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GEMEENTERAAD D.D. 15 MAART 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, 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 
 
1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 16 februari 2016 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 16 februari 2016 wordt het verslag met eenparigheid van 
stemmen goedgekeurd. 
 
2. Wijziging formatie gemeentepersoneel - organogram 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het KB 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen 
bij sommige plaatselijke besturen; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 16 december 2008 (punt 14) houdende goedkeuring nieuwe rechtspositieregeling voor het 
gemeentepersoneel en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende de afschaffing van de 
contingentgesco's vanaf 1 januari 2016; 
 
Overwegende dat hierdoor de functies die in organogram en formatie als weer-werk gesco's voorzien waren als 
contractuele functies dienen voorzien te worden; 
 
Overwegende dat er een behoefte aan bijkomende ondersteuning is op de dienst RO, meer bepaald in het vakgebied 
mobiliteit; 
 
Overwegende dat de nodige budgetten voorzien zijn in de meerjarenplanning 2016-2021; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Enig artikel 
De formatie en het organogram van het gemeentepersoneel van de gemeente Berlaar worden als volgt aangepast: er 
wordt een bijkomende functie voorzien van halftijds (2,5/5) contractueel mobiliteitsambtenaar Bv en de functies 
(begeleiders kinderopvang) die voorzien waren als weer-werk gesco worden omgezet naar gewone contractuele 
functies. 
 
3. Goedkeuring overeenkomst van bruikleen Solidarity for all 
 
Overwegende dat de gemeente Berlaar eigenaar is van de garage  gelegen te  Berlaar , Schoolstraat 14; 
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Overwegende dat deze eigendom in bruikleen kan gegeven worden aan Solidarity for all om er hun activiteit in uit te 
oefenen, nl.het verzamelen, sorteren en bedelen van hulpgoederen; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 43; 
 
Gelet op de artikelen 1875 tot 1891 van het Burgerlijk Wetboek; 
 
Gelet op de collegiale beslissing van 25 februari waarbij het ontwerp van de overeenkomst van bruikleen ter 
goedkeuring naar de gemeenteraad werd verwezen; 
 
Gelet op het hiernavolgend ontwerp van Overeenkomst van bruikleen waarbij de gemeente Berlaar aan Solidarity for all  
als bruiklener de garagae gelegen te  Berlaar Schoolstraat 14 in bruikleen geeft; 
_______________________________________________________________________ 
 
OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Tussen de ondergetekenden : 
 
Enerzijds, 
Gemeentebestuur van Berlaar, Markt 1 2590 Berlaar, vertegenwoordigd door de heer Walter Horemans, burgemeester 
en mevrouw Anja Neels, gemeentesecretaris, 
 
 
Hierna genoemd “ het gemeentebestuur”, 
 
 
En anderzijds, 
Solidarity for all, inzamelpunt Berlaar, Zomerstraat 9 2590 Berlaar, vertegenwoordigd door Lopez Cecilia Irene, 
Zomerstraat 9 2590 Berlaar en Ludo Strijbos, Zomerstraat 9 2590 Berlaar 
 
Hierna genoemd “de bruiklener”. 
 
 
 
Wordt volgende overeenkomst gesloten : 
 

1. Het gemeentebestuur geeft aan de bruiklener, die aanvaardt, het in fine beschreven goed in bruikleen voor een 
periode van1 jaar , ingaande op 1 april 2016.  Om van rechtswege een einde te nemen op 31 maart 2017. 
Beide partijen kunnen een einde maken aan het contract mits een opzeg van 1 maand. 

2. Deze overeenkomst kan niet stilzwijgend hernieuwd worden. Het is de bruiklener tevens verboden zijn 
bruikleen aan anderen over te dragen aangezien het een voorrecht is dat hem ten persoonlijken titel wordt 
toegekend. 

3. De bruiklener erkent en bevestigt uitdrukkelijk dat hij aan het gemeentebestuur voor deze bruikleen geen 
enkele vergoeding ten welke titel ook betaald heeft of verschuldigd is en dat hij het hierna beschreven goed 
kosteloos en ten titel van louter gedoog mag gebruiken.  Hij ontzegt zich bijgevolg het recht om bij einde van de 
bruikleen enige vergoeding van het gemeentebestuur te vorderen om welke reden ook.   

4. De overeenkomst wordt afgesloten onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de school of het gemeentebestuur te 
allen tijde over de accommodatie kan beschikken rekening houdende met de behoeften en verplichtingen ven 
de bruiklener. 
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5. Het goed wordt in bruikleen gegeven in de staat waarin het zich bevindt, gekend door de bruiklener die 
verklaart het goed bezichtigd te hebben en geen zichtbare gebreken te hebben vastgesteld. Nadat de bruikleen 
is afgelopen, dienen alle goederen meegenomen te worden. 

6. De bruiklener mag het goed uitsluitend gebruiken voor het verzamelen, sorteren en bedelen van hulpgoederen. 
Voor elke andere bestemming is de voorafgaande schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur vereist. 

 
 
Beschrijving van het goed : garage  te gemeenteschool Schoolstraat 14 2590 Berlaar 
 
 
 
Aldus overeengekomen en wederzijds aanvaard te Berlaar 
Op ……………………………………….. en opgemaakt in twee exemplaren 
 
 
 
 
De bruiklener     Het gemeentebestuur 
 
                                 De burgemeester          De secretaris                     
 
 
 
 
Lopez Cecilia Iren      Strijbos Luc   W.Horemans                               A. Neels 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
  

BESLUIT met 20 ja-stemmen bij 1 onthouding 

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

Onthouding: Dirk Aras 

Dirk Aras wijst op het schrille contrast tussen het aanbod van de gemeente in deze zaak en de manier waarop bepaalde 
vragen van verenigingen behandeld worden. Dit is een illustratie van het ad hoc-optreden van de gemeente. 
Verenigingen moeten soms bedelen en bovendien ook betalen voor een aftands lokaal in een afbraakgebouw. Het 
bestuur moet zich beraden over de manier waarop het met patrimonium omgaat ten opzichte van de verenigingen. 

Koen Kerremans leest in de tekst dat de organisatie plaats moet ruimen wanneer bijvoorbeeld de school de ruimte nodig 
heeft. 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit een standaard clausule is. De school verhuist in de loop van de 
zomervakantie. De oude kazerne krijgt geen andere doeleinden meer. 

Swa De Bakker polst naar de aard van de hulpgoederen. 

Burgemeester Walter Horemans licht toe dat het voornamelijk om kledij gaat. De organisatie verzamelt heel veel 
materiaal, maar vond niet onmiddellijk een stockageruimte. 
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Artikel 1 
Bovenvermeld ontwerp van overeenkomst van bruikleen aangaande de garage gelegen te Berlaar Schoolstraat 14  
goed te keuren. 
 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen zal de nodige maatregelen treffen voor de uitvoering van dit besluit. 
 
4. Beslissing tot beheersoverdracht van inzameling en verwerking van snoeihout aan huis door IVAREM 
 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, 
inzonderheid artikel 26, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende 
het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 januari 2008 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan 
Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen en van 28 januari 2000 tot vaststelling van het 
Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine Ondernemingen; 
 
Overwegende dat de gemeente deel uitmaakt van een groenregio en dat bijgevolg conform het Uitvoeringsplan 
Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen het snoeihout moet ingezameld worden via het containerpark 
en middels een aan-huisinzameling op afroep met een frequentie van minimum 4x per jaar; 
 
Gelet op de deelname van de gemeente aan IVAREM; 
 
Overwegende dat conform artikel 12 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, de 
opdrachthoudende vereniging IVAREM een samenwerkingsverband is met beheersoverdracht waaraan de 
deelnemende gemeenten de uitvoering van één of meer duidelijk omschreven bevoegdheden met betrekking tot één of 
meer functioneel samenhangende beleidsdomeinen toevertrouwen;  
 
Overwegende dat artikel 4 van de statuten van de IVAREM het maatschappelijk doel van de vereniging bepaalt en 
vaststelt welke bevoegdheden kunnen worden toevertrouwd aan de vereniging met het oog op de realisatie van dit doel 
door de gemeentelijke deelnemer; dat de gemeentelijke deelnemer middels een uitdrukkelijke gemeenteraadsbeslissing 
één of meerdere bevoegdheden verleent aan de vereniging; dat van de gemeentelijke deelnemer die tot 
beheersoverdracht is overgegaan overeenkomstig artikel 13.2. van de statuten van de IVAREM, een jaarlijks door de 
algemene vergadering vast te stellen bijdrage in de kosten wordt gevraagd;  
 
Overwegende dat niettegenstaande de beheersoverdracht(en) de gemeente haar politionele bevoegdheden behoudt; 
dat de gemeente tevens houder blijft van haar fiscale en financiële bevoegdheden, o.m. voor het vaststellen van 
subsidie-, belasting- en contantbelastingreglementen;  
 
Overwegende dat de IVAREM zich er jegens de gemeente toe verbindt in overleg en in samenwerking met de gemeente 
uitvoering te geven aan de opdrachten die in het kader van de beheersoverdrachten zullen worden gerealiseerd;  
 
Overwegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is het huishoudelijk afval en het vergelijkbare 
bedrijfsafval tot een minimum te beperken en het afval maximaal selectief in te zamelen; 
 
Overwegende dat overeenkomstig de afvalbeheershiërarchie prioriteit moet verleend worden aan afvalvoorkoming en 
het hergebruik van afvalstoffen;  
 
Gelet op het feit dat de gemeenten hun belasting op het inzamelen en verwerken van afvalstoffen zo optimaal mogelijk 
op elkaar willen afstemmen; 
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Gelet op het feit dat IVAREM de bijdrage voor de gemeente zo transparant mogelijk wenst af te stemmen 
overeenkomstig de contantbelasting; 
 
Gelet op de mogelijkheid tot intergemeentelijke inning van de contantbelasting;  
 
Overwegende dat door de beheersoverdracht IVAREM de gemeente ontlast van belangrijke taken m.b.t. de organisatie 
en de opvolging van de selectieve inzameling aan huis van snoeihout en de aanrekening van de contantbelastingen; 
 
Overwegende dat na beheersoverdracht aan IVAREM de aanrekening van BTW (21 %) niet verschuldigd is; 
 

BESLUIT met 20 ja-stemmen bij 1 onthouding 

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

Onthouding: Dirk Aras 

Dirk Aras merkt op dat dit een ‘saucissering’ van de materie betreft. In de gemeenteraad van 20 oktober 2015 stond er 
een hele reeks van overdrachten op de agenda, waaronder de overdracht van klachtenbehandeling. Het Vlaams Belang 
heeft hierbij een aantal opmerkingen geformuleerd en een nee-stem uitgebracht, omdat de zaak toen in globo werd 
behandeld. Vandaag staat er een nieuwe overdracht op de agenda, waar de partij in de grond niet tegen is, maar 
vanwege de volledige context, waarin ook de klachtenbehandeling werd overgedragen, wenst Dirk Aras zich te 
onthouden. 

 
Artikel 1 
De gemeente Berlaar zal met ingang van 21 oktober 2015 haar beheersrechten met betrekking tot het inzamelen en 
verwerken van snoeihout aan huis aan IVAREM overdragen tot 25 april 2021; 
 
Artikel 2 
De gemeente gaat akkoord met de invoering van een intergemeentelijke inzamelronde, die uitgevoerd zal worden door 
of in opdracht van IVAREM; 
 
Artikel 3 
Deze beslissing zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan IVAREM. 
 
 
5. Statuten Gemeentelijke Landbouwraad 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 15 september 2015 (punt 18) houdende oprichting van een landbouwraad in 
de gemeente Berlaar; 
 
Gelet op het artikel 200 van het gemeentedecreet met betrekking tot adviesraden en overlegstructuren; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2007/03 betreffende de toepassing van artikel 200 van het gemeentedecreet; 
 

BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 4 nee-stemmmen bij 4 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-stemmen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras 
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Onthoudingen: Swa De Bakker, John Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens 

Koen Kerremans geeft aan dat de statuten geschreven werden nadat de kandidaturen bekend waren, waardoor ze een 
bepaalde richting meegekregen hebben. Hij vraagt aan het bestuur om na te gaan of deze werkwijze in orde is. Hij 
wenst toe te lichten waarom hij zich kandidaat gesteld heeft. Natuurpunt is een vijftal jaar geleden verplicht geworden 
om een landbouwnummer aan te vragen, omdat de organisatie een boomgaard bezit aan het einde van de Fertlarelei. 
Dat wordt beschouwd als productie en minister Peeters vond het toen nodig om alle Natuurpuntafdelingen met een 
boomgaard te verplichten om zich als landbouwer te outen. In het kader van de landbouwraad was dat handig, omdat 
die raad open moet staan voor iedereen met een landbouwnummer. Het landbouwbeleid wordt immers niet lokaal 
geschreven; dat gebeurt op Europees niveau, waar ook de subsidies bepaald worden. Meer dan de helft van het budget 
van Europa gaat naar landbouwondersteuning. Het is Europa dat zegt dat er dingen moeten veranderen. Er wordt heel 
sterk ingezet op het gemeenschappelijke landbouwbeleid, wat betekent dat alle gebruikers van de open ruimte aan tafel 
gaan zitten om te overleggen en tot een consensus te komen. Alle soorten van landbouw, maar ook alle 
natuurverenigingen en andere actoren. De bedoeling is om de dure open ruimte goed en samen te gebruiken. 
Daarnaast is het ook de bedoeling om de diversiteit te versterken, want ook in de klassieke landbouw is men ervan 
overtuigd dat monocultuur eindig is en heel veel nadelen kent. Koen Kerremans stelt dat het geenszins zijn bedoeling 
was om de tegenstellingen uit te diepen, maar om integendeel in dialoog te treden en tot constructieve gesprekken te 
komen. Dat is een verhaal dat wel lokaal kan worden geschreven. Het is dus jammer dat deze kans niet geboden wordt. 
Natuurwerkers zijn het intussen gewoon om opzij geschoven te worden. Op lange termijn boeken ze echter winst, omdat 
meer en meer de kaart van diversiteit wordt getrokken. Kleinschalige landbouw en biolandbouw worden steeds meer als 
economisch model naar voor geschoven. Er zijn heel veel gespreksonderwerpen, er zijn heel veel subsidies beschikbaar 
in deze sector. Het is belangrijk dat de nodige informatie doorstroomt naar de betrokkenen. Wat de landbouwraad 
betreft, is het Koen Kerremans niet helemaal duidelijk wat de doelstellingen ervan zijn. Hij ziet de redenen voor de 
oprichting ervan niet, tenzij het een ruimtelijke reden is en het creëren van dialoog tussen belangengroepen. Hij zal de 
werking ervan evalueren en spreekt de wens uit om een terugkoppeling te organiseren naar de milieuraad. Hij vraagt om 
dit nog op te nemen in de statuten. Dat kan niet zo moeilijk zijn, aangezien de landbouwers ook vertegenwoordigd zijn in 
de milieuraad. Het zou goed zijn dat adviezen van de landbouwraad worden teruggekoppeld naar de milieuraad bij wijze 
van feedback. Ook een jaarlijkse gezamenlijke vergadering zou nuttig zijn. 

Schepen Suzy Put heeft nota genomen van de toelichting over diversiteit en de Europese subsidiemogelijkheden. Ze 
geeft mee dat de gemeente is ingestapt in het Imago-project van de provincie Antwerpen met heel wat andere actoren. 
De reden achter de oprichting van de landbouwraad als adviesraad is de samenwerking tussen het bestuur en de land- 
en tuinbouwsector te bevorderen. De landbouwraad en de milieuraad hebben bepaalde overlappende beleidspunten, 
waardoor een uitwisseling inderdaad nuttig is. Een aantal leden van de landbouwraad zetelen ook in de milieuraad, 
zodat dit eenvoudig te realiseren is. 

Koen Kerremans vraagt of de overlappende thema’s dan op de agenda’s van beide raden kunnen worden geplaatst. 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat iedereen de verslagen kan nalezen en vrij is om agendapunten voor te 
stellen. Dit hoeft niet via de statuten geregeld te worden. De oprichting van de landbouwraad heeft een lange 
doorlooptijd gekend. Hij stelt voor om de statuten goed te keuren, zoals ze vandaag voorliggen. 

Dirk Aras vindt het bedenkelijk dat de statuten post factum zouden zijn geschreven. Hij vraagt om in artikel 3 nog een 
taalkundige fout aan te passen, namelijk het vervangen van het woord ‘advies’ door ‘adviesraden’. Daarnaast heeft hij 
twee inhoudelijke vragen bij de statuten. De oprichting van de landbouwraad werd een tijdje geleden goedgekeurd door 
de gemeenteraad. Nu wordt de gemeenteraad geacht de installatie ervan goed te keuren en de leden te installeren. 
Maar dat is blijkbaar een eenmalig prerogatief van de gemeenteraad, want daarna gaat de bevoegdheid naar het college 
van burgemeester en schepenen. Hij vindt dit een bijzonder rare werkwijze, omdat de wijzigingen in de andere 
adviesraden wel telkens aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Hij stelt zich vragen bij dit verschil en is van oordeel 
dat de gemeenteraad zo buiten spel wordt gezet. 
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Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit conform het decreet verloopt. 

Dirk Aras formuleert daarnaast bedenkingen bij het gegeven dat de burgemeester of een schepen voorzitter kan zijn van 
de landbouwraad. Dat betekent dat het college zichzelf adviseert via een adviesraad, die door een lid van het college 
wordt voorgezeten. Een gemeenteraadslid als voorzitter zou nog in orde zijn, maar een lid van het college roept toch 
vragen op qua onpartijdigheid. Het is niet voor niets dat het decreet voorziet dat dit niet mogelijk is in een commissie. 
Dirk Aras vraagt dus om de statuten ook op dit vlak te herschrijven. 

Burgemeester Walter Horemans roept op om de statuten goed te keuren zoals ze voorliggen. Tijdens de eerste 
vergadering van de landbouwraad kunnen deze opmerkingen worden besproken en kan er bekeken worden wie het 
voorzitterschap op zich wenst te nemen. 

Dirk Aras merkt ten slotte op dat er gestreefd wordt naar een goed overleg tussen de landbouwraad en de milieuraad. Bij 
de werking van deze laatste raad heeft hij echter bedenkingen, omdat die schijnt te slabakken. Indien de politieke 
vertegenwoordigers niet worden geteld, waren er tijdens de laatste vergaderingen van de milieuraad slechts drie tot vijf 
aanwezigen. Er moet dus iets gebeuren aan deze werking. 

Burgemeester Walter Horemans zegt dat dit een andere discussie is. 

Dirk Aras ontkent dat. Hij is van oordeel dat het beter zou zijn om de milieuraad te ontbinden en opnieuw te starten – 
samen met de landbouwraad - met nieuwe statuten, die aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 

Schepen Suzy Put wil de start van de landbouwraad niet langer uitstellen. 

Schepen Ingeborg Van Hoof vult aan dat er een nieuwe oproep zal worden gelanceerd om bijkomende leden voor de 
milieuraad aan te trekken. Het klopt inderdaad dat de huidige leden zich vaak laten verontschuldigen, maar tijdens de 
laatste milieuraad waren er opnieuw meer aanwezigen, die zich erg betrokken voelen. 

Dirk Aras heeft het niet over een nieuwe oproep lanceren, maar over een volledig nieuwe start met nieuwe statuten. 

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat er zich nieuwe kandidaten kunnen aandienen. Op de milieuraad zal dan 
worden bekeken of de statuten aangepast dienen te worden. 

Burgemeester Walter Horemans rondt af door te stellen dat aan de meeste bezwaren en opmerkingen tegemoet wordt 
gekomen door de samenstelling van de landbouwraad. 

Koen Kerremans is ook van mening dat de rol van de gemeenteraad geminimaliseerd wordt. De gemeenteraad is het 
hoogste orgaan van de gemeente en het komt hem toe om nieuwe leden aan te stellen. In de informele gesprekken 
vooraf is er gepleit om ook bioboeren op te nemen in de landbouwraad. Er is nu één vertegenwoordiger van die groep, 
maar er is plaats voor twee mensen. Hij hoopt dus dat een bijkomende kandidatuur vanuit deze sector probleemloos zal 
worden aanvaard. 

Schepen Suzy Put antwoordt dat de statuten bepalen dat de landbouwraad maximaal vijftien leden telt. Er zijn er nu 
veertien, dus er is nog één plaats open. Een bijkomende kandidatuur zal door de landbouwraad behandeld worden. 

Rudy Nuyens merkt op dat er zich vier gezinnen bevinden onder de voorgestelde leden van de landbouwraad. Hij 
concludeert dat er dus nog vijf plaatsen open blijven. 

Schepen Suzy Put ontkent dat. Het gaat om individuele leden. 

Koen Kerremans heeft opgevangen dat er minder weerstand zou zijn in de landbouwraad, omdat Natuurpunt er geen 
vertegenwoordiger heeft. Hij hoopt dat er in de toekomst ook in de milieuraad minder weerstand zal zijn in de 
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omgekeerde richting. De milieuraad is aan een herwaardering toe; het is nodig om een overtuigende oproep naar 
nieuwe leden te doen. 

 
Enig artikel. 
De statuten van de landbouwraad worden goedgekeurd zoals hierna volgend: 
 
Statuten Landbouwraad. 
 
Artikel 1 – Oprichting en zetel 
In de gemeente Berlaar wordt een gemeentelijke adviesraad voor land- en tuinbouw, hierna Landbouwraad genoemd, 
opgericht en erkend als adviesorgaan inzake land- en tuinbouwaangelegenheden. De zetel van de landbouwraad is 
gevestigd in het gemeentehuis van Berlaar. 
 
Artikel 2 – Doelstelling 
De Landbouwraad heeft als doelstelling: 
1) De Landbouwraad is bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het 
schepencollege te adviseren over het land- en tuinbouwbeleid. 
2) De Landbouwraad houdt zich bezig met landbouwbeleid voor de gemeente door middel van voorbereiden, adviseren, 
motiveren en opvolgen. 
3) De Landbouwraad bevordert het overleg en de samenwerking tussen verschillende land- en tuinbouwers. 
4) Via de Landbouwraad kunnen land- en tuinbouwers evenals betrokken organisaties concrete problemen aankaarten, 
signaleren en bespreken en info geven over innovatietechnieken of vernieuwingen in het algemeen met betrekking tot 
wetten, richtlijnen, enz… 
 
Artikel 3 – Algemene werking 
De Landbouwraad is een vergadering van actieve land- en tuinbouwers uit Berlaar. Voor de dagelijkse werking wordt 
een beroep gedaan op de dienst Lokale Economie. Het samenwerken en overleggen met andere gemeentelijke 
adviesraden wordt aangemoedigd. 
 
Artikel 4 – Toetreding 
Voor de installatie van de Landbouwraad dient de aanvraag tot toetreding te worden gericht aan de dienst Lokale 
Economie van de gemeente Berlaar. De leden bij installatie worden aangesteld door de gemeenteraad. Na de installatie 
worden de aanvragen gericht aan de voorzitter van de Landbouwraad. De aanvragen worden door de Landbouwraad 
onderzocht en na stemming aanvaard of geweigerd. Vervolgens wordt de nieuwe samenstelling ter goedkeuring 
voorgelegd aan het college van Burgemeester en Schepenen. 
 
Artikel 5 – Samenstelling 
De gemeenteraad bepaalt de samenstelling van de Landbouwraad. 
De raad hanteert het evenwicht tussen vrouwen en mannen (ten hoogste twee derde van de leden is van hetzelfde 
geslacht). 
De leden dienen beroepshalve actief te zijn in de productie van land- en/of tuinbouw of dienen afgevaardigd te worden 
vanuit een organisatie die land- en/of tuinbouwers vertegenwoordigt. 
De raad bestaat uit een voorzitter, de secretaris en maximum 15 vaste leden. De schepen van land- en tuinbouw neemt 
ook deel aan deze vergadering en is lid met raadgevende stem. 
 
Artikel 6 – Voorzitter en secretaris 
De voorzitter wordt gekozen door de raad. De burgemeester, schepenen of gemeenteraadsleden kunnen enkel 
voorzitter met raadgevende stem worden. 
De gemeente stelt een ambtenaar Lokale Economie aan als secretaris. 
 
Artikel 7 – Duur van het mandaat van de leden van de Landbouwraad 
Het lidmaatschap loopt gelijk met de duur van het mandaat van de leden van de gemeenteraad maar blijft geldig tot de 
Landbouwraad effectief vernieuwd is.  
 
Artikel 8 – Einde mandaat van de leden van de Landbouwraad 
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Het mandaat van de leden geldt tot bij de intrekking ervan door de vereniging of organisatie. Het mandaat van de 
inwoners geldt tot de terugtrekking ervan door de inwoner. 
De hernieuwingen van mandaten en vervangingen wegens ontslag worden vooraf door de betrokken organisatie of 
persoon schriftelijk meegedeeld aan de voorzitter.  
 
Artikel 9 – Reglement van inwendige orde 
De raad stelt een huishoudelijk reglement op dat de interne werking van de Landbouwraad en de niet in de statuten 
voorziene procedures en taken regelt. 
Het huishoudelijk reglement zal steeds ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 
 
Artikel 10 – Wijziging van de statuten 
De Landbouwraad kan een wijziging van de statuten voorstellen wanneer het voorstel tot wijziging in de agenda van de 
vergadering van de Landbouwraad is vermeld. 
 
6. Gemeentelijke Landbouwraad – aanstelling leden 
 
Gelet op de gemeenteraadbeslissing d.d. 15 september 2015 (punt 18) houdende oprichting van een Landbouwraad in 
de gemeente Berlaar; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden (punt 5) houdende goedkeuring statuten van de Gemeentelijke 
Landbouwraad; 
 
Gelet op het artikel 200 van het gemeentedecreet met betrekking tot adviesraden en overlegstructuren; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2007/03 betreffende de toepassing van artikel 200 van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op de advertentie d.d. 30 oktober 2015 in de gemeentelijke krant Den Balder waarin een oproep verschenen is 
voor de kandidatuurstelling voor de Landbouwraad en gelet op het persoonlijk schrijven d.d. 15 oktober 2015 aan alle 
land- en tuinbouwers van Berlaar alsook aan de verenigingen die betrekking hebben op deze sector; 
 
Gelet op alle ingediende kandidaturen waarvan geldig; 
1) Elke Hendrickx, Alflaar 14 Berlaar 
2) Bart Ceulemans, Alflaar 14 Berlaar 
3) Jef Thielemans, Achterhoek 1A Berlaar 
4) Bea Van den Broeck, Achterhoek 1A Berlaar 
5) Lutgart De Voegt, Achterhoek 1 Berlaar 
6) Guy Thielemans, Achterhoek 1 Berlaar 
7) Tinne Mariën, Bosstraat 23 Berlaar 
8) Frans Van Winckel, Pastorijstraat 30 Berlaar 
9) Marc Busschots, Kijfbossen 2 Berlaar 
10) Marnik Pieters, Venushoek 46a Berlaar 
11) Suzy Van den Broeck, Venushoek 46a Berlaar 
12) Jozef Belmans, Brandestraat 33 Berlaar 
13) Willy Beullens, Hertstraat 23 Berlaar 
14) Johan Cauwenberghs, Venushoek 56A Berlaar 
 
Gelet op de ingediende kandidatuur van de heer Koen Kerremans, Molenlei 74 Berlaar die niet kan weerhouden worden, 
omdat hij niet beroepsmatig werkzaam is in de land- of tuinbouwsector en de vereniging Natuurpunt waarnaar hij verwijst 
evenmin als landbouworganisatie beschouwd kan worden; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

De aanstelling van de volgende leden voor de Gemeentelijke Landbouwraad wordt goedgekeurd: 
1) Elke Hendrickx, Alflaar 14 Berlaar 
2) Bart Ceulemans, Alflaar 14 Berlaar 
3) Jef Thielemans, Achterhoek 1A Berlaar 
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4) Bea Van den Broeck, Achterhoek 1A Berlaar 
5) Lutgart De Voegt, Achterhoek 1 Berlaar 
6) Guy Thielemans, Achterhoek 1 Berlaar 
7) Tinne Mariën, Bosstraat 23 Berlaar 
8) Frans Van Winckel, Pastorijstraat 30 Berlaar 
9) Marc Busschots, Kijfbossen 2 Berlaar 
10) Marnik Pieters, Venushoek 46a Berlaar 
11) Suzy Van den Broeck, Venushoek 46a Berlaar 
12) Jozef Belmans, Brandestraat 33 Berlaar 
13) Willy Beullens, Hertstraat 23 Berlaar 
14) Johan Cauwenberghs, Venushoek 56A Berlaar 
 
 
7. Actie “Met belgerinkel naar de winkel” dj. 2016 – wedstrijdreglement 
 
De actie “Met belgerinkel naar de winkel”, georganiseerd door de gemeente Berlaar in samenwerking met ZOB / Unizo 
Berlaar, Bond Beter Leefmilieu en UNIZO, loopt dit jaar van 30 april tot en met 4 juni 2016. 
 
Om alles in goede banen te leiden, vormt een wedstrijdreglement een nuttige aanvulling. 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Koen Kerremans herhaalt zijn jaarlijkse opmerking dat dergelijke actie eigenlijk het jaar rond zou moeten lopen. Hij 
vraagt bovendien om alle deelnemende handelaars te vermelden in De Kiosk. 
 
Enig artikel  
Het onderstaande wedstrijdreglement wordt goedgekeurd: 
 

WEDSTRIJDREGLEMENT 
MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL  

 
1. De gemeente Berlaar organiseert in samenwerking met ZOB / Unizo Berlaar, Bond Beter Leefmilieu 

en UNIZO een wedstrijd onder de naam: Met belgerinkel naar de winkel. Voor deze wedstrijd gelden 
de regels uit dit reglement. 
  

2. Iedereen die met de fiets of te voet gaat winkelen, naar school gaat of de gemeentelijke diensten 
bezoekt, kan deelnemen aan deze wedstrijd. De wedstrijd vindt plaats van zaterdag 30 april 2016 tot 
en met zaterdag 4 juni 2016. 
 

3. Iedereen die met de fiets of te voet gaat winkelen krijgt een Belgerinkellot met een uniek nummer op.  
De klant kan het unieke nummer van dit lotje registreren via www.belgerinkel.be. Zo maakt hij kans 
op een prijs uit de nationale prijzenpot.  
De klant kan het lotje ook volledig invullen en in één van de spaardozen deponeren. Die spaardozen 
worden op enkele centrale plaatsen in de gemeente geplaatst. Zo maakt de klant ook kans op een 
prijs uit de gemeentelijke prijzenpot.  
 

4. In de Berlaarse lagere scholen krijgen de kinderen die te voet of met de fiets naar school komen één 
Belgerinkellotje per dag. De kinderen kunnen op die manier meedingen naar alle prijzen.  
 

5. Je mag zoveel lotjes registreren als je wil, en ook zoveel ingevulde lotjes in de spaardozen 
deponeren als je wil.  
 

http://www.belgerinkel.be/
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6. De trekking van de winnaars gebeurt uiterlijk twee weken na de campagne in aanwezigheid van de 
vertegenwoordiger(s) van de ZOB / Unizo Berlaar en het gemeentebestuur. Hun beslissingen zijn 
onherroepelijk.  
 

7. De winnaars zullen schriftelijk door het gemeentebestuur verwittigd worden. De hoofdwinnaars 
worden telefonisch uitgenodigd om hun prijs op een persmoment in ontvangst te komen nemen. 
 

8. De lijst met winnaars wordt openbaar gemaakt op de website van de gemeente (www.berlaar.be) en 
in Den Balder of De Kiosk.  
 

9. De prijsuitreiking waarop de hoofdwinnaars worden uitgenodigd vindt plaats op een persmoment 
uiterlijk een maand na afloop van de wedstrijd. 
 

10. De prijzen worden in geen enkel geval geruild tegen hun waarde in geld.  
 

11. Er wordt per persoon maximum één prijs toegekend.  
 

12. De prijzen moeten worden afgehaald bij de dienst Ruimte (Markt 2), uiterlijk zeven weken na de 
trekking. De prijzen die dan niet opgehaald zijn, worden toegewezen aan de reservewinnaars. Zij 
moeten de prijzen ophalen binnen de drie weken.  
 

13. De organisatoren van deze wedstrijd wijzen elke aansprakelijkheid af bij wijziging of annulering van 
de wedstrijd om redenen van overmacht. 

                                                          
 

 
8. 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 
 
8.I. Vraag naar duidelijkheid over een cultuurzaal in Berlaar 
 
Naar aanleiding van berichten in de media over de plannen van het klooster achter de kerk in Berlaar centrum, moeten 
wij onze vraag over een cultuurhuis in Berlaar herhalen. 
De gemeenschappelijke oppositie van Berlaar heeft vastgesteld dat er een onverenigbaarheid is tussen het antwoord 
dat we kregen op de gemeenteraad van februari, en waar verwezen werd naar de mogelijkheid om een cultuurfunctie te 
geven aan de kapel van het klooster. Amper enkele dagen na het formuleren van dit antwoord lezen we in de pers dat 
de gebouwen van het klooster verdwijnen en dat de kapel in functie blijft. Kunnen wij van de meerderheid een fatsoenlijk 
en onderbouwd antwoord krijgen op de vraag of men werkelijk de intentie heeft om een cultuurhuis te realiseren in 
Berlaar en zo ja waar men dit ziet verrijzen en op welke manier en in welk tijdskader zal dit gerealiseerd worden. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat er slechts een maand voorbij is sinds dit onderwerp in de gemeenteraad 
besproken werd. Er zijn intussen geen nieuwe evoluties in dit dossier. Vorige keer werd evenwel niet gesteld dat de 
kapel van de zusters volledig als cultuurzaal zou worden gebruikt, maar dat er eventueel een combinatie van functies 
kan worden gerealiseerd. Daarnaast is het masterplan sport nog niet afgerond. Het is wel degelijk de bedoeling om te 
onderzoeken in hoeverre er een multifunctionele zaal kan worden opgenomen in dit plan, waar culturele verenigingen 
gebruik van kunnen maken. De middelbare school bouwt een eigen grote zaal en ook onze eigen basisschool bevat een 
grote zaal. Er werden voorlopig nog geen inschattingen gemaakt van het aantal stoelen dat nodig is of van andere 
mogelijkheden. Het is nu eerst wachten op de afronding van het masterplan sport. Er zijn geen andere plaatsen om een 

http://www.berlaar.be/
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cultuurzaal te voorzien, deze werd ook niet voorzien in het nieuw administratief centrum. Er zijn bovendien ook nog de 
vier bestaande plaatselijke zalen, die eveneens een rol kunnen blijven spelen in het culturele verenigingsleven. 
 
Burgemeester Walter Horemans voegt hieraan toe dat het bisdom Antwerpen een project uitwerkt samen met IOK om 
na te denken over de herbestemming van religieuze gebouwen. Hieraan kan de gemeente participeren. Het gaat om 
een enorme uitdaging, ook voor Berlaar. 
 
Dirk Aras merkt op dat de gemeente hierin een sturende rol heeft. Er is uiteraard een kerkelijke overheid, die hierin moet 
worden gekend, maar de gemeente heeft een eigendomsdeel in de kerken en kan dus mee beslissen en kiezen wat er 
in de toekomst met deze gebouwen moet gebeuren. 
 
Burgemeester Walter Horemans beaamt dat. Het zal hand in hand moeten gaan met het centraal kerkbestuur. 
 
Koen Kerremans is van mening dat ook voor een multifunctionele zaal in een sportcomplex van tevoren moet worden 
uitgewerkt welke wensen en vereisten er zijn qua culturele werking. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat dat zeker de bedoeling is. 
 
 
Raadslid Dirk Aras: 
 
8.II. Interpellatie  naar aanleiding  van het sneuvelen van fietsbanden als gevolg van metaalsplinters 
 
Een interpellatie met deze titel kwam al een keer op de gemeenteraad, meer bepaald op 18 februari 2014. Toen meldde 
het Vlaams Belang dat “in Berlaar de laatste tijd opvallend veel fietsbanden sneuvelen telkens als gevolg van kleine 
metaalsplinters.” 
De  interpellatie  vertrok  toen  van  uit  het  vermoeden  dat  de  metaalsplinters afkomstig waren  van  de  borstels van  
de  veegwagen. Deze mogelijkheid werd door het gemeentebestuur nog voor de raadszitting ontkend. Daarom vroeg het 
Vlaams Belang op de raad: 
 
1. Op basis van welke expertise het gemeentebestuur dit vermoeden weerlegde ? 
2.·Op basis van welke expertise het gemeentebestuur kon uitsluiten dat slijtage van de veegborstels van de veegwagen 
metaalsplinters kon teweegbrengen ? 
3.·Welke borstels op de veegwagen waren gemonteerd ? 
4.·En of die borstels sinds het in gebruik nemen van de veegwagen, reeds werden vervangen ? 
 
Het antwoord van het gemeentebestuur luidde toen: 
 
Burgemeester Walter Horemans brengt verslag uit van het onderzoek dat de gemeente naar aanleiding van dit 
bijkomend punt heeft ingesteld. De metaalsplinters kunnen niet afkomstig zijn van de veegwagen, want ze zijn significant 
verschillend van de veegborstels die in gebruik zijn. Het mysterie is daarmee natuurlijk nog niet opgelost. Het 
vermoeden bestaat dat de metaalsplinters afkomstig zijn van braakwerken of van een passerende vrachtwagen vol 
aluminium. Het fietspad in de Smidstraat werd inmiddels grondig opgekuist (gekeerd en het vuil opgezogen), zodat het 
probleem verholpen zou moeten zijn. 
 
Afgelopen maand deed het fenomeen zich opnieuw voor. Het Vlaams Belang herhaalt dus zijn  vragen  van  18  februari  
2014.  Een doorrit van een nieuwe vrachtwagen ‘met aluminium’ kan moeilijk de oorzaak zijn. De veegwagen was – zo is 
ons verteld – die periode actief. 
 
Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat het voorlopig een mysterie blijft. Hij heeft het nodige opzoekwerk gedaan en heeft 
bijvoorbeeld de fietsenmaker bevraagd, maar geen metaalsplinters kunnen bemachtigen. Er heeft zich in de loop van 
februari inderdaad een probleem voorgedaan, maar de splinters kunnen niet afkomstig zijn van de veegwagen. De 
stalen borstels hebben stevige haren van twee tot drie millimeter en worden tweemaal per jaar vervangen, de laatste 
maal in januari. Het opgezogen vuil van de veegwagen werd geïnspecteerd, maar er werden geen metaalsplinters in 
teruggevonden. Dit probleem wordt in ieder geval verder onderzocht, zodat de bron van de splinters gedetecteerd wordt. 
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Dirk Aras suggereert om te testen of het probleem blijft bestaan wanneer er polyester borstels voor de veegwagen 
zouden worden aangeschaft. Het is best mogelijk dat er niets te vinden is in het opgezogen materiaal, omdat de 
veegwagen de splinters verspreidt, maar niet opzuigt. Dat kan meteen de reden zijn waarom de splinters voorkomen op 
een ruim parcours. Indien de veegwagen niet de oorzaak zou zijn van de metaalsplinters, is het gegeven nog 
verontrustender, want dan doet er zich een echt probleem voor op het grondgebied. Twee jaar geleden werd in de 
gemeenteraad de mogelijkheid geopperd dat er vrachtwagens door de gemeente zouden rijden, beladen met 
metaalafval. De splinters zouden daarvan afkomstig zijn. Indien dat het geval is, heeft de gemeente een milieuprobleem. 
Dit is een item voor de milieuraad, indien deze raad zou functioneren. Maar dit dient in elk geval verder onderzocht te 
worden. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de bevoegde schepen volop bezig is met dit onderzoek. Er werd aan de 
fietsenmaker gevraagd om de metaalsplinters te bewaren. 
 
 
8.III. Voorstel: ambtenaren beschermen tegen ongegronde beschuldigingen 
 
Op  de  gemeenteraad  van  15  december  vorig  jaar  stelde  het  Vlaams  Belang  – na interpellatie – voor een 
‘draaiboek’ uit te werken dat onze ambtenaren, en bij uitbreiding de gemeente zelf, beschermt tegen laster of eerroof. 
Het kader daarvan zijn mogelijke gevallen  van  ongegronde  beschuldigingen  van  strafrechtelijke  aard  tegenover een 
ambtenaar in functie. 
 
Het is mogelijk vooralsnog eerder een stedelijk fenomeen, maar ook in Berlaar is het niet uit te sluiten dat ambtenaren 
(gemeente en OCMW) beschuldigd worden van strafrechtelijke misdrijven tegenover burgers tijdens het uitoefenen van 
hun ambt. Het zou dan ook gepast zijn dat in geval van ongegronde beschuldigingen van strafrechtelijke aard 
automatisch een procedure in gang zou worden gezet door de gemeente die de klager voor   de   rechtbank   daagt   
voor   laster   en   eerroof.   Automatisch   omdat,  indien het schepencollege occasioneel beslist in welke gevallen er 
een procedure volgt, er sprake kan zijn van willekeur. 
 
Burgemeester  Horemans  antwoordde  dat  “er  tijdens  deze  en  vorige  legislatuur geen beschuldigingen tegen 
ambtenaren werden geuit. Er bestaat vooralsnog geen draaiboek. Mechelen is blijkbaar bereid om te onderzoeken of 
zo’n document kan worden opgesteld. 
Berlaar zal dit onderzoek afwachten en wil hier dan eventueel op inpikken.” 
 
Mechelen vindt dit voorstel van onze fractiecollega’s niet overbodig en ging er intussen op in. 
 
Ter staving: 
 
- Bijgevoegd antwoord 2016/003 
- Hieronder uittreksel raadscommissie Veiligheid, Financiën en Algemene Zaken, Mechelen, 2 december 2015 
 
2. Procedure bij (onterechte) klachten tegen ambtenaren. 
 
 
Mia Spaey, departementshoofd personeelszaken, geeft toelichting bij het voorstel van procedure bij klachten tegen 
ambtenaren.  Het college gaf op 19 juni 2015 opdracht om hiervoor een procedure uit te werken.  Uitgangspunt was om 
zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande wetgeving en kanalen. 
 
Onderzoek van de klacht: 
-  indien in de vorm van een klacht: door de klachtenbehandelaar van de stad die eventueel beroep kan doen op een 
externe jurist 
-  indien via pers etc: externe jurist onderzoekt de klacht 
-  aan klager en betrokken personeelslid wordt gemeld dat de klacht wordt onderzocht 
Gevolgen van het onderzoek: 
-  onterechte beschuldiging: personeelslid wordt aangeraden van strafklacht neer te leggen en krijgt rechtsbijstand 
-  grensoverschrijdend gedrag: wordt opgenomen in het feitenregister – IDPBW 
neemt maatregelen 
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-  terechte beschuldiging: deontologische code, functioneringsgesprek, tucht 
-  alle partijen worden geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek 
 
Met deze legt het Vlaams Belang het voorstel van 15 december 2015 dan ook opnieuw voor. De Mechelse procedure 
kan overgenomen worden. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de aanpak van Mechelen op het eerste gezicht in orde lijkt. De procedure 
wordt voorgelegd aan het managementteam, waar er bekeken zal worden hoe we deze kunnen opnemen in onze eigen 
procedures. De tekst is vrij summier, maar correct en logisch. 
 
 
Raadsleden Koen Kerremans en Leen Janssens: 
 
8.IV. Energiearmoede in Berlaar. 
 

Zowat op 1 op de 5 mensen in Vlaanderen kan zijn energiefactuur niet betalen (cijfers koning Boudewijnstichting). Door 
de verhoging van de BTW op elektriciteit en door de invoering van de Turteltaks dreigen dreigt dit cijfer nog toe te zullen 

nemen. Bovendien dreigen subsidies op isolatie en andere energiebesparende technieken op te drogen. Maar er komt 
een Vlaams actieplan. We vinden het goed dat er een armoedeplan komt als (!) dat ook uit uitvoering kent. 

 
Naar wij vernemen circuleren er nu al kladversies van dit armoedeplan bij OCMW’s en welzijnsorganisaties. Tegelijk 

stellen we vast dat armoedebeleid in Vlaanderen erg versnipperd is. Gemeenten kunnen én moeten zelf en via OCMW 
hun rol spelen in deze problematiek. Concreet, doelgericht en liefst proactief. Gelet op voorgaande en gezien de’ sense 

of urgence’, hebben wij volgende vragen: 
 
 Wat zeggen de kladversies van het armoedeplan? 
 Wat zijn de plannen van onze gemeente in dit kader? 
 Wat zal het OCMW ondernemen in dit kader? 
 
Mogen wij vragen om ook cijfermateriaal toe te voegen over aantallen budgetmeters, mogelijkheden tot opladen van 
deze meters en begeleidingen in het kader van armoedebestrijding. 
 
Schepen Nadine Boekaerts licht toe dat het energiearmoedeplan er is sinds begin maart. Dit plan moet de basis vormen 
voor een samenhangende aanpak van energiearmoede; het bevat de algemene principes waarop de acties steunen. 
Het komt erop aan om nauw samen te werken en te overleggen met diverse actoren, namelijk overheid, beheerders en 
armoedeorganisaties. Dat gebeurde voordien ook al op verschillende plaatsen, maar wordt nu extra opgevolgd door de 
Vlaamse regering. 
 
Koen Kerremans vraagt of dit verwacht wordt van de OCMW’s. 
 
Schepen Nadine Boekaerts antwoordt bevestigend. Eigenlijk verandert er qua aanpak niet zo veel tegenover vroeger. 
Het energiearmoedeplan vormt een tweesporenbeleid. Enerzijds wil men aanzetten tot minder verbruik, zodat de 
energiefactuur daalt. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld gloeilampen ipv led-lampen, isoleren, … Dat 
laatste is minder evident voor mensen die over weinig financiële middelen beschikken. Maar ook daar kan het OCMW 
ondersteunen. De minister wil extra aandacht besteden aan energierenovaties in de huurmarkt voor deze doelgroep. Er 
zijn vaak tegenstrijdige belangen: de huurder wil het niet betalen, omdat het niet om zijn eigendom gaat; de verhuurder 
wil er niets aan doen, omdat hij de energiefactuur niet hoeft te betalen. Er worden programma’s uitgeschreven rond 
hoogrendementsglas, spouwmuurisolatie, dakisolatie en dergelijke, bovenop het bestaande sociale programma. De 
tweede pijler bestaat uit werken op schuld aan de bron, waarmee men tracht te vermijden dat mensen volledig worden 
afgesloten. Een consument die gedropt wordt door zijn leverancier kan terecht bij een sociale energieleverancier. Het is 
de bedoeling dat deze consument schuldenvrij geraakt en opnieuw op de reguliere markt terechtkan. De gebruiker heeft 
vaak weinig aandacht voor zijn energieverbruik, waardoor hij er zich niet van bewust is dat hij een hoge factuur zal 
ontvangen. Daarom wordt er gehamerd op verstaanbare facturen, duidelijke informatie en een verbruiksmonitor die de 
consument zelf kan consulteren. Het OCMW volgt het lokaal adviescomité (LAC), waar de sociaal assistente van het 
OCMW een oplossing tracht te vinden, zodat een afsluiting kan worden vermeden. Daarnaast wordt er samengewerkt 
met Igemo rond de energiescans, er bestaat een Vlaamse energielening, er wordt uitgezocht welke sociale premies er 
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bestaan, … Voor mensen die hun energiefactuur niet kunnen betalen, zijn er subsidies beschikbaar via het 
energiefonds. Het OCMW kan de facturen dan gedeeltelijk of volledig ten laste nemen. Ten slotte zijn er de 
steunbarema’s, tijdelijke voorschotten die kunnen worden gegeven. In Berlaar zijn er momenteel 32 budgetmeters voor 
elektriciteit actief; in 2011 waren er dat 41. Voor aardgas zijn er 26 actieve budgetmeters, tegenover 24 in 2011. Er is 
een oplaadpunt voorzien bij het OCMW, waar mensen ook buiten de kantooruren op afspraak terechtkunnen. Ook in de 
buurgemeenten kunnen mensen terecht bij het OCMW, daarnaast zijn er ook bij Eandis oplaadpunten. In 2015 waren er 
in Berlaar twee afsluitingen voor elektriciteit en vier voor aardgas. In 2014 waren er geen afsluitingen. 
 
Koen Kerremans vraagt naar het aantal begeleidingen in LAC-dossiers. 
 
Schepen Nadine Boekaerts kent het cijfer niet van buiten.  
 
Silvain Vertommen zegt dat het om een zestal begeleidingen gaat. 
 
Leen Janssens komt terug op het tweesporenbeleid, dat onder meer inzet op een lager verbruik. Ze vraagt hoe de 
concrete ondersteuning hiervan gebeurt. 
 
Schepen Nadine Boekaerts antwoordt dat het gaat om het opsporen en het begeleiden naar bestaande maatregelen en 
premies, bijvoorbeeld groene leningen, woonwinkel, energiesnoeiers, … 
 
Leen Janssens wil weten waarom er geen oplaadpunt voor budgetmeters voorzien wordt in de bibliotheek, waar er ook 
avondopeningen zijn. 
 
Schepen Nadine Boekaerts repliceert dat mensen ook buiten de kantooruren een afspraak kunnen maken. 
 
Leen Janssens is van oordeel dat een budgetmeter in een bibliotheek toch handiger is. Dan hoeft iemand niet specifiek 
een beroep te doen op een medewerker buiten de kantooruren. In Herenthout is er bijvoorbeeld zo’n oplaadpunt in de 
bibliotheek. 
 
Schepen Nadine Boekaerts zal dit idee meenemen. 
 
Leen Janssens vraagt of er een verklaring is voor de daling in budgetmeters elektriciteit. 
 
Schepen Nadine Boekaerts veronderstelt dat dit gunstige effect er is dankzij een goede begeleiding. Het percentage 
budgetmeters is in Berlaar heel klein. 
 
Koen Kerremans zegt dat er een deel van de doelgroep gemist wordt. Er is een groep van mensen die wel degelijk hun 
boterham verdienen, maar die alleenstaand zijn en het heel moeilijk zullen krijgen. Deze mensen zitten nu nog niet in 
schulden, maar dat zit er wel aan te komen. Dat gaat om een groep die nu een kredietkaart aanschaft om bepaalde 
kleine kosten toch onmiddellijk te kunnen betalen. Wat doet de gemeente hieraan? Worden er subsidies voorzien, 
bijvoorbeeld voor isolatie of verlichting?  
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat de gemeente zal samenwerken met Igemo rond energiebeleid, maar er is 
nog geen overleg mogelijk geweest. Het project wordt nu opgestart op korte termijn. Op een eerste overleg zal worden 
bekeken wat er op welk vlak mogelijk is. Er zijn ook Europese middelen ter beschikking hiervoor. 
 
Burgemeester Walter Horemans vult aan dat uit het jaarverslag van de Woonwinkel duidelijk blijkt wat Berlaar jaarlijks 
investeert op het gebied van wonen en huisvesting. Deze investeringen liggen de laatste jaren veel hoger dan ooit 
tevoren. De Woonwinkel wordt in stand gehouden; er is een subsidie toegezegd vanuit Vlaanderen, maar de gemeente 
legt nog altijd een aanzienlijke som bij. 
 
Koen Kerremans verwijst naar wijken als Vinkenhof, waar de mensen zich arm stoken. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er een Europese projectaanvraag loopt om alle ramen in deze wijk te 
vervangen. 
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Schepen Ingeborg Van Hoof voegt toe dat dit ook in Nethendal is gebeurd. Ook de sociale huisvestingsmaatschappij 
speelt hier een rol in. 
 
 
8.V. Vluchtelingen in Berlaar 
 
Graag vernemen we hoe de gemeente de opvang, de begeleiding en de integratie van de vluchtelingen in Berlaar ziet. 
Graag vernemen we daarbij welke taken de gemeente op zich zal nemen enerzijds, en wat het OCMW zal doen 
anderzijds. 
 
(eerste kennismaking, wegwijs in de gemeente, gewoontes en gebruiken, vrijetijdsaanbod, scholen, 
medische verzorging, taal, activering, …) 
 
 
 
Schepen Nadine Boekaerts antwoordt dat asielzoekers die worden toegewezen vanuit Fedasil aan het Lokaal 
Opvanginitiatief (LOI) enerzijds begeleid worden door de maatschappelijk werker van het OCMW Berlaar; anderzijds 
worden zij mee ondersteund door een vrijwilliger (die in opdracht werkt van het OCMW en coaching krijgt). De eerste 
dagen nadat de vluchteling toekomt in Berlaar wordt hij wegwijs gemaakt in de gemeente door zowel de maatschappelijk 
werker als de vrijwilliger. De vrijwilliger zal echter meer op pad gaan met de betrokkene en meer tijd samen besteden. In 
het contract van de vrijwilliger staat duidelijk opgesomd welke taken de vrijwilliger heeft en welke taken de 
maatschappelijk werker heeft. Wekelijks (telefonisch of in persoon) is er een contact tussen de maatschappelijk werker 
en de vrijwilliger om de planning van de mensen te bespreken. Hebben ze bijvoorbeeld een afspraak bij hun advocaat, 
Nederlandse les, Kind en Gezin, zijn er moeilijkheden, enzovoort. Tijdens hun asielprocedure en verblijf in de LOI-
woning worden de gebruiken of waarden en normen duidelijk gemaakt. In eerste instantie verwachten we dat ze 
Nederlandse les volgen. Dit wordt opgevolgd. We werken hiervoor samen met CVO Crescendo Lier en Mechelen. 
Momenteel bestaan hier geen wachtlijsten, op geen enkel niveau. Indien de betrokkene een lager niveau heeft, worden 
ze doorgestuurd naar het Centrum voor Basiseducatie Open school in Lier. Momenteel is hier wel een wachtlijst en is 
het wachten tot september 2016. Het OCMW werkt samen met een vaste huisarts in Berlaar. De praktische zaken rond 
de betaling van de facturen worden opgevolgd door de maatschappelijk werker. De asielzoeker wordt tijdens de 
rondleiding door maatschappelijk werker attent gemaakt op de locatie en de raadpleging van de huisarts.  Zij kunnen die 
steeds consulteren tijdens de openingsuren en dienen dit niet eerst te melden aan het OCMW. Wanneer zij een 
specialist nodig hebben, dienen er wel eerst afspraken gemaakt te worden met de maatschappelijk werker. Dit omdat ze 
geen specialisten kennen, onvoldoende Nederlands spreken en de betaling moet gebeuren door het OCMW. 
Asielzoekers hebben tijdens hun verblijf in de LOI-woning recht op een vrijetijdsbudget. Naargelang hun interesse wordt 
dit door het OCMW aangemoedigd, zodat ze ook in contact komen met andere Nederlandstalige burgers. Dit kan 
bijvoorbeeld een sportactiviteit zijn. Minderjarige asielzoekers die schoolplichtig zijn, gaan naar school. Dit wordt 
opgevolgd. Kleuters worden ook aangemoedigd om naar school te gaan om de integratie te bevorderen. Asielzoekers 
kunnen afhankelijk van de asielprocedure werken. In realiteit gebeurt dit zelden, omdat de kennis van het Nederlands te 
beperkt is. Maar indien ze dit wensen, worden ze hierbij ondersteund in de vorm van arbeidstrajectbegeleiding. 
 
Leen Janssens vraagt hoe het zit wanneer asielzoekers toekomen in het station van Berlaar buiten de kantooruren. 
 
Schepen Nadine Boekaerts antwoordt dat de correcte gegevens vanuit Brussel worden meegegeven: het adres en de 
openingsuren. Het OCMW wordt niet van tevoren verwittigd. De dag zelf wordt er telefonisch gemeld dat er vluchtelingen 
worden toegewezen. Na de kantooruren staan ze echter voor een gesloten deur en moeten ze wachten tot de volgende 
dag. 
 
Leen Janssens suggereert om hiervoor een oplossing te voorzien in de vorm van een contactadres waar de 
vluchtelingen opgevangen kunnen worden. Dat gebeurt in andere gemeenten ook door samenwerking met een RVT of 
met vrijwilligers. 
 
Schepen Nadine Boekaerts zal dit idee onderzoeken. 
 
Leen Janssens vraagt hoeveel vrijwilligers er inmiddels gevonden zijn. 
 



 
 
 

18 

Schepen Nadine Boekaerts antwoordt dat er voorlopig twee vrijwilligers zijn die zich spontaan hebben aangeboden. Er 
zal nog een bijkomende oproep gebeuren tijdens de ‘het college komt naar je toe’-ronde. 
 
Leen Janssens wil weten of mensen in afwachting van een plaatsje in de Nederlandse les intussen al wat initiatie 
kunnen krijgen. 
 
Schepen Nadine Boekaerts bevestigt dat. In de praktijk neemt de vrijwilliger dit op. 
 
Leen Janssens vraagt of er ook huiswerkbegeleiding wordt voorzien. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit ook al gebeurt. Vrijwilligers zullen meer dan ooit nodig zijn om deze 
nieuwe ontwikkelingen mee op te volgen. 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 21.30 uur. 
 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 

_____________________________ 
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