeld. Dat zou nochtans van durf getuigen. Bijvoorbeeld het plaatsen van één 
turbine. Drie windturbines op het grondgebied zou heel het verbruik van Berlaar kunnen coveren. Op het vlak van 
biomassa stelt hij zich de nodige vragen. Het was ooit de bedoeling om biomassa-overschotten om te zetten, te 
vergisten of eventueel te verbranden, maar er zijn intussen zoveel projecten uit de grond gestampt die rendabel moeten 
zijn, dat er op dit ogenblik bossen gekapt worden om die biocentrales vol te steken. Hier moet dus omzichtig mee 
worden omgegaan. Voor de verwerking van restoverschotten is dit prima, maar niet ten koste van gezonde bomen. Er is 
sprake van een regionaal verwerkingsbedrijf. In welke richting wordt er hier gedacht? 

Schepen Ingeborg Van Hoof licht toe dat men in een bepaalde gemeente het idee had om uit biomassa energie te 
halen. Dit zou via een firma of bedrijf regionaal georganiseerd kunnen worden. Maar Ivarem composteert ook al, dus 
wordt er ook bekeken of er iets kan gebeuren met de energie die daaruit voortkomt. 

Koen Kerremans gaat hierop verder door te stellen dat Ivarem met een probleem kampt van ondercapaciteit om te 
composteren. Dat is een gevolg van de biomassacentrale. Deze systemen concurreren met elkaar. Actie 118 vernoemt 
het oprichten van een coöperatieve rond hernieuwbare energie. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en moet 
klimaatneutraal zijn tegen 2020. Dat is meer dan 20%. Het instellen van een energiestandaard voor nieuwbouw en 
renovatie staat niet aangekruist? 

Burgemeester Walter Horemans wil nog een beetje marge houden. De prijs speelt ook een rol; de zaken moeten 
betaalbaar blijven. Dit is voortdurend een evenwicht zoeken. 

Koen Kerremans argumenteert dat het financiële aspect kortetemijndenken is, terwijl klimaat langetermijndenken is. Het 
betaalt zich terug in meerdere aspecten dan alleen maar geld, namelijk gezondheid, overleving, … Wat de 
financieringsformule betreft, spreekt hij zijn verwondering uit over het feit dat er zal onderzocht worden wat de 
interessantste piste is om maatregelen en technieken te implementeren. Dit weten we al; Igemo heeft deze oefening al 
gemaakt. Deze stap kan dus overgeslagen worden. De openbare verlichting staat niet meer aangekruist, terwijl de 
gemeente daar eigenlijk nog niet genoeg actie rond onderneemt.  
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Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat het actieplan rond openbare verlichting al opgesteld en uitgevoerd was in 
samenwerking met Igemo. Om deze reden werd het niet opgenomen in dit klimaatplan. Maar de maatregelen blijven 
uiteraard wel van kracht. Indien er een nieuwe straat wordt aangelegd, worden er energiezuinige lampen voorzien. Het 
plan op zich bestaat al en wordt verder uitgevoerd. 

Burgemeester Walter Horemans voegt toe dat het op dit ogenblik onbetaalbaar is om alle armaturen tegelijk te 
vervangen. Dit moet stelselmatig gebeuren. In alle nieuwe verkavelingen en bij aanpassingen van straten wordt dit al 
automatisch energiezuinig aangepakt. 

Koen Kerremans leest in het plan dat er gekozen wordt voor een groepsaankoop elektrische fietsen. Hij kan dit 
ondersteunen. Is dat ook mogelijk voor bedrijfsfietsen? 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit zeker bespreekbaar is. Er zijn al plannen om dit op te nemen in het 
kader van het nieuw administratief centrum. 

Koen Kerremans wil nog weten in hoeverre het wagenpark door milieuvriendelijke wagens zal worden vervangen. 

Schepen Ingeborg Van Hoof zegt dat dit in de planning zit. Er zijn nu al twee gaswagens; ook elektrische wagens 
behoren tot de mogelijkheden. 

Koen Kerremans polst naar het e-loket. Dat staat al heel lang in het beleidsplan van de gemeente. Zal dit nu ook 
gerealiseerd worden? 

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat dit zeker de bedoeling is. Dit moet samen met de communicatieambtenaar 
bekeken worden. 

Koen Kerremans kaart het hoofdstuk natuuracties nog aan. Het aanplanten van bomen en bospartijen is nog steeds de 
beste en goedkoopste investering om CO2 te capteren uit de atmosfeer. Hiervoor bestaat er zeker een draagvlak bij de 
burgers van Berlaar. Groen zal opvolgen waar die bossen zullen komen en wil hierover ook advies verstrekken. Hij rondt 
af door te stellen dat het klimaatplan in de provincie Antwerpen wat schoorvoetend wordt behandeld. Groen zal zich 
onthouden, omdat het plan niet ver genoeg gaat. Er wordt gedacht aan de oprichting van een coöperatieve, waar 
burgers kunnen meedenken en participeren aan projecten. In het verleden bestond in deze regio de organisatie 
‘Netekracht’. Die bestaat in principe nog steeds, zij het in slaapmodus. Netekracht stond aan de wieg van Rescoop, wat 
intussen geen anonieme speler meer is. Op vier jaar tijd is dit uitgegroeid tot een Europees erkende organisatie met 
participatie van de Vlaamse overheid, de Koning Boudewijnstichting, Cera, … Deze organisatie kreeg een award rond 
hernieuwbare energie en coöperatief denken en ondernemen. Netekracht was hier zeer nauw bij betrokken. Is het 
daarom mogelijk om te onderzoeken of Netekracht een doorstart kan maken met medewerking van de gemeente? 

Schepen Ingeborg Van Hoof zal deze vraag aan Igemo stellen. 

Dirk Aras’ beschouwing gaat over drie punten van het plan. Eerst en vooral vindt hij de terminologie ‘klimaatplan’ 
hoogdravend, terwijl het eigenlijk gaat om het binnenrijven van Europese subsidies. Dat is alleszins de manier waarop 
Igemo het in de gemeente is komen voorstellen. Vlaams Belang heeft zich toen onthouden, omdat het ging om het 
zoveelste plan, terwijl er in de gemeente nog zoveel onafgewerkte acties zijn die over hetzelfde thema handelen. Bij het 
doornemen van het document viel hem het begrip ‘energie-efficiëntie’ op. Hier kan niemand tegen zijn. De energiemarkt 
is intussen ook volop aan het evolueren. Prijzen stijgen zienderogen, al dan niet door toedoen van de regering. Mensen 
hebben dus zeker baat bij energie-efficiëntie. Dit plan moet dus ten bate werken van woningen en gezinnen. Daarom is 
het opvallend dat de actie rond energiejacht niet aangekruist is, terwijl het voor Berlaar toch een prioriteit zou moeten 
zijn om gezinnen mee te nemen in projecten waaruit zij zelf efficiëntiewinsten zouden kunnen halen. Daarnaast is het 
opmerkelijk dat het voorzien van premies om energiebesparende maatregelen te stimuleren bij bepaalde (sociale) 
doelgroepen te weinig aandacht krijgt. De financiële impulsen worden immers niet aangekruist. Indien er binnen het 
concept van gezinnen en woningen wordt gewerkt, moet er nagedacht worden over hoe de mensen aangesproken 
moeten worden. Wat het werken in bepaalde wijken of straten betreft, stelt de vraag zich hoe de selectie zal worden 



 
 

19 

gemaakt. Zullen moeilijk bereikbare mensen ook niet geselecteerd geraken? De uitwerking van dat punt is heel 
belangrijk. Er staan een aantal vrij absurde acties aangekruist, zoals het nakijken van de bandenspanning. Dit zou al 
een evidentie moeten zijn. Er zijn ook een aantal vooruitstrevende zaken opgenomen die Berlaar ten goede kunnen 
komen. Wat in het oog springt, is het bundelen van de goederenstromen. Dat is in Berlaar zeker nuttig, te meer omdat er 
een KMO-zone is waar het perfect mogelijk zou zijn om een kleinschalig distributienetwerk op te zetten. Dat hoeft 
bovendien niet veel te kosten. Qua mobiliteit zullen we hier zeker de vruchten van plukken. Het valt nu af te wachten hoe 
het plan in de praktijk zal worden aangepakt. Voorlopig is Vlaams Belang niet overtuigd van de grote meerwaarde ervan. 

Enig artikel 

De gemeenteraad neemt kennis van het ontwerp klimaatactieplan (oktober 2015) in het kader van het behalen van de 
doelstellingen van het Burgemeestersconvenant en keurt dit ontwerp goed. 

11. CIPAL – vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone 
algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 11 december 2015 
 

Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg “DIS”); 

Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 14 april 2014 (hierna kortweg 
“CIPAL”); 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van CIPAL; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 mei 2014 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van de gemeente 
op de algemene vergaderingen van CIPAL; 

Gelet op de oproepingsbrief van 21 oktober 2015 tot de buitengewone algemene vergadering van CIPAL van 11 
december 2015 met de volgende agendapunten: 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting 2016 (met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te 

volgen strategie) 
3. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
4. Rondvraag 
5. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

 
Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering; 

Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL; 

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren; 

Overwegende dat artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet 
worden herhaald voor elke algemene vergadering; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2015 van CIPAL worden 
goedgekeurd. 
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Artikel 2 

De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de buitengewone vergadering van CIPAL van 11 
december 2015 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen 
conform dit besluit. 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in 
kennis stellen daarvan aan CIPAL DV,Bell-Telephonelaan 2D te 2440 Geel. 

12. FINILEK – agenda van de buitengewone algemene vergadering van Finilek op 14 december 2015 
 
Gelet op het gemeentedecreet, en in het bijzonder op artikel 42 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Finilek; 
 
Gelet op de statuten van Finilek; 
 
Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief van 6 oktober 2015 tot de buitengewone algemene vergadering van 
Finilek op 14 december 2015; 
 
Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering volgende agenda heeft: 

1. Bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2016 alsook van de door de raad van 
bestuur opgestelde begroting 2016 

2. Statutaire benoemingen 
3. Statutaire mededelingen 

Overwegende de inhoud van de documentatie  die met de uitnodiging werd meegestuurd; 
 
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren; 
 

BESLUIT EENPARIG 
Enig artikel 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 14 
december 2015 van de dienstverlenende vereniging Finilek. 
 
13. IGEMO – kennisname van de agendapunten van de algemene vergadering van de intergemeentelijke 
vereniging IGEMO d.d. 4 december 2015 
 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

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; 

Overwegende dat ingevolge artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
de agenda van de algemene vergadering door de vennoten meoet worden voorgelegd aan hun respectieve raden; 
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Gelet op de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO, vastgesteld door de algemene vergadering op 2 juni 
1973, zoals gewijzigd op 19 juni 1978, 26 mei 1981, 24 juni 1988, 3 mei 1991, 29 oktober 1993, 26 maart 1999, 29 juni 
2001, 21 juni 2002, 26 april 2003, 5 december 2003, 25 juni 2004, 22 juni 2007, 26 juni 2009, 28 juni 2013 en 20 juni 
2014; 

Gelet op de agenda van de algemene vergadering van de intergemeentelijke verengiging IGEMO op 4 december 2015: 

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

gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor 2016 [GVAV1500005] 
3. Bespreking van de begroting van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen 

en omgeving (IGEMO) voor het boekjaar 2016 [GVAV1500006] 
4. Vaststelling van de statutaire bijdrage algemene werkingskosten en basisdienstverlening 2016 [GVAV1500007] 
5. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen  
6. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 4 december 2015 

Gelet op document GVAV1500005, houdende de ondernemingsstrategie van de intergemeentelijke vereniging voor 
ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor 2016 zoals opgesteld door de raad van bestuur van 
de intergemeentelijke vereniging IGEMO in zitting van 23 oktober 2015 

Gelet op document GVAV1500006, houdende de begroting van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van 
het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor het boekjaar 2016, zoals opgesteld door de raad van bestuur van de 
intergemeentelijke vereniging IGEMO in zitting van 23 oktober 2015 

Gelet op document GVAV1500007, houdende de vaststelling van de statutaire bijdrage algemene werkingskosten en 
basisdienstverlening 2016, zoals vastgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in 
zitting van 23 oktober 2015 

Gelet op de voorstellen betreffende de agendapunten van de algemene vergadering van 4 december 2015 zoals 
geformuleerd door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in vergadering van 25 september 
2015 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van 4 december 2015 en verleent haar 
afgevaardigde(n) het mandaat in te stemmen met de voorstellen van de raad van bestuur van IGEMO aan de algemene 
vergadering. 

Artikel 2 

Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IGEMO. 

14. Iverlek – goedkeuring van agendapunten en de vaststelling van het mandaat 
 

Gelet op het feit dat de gemeente Berlaar voor het distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deelneemt aan de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek; 

Gelet op het feit dat de gemeente Berlaar per aangetekende brieven van 15 september en 22 oktober 2015 wordt 
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van Iverlek, die plaatsvindt op 14 december 2015 te 
Mechelen in Salons Waerbooom; 

Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente Berlaar werd overgemaakt; 



 
 
22 

Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd op 18 
januari 2013; 

Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van de algemene 
vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger dient vast te stellen; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Op voorstel van college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering 
van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 14 december 2015: 

1. Voorstel tot fusie van de 7 DNB’s (Eandis Assets (voorheen Gaselwest), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek 
en Sibelgas), waarbij Eandis System Operator cvba (voorheen Eandis cvba ) zal fungeren als werkmaatschappij: 

 a. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie. 

 b. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de 
commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming door Eandis Assets (voorheen 
Gaselwest) van heel het vermogen, bestaande uit het volledige actief en passief, alle rechten en 
verplichtingen, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te nemen verenigingen IMEA, Imewo, 
Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas, met boekhoudkundige uitwerking per 1 januari 2016. 

 De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging kennis 
nemen van het fusievoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen  
697  van  het  Wetboek  van  Vennootschappen  en  kosteloos  een  kopie  van  deze  stukken verkrijgen. 

 c.  Onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van nagemelde fusie: 

  1) ontbinding zonder invereffeningstelling van deze vereniging. 

  2) beslissing dat de goedkeuring van de eerste jaarrekening na de fusie door de algemene vergadering 
van de deelnemers van de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest), zal gelden 
als kwijting voor de bestuurders en de commissaris van deze vereniging voor de uitoefening van hun 
mandaat tussen 1 januari 2015 en de datum van de ontbinding zonder invereffeningstelling. 

  3) beslissing de boeken en documenten van deze vereniging toe te vertrouwen aan de opdrachthoudende 
vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest) die ze op haar zetel dient te bewaren gedurende de door 
de wet voorziene termijnen. 

  4) volmacht tot doorhaling van inschrijving bij diverse overheden. 

 d.  Goedkeuring van het voorstel tot fusie door overneming van deze vereniging, hierna kortweg Iverlek 
genoemd, overeenkomstig het fusievoorstel hiervoor vermeld onder punt 1.b., door overname door Eandis 
Assets (voorheen Gaselwest), voornoemd, bij wijze van overdracht door deze vereniging aan Eandis Assets 
(voorheen Gaselwest) van de algeheelheid van haar vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle 
rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning aan de deelnemers van Iverlek 
van 12.870.771 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en 8.351.683 aandelen A voor de activiteit aardgas 
zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort, van Eandis Assets (voorheen Gaselwest) of a 
rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,72539 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Iverlek 
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en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,71373 aandeel A voor de activiteit aardgas in Iverlek. Deze 
aandelen zullen worden verdeeld onder de deelnemers van Iverlek zonder opleg. De huidige winstbewijzen C 
worden behouden. 

 

 Tengevolge van haar ontbinding zonder invereffeningstelling, en dit op basis van een balans afgesloten op 30 
juni 2015, met inwerkingtreding per 1 januari 2016, met dien verstande dat alle sedert 1 juli 2015 tot en met 
31 december 2015 door de overgenomen vereniging Iverlek gestelde verrichtingen geactualiseerd in een per 
31 december 2015 vastgestelde jaarrekening, gesplitst op basis van de principes en verdeelcriteria 
gehanteerd voor de jaarrekening 2014, zoals opgenomen in het fusievoorstel, - ook boekhoudkundig en 
fiscaal - voor rekening zijn van de overnemende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest), op last voor 
deze laatste Iverlek te vrijwaren voor alle vorderingen en de kosten van haar ontbinding zonder 
invereffeningstelling te dragen, en voor het overige onder de lasten, bedingen en voorwaarden zoals bepaald 
in het onder punt a. hiervoor vermeld fusievoorstel. 

 e. Goedkeuring van de statuten van de gefuseerde DNB ‘Eandis Assets’. 

 f. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in voorgaande subagendapunten 1.a. tot en met 1.e. 
bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen. 

2. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machten naar 
aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door overneming van IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en 
Sibelgas door Eandis Assets, en inzonderheid verlening van de machten om: 

- de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de fusie door 
overneming van IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door Eandis Assets zoals vermeld onder 
punt 1.a. vast te stellen; 

- de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen; 

- het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij te stellen 
van het nemen van een ambtshalve inschrijving; 

- de ruilverhouding op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva per 31 
december 2015, na revisorale controle, bij notariële akte vast te stellen; 

- daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn. 

- de ontbinding zonder vereffening van Iverlek vast te stellen ingevolge de verwezenlijking van de fusie door 
overneming. 

3. Voorstel tot aanwijzing van Eandis Assets als elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerder door de VREG 

4. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 
van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2016 alsook van de door de raad van 
bestuur opgestelde begroting 2016. 

5.  Uitkering interim-dividend 2015 – bekrachtiging. 

6.  Statutaire benoemingen. 

7.  Statutaire mededelingen. 

Artikel 2 
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De vertegenwoordigers van de gemeente Berlaar die zullen deelnemen aan de algemene vergadering in buitengewone 
zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 14 december 2015, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen 
op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agendapunten, of, artikel 1. 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepen wordt gelast met de uitvoering van bovenvermelde beslissingen en onder 
meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat, 
uitsluitend op het e-mailadres (pdf) intercommunales@eandis.be. 

15. Pidpa - beslissing inzake de vaststelling van het mandaat van afgevaardigde van de gemeente voor 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; 
  
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 uitnodigingsbrief van 19 oktober 2015 waarmee Pidpa de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering heeft meegedeeld;  
 
Gelet op de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2016 van de opdrachthoudende vereniging  Pidpa en gelet 
op het verslag aan de buitengewone algemene vergadering, waarin de begroting en de te ontwikkelen activiteiten en de 
strategie m.b.t. het boekjaar 2016 worden toegelicht; 
 
Gelet op het feit dat alleszins twee benoemingen van bestuurder aan de orde zijn omwille van  recent meegedeelde 
ontslagen;  
 
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; 
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Dirk Aras merkt op dat hij het schrappen van de mogelijkheid om dividenden uit te keren geen goede zaak vindt. Pidpa 
is een intercommunale vereniging, waarvan de gemeenten aandeelhouders zijn. Een vergadering kan beslissen om 
geen dividenden uit te keren, maar de mogelijkheid hiertoe schrappen, is een slecht principe. 
 
Burgemeester Walter Horemans zal dit meenemen. Een en ander heeft te maken met de vennootschapsbelasting, 
waarvan Pidpa nu vrijgesteld is. 
 
Artikel 1 
Akte te nemen van de strategie en de te ontwikkelen activiteiten van Pidpa m.b.t. het boekjaar 2016. 
 
Artikel 2 
Goedkeuring te verlenen aan de door de Raad van Bestuur van Pidpa voorgelegde begroting 2016 en het toelichtend 
verslag. 
 
Artikel 3 
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 4 
Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de buitengewone algemene vergadering van 14 december 
2015, overeenkomstig deze beslissing te stemmen alsook de benoeming(en) goed te keuren, evenals op elke andere 
algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze vergadering. 
 
Artikel 5 
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. 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 21.15 uur. 
 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 

_____________________________ 
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