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GEMEENTERAAD D.D. 15 DECEMBER 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 
 
1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 17 november 2015 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 17 november 2015 wordt het verslag met eenparigheid 
van stemmengoedgekeurd. 
 
2. Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budgetwijziging 3 dj 2015 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op art 147 van het gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat de aanpassing van het meerjarenplan een bevoegdheid 
is  van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 23 oktober 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het ministerieel besluit 26 november 2012  tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot 
vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 d.d. 10 mei 2013 houdende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-
2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 d.d. 6 september 2013 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus"; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 d.d. 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en 
beheerscyclus; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2014/4 d.d. 08 september 2014 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen (2014-
2019) en de budgettering (budget 2015); 
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Gelet op de voorgestelde aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
 

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 

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

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 

 
Enig artikel 
Keurt de bijgevoegde budgetwijziging 3 dj. 2015 goed. 
 
4. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budget dj 2016 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

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

Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 23 oktober 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies 
en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het ministerieel besluit 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot 
vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 d.d. 10 mei 2013 houdende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 
2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; 

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

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

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

Gelet op de omzendbrief BB 2014/4 d.d. 5 september 2014 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-
2019 en de budgetten 2015; 

Gelet op de omzendbrief BB 2015/2 d.d. 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen    2014-2019 
en de budgetten 2016; 

Gelet op het voorgestelde meerjarenplan 2014-2019; 
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Gelet op het 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 

 

Koen Kerremans behandelt punten 3 en 4 tezamen. Hij formuleert een reeks vragen bij het budget 2016 en de 
meerjarenplanning: 

1) Hij spreekt zijn respect uit voor het geleverde werk, maar suggereert om de begrotingscommissie bij een volgende 
gelegenheid anders aan te pakken met duidelijk gestructureerde informatie, bijvoorbeeld op slides. Het is een moeilijk 
document, waarin het niet eenvoudig is om je weg te vinden. Tijdens een begrotingscommissie is het belangrijk dat er 
gerichte vragen gesteld kunnen worden. 

2) De wijze waarop het meerjarenplan tot 2021 reeds grote veranderingen heeft ondergaan, bewijst de stelling dat zo’n 
plan tegelijk niets en alles zegt. Bij elke wijziging moet er uiteraard gekeken worden wat de gevolgen op lange termijn 
zijn. Vorig jaar had Groen zware kritiek bij de autofinancieringsmarge en eigenlijk blijft die kritiek grotendeels behouden. 
Naar 2021 toe gebeurt er immers een serieuze afkalving van die marge. 

3) De stappen naar het nieuw administratief centrum zouden samen gezet worden in de commissie openbare werken 
met parallel daaraan de begrotingscommissie om het globale overzicht te bewaren over de financiële kant van de zaak. 
Door omstandigheden werd er een stap vervroegd, waardoor er een overlegmoment is weggevallen. Dat wordt dan later 
wel weer opgepikt, maar intussen zijn er belangrijke financiële consequenties die niet besproken zijn geraakt. 

4) De systematische onderschatting van de inkomsten en de overraming van de uitgaven blijkt heel erg uit de 
jaarrekening 2014, die spectaculair afwijkt van het budget 2014. Hierdoor alleen al ondergaat het meerjarenplan een 
grote verandering. 

5) In 2016-2017 staan er grote investeringen op het programma, waarschijnlijk ook leningen, met belangrijke 
consequenties voor de volgende dertig jaar, veel langer dan 2021. 

6) Groen kan niet ontevreden zijn. De fractie herkent een aantal eigen programmapunten in de lopende projecten. Maar 
het dure schoolproject vormt daar een uitzondering op. Er zijn meerdere schoolnetten in de gemeente en de vraag is of 
dat allemaal bestendigd moet worden. Het wordt een mooi gebouw met waarschijnlijk tevreden gebruikers, maar naast 
het nut ervan blijft ook de locatie van de nieuwe school aan de rand van de gemeente een groot vraagteken. De mensen 
worden zo in de auto gejaagd. 

7) Groen staat achter de bouw van het nieuw administratief centrum, maar zou andere accenten willen leggen, namelijk 
het evolutieve karakter ervan. Een NAC is noodzakelijk, maar de toekomst van de gemeente zal anders blijken te zijn 
dan in de tijd dat het idee geconcipieerd werd. In Nijlen is men eveneens een nieuw gemeentehuis aan het bouwen, 
maar daar wordt bestudeerd hoe men mensen zoveel mogelijk uit het gemeentehuis kan weghouden. Er wordt ingezet 
op digitale oplossingen om van thuis uit alles te kunnen behartigen. Niet iedereen moet naar het centrum worden 
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gezogen. Dat is belangrijk, omdat het een invloed heeft op het aantal parkeerplaatsen, waarmee redelijk grote bedragen 
gemoeid zijn. 

8) Groen is niet ontevreden over het feit dat er veel subsidiekanalen worden opgezocht en aangesproken. Hierdoor 
wordt er een aanzienlijk bedrag naar Berlaar gezogen. 

9) Aan sport wordt plots heel veel geld besteed, maar Groen wil weten wat er precies achter die bedragen schuilt. De 
studie moet nog worden afgerond. Hoe verloopt die in de praktijk? Enkel de clubs werden tot nog toe bevraagd. De 
gewone burger blijft op zijn honger zitten. Na afronding van het onderzoek moeten er in het voorjaar dan ‘vlug’ enkele 
beleidsbeslissingen genomen worden. Hopelijk betekent ‘vlug’ hier efficiënt. 

10) Waar zit het klimaatplan in het budget? 

11) Wat de exploitatie-uitgaven betreft, werden de ramingen opgebouwd vanuit de jaarrekening 2014 om ze zo 
realistisch mogelijk te houden. Dit mag echter niet leiden tot een soort harnasgevoel, waarbij alleen het strikt 
noodzakelijke wordt voorzien. Over een aantal jaar zou men zo kunnen uitkomen op een aantal dringende kosten, 
omdat er te zuinig werd gewerkt. 

12) Er is niets terug te vinden over plannen in de richting van een jeugdhuis of ruimer een jeugdwerking met een 
vrijgestelde vanuit de gemeente. De jeugd van Berlaar heeft daar recht op, zodat ze kunnen deelnemen aan de 
uitwisselingen tussen jeugdhuizen onderling. Ze mogen niet gedwongen worden om telkens naar buurgemeenten te 
moeten uitwijken.  

13) Er is evenmin een cultuurzaal voorzien, zelfs niet met beperkte omvang. Nochtans is Berlaar gezegend met nogal 
wat toneelverenigingen die zich op cultureel vlak willen inspannen. Dat wordt niet gehonoreerd door het bestuur. Het 
mag zelfs een kleine zaal zijn, zoals bijvoorbeeld De Spaanse Poort in Lier, met een beperkt aantal stoelen. 
Verschillende verenigingen zouden hiervan gebruik kunnen maken. 

14) Kan er meer toelichting gegeven worden over de bestemde gelden? 

15) Ook graag meer toelichting bij een uitspraak van de schepen van Financiën dat hij hoopt om eind 2015 11 à 12 
miljoen in kas te hebben. 

16) Qua fietsbeleid is er verbetering merkbaar. Er worden stilaan een aantal initiatieven genomen. Rond de fiets-o-
strade verwacht Groen van het bestuur dat het de kosten van de onteigeningen in kaart zal brengen. Voor het fietspad 
op de Itegembaan wordt er eenmalig 70.000 euro ingeschreven en ook voor het herstel van de Legrellestraat is er 
eenmalig een bedrag voorzien. Waarover gaat dit precies? Dit werd niet besproken in de commissie openbare werken. 

17) Groen wil een pluim geven voor de aanpak van het groenonderhoud, zeker voor het bedrag dat voorzien is voor 
groenonderhoud via sociale tewerkstelling. Onze maatschappij heeft zulke initiatieven nodig, ondanks het feit dat dit op 
verscheidene politieke niveaus zwaar onder vuur ligt. 

18) De subsidie voor de garage van het Rode Kruis staat tweemaal vermeld in het document. Waarom moet de 
gemeente dit ondersteunen? 

19) Het afkoppelingsbeleid is heel mager. Er zijn wat initiatieven rond heraanleg van bovenbouwen van wegen, maar er 
is slechts 4.800 euro voorzien. 

Burgemeester Walter Horemans licht toe dat dit slechts om het bedrag voor 2016 gaat. 

20) Ook voor de niet-chemische onkruidbestrijding door particulieren is slechts een luttel bedrag voorzien. 

21) De investeringen moeten op tijd en stond geherevalueerd worden en indien nodig geheroriënteerd. 

22) Ten slotte zijn er weinig intergemeentelijke verbanden terug te vinden, terwijl die onvermijdelijk zullen worden. 
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Schepen Stefaan Lambrechts is verheugd dat hij heel wat positieve noten heeft gehoord. Hij formuleert volgende 
antwoorden op de gestelde vragen: 

Bij punt 1) De suggestie omtrent een alternatieve aanpak van de begrotingscommissie wordt meegenomen. De evaluatie 
werd ook al intern gemaakt; de toelichting zal inderdaad anders worden opgebouwd en verduidelijkt door middel van een 
presentatie met de essentiële elementen. Hierdoor wordt een gerichtere vraagstelling mogelijk. 

Bij punt 2) Een meerjarenplan is geen statisch gegeven, het is een werkdocument dat jaarlijks evolueert. Zaken worden 
naar voren of naar achteren geschoven naargelang de noodwendigheden. Hierdoor zegt het meerjarenplan inderdaad 
tegelijk alles en niets. 

Bij punt 3) Wat de synchroniciteit van de commissies openbare werken en begroting omtrent het NAC betreft, zijn er 
twee elementen die meespelen. Er wordt naar gestreefd om het NAC een stukje naar voor te schuiven wat de 
constructie en de bouw betreft. Dat heeft zijn repercussies op het budgettaire aspect. In grote lijnen komt het erop neer 
dat er één miljoen euro van 2017 naar 2016 werd verschoven. Inhoudelijk zal er op de volgende commissie openbare 
werken dieper ingegaan worden op het project. 

Bij punt 4) De overraming van uitgaven en onderraming van inkomsten worden zoveel mogelijk beperkt, maar het blijft 
moeilijk. Een en ander heeft te maken met de keuze om een conservatief en voorzichtig begrotingsbeleid te voeren, wat 
maakt dat er wat marges worden genomen. 

Bij punt 5) In 2016-2017 worden er inderdaad leningen opgenomen. Over de volledige duur van het meerjarenplan gaat 
het om een totaalbedrag aan investeringen van ongeveer 40 miljoen euro. Daarvan wordt ongeveer 10 à 11 miljoen euro 
gesubsidieerd. Per saldo betekent dit voor de gemeente een 30 miljoen euro. Qua reserves heeft de gemeente op dit 
ogenblik 9,5 miljoen euro in kas. Op basis van voorlopige berekeningen verwachten we nog een fikse overschot op de 
jaarrekening 2015, zodat we hopen te landen op een 12 miljoen euro. Ook de volgende jaren voorzien we een overschot 
op de jaarrekeningen, zodat de gemeente zeker niet de volle 18 miljoen euro zal moeten lenen. Op dit ogenblik wordt 
bekeken hoe de financiering kan worden geoptimaliseerd. Voor het NAC zal de lening waarschijnlijk parallel lopen met 
de duurtijd van het onderhoudscontract, namelijk 30 jaar. Bovendien zullen we maximaal de mogelijkheden van de smart 
cities-leningen benutten. 

Bij punt 6) Wat het schoolproject betreft, is de discussie intussen achterhaald. Binnen de gemeenteraad was er een ruim 
draagvlak om de gemeenteschool te vernieuwen. Er zijn inderdaad alternatieven, maar daarvoor is hier niet geopteerd. 
Zodra de keuze was gemaakt om een eigen gemeenteschool te behouden, stelde zich de vraag om over eigentijdse 
gebouwen te kunnen beschikken. Door de realisatie van deze nieuwe school wordt het volledige scholennet in Berlaar 
opnieuw op de kaart gezet. 

Bij punt 9) Voor sport zijn er in 2016 en 2017 bedragen voorzien om uitvoering te geven aan het masterplan. Het is de 
bedoeling dat dit plan de krijtlijnen uittekent van wat er nodig is qua sportinfrastructuur in Berlaar. Hieraan worden de 
nodige middelen gekoppeld. Voorlopig werd hiervoor 5 miljoen euro uitgetrokken. Maar het is wachten op de resultaten 
van het masterplan. 

Schepen Eddy Verstappen licht toe dat de timing van het masterplan wat naar achter is geschoven, omdat een eerste 
overheidsopdracht geen kandidaturen opleverde. In oktober is de opdracht van start gegaan met als streefdoel een 
doorlooptijd van zes maanden. De studie zal dus normaal gezien rond zijn in maart 2016. In eerste instantie heeft het 
bureau een enquête ontworpen, die verstuurd is aan een veertigtal verenigingen en sportorganisaties. Hierop werden 
slechts zestien antwoorden ontvangen, wat te weinig is. Daarom werd een tweede schrijven gericht aan de verenigingen 
met de vraag om de enquête alsnog aan te vullen. De deadline hiervoor is nu vrijdag. De enquête polst niet alleen naar 
sportnoden, maar eveneens naar andere behoeften, bijvoorbeeld polyvalente ruimte. Normaal gezien is er half januari 
een contactvergadering gepland met de sportclubs en de verenigingen. Daar zal een voorlopige analyse gepresenteerd 
worden. Tegen eind maart moet het volledige masterplan dan op tafel liggen. 
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Koen Kerremans refereert naar het artikel in de Gazet van Antwerpen over de sportbehoeften. Hij vraagt of dit wordt 
meegenomen in dit onderzoek. 

Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat dit om het vlekkenplan van de provincie gaat. Dat bevat eigenlijk louter een 
inventarisatie van sportlocaties, wat weinig meerwaarde oplevert voor het masterplan. 

Leen Janssens merkt op dat alleen verenigingen zijn aangeschreven, maar wat met de individuele Berlaarnaren? 

Schepen Eddy Verstappen repliceert dat de enquête gepubliceerd is op de website en door iedereen kan worden 
ingevuld. 

Leen Janssens zegt dat de enquête louter gericht is op verenigingen, maar geen rekening houdt met de noden van 
particulieren. Er zijn ook sporten die niet binnen clubverband beoefend worden. 

Koen Kerremans wil weten of er ook cijfers bekend zijn van mensen die buiten Berlaar gaan sporten, omdat de 
infrastructuur hier niet voorhanden is. Hij suggereert om de clubs in de omgeving daarover aan te schrijven. Anders 
worden bepaalde behoeften niet in kaart gebracht. 

Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat deze gegevens deels bekend zijn, met name volledige clubs die in het 
verleden uitgeweken zijn door een tekort aan accommodatie. 

Bij punt 10) Voor het klimaatplan is er niets expliciet voorzien. Wel is er het burgemeestersconvenant 2020, wat 
ongetwijfeld zal leiden tot de nodige acties en investeringen. Die zijn echter nog niet gekend en zullen de volgende jaren 
stelselmatig worden opgenomen in het meerjarenplan. Wel belangrijk in dit verband is het feit dat er bij elke investering, 
bijvoorbeeld het NAC, wordt ingezet op duurzaamheid. 

Schepen Ingeborg Van Hoof voegt hieraan toe dat er in het vervoersplan een aantal energievriendelijke investeringen 
zitten, bijvoorbeeld de aankoop van auto’s op gas. Het klimaatplan is niet één actie, maar strekt zich uit over het geheel 
van de beleidsdomeinen. Wanneer bepaalde initiatieven worden genomen, bijvoorbeeld het thermisch onderzoek van 
een straat of een wijk, zullen daar ook de nodige middelen voor worden uitgetrokken. 

Bij punt 12) Een jeugdhuis zit inderdaad niet in het budget met een aparte ambtenaar. Er worden intussen wel plannen 
gemaakt, maar die vertalen zich nog niet onmiddellijk in een budget. 

Schepen Suzy Put vult aan dat er niet meteen een jeugdhuis gebouwd zal worden. Er zijn wel een aantal jongeren die 
hun schouders onder het project willen zetten en het bestuur wil dit initiatief ondersteunen door een goede locatie te 
zoeken en door subsidies ter beschikking te stellen. Het idee van een ontmoetingsplaats voor jongeren wordt zeker niet 
losgelaten; het staat trouwens als actie in het beleidsplan. 

Bij punt 13) Er zijn geen middelen voorzien voor het neerzetten van een cultuurzaal. Het masterplan sport onderzoekt 
ook de behoeften rond een polyvalente zaal, die multifunctioneel gebruikt kan worden. Indien er zich een opportuniteit 
zou aandienen vanuit de privé-sector, zal de haalbaarheid ervan onderzocht worden. 

Bij punt 14) In het verleden heeft het bestuur bestemde gelden aangehouden voor Hidrorio en in het kader van 
investeringen in infrastructuur, meer bepaald voor het zwaard van Damocles van de Doelvelden dat lang boven het 
hoofd van de gemeente heeft gehangen. Intussen zijn de bestemde gelden tot een minimum beperkt, want de 
consequentie ervan is dat het gelden zijn die voor een specifiek doeleinde worden gebruikt. Hierdoor wordt de 
kasreserve groter, waardoor er in theorie sneller geleend moet worden. De meerjarenplanning wordt zo eigenlijk 
opgeblazen. Dat heeft nu geen nut meer. 

Bij punt 16) Qua fietsbeleid zitten er heel wat investeringen in de pijplijn. Op de Itegembaan is het de bedoeling om een 
slemlaag aan te leggen, zoals ook in Sint-Katelijne-Waver is gebeurd. 
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Schepen Jan Hendrickx licht toe dat de aannemer van de Berlaarbaan in Sint-Katelijne-Waver ter plaatse is gekomen 
om de mogelijkheden op de Itegembaan te bekijken. In Berlaar zou eenzelfde ingreep mogelijk zijn. Daarom werd 
hiervoor het nodige budget voorzien. Het fietspad blijft even breed, maar de voegen tussen de klinkers en de putten 
worden volledig uitgevlakt. 

Burgemeester Walter Horemans vult aan dat dit een tussenstap is. Zodra de riolering wordt aangelegd, volgt er nog een 
grondigere aanpak. Het zal alvast een grote verbetering zijn voor de fietsers. 

Schepen Jan Hendrickx verduidelijkt nog dat het budget voor de Legrellestraat bedoeld is voor het gelijk trekken van de 
vroegere opritten. 

Bij punt 17) De gemeente wil qua groenonderhoud een mix maken van eigen personeel en uitbestede opdrachten en 
tegelijk de nodige aandacht besteden aan sociale tewerkstelling. 

Bij punt 18) De subsidie voor de garage van het Rode Kruis bedraagt 60.000 euro. 

Burgemeester Walter Horemans zegt dat deze subsidie voortvloeit uit de zware investeringen die het Rode Kruis 
inmiddels zelf heeft gedaan. De kost hiervan bleek substantieel hoger te zijn dan ingeschat. De ondersteuning voor de 
extra garage moet ervoor zorgen dat alle Rode Kruis-wagens binnen kunnen worden gestald. De gemeente is op deze 
vraag ingegaan. 

Koen Kerremans rondt af door te stellen dat hij het een eigenaardige praktijk vindt om alle informatie over het budget al 
in de krant te lezen vooraleer het gestemd is door de gemeenteraad. 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het bestuur steeds voorzichtig is in zijn commentaren en altijd meegeeft 
dat de goedkeuring van het budget bij de gemeenteraad ligt, maar een persuitnodiging met de agenda van de raad 
waarop bijvoorbeeld een belastingverlaging staat, is voor een journalist uiteraard verleidelijk om zo snel mogelijk te 
publiceren. 

Koen Kerremans geeft nog mee dat deze belastingverlaging ongetwijfeld toegejuicht zal worden, maar dat Groen liever 
de asociale afvaltaks van 54 euro afgeschaft had gezien. Nu krijgen de hoogste inkomens ook het meeste terug, terwijl 
de ‘Ivarem’-belasting een lineaire belasting is voor iedereen. Het behoort tot de autonomie van de gemeente om deze 
belasting al dan niet door te voeren. 

Dirk Aras heeft een aantal fundamentele opmerkingen. VVSG heeft onlangs een enquête gehouden over de manier 
waarop raadsleden BBC ervaren. De globale bevinding hiervan is dat – over meerderheid en oppositie heen – BBC 
amper geslaagd is. Dat is niet verwonderlijk, want het systeem voldoet niet aan de informatiebehoefte van raadsleden. 
Dat heeft niets te maken met de documenten die de administratie voorbereidt, waarbij er al een aantal extra’s zijn, maar 
alles met het concept dat heel wat beperkingen heeft. Hij sluit zich aan bij de opmerking van Koen Kerremans dat hij de 
informatie niet uit een grondige studie van het meerjarenplan heeft gehaald, maar wel uit de krant. Dat is geen verwijt 
aan de krant, die gewoon haar job doet. Maar het is wel tekenend en een fundamenteel probleem dat er op de 
begrotingscommissie heel weinig vragen worden gesteld, omdat er ook weinig te vragen valt. Wanneer de raadsleden 
dan naar de raad moeten komen, in de wetenschap van wat de meerderheid zal goedkeuren – of dat nieuws nu al 
wereldkundig is gemaakt of niet - dan wordt de rol van de gemeenteraad wat lachwekkend. Indien dit een bewuste 
strategie zou zijn, moet de oppositie beseffen dat de verkiezingscampagne reeds gestart is. Dan hoeft er volgend jaar 
geen begrotingscommissie georganiseerd te worden, waardoor we alvast een zitpenning besparen. De informatie kan 
gewoon via mail worden bezorgd. 

Aangezien het budget een bestendiging is van vorig jaar, blijft Dirk Aras drie fundamentele zuilen missen. Ten eerste 
een sociale zuil. In de komende maanden zal de energie nog duurder worden, terwijl we weten dat bepaalde mensen in 
Berlaar het niet gemakkelijk hebben. De energiefacturen zullen voor die groep mensen een groot probleem worden. Hoe 
gaan we daarmee om? Hoe bereiken we deze mensen? Energie-efficiëntie projecten in de gemeente raken niet 
gefinaliseerd, worden niet opnieuw opgenomen, … Ten tweede is er demobiliteit. Die is in hetzelfde bedje ziek. 
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Bepaalde projecten die ingeschreven staan in de budgetten (kerkomgeving, NAC, school, sporthal) houden ook 
mobiliteit in, maar over het mobiliteitsnet is niets terug te vinden. Er zijn reeds een aantal vergaderingen gehouden, waar 
mobiliteitsobjectieven werden voorgesteld, maar het blijft daartoe beperkt. Nochtans is het een belangrijk facet; grote 
projecten brengen mobiliteitsvraagstukken met zich mee. Ten derde is er het klimaatplan. Daarvan zijn amper aspecten 
terug te vinden, wat verwonderlijk is, aangezien de meerderheid het met volle overtuiging heeft verdedigd. Energie-
efficiëntie is bijvoorbeeld een term die duidelijk iets zegt en die uit het klimaatplan komt. Dat is belangrijk, evenals 
mobiliteit, bijvoorbeeld het organiseren van een goederenstroom vanuit een centraal punt. Daarnaast is er het aspect 
veiligheid. Een fenomeen dat zich in onze zone voordoet en dat in tegenstelling tot in andere zones niet afneemt, is het 
fenomeen woninginbraken. De cijfers zijn beschikbaar. En ten slotte is er de afvaltaks van 54 euro die asociaal is en een 
probleem voor onze gemeente. In de marge blijft Dirk Aras het een kwalijke zaak vinden dat het bestuur aan een 
intercommunale, met name Pidpa, de toestemming heeft gegeven om geen dividenden meer uit te keren. Een 
vrijgeleide geven aan een intercommunale, waarin de gemeente participeert als vennoot, is onbegrijpelijk. 

Schepen Stefaan Lambrechts beaamt dat BBC vanuit democratisch oogpunt een moeilijk iets blijft. We doen hierin meer 
dan we verplicht zijn, maar het blijft zowel voor meerderheid als voor oppositie een moeilijk gegeven. Er zijn blijkbaar 
een aantal veranderingen op til, maar het blijft nog afwachten welke. Het wordt een constante dat de gemeentelijke 
investeringen teruglopen doordat BBC een dubbel financieel evenwicht vooropstelt. Het grote belang dat gehecht wordt 
aan de autofinancieringsmarge is daar zeker niet vreemd aan. Er wordt voorzichtig gebudgetteerd om toch maar niet in 
de problemen te geraken met die autofinancieringsmarge. Misschien te voorzichtig, waardoor de investeringen te sterk 
beperkt worden. Maar het kind mag niet met het badwater weggegooid worden. Het feit dat de wetgever aan een 
bestuur oplegt om ervoor te zorgen dat investeringen ook gedragen kunnen worden, is een gezond principe. Ook het 
concept dat vertrekt vanuit beleidsdoelstellingen en acties en daaraan gekoppelde ramingen is een goede zaak. 

Dirk Aras bevestigt dat deze bevinding ook blijkt uit de VVSG-enquête; als beleidssturend instrument kan BBC waarde 
hebben, maar het democratische gehalte ervan is een probleem. 

Schepen Stefaan Lambrechts beaamt dat. Zelfs als schepen is het niet eenvoudig om je weg erin te vinden. Wat de 
ontbrekende zuilen betreft, zit het sociale luik voorlopig nog binnen het OCMW. Toch staan er ook nog een aantal 
projecten op het programma,waardoor de sociaal zwakkeren ondersteund worden. Dat is niet onmiddellijk zo terug te 
vinden in het budget, omdat dat via een samenwerkingsverband met Igemo loopt. Hoe meer we evolueren naar een 
inkanteling van het OCMW, hoe meer ook dit luik een plek zal krijgen binnen het gemeentelijke budget en 
meerjarenplan. Qua mobiliteit is de schepen van oordeel dat de nodige budgetten zeker voorzien zijn. Alle 
herinrichtingsprojecten zijn erop gericht om de doorstroming te verbeteren, om de positie van de zwakke weggebruiker 
in het drukke verkeer te verbeteren. Er zijn heel wat investeringen voorzien, zoals de N10, de fiets-o-strade, de 
Hemelshoek, de Kesselsesteenweg, precies om daarop in te zetten. 

Dirk Aras maakt een onderscheid tussen concrete infrastructuurwerken en het plannen, het omgaan met 
verkeersstromen. Eigenlijk zouden alle projecten in dit plan moeten kaderen. Op dit ogenblik hangen die zaken niet aan 
elkaar. Indien de timing die wordt weergegeven klopt, dan loopt het mobiliteitsplan pas achteraf. 

Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat er twee zaken zijn. Ten eerste de investeringen in infrastructuurwerken en 
ten tweede de bovengemeentelijke verkeersstromen. Wat dat laatste betreft, is er recent een initiatief genomen door 
Igemo om het verkeer binnen het arrondissement te analyseren en te optimaliseren. Dat vertaalt zich op dit moment nog 
niet onmiddellijk in het budget. Indien het project doorgaat, zal de gemeente hieraan bijdragen. 

Burgemeester Walter Horemans vindt het belangrijk om een plan te maken dat de gemeente overstijgt. Het heeft geen 
zin om alleen voor Berlaar een mobiliteitsstudie te maken. Mechelen heeft een regiostudie besteld en Igemo biedt alle 
gemeenten de kans om hierop in te pikken. Het wordt een groots opgezette studie ‘Bereikbare regio’, waarin het 
Mechels project wordt ingekanteld, zodat er één groot masterplan tot stand komt. Op die manier kunnen de juiste 
beslissingen voor de hele regio worden genomen. Wat de mobiliteit van het centrum betreft, wordt de grote stap pas 
gezet in 2018-2019, wat ons nog tijd geeft om de nodige studies te doen. Er wordt nu zo snel mogelijk gestart met de 
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Pastorijstraat, de Ballaarweg en de kerkomgeving, maar dan moet het even stoppen. Het is niet de bedoeling om 
Berlaar drie jaar te gijzelen. 

Dirk Aras vindt dit een belangrijke uitspraak. Op de informatievergadering over het centrum werden er enkele concrete 
voorstellen neergelegd, waarvan enkele conservatieve voorstellen en één dat wat meer vernieuwend was. Maar er 
bestaat eigenlijk nog geen idee over, het blijft nog vrijblijvend. De keuze is nog niet gemaakt en dit bepaalt voor een deel 
het al dan niet ‘gijzelen’ van de gemeente. 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het aan Arcadis is om de studie verder uit te werken en concreet in een 
plan te gieten. Er is een brede bevraging gedaan; we moeten nu proberen om een concensus te vinden. Het laatste 
woord over het centrum is in ieder geval nog niet gezegd. 

Schepen Stefaan Lambrechts komt nog terug op de bedenkingen bij het aspect ‘veiligheid en woninginbraken’. De 
wetgever heeft dit toebedeeld aan de politie en de politieraad. Dit zit dus inbegrepen in de dotatie aan de politiezone. 

Dirk Aras gaat hiermee niet akkoord. 

Schepen Stefaan Lambrechts licht verder toe dat het dividend van Pidpa te maken heeft met een mogelijke 
vennootschapsbelasting. 

Willy Beullens vult aan dat de reden waarom geen dividenden uitgekeerd mogen worden decretaal is vastgelegd. Dit is 
het gevolg van de ruling die afgesloten werd, waardoor ze vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting. 

Burgemeester Walter Horemans voegt toe dat het in Berlaar slechts om een 160 euro ging. 

 
Enig artikel 
Keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budget dj 2016 goed. 
 
5. Goedkeuring budget 2016 
 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

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

Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 23 oktober 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies 
en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het ministerieel besluit 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot 
vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 d.d. 10 mei 2013 houdende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 
2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op het ministerieel besluit d.d. 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
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Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 d.d. 6 september 2013 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus"; 

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

Gelet op de omzendbrief BB 2014/4 d.d. 5 september 2014 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-
2019 en de budgetten 2015; 

Gelet op de omzendbrief BB 2015/2 d.d. 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen    2014-2019 
en de budgetten 2016; 

Gelet op het voorgestelde budget 2016; 

Gelet op het 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 

 
Enig artikel 
Keurt het budget 2016 goed. 
 
6. Goedkeuring gemeentelijke dotatie dj. 2016 voor de politiezone Berlaar-Nijlen 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus; 

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling 
van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente-politiezone; 

Overwegende dat de gemeente Berlaar behoort tot de politiezone Berlaar-Nijlen en de politiebegroting voor het 
dienstjaar 2016 is geagendeerd op de politieraad in zitting van 9 december 2015; 

Overwegende dat de gemeentelijke dotatie werd vastgesteld op 1.240.163 euro; 

Overwegende dat de bedragen m.b.t. de politiedotatie opgenomen in de politiebegroting en het gemeentebudget met 
elkaar dienen overeen te stemmen; 

Overwegende dat in het gemeentebudget dj. 2016 naast registratiesleutel 1419/004-002-005-001-0400-64932050 de 
dotatie van 1.240.163,00 euro wordt ingeschreven; 

Gelet op het visum van de financieel beheerder nr. 2015/26 d.d. 3/12/2015; 
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Op voorstel van college van burgemeester en schepenen; 

Na beraadslaging; 

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 vraagt de stemming over dit punt, omdat hij het niet eens is met het standpunt dat inbraakpreventie louter de 
verantwoordelijkheid van de politie is. Een gemeente kan een specifieke dotatie voorzien voor een bepaald 
beleidsthema. Inbraken zijn ingrijpende gebeurtenissen en vormen een probleem in deze zone. Hij refereert naar het 
project ‘Eén dag niet’. Dat is een voorbeeld van beleid, waarvoor de gemeente de mogelijkheid had om budget te 
voorzien, maar dat is niet gebeurd. Het project omvatte een dag waarop speciale acties werden gevoerd en de 
politiezone ondersteunde dat, samen met Lier. In de zone Berlaar-Nijlen is er echter maar op één locatie, namelijk in 
Kessel, post gevat en auto’s gecontroleerd. Op het grondgebied van Berlaar is er geen campagne gevoerd. De 
gemeente kan kiezen om hiervoor geld vrij te maken. Dat staat los van het politionele werk. Daar heeft de burgemeester 
als hoofd van de administratieve politie beslissingsmacht via het college om budgetten te voorzien. Het is te betreuren 
dat Berlaar uit het desbetreffende project is uitgevallen. Veiligheid kan wel degelijk als beleidsdomein in het budget 
opgenomen worden. 

Burgemeester Walter Horemans zal navragen hoe de ‘Eén dag niet’-actie verlopen is en meteen polsen waarom er in 
Berlaar geen campagne werd gevoerd. Het budget en de opdrachten van de politie worden besproken in de zonale 
veiligheidsraad. Preventie staat hier altijd op de agenda. Het blijft interessant om acties te plannen samen met Nijlen, 
zelfs met verschillende politiezones, om de krachten te bundelen. Verschillende politiezones in de regio zijn trouwens 
bezig met het vormen van een associatie om nog efficiënter te gaan werken. 

Artikel 1 

De gemeentelijke dotatie m.b.t. het dienstjaar 2015 voor de politiezone Berlaar-Nijlen, vastgesteld op 1.240.163,00 euro, 
wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 

Deze beslissing wordt voor nuttig gevolg aan de politiezone en gemeente Nijlen verzonden. 

7. Brandweer – dotatie hulpverleningszone Rivierenland (1419/4-2-5-2/0410/64932050 en 1419/4-2-5-
2/0410/66400000) 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 21 oktober 2014 (punt 11) houdende dotatie hulpverleningszone Rivierenland van 
2015-2019; 

Gelet op de begroting 2016 van de brandweerzone Rivierenland die bezorgd werd aan gemeente Berlaar op 2 
december 2015; 

Overwegende dat gemeente Berlaar de verdeelsleutel, die de dotatie bepaalt, reeds goedgekeurd heeft tot 31 december 
2018; 
 
Overwegende dat de verhouding exploitatiebudget en investeringsbudget gewijzigd werd in de loop van 2015; 
 
Overwegende dat de correcte cijfers werden voorzien voor budget 2015 in budgetwijziging 1 van de gemeente; 
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Overwegende dat deze verdeling ook is voorzien in de aanpassing meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. de opmaak van het 
budget 2016; 
 
Gelet op het visum van de financieel beheerder d.d. 3/12/2015 (nr. 2015/27); 

Op voorstel van burgemeester en schepenen; 

Na overleg; 

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 verzoekt om punt 18.VIII hier te behandelen, omdat het essentiële informatie bevat om dit punt te kunnen 
beoordelen. 

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDT VOLGEND PUNT OP DE AGENDA 
GEPLAATST DOOR: 
 
raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen en Liesbeth Ceulemans: 
 
18.VIII. Brandweerzone 
 
Naar aanleiding van punt 7 in deze gemeenteraad zou sp.a Berlaar graag meer duidelijkheid krijgen over hoeveel de 
brandweer kost per inwoner van Berlaar. Zowel nu als de voorbije jaren? Graag zouden we ook meer klaarheid krijgen 
over het bestuur van de brandweerzone. Kunnen wij als gemeenteraad de notulen/beslissingen van deze zoneraden 
inkijken? Bestaat er enige vorm van democratische controle? Wie neemt er nu eigenlijk beslissingen en op basis van 
welk draagvlak? Hoe zit het met de waardering van oude kazernes en wat zullen de bijdragen zijn van de gemeenten bij 
de investering in nieuwe kazernes? 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat deze vragen in Brussel moeten worden gesteld. Er zijn een aantal 
beslissingen genomen die bindend zijn. De wetgever heeft de brandweer herschikt in 32 hulpverleningszones die elk 
een eigen rechtspersoonlijkheid hebben, een eigen zoneraad en een zonecollege. De zoneraad bepaalt binnen het 
wettelijk kader autonoom zijn zonale strategie, personeelsbeleid en organisatie. De werking van de brandweerzone 
behoort dus niet tot de bevoegdheid van de gemeenteraad, maar wel tot de zoneraad, waarin 19 burgemeesters 
vertegenwoordigd zijn. Vragen over het beleid van de hulpverleningszone moeten gesteld worden aan de zoneraad, niet 
aan de burgemeesters individueel, of aan de zonecommandant. De zoneraad is eveneens onderworpen aan regels van 
openbaarheid van bestuur. Men kan dus vragen om een verslag in te kijken. Dit zal ook voldoende gecommuniceerd 
worden aan de chefs van elke kazerne, die eveneens regelmatig samenkomen. De burgemeester rondt af door te stellen 
dat hij op de vragen die hierboven geformuleerd zijn, eigenlijk zelfs niet hoeft te antwoorden. 

Dirk Aras spreekt dat formeel tegen. Op de gemeenteraad kunnen aan de burgemeester vragen over de vergaderingen 
van de brandweerzone worden gesteld. Hij is bereid ze te agenderen en bij ontstentenis van antwoord klacht in te 
dienen. 

Burgemeester Walter Horemans pareert door te stellen dat hij wel degelijk bereid is om antwoorden te verstrekken. Het 
budget is niet gestegen. Dat is zo afgesproken tot 2018. In de toekomst zal er waarschijnlijk wel bijgelegd moeten 
worden. Op dit ogenblik zijn er weinig investeringen, maar er rijpen ideeën om nieuwe kazernes te bouwen of kazernes 
te kopen. Op vraag van de zoneraad wil men komen tot één vaste kostprijs per inwoner voor de hele zone. Intussen zijn 
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er twee schattingen van de kazerne uitgevoerd, die wel wat uiteenlopen. Een derde schatting is besteld. Een deel van 
de kazernes zal worden gekocht, een ander deel gehuurd. Als er besparingen nodig zijn, zal dat op personeel moeten 
gebeuren, vooral bij de professionals. Er zullen dus veel vrijwilligers bijkomen, zeker in Mechelen. Intussen worden 
onderling de nodige afspraken gemaakt. We moeten leren denken in de ruimere context van Rivierenland. Men probeert 
intussen ook om de oproepen beter te organiseren, zodat hier ook besparingen kunnen worden gerealiseerd. Indien er 
vragen zijn, mogen ze gerust gesteld worden, zodat ze in de zoneraad en het zonecollege terecht komen. 

Dirk Aras vraagt in welke mate burgemeesters vertegenwoordiger zijn van hun gemeente in de zoneraad. 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dat niet zo is. De burgemeesters zitten daar allemaal voor Rivierenland 
en mogen hun eigen gemeente niet verdedigen. 

Dirk Aras brengt ter sprake dat Berlaar geen industrie heeft, geen Seveso-bedrijven die speciale aandacht nodig 
hebben, geen grote bossen die brandgevaarlijk kunnen zijn. De brandweer moet hier wel eens uitrukken voor 
woningbranden, maar dat is van een heel andere orde. We lopen dan toch het risico dat er kerngebieden ontstaan die 
zowel qua materiaal als qua personeel concentraties hebben. Het hoofd van de zone moet beslissen welke materialen 
waar terechtkomen. Kan dat geen probleem worden voor Berlaar? Zeker in het licht van een gelijkgeschakelde kostprijs 
per inwoner is dat moeilijk verdedigbaar. 

Rudy Nuyens vraagt wie de zoneraad voorzit. 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit de burgemeester van Mechelen is. 

Rudy Nuyens merkt op dat er acht CD&V-burgemeesters, vier N-VA-burgemeesters en drie liberale burgemeesters in de 
zoneraad zitten. Toch lijken de VLD-mandatarissen de macht te hebben. 

Burgemeester Horemans ontkent dat. Het zonecollege is evenwichtig verdeeld. De leden overleggen over de 
partijgrenzen heen voor de hele zone en nemen gezamenlijk beslissingen, bijvoorbeeld waar er ladderwagens moeten 
komen. 

Dirk Aras wil weten of dat geen probleem vormt voor een burgemeester die ook verantwoordelijk is voor de veiligheid op 
zijn grondgebied. 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de doelstelling voor elke burgemeester hetzelfde blijft, namelijk binnen de 
twaalf minuten moet de brandweer ter plaatse zijn met het geschikte materiaal. 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad gaat akkoord met de verdeling tussen exploitatiebudget en investeringsbudget: 

-  325.500,00 euro exploitatiebudget van 2016 tot 2019 op budgetcode 64932050/0410 (actie 1419/004/002/005/002)  
-  10.850,00 euro ingeschreven in het investeringsbudget van 2016 tot 2019 op budgetcode 66400000/0410 (actie 

1419/004/002/005/002). 
 
Artikel 2 

Een voor eensluidend afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de minister van Binnenlandse Zaken, de 
provinciegouverneur en het zonesecretariaat van de brandweerzone Rivierenland, Grote Markt 21 – 2800 Mechelen. 

8. Wijziging aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting aanslagjaren 2016, 2017, 2018 en 2019 
 
De gemeenteraad, 
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Gelet op art 170, §4, Grondwet; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;  
 
Gelet op de artikelen 465 tot 470bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op het raadsbesluit van 17 december 2013 (punt 9) houdende goedkeuring van de aanvullende 
gemeentebelasting op de personenbelasting aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019. 
 
Na beraadslaging, 
   

BESLUIT EENPARIG 
 

Dirk Aras heeft gelezen dat de vermindering van 0,3% ongeveer 50 euro per gezin betekent. In andere berichten wordt 
dan weer gewag gemaakt van 30 tot 50 euro per gezin. Dat zou dan ongeveer de compensatie kunnen betekenen voor 
de 54 euro afvaltaks. Voor sommige gemeenten klopt dat. Zelfs als de vergelijking qua sociaal profiel wordt gemaakt met 
een gemeente als Sint-Katelijne-Waver, die dubbel zoveel inwoners heeft, maar qua structuur gelijkaardig is, blijven we 
in elkaars buurt. Maar een opcentiem op de onroerende voorheffing of een procent op de algemene personenbelasting 
is een groot verschil. In Sint-Katelijne-Waver liggen 100 opcentiemen beduidend hoger dan in Berlaar, namelijk 25 tov 
15 euro. Een procent op de APB per inwoner is in Berlaar 34 en in Sint-Katelijne-Waver 39 euro. Dat verschil heeft een 
betekenis. Als de APB zakt en dat levert gemiddeld 50 euro per gezin op in Berlaar, terwijl het gemiddeld inkomen in 
Berlaar lager ligt dan in Sint-Katelijne-Waver, dan betekent dit dat er een categorie inwoners is die dit ‘goedmaakt’, maar 
dat er eveneens een categorie inwoners is die zelfs niet aan 30 euro komt. Dit in overweging genomen, blijft de 54 euro 
afvaltaks een asociale belasting, die niet wordt goedgemaakt door het laten dalen van de APB. Bepaalde inkomens 
krijgen dus een return, die andere inkomens niet krijgen. Eigenlijk had het bestuur beter gekozen voor het laten zakken 
van de opcentiemen. Nu moet iemand met een lager inkomen die op een afbetalingsplan voor een woning zit, ook de 
forfaitaire afvaltaks betalen, waardoor hij driemaal benadeeld is. Toch zal de fractie dit punt goedkeuren, omdat ze de 
belastingverlaging gunt aan de inwoner van Berlaar. 
 
Burgemeester Walter Horemans argumenteert dat de bevolking in Berlaar stelselmatig aan het groeien is. Ook het 
gemiddeld inkomen schuift stilaan op. De lage pensioenen verminderen door overlijdens; het aandeel van 
tweeverdieners wordt groter, wat maakt dat de inkomsten uit de personenbelasting de laatste jaren gevoelig gestegen 
zijn. Het bestuur heeft een aantal simulaties gemaakt wat het verlagen van de APB betreft. Voor heel wat gezinnen 
betekent dit een besparing van 30 tot 50 euro. Er hadden ook nog andere stappen gezet kunnen worden, maar we zijn 
voorzichtig gebleven. Indien mogelijk zullen er nog andere verlagingen volgen in de toekomst. 
 
Dirk Aras beveelt aan om bij toekomstige initiatieven in die richting de juiste verlagingen door te voeren met sociaal een 
meer aanvaardbare return. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat deze keuze nu vooropgesteld wordt. Ook maatregelen wat onroerende 
voorheffing betreft, hebben hun voors en tegens. 
 
Dirk Aras concludeert dat het afschaffen van de 54 euro de allerbeste keuze was geweest. De huidige maatregel is 
volgens hem niet de juiste keuze. 
 
Koen Kerremans sluit zich inhoudelijk aan bij de bedenkingen van Dirk Aras. 

 
Artikel 1 
Het raadsbesluit van 17 december 2013 (punt 9) houdende aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 
aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 wordt opgeheven vanaf 1 januari 2016. 
 
Artikel 2 
Er wordt voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 een aanvullende gemeentebelasting gevestigd ten laste van de 
rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. 
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Artikel 3 
De belasting wordt vastgesteld op 7,8% van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis 
van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.  
 
Artikel 4 
De vaststelling en de inning van de gemeentebelasting zullen door toedoen van het bestuur der directe belastingen 
geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het wetboek van de inkomstenbelastingen. 
 
Artikel 5 
Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gestuurd. 
 
9. Wijziging belasting op de afgifte van administratieve stukken aanslagjaren 2016, 2017, 2018 en 2019 
 
Gelet op art 170 §4 Grondwet; 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008  betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- 
en gemeentebelastingen;  

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Gelet op het KB van 12 juni 1998 tot wijziging van het KB van 8 oktober 1981 waarin de artikelen 45§5, 49§5, 51§7, 
53§7, 54§5 en 61§5 bepalen dat de totale kostprijs die de gemeente vordert voor de afgifte van een verblijfbewijs voor 
vreemdelingen niet meer mag bedragen  dan de prijs die wordt geheven voor de afgifte van de identiteitskaarten van 
Belgische onderdanen; 

Gelet op de rondzendbrief d.d. 29 november 2005 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken betreffende de 
spoedprocedure van de elektronische identiteitskaarten; 

Gelet op de rondzendbrief d.d. 13 februari 2009 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken betreffende het 
opstarten van de veralgemening van het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar;  

Gelet op de rondzendbrief d.d. 16 september 2015 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken betreffende 
het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van de vergoeding ten laste van de gemeenten voor de 
uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder 
de twaalf jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, waarbij de bijlage is 
gewijzigd bij ministerieel besluit van 27 maart 2013 (B.S. van 21 en 29 maart 2013); 

Gelet op de rondzendbrief d.d. 3 januari 2013 van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer betreffende het 
Rijbewijs in bankkaartmodel: uitbreiding van het pilootproject Mercurius naar alle Belgische gemeente; 

Gelet op de rondzendbrief d.d. 27 februari 2013 van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer betreffende het 
Rijbewijs in bankkaartmodel: opstart van het project Mercurius in de gemeenten van de Provincie Antwerpen; 

Gelet op de rondzendbrief d.d. 26 november 2013 van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer betreffende 
retributie afleveren internationale rijbewijzen vanaf 1 februari 2014; 

Overwegende dat de heraanvraag van codes van elektronische kaarten een administratieve kost voor de gemeente 
veroorzaakt; 

Gelet op het raadsbesluit van 16 december 2014 (punt13) houdende goedkeuring van de belasting op de afgifte van 
administratieve stukken aanslagjaren  2015, 2016, 2017,2018,2019. 
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Na beraadslaging; 

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

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

Nee-stem: Dirk Aras 

Onthoudingen: Koen Kerremans, Leen Janssens 

Dirk Aras blijft erbij dat onvrijwillig verlies van een administratief stuk in Berlaar leidt tot extra kosten voor de 
betrokkenen. In heel wat andere gemeenten is daar een regeling voor getroffen. 
 

Artikel 1 

Het raadsbesluit  van 16 december 2014 (punt 13) houdende belasting op de afgifte van administratieve stukken 
aanslagjaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 wordt opgeheven vanaf 1 januari 2016. 

Artikel 2  

Met ingang van 1 januari 2016 wordt voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de 
gemeente onder de navolgende voorwaarden een belasting geheven op de afgifte van getuigschriften of op andere 
administratieve stukken. De belasting is verschuldigd door de personen aan wie deze stukken door de gemeente op 
verzoek of ambtshalve worden uitgereikt. 

Artikel 3 

Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald: 

a) Op de afgifte van de identiteitsbewijzen met foto (+ plastiekzakje) die aan niet – Belgische kinderen beneden de 
12 jaar worden uitgereikt: 

1 euro voor het eerste bewijs en voor elk duplicaat en voor elke vernieuwing. 

b) Op de afgifte van een trouwboekje: 20 euro 

c) Op de afgifte van een nieuw paspoort: 

 5 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid en eventueel 
verhoogd met de aangerekende kosten voor een spoedprocedure. 

d) Op  de afgifte van de papieren verblijfsbewijzen voor vreemdelingen: 

1. Voor de personen vanaf 12 jaar: 5 euro voor de afgifte, de vernieuwing of de vervanging van de 
verblijfsbewijzen. 

2. De verlenging van de verblijfsbewijzen is gratis. 

e) Op de afgifte van de elektronische identiteitskaarten (eID) en de elektronische vreemdelingenkaarten al dan 
niet met biometrische kenmerken (eVK):  

1. 1,10 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid. 

2. Overeenkomstig spoedprocedures met volledig transport door de koerierdienst : 
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- 5,40 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid en/of de 
koerierdienst  voor een dringende procedure. 

- 6  euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid en/of de 
koerierdienst voor een zeer dringende procedure. 

f) Op de afgifte van een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar (Kids-ID): 

1. 0,30 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid. 

2. Overeenkomstig spoedprocedures met volledig transport door de koerierdienst: 

- 1 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid en/of de 
koerierdienst  voor een dringende procedure. 

- 1,10  euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid en/of de 
koerierdienst voor een zeer dringende procedure. 

g) Voor de heraanvraag van codes van een actieve elektronische identiteitskaart (eID), een actieve elektronische 
vreemdelingenkaart al dan niet met biometrische kenmerken  (eVK) of een actief elektronisch identiteitsbewijs 
voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar (Kids-ID): 

3 euro voor elke aanvraag, ongeacht op welke manier de aanvraag gebeurt.  

h) Op de afgifte van rijbewijzen en voorlopige rijbewijzen in bankkaartmodel: 

5 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid. 

i) Op de afgifte van een internationaal rijbewijs  

4 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid. 

Artikel 4 

De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken, welke krachtens een wet, een koninklijk besluit of een 
overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten behoeve der gemeente onderworpen zijn. 

Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten welke de met het afgeven van reispassen belaste gemeenten ambtshalve 
toekomen volgens de tarieven gevoegd bij de wet op de consulaire en kanselarijrechten. 

Artikel 5 

Zijn van de belasting vrijgesteld: de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmee gelijkgestelde 
instellingen alsook de instellingen van openbaar nut. 

Artikel 6 

De belastingplichtigen moeten voorafgaandelijk een aanvraag doen bij het gemeentebestuur en er een bedrag gelijk aan 
de vermoedelijke belasting in bewaring geven tegen afgifte van een ontvangstbewijs, dat op elk verzoek van de met 
toezicht belaste ambtenaren of agenten moet worden getoond. Het in bewaring gegeven bedrag zal van ambtswege als 
een verworven contantbelasting worden geboekt de dag waarop het belastbaar feit zich zal voltrekken. Bij niet contante 
betaling wordt de belasting ingekohierd.  

Artikel 7 
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De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de 
modaliteiten vervat in het gelijknamig decreet  van 30 mei 2008.  

10. Wijziging contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de 
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen aanslagjaren 2016, 2017, 2018 
en 2019 
 
De gemeenteraad; 

Gelet op artikel 170, §4 Grondwet; 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;  

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- 
en gemeentebelastingen; 

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, 
inzonderheid artikel 26, en latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende 
het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), en latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 januari 2008 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan 
Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen (en van 28 januari 2000 tot vaststelling van het 
Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine Ondernemingen); 

Gelet op de gemeentelijke politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen; 

Gelet op de beheersoverdracht die de gemeente heeft verleend aan de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam 
afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM). 

Overwegende dat er een aanvaardingsplicht bestaat voor de volgende afvalstoffen, zoals gedefinieerd in VLAREMA : 
drukwerkafvalstoffen, afvalbatterijen en afvalloodstartbatterijen, oude en vervallen geneesmiddelen, afvalbanden, 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), afgewerkte olie, plantaardige en dierlijke afvalvetten en -
oliën, afvalfotochemicaliën, huishoudelijke en niet-huishoudelijke verlichtingsapparatuur en lampen, afgedankte 
voertuigen, zaklampen,…; 

Overwegende dat bij de invulling van de aanvaardingsplichten gestreefd wordt naar een internalisering van de afvalkost; 

Overwegende dat er een terugnameplicht bestaat voor huishoudelijk verpakkingsafval; dat minstens papier en karton, 
hol glas en PMD-afval selectief moeten worden ingezameld; 

Overwegende dat huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval huis-aan-huis worden ingezameld 
door middel van containers, verzamelcontainers en piekzakken; 

Overwegende dat grofvuil huis-aan-huis wordt ingezameld op afroep; 

Overwegende dat papier en karton selectief huis-aan-huis wordt ingezameld op vaste tijdstippen; 

Overwegende dat snoeihout huis-aan-huis wordt ingezameld op afroep; 

Overwegende dat plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons selectief (PMD-afval) huis-aan-huis 
worden ingezameld op vaste tijdstippen door middel van blauwe zakken en verzamelcontainers; 

Overwegende dat gemengde plastics huis-aan-huis worden ingezameld op vaste tijdstippen in zogenaamde roze 
zakken; 

Overwegende dat herbruikbare goederen ter beschikking van de kringloopwinkel kunnen worden gesteld; 
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Overwegende dat papier en karton, hol glas, PMD-afval, steenpuin, niet recycleerbaar bouwafval, asbest 
(hechtgebonden), textiel en lederwaren, oude metalen, groenafval, houtafval, afgedankte elektrische en elektronische 
apparaten, KGA, grofvuil, autobanden, batterijen en accu’s, frituurolie en –vet, gasontladingslampen, grond, 
herbruikbare voorwerpen, incontinentiemateriaal, kaarsvet, motorolie, piepschuim(EPS), plastics, snoeihout en kleine 
boomstronken, toners en cartridges, rookmelders en vlak glas selectief worden ingezameld op het containerpark; 

Overwegende dat holglas selectief wordt ingezameld in glascontainers die op verschillende plaatsen in de gemeente 
staan opgesteld; 

Overwegende dat textiel en lederwaren selectief wordt ingezameld in textielcontainers die op verschillende plaatsen in 
de gemeente staan opgesteld; 

Overwegende dat de door of op vraag van de gemeente ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen in opdracht van de gemeente gerecycleerd, nuttig toegepast of verwijderd worden;  

Overwegende dat het teneinde de scheiding aan de bron aan te moedigen niet aangewezen is de inzamelings- en 
verwerkingskosten voor de selectieve fracties volledig in functie van het aanbod door te rekenen aan de aanbieders; 

Overwegende dat de gemeente ingevolge de haar opgelegde verplichtingen vaste kosten heeft voor afvalbeheer; zoals 
- Het bevorderen van afvalpreventie en scheiding aan de bron door communicatie, informatie, educatie en 

sensibilisatie. 
- Het gratis inzamelen en verwerken van KGA. 
- Het gratis aanvaarden en verwerken van asbestcementafval (tot 1 m³ per gezin per jaar). 
- De selectieve inzameling aan huis of via in de gemeente opgestelde containers van selectieve afvalfracties. 
- De exploitatie van een of meerdere containerparken. 

Overwegende dat het teneinde de bevolking bewust te maken van de afvalbeheerskosten voor het huishoudelijk afval 
aangewezen is de vaste kosten en de niet variabel aanrekenbare kosten voor de selectieve fracties middels een vast 
bedrag en op een zichtbare wijze door te rekenen aan de bevolking; 

Gelet op het lokaal pact dat een beperking van het vast bedrag inhoudt tot 55 euro niet overschreden is door het vast 
belastingsbedrag van maximum van 54 euro; 

Overwegende dat de kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering van 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zwaar doorwegen op de gemeentelijke financiën; 

Overwegende dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht dienen te zijn; 

Overwegende dat de kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering van 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen verhaald worden op de aanbieders via een 
gedifferentieerde contantbelasting; 

Gelet op de tariefzetting van de variabele kosten van deze gedifferentieerde contantbelasting werden afgetoetst met 
OVAM en conform zijn de opgelegde min- en max tarieven; 

Overwegende dat de invoering van een gedifferentieerde contantbelasting de gemeente toelaat het principe “de 
vervuiler betaalt” toe te passen, waarbij prioriteit verleend wordt aan afvalvoorkoming, slechts in tweede instantie aan 
hergebruik en tenslotte recyclage van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafval-stoffen wordt 
gestimuleerd; 

Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de contantbelasting op het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing 
en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen in de gemeenten zo optimaal 
mogelijk op elkaar af te stemmen; 

Overwegende dat artikel 26 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen toelaat dat de gemeente het intergemeentelijk samenwerkingsverband/de 
verzelfstandigde entiteit machtigt de kosten voor het beheer van huishoudelijk afval te innen; 

Overwegende dat het innen van een belasting gedefinieerd wordt als het in ontvangst nemen van de schuld; 
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Na beraadslaging,  

BESLUIT met 18 ja-stemmen bij 3 onthoudingen 

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

Onthoudingen: Dirk Aras, Koen Kerremans, Leen Janssens 

Dirk Aras vraagt de stemming, omdat hij een aantal opmerkingen heeft gemaakt over de beheersoverdracht van onder 
andere de klantenbehartiging. Hij kan echter niet deels akkoord gaan en deels niet, vandaar zijn onthouding. 

Artikel 1 

Het raadsbesluit van 17 december 2013 (punt 34) houdende contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de 
recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 
aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 wordt opgeheven vanaf 1 januari 2016. 

Aritkel 2 

Met ingang van 01 januari 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een contantbelasting 
geheven op de ingezamelde afvalfracties van huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong.  

Voor de toepassing van deze contantbelasting wordt verstaan: 

- onder container: “de aan een aansluitpunt ter beschikking gestelde en verplicht te gebruiken recipiënt voor de 
inzameling van huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval voorzien van een 
identificatiechip waardoor de identiteit van de aanbieder en het aantal aanbiedingen als de aangeboden 
hoeveelheid afval via een geautomatiseerd systeem kunnen worden geregistreerd” 

- onder tijdelijke container: “de aan een inrichter van een evenement ter beschikking gestelde container(s) voor 
maximaal 1 maand voor het inzamelen en verwerken van huisvuil dat op het evenement ontstaat” 

- onder verzamelcontainer: “het permanent of tijdelijk voorziene ondergrondse of bovengrondse brengsysteem 
dat door meerdere aansluitpunten verplicht of aanvullend wordt gebruikt voor de inzameling van huisvuil en de 
vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval of PMD door middel van een aanmeldkaart” 

- onder piekzak: “een recipiënt, zijnde een plastic afvalzak met een inhoudsvermogen van 60 liter, dat door 
aansluitpunten aanvullend met de aanbieding van de inzamelcontainer(s), wordt gebruikt voor de aanbieding 
van het huisvuil of de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, indien ingevolge unieke en 
bijzondere omstandigheden de ter beschikking gestelde inzamelcontainer niet volstaat voor het aanbieden van 
de voormelde restafvalstoffen” 

- onder aansluitpunt: “iedere entiteit (gebouw, constructie, appartement, woongelegenheid, infrastructuur ,domein, 
openbaar gebouw en andere) op het grondgebied van de gemeente die geïnitialiseerd is als ophaalpunt en die 
per ophaalpunt van afvalstoffen als dusdanig gekend is als afvalproducent en gebruik maakt van de 
(inter)gemeentelijke dienstverlening inzake het inzamelen van afvalfracties” 

-  onder aanmeldkaart: “een digitale kaart met onbepaalde geldigheidsduur die ter beschikking wordt gesteld van 
een aansluitpunt en die de houder van de kaart toegang verleent tot een verzamelcontainer” 

- onder toegangskaart: “een digitale kaart met onbepaalde geldigheidsduur die ter beschikking wordt gesteld aan 
een aansluitpunt en die de houder van de kaart toegang verleent tot het containerpark” 

- onder maandkaart: “een digitale kaart die gedurende 31 kalenderdagen toegang verleent tot het containerpark 
en die ter beschikking wordt gesteld aan een gebruiker bij verlies of beschadiging van de eID” 

- onder gezin : “dezelfde betekenis als in de bepaling van de laatste algemene onderrichtingen betreffende het 
houden van de bevolkings- en vreemdelingenregisters” 
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Artikel 3 

De hieronder vermelde contantbelasting is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van de (inter)gemeentelijke 
dienstverlening inzake de inzameling aan-huis van volgende afvalfracties: 

Fractie Contantbelasting 

a) Huisvuil 
- containers 

 
 
 
 
 
 
 
- verzamelcontainers 

 
 
- piekzak 

 
- plaatsingstarieven voor tijdelijke 

containers 

 
- vervanging of bijkomende 

aanmeldkaart naast container 

 
- slot 

 
 
- omruiling container 

 
- vervanging of herstelling containers 

(incl chip en interventie) 

0,22 euro/kg vermeerderd met een aanbiedingskost (0,50 € 
aansporingsbijdrage en 0,005€/liter) van 
        0,7   euro / 40 liter container 
        1,2   euro / 140 liter container 
        1,7   euro / 240 liter container 
        2,3   euro / 360 liter container 
        4,35 euro / 770 liter container 
        6      euro / 1100 liter container 
 
0,9 euro / 20 liter vulsluis 
2,7 euro / 60 liter vulsluis 
 
3 euro / zak (max. 15 kg per zak) 
 
12 euro per container van 140 liter of 240 liter 
25 euro per container van 1100 liter 
 
12 euro per aanmeldkaart 
 
 
plaatsen van een slot 40 euro 
Verwijderen van een slot 15 euro 
 
12 euro (eerste omruiling gratis) 
 
46,00 euro / 40 liter container  
46,00 euro / 140liter container 
53,00 euro / 240 liter container 
145,00 euro / 770 liter container 
235,00 euro / 1100 liter container 
Vervanging van enkel chip 15,00 euro 

b) Grofvuil 
- per ophaaladres + gewicht 

 

 
20 euro / ophaaladres + 0,39 euro /kg 
 

c) PMD-afval 
- blauwe PMD zakken 

 
 

 
0,25 euro / 60 liter zak 
0,50 euro / 120 liter  zak 

d) Snoeihout 
- per volume 

 
14 euro / m³ 

e) Gemengde plastics 
- roze zakken voor gemengde plastics 

 
2,5 euro per rol van 10 zakken 
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Artikel 4. 

De hieronder vermelde contantbelasting is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van de intergemeentelijke 
dienstverlening inzake het inzamelen van volgende afvalfracties op het containerpark: 

Fractie Contantbelasting 

a) Grofvuil 
- zetels en zitbanken 

 
- ander grofvuil (per volume) 

 
10 euro per zitplaats  
 
10 euro per begonnen ¼ m³ 

b) Betalende zone  
asbest, grond, houtafval, vlak glas, steenpuin, niet 
recycleerbaar bouwafval, treinbielzen 

-  toegang tot de betalende zone met de wagen via 
slagboom 

 
- toegang tot de betalende zone te voet via 

draaikruis/tourniquet 

 
 
 

7,5 euro per begonnen m³ 
asbest is gratis tot 1 m³ / jaar per gezin 

1 x gratis per bezoek en per gezin 

c) Gratis zone 
papier en karton, hol glas, KGA, textiel, oude metalen, 
groenafval, AEEA, herbruikbare voorwerpen, 
piepschuim, harde kunststoffen, snoeihout en kleine 
boomstronken, autobanden  

PMD 
Gemengde plastics 
Incontinentie materiaal 

 

gratis 

 
 
aan te leveren in blauwe zakken van IVAREM 
aan te leveren in roze zakken van IVAREM 
aan te leveren in inco zakken van IVAREM 

d) Gemengde plastics 
- ter beschikking stellen van roze zak 

 
2,5 euro per rol van 10 zakken 

e) Incontinentie materiaal 
- ter beschikking stellen van inco zak 

 
7,5 euro per rol van 10 zakken 

f) Andere artikelen/diensten 
- ter beschikking stelling van naaldcontainer 

 
- extra toegang bovenop de basis toegekende 28 

gratis beurten per jaar 

 
- toegangskaart per aansluitpunt 

 
- maandkaart per aansluitpunt  

 
Gratis 
 
5 euro / bezoek 
 
 
10 euro per toegangskaart 
 
5 euro per maandkaart 

 

Artikel 5. 

Er wordt een vaste belasting van 4,5 euro per maand aangerekend. 
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Het vast belastingsbedrag is verschuldigd door de referentiepersoon van elk gezin als zodanig ingeschreven in het 
bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op de eerst dag van de maand en is onverdeelbaar verschuldigd voor 
de volledige maand. 

De betaling van de belasting is hoofdelijk verschuldigd door elk lid van het gezin. 

Artikel 6. 

§ 1. Diegene die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven zakken voor inzameling aan huis zijn de in 
artikel 2 vermelde contantbelasting verschuldigd bij de aankoop ervan op de door de gemeente vastgestelde plaats(en). 
Deze recipiënten zijn uitsluitend te verkrijgen in voorverpakte hoeveelheden van 10 of 25 stuks, naargelang de 
beschikbaarheid. 

§ 2. Diegene die voor de aanbreng van afvalstoffen gebruik maken van het containerpark zijn de in artikel 3 vermelde 
contantbelasting verschuldigd. 

§ 3. Diegene die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven containers zijn de contantbelasting 
verschuldigd op het ogenblik dat de kipbeweging van de container en het gewicht/volume van het meegegeven afval 
door de ophaalwagen worden geregistreerd. De contantbelasting wordt in mindering gebracht van de vooraf betaalde 
provisie. Indien geen gewicht kon worden geregistreerd, wordt een bedrag voor de aangeboden kilograms aangerekend 
van 0,66 euro (3kg) bij 40 liter, 2,31 euro (10,5 kg) bij 140 liter, 3,96 euro (18kg) bij 240 liter, 5,94 euro (27 kg) bij 360 
liter, 12,76 euro (58kg) bij 770 liter en 18,15 euro (82,5kg) bij 1100 liter containers.  

§ 4. Diegene die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven aanmeldkaart voor een verzamelcontainer 
zijn de contantbelasting verschuldigd bij de sluiting van de vulsluis van de verzamelcontainer. De contantbelasting wordt 
in mindering gebracht van de provisie. 

§ 5. Diegene die gebruik maken van inzameling huis-aan-huis op afroep van grofvuil en snoeihout zijn de 
contantbelasting verschuldigd bij het inzamelen van de aangeboden afvalstoffen. De contantbelasting wordt in mindering 
gebracht van de provisie. 

§ 6. De contantbelasting voor vervanging of herstelling van containers en/of chip die door toedoen van de 
containergebruiker onbruikbaar zijn geworden, wordt aangerekend bij de vervanging. De contantbelasting wordt in 
mindering gebracht van de provisie. Deze contantbelasting is niet verschuldigd wanneer de containerhouder het bewijs 
levert dat het verlies of de beschadiging van de container niet werd veroorzaakt door of het resultaat is van enige 
nalatigheid van zijnentwege. 

§ 7. De contantbelasting voor het plaatsen van tijdelijke containers wordt aangerekend bij de levering. De 
contantbelasting wordt in mindering gebracht van de provisie. Indien de containers bij ophaling vuil zijn wordt een 
contantbelasting aangerekend van 12 euro per container van 140 liter of 240 liter en 25 euro per container van 1100 
liter. 
 
§ 8. De contantbelasting bij vervanging wegens verlies, beschadiging of vernietiging van een aanmeldkaart wordt in 
mindering gebracht van de provisie bij levering of vervanging van de aanmeldkaart. Deze contantbelasting is niet 
verschuldigd wanneer de houder van de aanmeldkaart het bewijs levert dat het verlies of de beschadiging van de 
aanmeldkaart niet werd veroorzaakt door of het resultaat is van enige nalatigheid van zijnentwege. 

§ 9. De contantbelasting voor een bijkomende aanmeldkaart die aanvullend kan gebruikt worden naast het gebruik van 
de container wordt in mindering gebracht van de provisie bij levering van de aanmeldkaart. 

§ 10. De contantbelasting bij omruiling van een container op vraag van de containerhouder, wordt in mindering 
gebracht van de provisie bij omruiling van de container. Bij een nieuwe containerhouder zal (zullen), bij wijze van 
overgangsmaatregel, de container(s) op verzoek éénmalig gratis worden omgeruild. 

§ 11. De contantbelasting voor het plaatsen van een slot op de container op verzoek van de containerhouder, wordt in 
mindering gebracht van de provisie. 

 

Artikel 7. 
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§ 1. Bij een eerste betalingsuitnodiging voor de vooraf te betalen provisie wordt 60,00 euro aangerekend  dat binnen 
een termijn van twee weken vanaf ontvangst van de betalingsuitnodiging op het vermelde rekeningnummer gestort moet 
worden. 

§ 2. Van zodra het drempelbedrag van 15 euro is bereikt, wordt een bijvulling van de provisie verwacht. De provisie 
wordt aangevuld volgens het geraamde gebruik voor het volgende jaar gebaseerd op de historiek van het aansluitpunt 
van de afgelopen 3 maanden. Indien de historiek korter is dan 3 maanden, dan is het bedrag van de nieuwe 
betalingsuitnodiging vastgesteld op 60 euro. De gebruiker stort dit bedrag binnen een termijn van twee weken vanaf de 
ontvangst van de betalingsuitnodiging op het vermelde rekeningnummer. De provisie bedraagt maximaal 150 euro per 
aansluitpunt.  

§ 3. De container wordt geledigd zolang de provisie niet lager is dan 0 euro. De verzamelcontainers en containerparken 
blijven toegankelijk zolang de provisie de 0 euro niet bereikt. 

 

Artikel 8. 

Bij verhuis buiten het werkingsgebied van IVAREM of overlijden van de alleenwonende wordt het nog beschikbare 
bedrag van de voorafbetaalde provisie door IVAREM teruggestort op rekeningnummer van de begunstigde. 

De containers, aanmeldkaarten en toegangskaarten worden voor verder gebruik geblokkeerd. 

 

Artikel 9. 

De containers zijn eigendom van IVAREM. De container bevat een ingebouwde elektronische gegevensdrager waardoor 
de identiteit van de gebruiker is gekend. De containers behoren toe aan de fysische locatie (gebouw, infrastructuur of 
domein) van het aansluitpunt. 
 
Bij gezinnen zijn de volgende toekenningsregels voor de containers van toepassing per aansluitpunt: 

- Het standaard volume voor de container is 140 liter 
- Containers van 40 liter tot een maximum van drie bij: 

o appartement, studio, aaneensluitende bebouwing, serviceflats zonder mogelijke berging 
o woning verder dan 50 meter gelegen van de openbare weg die bediend wordt tijdens de reguliere 

inzameling 
- Containers van 240 liter bij: 

o gezinnen met 5 of meer gezinsleden 
o medische redenen en met bewijs via attest van mutualiteit of doktersafschrift 
o onthaalouders mits attest van Kind & Gezin of de gemeente 

 
 
Artikel 10 

De toegang tot de containerparken verloopt via de eID op basis van de inschrijving in het bevolkingsregister en in het 
vreemdelingenregister. 

Particulieren die verblijven in de gemeente of er een (tweede) verblijf/woning hebben, maar er niet zijn ingeschreven, 
kunnen ook toegang verkrijgen tot het containerpark na aankoop van een toegangskaart, betaling van 5 euro per bezoek 
en het voorleggen van een document dat het verblijf in de gemeente aantoont. 

Personen die hun eID verloren hebben of waarvan de eID stuk of gestolen is, moeten een maandkaart aankopen om 
toegang te verkrijgen tot het containerpark. De maandkaart moet worden aangevraagd op het containerpark en kost 5 
euro. De maandkaart vervalt automatisch na 31 kalenderdagen. 
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Het containerpark is uitsluitend toegankelijk voor particulieren die in het bezit zijn van een eID, een toegangskaart of een 
maandkaart. Rechtspersonen (scholen, verenigingen, openbare diensten en andere) kunnen het containerpark betreden 
met behulp van een toegangskaart. 

Voor bepaalde fracties wordt een contantbelasting aangerekend. Hiervoor is het containerpark opgedeeld in een niet-
betalende zone en een betalende zone. 

Elk gezin heeft recht op 28 gratis toegangsbeurten per jaar en kan per dag maximaal 2 m³ afval naar het containerpark 
brengen, verdeeld over maximaal 2 bezoeken per dag.  

 

Artikel 11 

De in artikelen 2, 3 en 4 vermelde contantbelastingen worden geïnd door het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
IVAREM. 

Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting. 

 

Artikel 12. 

De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar op afgiftebewijs indienen tegen deze contantbelasting 
bij het college van burgemeester en schepenen. 

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden 
ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de contante inning. 

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding gestuurd, binnen vijftien kalenderdagen na indiening ervan. 

 

Artikel 13 

Een afschrift van deze belastingverordening wordt toegezonden aan de gouverneur van de Provincie Antwerpen. 

Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan de OVAM, het Bestuur Milieuinspectie (LNE) en 
de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM). 

11. Retributie op het afleveren van conformiteitsattesten woningen voor de aanslagjaren 2016 tot 2019. 

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

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

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

afgifte van een conformiteitsattest.  
 

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

waaronder titel III, hoofdstuk II en III; (onder andere artikel 7 e.v.) 
• 6/7/2001 – Het decreet van over de intergemeentelijke samenwerking; 
• 15/7/2005 – Het Gemeentedecreet, zoals nadien gewijzigd; 
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• 30/5/2008 – Decreet op gemeentebelastingen en retributiereglementen, gewijzigd bij decreet van 28 mei 
2010.1/6/2012 – Het decreet over de beveiliging van woningen door optische rookmelders, zoals gewijzigd bij het 
decreet van 29 maart 2013;  

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

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

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

• 11/7/2014 – Het besluit van de Vlaamse Regering  over de vrijstelling van de adviesverplichting in de procedures 
ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning, tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende de bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale 
verhuurkantoren en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- 
en veiligheidsnormen voor woningen. 

•  3/09/2015 (Berlaar)   - Besluit van de burgemeester over de aanstelling controleurs conformiteitsattesten  
 

FEITEN – CONTEXT – ARGUMENTATIE 
 
Een conformiteitsattest is een officiële verklaring dat de woongelegenheid voldoet aan de wettelijke 
minimumkwaliteitsnormen, bepaald in de Vlaamse Wooncode. 
De aanvraag geldt voor een woning die verhuurd is of gaat worden als hoofdverblijfplaats. 
De aanvrager is de (mede-)eigenaar/vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of onderverhuurder (vb. een sociaal 
verhuurkantoor). 
Indien een conformiteitsattesten wordt verleend op vrijwillig verzoek van de aanvrager kan de gemeente een vergoeding 
vragen die het karakter van een retributie heeft. 
 
Artikel 8 van de Vlaamse Wooncode bepaalt dat het verzoek wordt ingediend bij de burgemeester van de gemeente 
waarin de woning ligt, door de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die als eigenaar, mede-eigenaar, 
vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of onderverhuurder een woning als hoofdverblijfplaats of met het oog op de 
huisvesting van een of meer studenten verhuurt of te huur of ter beschikking stelt. 
 
De burgemeester beslist binnen de 60 dagen na het verzoek over de afgifte. Bij weigering of het uitblijven van een 
beslissing kan de verzoeker binnen de 30 dagen een conformiteitsonderzoek aanvragen bij de gewestelijk ambtenaar, 
die in dat geval zelf het conformiteitsattest kan afgeven. 
 
 
Argumentatie 
Gezien de financiële toestand van de gemeente. 
 
De gemeentelijke overheid kiest voor een hernieuwde integrale en geïntegreerde aanpak rond woonkwaliteit. De 
retributie voor het afleveren van een conformiteitsattest maakt hiervan deel uit. De gemeente kan de retributie 
differentiëren op basis van objectieve gronden en wil eigenaars van woongelegenheden (woningen en kamers) geen 
retributie aanrekenen voor een conformiteitsattest indien: 

• deze woongelegenheid een bijdrage levert aan kwaliteitsvol wonen  
• en/of het recht op wonen op  de private woninghuurmarkt van kwetsbare doelgroepen helpt realiseren.  

 
1) Onder kwaliteitsvol wonen verstaan we, binnen het gemeentelijk retributiereglement en het kader van 

woonkwaliteit en conformiteitsattesten, woongelegenheden die minder dan 9 strafpunten behalen.  
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De Vlaamse regelgeving voorziet 4 categorieën van strafpunten, naargelang hoe zwaar een gebrek weegt op 
de woonkwaliteit: 1, 3, 9 of 15 strafpunten. Vanaf 15 strafpunten is een woning niet meer conform de minimale 
kwaliteitseisen: ze is ongeschikt en/of onbewoonbaar. 
1 en 3 strafpunten worden toegekend aan kleine, beperkte, lokale en minder ernstige gebreken. 9 strafpunten 
voor gebreken die de woonkwaliteit ernstig aantasten, maar waardoor enkel dit ene gebrek niet voldoende is 
om de woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren. Gebreken met 15 strafpunten worden door de 
Vlaamse overheid, ongeacht hun omvang, niet getolereerd: zo’n gebrek leidt steeds tot een ongeschikt en/of 
onbewoonbaarverklaring. 
De gemeente is van oordeel dat ze niet meer van ‘kwaliteitsvol wonen’ kan spreken van zodra er één gebrek is 
met 9 strafpunten of bij een cumulatie van kleinere gebreken die samen 9 strafpunten behalen. Daarom 
voorziet het retributiereglement enkel een vrijstelling van retributie bij aflevering van een conformiteitsattest met 
minder dan 9  strafpunten. 
 

2) Betaalbaarder maken van de private woninghuurmarkt. 
Wonen neemt een behoorlijke deel van het gezinsbudget in beslag. Uit studies van o.a. Steunpunt Wonen blijkt 
dat dit het meest problematisch is op de private huurmarkt. Mensen met een slechte woonsituatie, geen 
woonzekerheid, beperkt inkomen, geen eigendom … hebben nood aan een betaalbare woning die beantwoordt 
aan de minimale kwaliteitsnormen. Sociaal verhuurkantoren (SVK’s) zorgen ervoor dat mensen die aan deze 
voorwaarden voldoen een gepaste betaalbare woning krijgen. De Vlaamse overheid heeft een erkenningskader 
dat zorgt voor de kwaliteitsgarantie van deze dienstverlening. Voor SVK’s is het belangrijk om voldoende 
woningen op de private huurmarkt betaalbaar te kunnen inhuren om ze nadien onder te verhuren.  
Het SVK-subsidiebesluit bepaalt in hoofdstuk 3, artikel 3 dat elke woning die een SVK inhuurt, moet voldoen 
aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, vastgesteld ter uitvoering van artikel 
5 van de Vlaamse Wooncode. 
Vooraleer het SVK een hoofdhuurovereenkomst afsluit, vraagt deze een conformiteitsonderzoek aan bij 
Wonen-Vlaanderen of bij de betrokken gemeente, indien deze met de minister en het sociaal verhuurkantoor 
een afsprakenkader overeenkwam. 
Het conformiteitsonderzoek wordt binnen de 15 werkdagen na aanvraagdatum uitgevoerd, zo niet mag het SVK 
de hoofdhuurovereenkomst toch afsluiten.  
De gemeente wil verhuurders stimuleren om hun woning aan een erkend SVK te verhuren en zo een bijdrage 
te leveren aan het recht op wonen van bovenstaande doelgroep.  
Indien een SVK een conformiteitsonderzoek  bij Wonen-Vlaanderen aanvraagt, wordt dit gratis afgeleverd. 
Conform het gelijkheidsbeginsel zal de gemeente dit ook gratis afleveren, indien het SVK dit onderzoek bij de 
gemeente aanvraagt.  Dit vereist een aangepast retributiereglement.  

 
Voor alle andere woongelegenheden kiest de gemeente voor de maximale wettelijke retributie: 
Het BVR van 12/7/2013 en volgende betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen bepaalt in artikel 1 
de definities (zelfstandige woning, kamerwoning) en in artikel 9 de vergoeding: 
“De vergoeding voor de afgifte van een conformiteitsattest door de burgemeester wordt vastgesteld door de 
gemeenteraad en bedraagt maximaal : 
  1° 62,50 euro voor een zelfstandige woning; 
  2° 62,50 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 12,50 euro per kamer, met een maximum van 1.250 euro per 
gebouw.” 
Het BVR voorziet enkel een vergoeding bij afgifte van een CA. Er is bv. geen afgifte – en dus ook geen vergoeding 
verschuldigd - wanneer de woning minstens 15 strafpunten scoort. In dat geval wordt de procedure tot 
ongeschikt/onbewoonbaarverklaring opgestart. 
 
Artikel 186 van het Gemeentedecreet regelt de wijze van bekendmaking van de reglementen en verordeningen van de 
gemeente. 
Vanaf 1 januari 2014 moeten de reglementen en verordeningen van het gemeentebestuur bekendgemaakt worden op 
de website van de gemeente, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum 
waarop ze op de website bekendgemaakt worden. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2012072038&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#LNKR0003
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2012072038&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#LNK0004
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Artikel 187 van hetzelfde Gemeentedecreet bepaalt dat een reglement of verordening pas in werking treedt op de vijfde 
dag na de bekendmaking ervan. Zonder correcte bekendmaking is het reglement of de verordening nooit in werking  
getreden en zijn de op basis van dat reglement geïnde ontvangsten onregelmatig  verworven. 

ADVIES 
Advies van het beheerscomité Wonen langs Dijle & Nete van 22 oktober 2014: 
Het beheerscomité geeft positief advies om een Conformiteitsattest met maximaal 8 strafpunten gratis af te leveren. 

FINANCIËLE GEVOLGEN  
De controles op woonkwaliteit voor het afleveren van de conformiteitsattesten worden uitgevoerd door personeelsleden 
van IGEMO die uitvoerder is van de ondersteuning van het lokaal woonbeleid zoals bepaalt door de interlokale 
vereniging Wonen langs Dijle & Nete. De personeels- en werkingskosten voor deze controles zijn inbegrepen in de 
gemeentelijke bijdrage aan deze interlokale vereniging. 
  
Inkomsten uit de retributie voor het afleveren van een conformiteitsattest: dit betreft een beperkt aantal dossiers, zodat 
het vrijstellen van deze retributie in een deel van deze dossiers geen structurele invloed heeft op de gemeentelijke 
financiën. 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
Met ingang van 1 januari 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt deze retributie gevestigd voor 
het afleveren van het conformiteitsattest voor woningen en kamerwoningen  
 
Artikel 2 
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van het conformiteitsattest. 
De levering van het attest gebeurt tegen voorafgaande betaling, waarvoor kwijting afgeleverd wordt. 
 
Artikel 3 
Het bedrag van de retributie voor het afleveren van een conformiteitsattest voor woningen en kamerwoningen wordt als 
volgt vastgesteld: 

1) 0 euro voor een woongelegenheid die voldoet aan de volgende twee voorwaarden: 
a. niet ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard is op datum van aanvraag, 
b. bij de controle minder dan 9 strafpunten behaalt, gemeenschappelijke delen inbegrepen.  

2) 0 euro voor woningen waarvoor de aanvrager een erkend sociaal verhuurkantoor is als toekomstige of 
effectieve onderverhuurder. 

3) In alle andere omstandigheden: de maximale tarieven, overeenkomstig de geldende regelgeving. 
 
Artikel 4 
Afschrift van dit besluit aan  de toezichthoudende overheid over te maken . 
 

12. Rapportering Organisatiebeheersing-kennisname 
 
Gelet op artikel 87 § 1 en artikel 100 en 101 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 maart 2015, waarin het algemeen kader Interne Controlesysteem werd 
goedgekeurd; 

Berlaar heeft ervoor gekozen om de ‘Leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen’ van Audit Vlaanderen te 
gebruiken als kaderinstrument voor organisatiebeheersing. De gemeenteraad keurde dit principe goed in maart 2015. 
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Deze leidraad is een uitgebreide tool die 55 doelstellingen rond organisatiebeheersing bevat, geclusterd in 10 thema’s 
(doelstellingen, proces- en risicomanagement, belanghebbendenmanagement, monitoring, organisatiestructuur, 
personeelsbeleid, organisatiecultuur, informatie en communicatie, financieel management, facilitaire middelen en 
informatie- en communicatietechnologie) met onderliggend 313 mogelijke risico’s en beheersmaatregelen. Deze 
maatregelen focussen in de eerste plaats op de ondersteunende en managementprocessen in de organisatie. Het zijn 
immers deze processen die de voorwaarden creëren om de kernprocessen vlot te laten verlopen. De optimalisatie van 
de dienstverlening aan de doelgroepen is pas mogelijk wanneer de ondersteunende en managementprocessen ‘onder 
controle’ zijn. 

De leidraad werd gebruikt als een zelfevaluatie-instrument, zodat Berlaar zich een eerste idee kon vormen van de stand 
van zaken op het vlak van organisatiebeheersing. Om dit doel te bereiken, werd een zelfevaluatieteam samengesteld, 
dat aan de slag ging met de webapplicatie van APB Inovant ‘Traject naar organisatiebeheersing’. Hierbij werd bewust 
geopteerd voor een ruime, organisatiebrede dekking met inbegrip van consultatie van de experten voor bepaalde 
thema’s. Op deze manier werd elk thema minimaal door tien medewerkers ingevuld, wat geleid heeft tot een objectiever 
resultaat en een hogere diversiteit. Aan de andere kant hebben we vastgesteld dat deze werkwijze voor bepaalde 
scores uitgemond is in een hogere standaarddeviatie, wegens verschillende appreciaties in verschillende diensten. 
Dezelfde groep werd geconsulteerd omtrent het opstellen van actieplannen om de gedetecteerde risico’s onder controle 
te krijgen. 

Alle individuele risico’s uit de leidraad werden op deze wijze door het zelfevaluatieteam ingeschat, waardoor Berlaar 
over een uitgebreide scorelijst beschikt. Per risico resulteerde dit in een bepaalde beoordeling die weergeeft in hoeverre 
dit risico: 

• helemaal niet van toepassing is (= score 1) 
• zelden van toepassing is (= score 2) 
• eerder niet van toepassing is (= score 3) 
• eerder wel van toepassing is (= score 4) 
• meestal van toepassing is (= score 5) 
• helemaal van toepassing is (= score 6) 

Gemiddeld scoort Berlaar over alle risico’s heen 2,58. Dat is een prima resultaat, aangezien deze beoordeling erop wijst 
dat risico’s over het algemeen zelden tot eerder niet van toepassing zijn in de organisatie. De laagste score bedraagt 
1,18; de hoogste 4,56. Dat betekent dat er in Berlaar geen risico’s zijn die meestal of helemaal van toepassing zijn. Per 
thema gelden volgende gemiddelde scores: 

• doelstellingen, proces- en risicomanagement (DPR): 2,65 
• belanghebbendenmanagement (BHM): 2,71 
• monitoring (MON): 2,66 
• organisatiestructuur (ORG): 3,10 
• personeelsbeleid (HRM): 2,44 
• organisatiecultuur (CUL): 2,71 
• informatie en communicatie (ICO): 2,91 
• financieel management (FIM): 1,87 
• facilitaire middelen (FAM): 2,30 
• informatie- en communicatietechnologie (ICT): 2,81 

De vertaalslag naar maturiteitsscores per thema levert volgend beeld op: 

• Voor ORG: tussen gradatie 2 (gestructureerde aanzet) en 3 (gedefinieerd) in, eerder aanleunend bij 
gradatie 3 

• Voor DPR, BHM, MON, HRM, CUL, ICO, FAM en ICT: tussen gradatie 3 (gedefinieerd) en 4 (beheerst 
systeem) in 
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• Voor FIM: tussen gradatie 4 (beheerst systeem) en 5 (geoptimaliseerd) in 
Er wordt een handleiding opgemaakt waarin de 10 thema’s uit de leidraad achtereenvolgens aan bod komen, 
waarbij de mogelijke risico’s aan de doelstellingen rond organisatiebeheersing worden gelinkt. Per risico staan score 
en standaarddeviatie vermeld, evenals de classificatie ‘onder controle’, ‘lager risico’ of ‘hoger risico’. In de eerste 
groep zitten alle risico’s met een score t.e.m. 3, met telkens een opsomming van de geldende beheersmaatregelen. 
In Berlaar zijn 240 risico’s onder controle, goed voor 76,69%. In de tweede groep situeren zich de risico’s met een 
score tussen 3 t.e.m. 4, met een beschrijving van de bestaande beheersmaatregelen en de bijsturingen die op het 
programma staan. In Berlaar doen er zich 64 lagere risico’s voor, wat 20,45% vertegenwoordigt. In de laatste groep 
zitten de risico’s verzameld met een score hoger dan 4, met een plan van aanpak en een timing wat betreft de te 
nemen beheersmaatregelen. Deze groep bestaat in Berlaar slechts uit 9 risico’s of 2,86%. Elk thema eindigt met 
een samenvatting van de te nemen acties, die bovendien zullen worden geïntegreerd in de doelstellingencascade 
van Berlaar vanaf 2016. 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel  

De gemeenteraad neemt kennis van de rapporttering organisatiebeheersing voor Berlaar. 

13. Goedkeuring huurovereenkomst terrein Smidstraat 20-22 2590 Berlaar 
 
Overwegende dat de gemeente Berlaar een tekort aan parkeerplaatsen heeft; 
 
Overwegende dat op dit terrein een parking kan aangelegd worden; 
  
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 43; 
 
Gelet op de artikelen 1708 tot 1831 van het Burgerlijk Wetboek; 
 
Gelet op de collegebeslissing van 3 december 2015 waarbij het ontwerp van de huurovereenkomst  ter goedkeuring 
naar de gemeenteraad werd verwezen; 
 
Gelet op het hiernavolgend ontwerp van huurovereenkomst  waarbij de gemeente Berlaar het terrein aan de Smidstraat 
20-22 in Berlaar huurt van Di Varodi nv; 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

HUUROVEREENKOMST 
 
De ondergetekenden 
 
Di Varodi NV, Leeuwerikenlei 39, 2650 Edegem , BTW 0446.120.222, vertegenwoordigd door dhr. Frank Van Reeth, 
Zaakvoerder, hierna te noemen “VERHUURDER”  
 
En 
 
Gemeente Berlaar, vertegenwoordigd door de heer Walter Horemans, Burgemeester en Anja Neels, Secretaris, 
postadres Markt 1, 2590 Berlaar, hierna te noemen “HUURDER” 
 
komen als volgt overeen: 
 
 
ARTIKEL 1.  Voorwerp van de overeenkomst. 
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VERHUURDER stelt ter beschikking aan HUURDER, die aanvaardt, een terrein gelegen te 2590 Berlaar, Smidstraat 20-
22, zoals aangeduid op de plan in bijlage 1. (Perceelnummer D97m²) 
 
HUURDER verklaart het gehuurde voldoende te kennen en er geen verdere beschrijving van te eisen. 
 
ARTIKEL 2.  Bestemming. 
 
De HUURDER zal het gehuurde mogen gebruiken naar eigen inzicht (…aanleg van een park, parkeerruimte, 
speeltuin,…)  
 
Partijen komen eveneens uitdrukkelijk overeen dat onderhavige overeenkomst niet valt onder de Wet van 30 april 1951, 
zijnde de Wet op de handelshuurovereenkomsten. 
 
ARTIKEL 3.   Duur van de overeenkomst. 
 
Onderhavige huurovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van 18 (achttien) opeenvolgende jaren, die aanvang 
nemen op 01 februari 2016 om van rechtswege te verstrijken op 31 januari 2033. Er zijn geen tussentijdse 
opzegmogelijkheden.  
 
HUURDER is aansprakelijk vanaf de dag dat de site ter beschikking wordt gesteld, ook als deze dag vroeger valt dan de 
aanvangsdatum van huidig contract.  
 
ARTIKEL 4. Prijs. 
 
De basishuur is toegestaan en aanvaard mits een prijs ten bedrage van 12.000 EURO (zegge twaalfduidend) per jaar, 
op datum van huidige overeenkomst vastgesteld. 
 
De huurgelden zijn in 12 gelijke delen van 1.000,00 EUR (zegge duizend) te voldoen telkens op de vijftiende werkdag 
van de maand en door overschrijving op rekeningnummer van Di Varodi nv :  
BE08 4190 1113 4113  
 
Indien HUURDER  geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft de voormelde prijs te betalen op de voormelde vervaldagen, is 
HUURDER  aan VERHUURDER van rechtswege en zonder ingebrekestelling over dit bedrag een rente verschuldigd 
gelijk aan de officiële rentevoet van de Nationale Bank van België, doch met een minimum van 3 % per maand. 
De huurder krijgt het terrein 1 maand gratis ter beschikking voor de opruimwerken die hij zal uitvoeren op het terrein. 
 
ARTIKEL 5.  Indexering van de prijs. 
 
Het basishuurbedrag, zoals voorzien in artikel 4, is gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen zoals deze 
maandelijks wordt gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. 
 
Daar het vastleggen van de wil van de partijen aangaande de bepalingen van onderhavige overeenkomst gebeurd is in 
September 2015, wordt er voor de toepassing van onderhavig artikel duidelijk gesteld dat bij het vaststellen van het 
bedrag van de huur zoals dit bepaald wordt in artikel 4, er overeenkomstig artikel 1 van de wet van 29 december 1983, 
rekening gehouden werd met het feit dat de basisindex deze is van de maand December 2015.  
 
Elk jaar, op de verjaardag van de start van de overeenkomst, zal er automatisch overgegaan worden tot de evenredige 
aanpassing van de huurprijs op basis van het indexcijfer van de prijzen van de maand die voorafgaat aan de vervaldag 
van de invoegetreding van onderhavige overeenkomst, volgens de formule: (consumptie-indexformule 1988) 
 

BASISHUURPRIJS x NIEUWE INDEX (december vorig jaar) = AANGEPASTE HUURPRIJS 
BASISINDEX 

 
Bijgevolg zal de wijziging van genoemde index automatisch en zonder aanmaning leiden tot een evenredige wijziging 
van de huurprijs, die echter nooit lager kan zijn dan de huurprijs die op de datum van aanpassing van toepassing is. 
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ARTIKEL 6.  Belastingen en Taksen  
 
Alle om het even welke belastingen en taksen die door de Staat, de Provincie, de Gemeente of andere Openbare 
Instellingen opgelegd zijn of in de toekomst opgelegd zullen worden en die het gehuurd goed bezwaren, vallen ten laste 
van HUURDER, behalve de onroerende voorheffing, deze blijft ten last van de VERHUURDER.  Indien de onroerende 
voorheffing verhoogt door toedoen van de huurder, zal deze verhoging ten laste komen van de HUURDER. 
 
ARTIKEL 7.  Verzekeringen 
 
Tijdens de volledige duur van de huur zullen de benodigde verzekeringen van het terrein, en van de activiteiten en 
constructies op het terrein, door HUURDER gebeuren.  
 
HUURDER  verklaart uitdrukkelijk afstand te doen tegenover de VERHUURDER van elk verhaal voor schade aan zijn 
roerende goederen, die optreedt na het zich voordoen van een verzekerd risico volgens de bewoordingen van de polis. 
Hij verzaakt aan het verhaal dat hij zou kunnen uitoefenen op basis van artikel 1386 en 1721 van het Burgerlijk Wetboek 
en verbindt zich ertoe een gelijkaardige afstand van verhaal te doen aanvaarden door zijn verzekeraars. 
 
ARTIKEL 8: Exploitatievergunning 
 
HUURDER  dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van de vereiste vergunningen en ontheffingen. 
 
ARTIKEL 9: Onderhuur. 
 
HUURDER  dient tijdens de volledige duur van onderhavig contract de gehuurde ruimten zelf te gebruiken en daarbij 
niets te doen of na te laten wat aan gebruikers van aanpalende percelen, hun personeel, hun klanten, hun leveranciers, 
hun bezoekers of voorbijgangers, overlast kan veroorzaken dan wel het aanzien van het gehuurde kan schaden. 
 
De gehuurde ruimten kunnen door de HUURDER niet geheel of gedeeltelijk overgedragen of onderhuurd worden, 
zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de VERHUURDER. 
 
ARTIKEL 10: Brandveiligheid. 
 
HUURDER  is gehouden alle voorschriften inzake brandbeveiliging, welke door de bevoegde autoriteiten ten aanzien 
van de gehuurde ruimten en het gebruik ervan, worden opgelegd, stipt na te komen. Indien door de activiteit van 
HUURDER, de brandweer bijkomende aanpassingen zou eisen, zijn de kosten hiervan voor rekening van HUURDER. 
 
ARTIKEL 11: Publiciteit/wegmarkeringen/aankondigingen. 
 
HUURDER  mag zonder schriftelijke toestemming van de VERHUURDER, op of rond het gehuurde reclame, 
wegmarkeringen of aankondigingen aanbrengen.  
 
Alle kosten van het aanbrengen en later weer verwijderen van die reclame en/of aankondigingen zijn voor rekening van 
HUURDER, evenals de eventueel hierop verschuldigde belastingen of taksen.  
 
ARTIKEL 12: Aanpassingswerken. 
 
Het staat de huurder vrij om volgende aanpassingswerken uit te voeren aan het terrein :  het verwijderen van bestaande 
constructies, het verwijderen van betonverharding, het aanleggen van nieuwe verhardingen, wegenis, groenzones. 
Andere aanpassingswerken kunnen na goedkeuring van de verhuurder. 
 
Zo bij afloop van huidig contract deze veranderingen door de VERHUURDER behouden worden, zal deze hiervoor geen 
vergoeding aan de HUURDER  verschuldigd zijn. 
 
ARTIKEL 13: Nutskosten.  
 
Huurder zal zelf instaan voor de aansluiting van eventuele nutsleidingen (gas, elektriciteit, water, riolering,…).  
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ARTIKEL 14. Onderhoud  
 
HUURDER is verplicht de gehuurde ruimten steeds in goede staat van onderhoud te houden, en zal eveneens instaan 
voor alle mogelijke herstellingen.  
 
ARTIKEL 15: Plaatsbeschrijving 
 
Voor de sleuteloverhandiging zal een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgemaakt worden. Op het einde van de 
huurperiode zal een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgemaakt worden om de eventuele schade, waarvoor 
HUURDER  instaat vast te stellen. Te dien einde zal door de VERHUURDER een deskundige aangeduid worden die 
een tegensprekelijke staat van bevinding en inventaris zal opmaken; de kosten hiervan zullen door beide partijen, ieder 
voor de helft, gedragen worden. 
 
ARTIKEL 16: Onteigening 
 
Ingeval van onteigening van openbaar nut, zal HUURDER  van de onteigenende overheid geen vergoeding vorderen 
die, in gelijk welke mate, de vergoeding die aan de VERHUURDER toekomt zou verminderen. Hij verzaakt tevens aan 
alle verhaal tegenover de VERHUURDER. 
 
ARTIKEL 17.  Betwisting. 
 
Alle betwistingen welke tussen partijen voorkomen betreffende onderhavige huurovereenkomst, vallen onder de 
uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank bevoegd voor de regio Berlaar. 
 
ARTIKEL 18.  Registratie 
 
De kosten verbonden aan dit contract, zoals zegel- en registratiekosten, evenals boeten zijn volledig ten laste van 
HUURDER.  
 
ARTIKEL 19. Bodemsaneringsdecreet 
 
De verhuurder zal op zijn kosten een geldig oriënterend bodemonderzoek van max. 6 maanden oud op datum van 
ondertekening van de huurovereenkomst voorleggen aan de huurder. 
 
In geval van eventuele bodemverontreiniging die veroorzaakt zou zijn door HUURDER of de bedrijvigheid van 
HUURDER, zullen de kosten ten gevolge hiervan (zoals bijvoorbeeld het bijkomend schrijvend bodemonderzoek, de 
bodemsanering, de gebeurlijke onbruikbaarheid, ...) volledig ten laste van HUURDER zijn.  
 
ARTIKEL 20. Bijzondere bepalingen: 
 
Voorkooprecht: Huurder zal genieten van een voorkooprecht. Wanneer verhuurder een bod ontvangt, of bij 
ondertekening van een verkoop compromis, zal hij gehouden zijn huurder hiervan op de hoogte te brengen. Huurder 
heeft vervolgens 60 dagen de tijd om te beslissen om het terrein zelf aan te kopen, aan het bedrag gelijk aan het 
bod/compromis van de andere koper. 
 
Recht van doorgang : de aanpalende eigendommen dorpsstraat 13 en 15 hebben vandaag ieder recht van doorgang,  
eveneens  de huidige garage gelegen op voormeld eigendom, en zullen hiervan kunnen blijven genieten tijdens de 
volledige periode van deze huurovereenkomst.  
 
 
Gedaan te Berlaar  in 3 exemplaren op 2015 
 
 
 
VERHUURDER     HUURDER 
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Frank Van Reeth    Anja Neels  Walter  Horemans 
 
 
________________________________________________________________________________________ 

 
Gelet op het visum van de financieel beheerder d.d. 15/12/2015, nr. 2015/32; 
 

 
BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 6 nee-stemmen bij 2 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, Ronny Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, Koen Kerremans, Leen Janssens 

Onthoudingen: Swa De Bakker, John Steurs 

Koen Kerremans verwijst naar de motivatie van het besluit die stelt dat er een parkeerprobleem zou zijn in Berlaar. Hij 
heeft nochtans geen weet van een document of een studie die in de richting wijst van dergelijke problematiek. 

Burgemeester Walter Horemans weerlegt dat. Er werd een studie door Unizo uitgevoerd. 

Koen Kerremans spreekt de resultaten ervan tegen. Hij wil weten hoeveel vierkante meter het terrein in kwestie groot is. 

Schepen Eddy Verstappen zegt dat het gaat om 851 vierkante meter. 

Koen Kerremans vraagt naar de huurprijs. 

Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat de prijs 1000 euro per maand bedraagt. 

Leen Janssens polst naar het aantal parkeerplaatsen. 

Schepen Eddy Verstappen vermoedt dat er een vijfentwintigtal plaatsen ter beschikking kunnen worden gesteld. 

Koen Kerremans wil weten of de huurprijs realistisch is. 

Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat de prijs gebaseerd is op de inkomsten die de eigenaar op dit ogenblik heeft uit 
de verhuur van negen garageboxen die zich op het terrein bevinden. Deze garageboxen worden verwijderd en het 
terrein wordt volledig geëgaliseerd. 

Rudy Nuyens vraagt of er op het terrein maximaal 30 minuten geparkeerd mag worden. 

Schepen Eddy Verstappen zegt dat het om de inrichting van gewone openbare parking gaat zonder beperkingen. 

Dirk Aras heeft vragen bij de duur van het contract. 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het om 18 jaar gaat, omdat de gemeente een aantal kleine investeringen 
zal doen om het terrein helemaal in orde te maken. 

Koen Kerremans is geen voorstander van het aanzuigen van auto’s naar het centrum. Hij vindt dit voorstel niet te 
verantwoorden. 
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Ronny Van Thienen vindt het interessanter om de parking aan het station verder uit te bouwen. Op die plek is de 
noodzaak aan parkeerplaatsen veel groter. 

Burgemeester Walter Horemans heeft al meermaals vastgesteld dat de parking aan het station nooit volstaat. 

Ronny Van Thienen repliceert dat er aan het einde van de Doelstraat steevast een aantal foutief geparkeerde auto’s 
staan. Hiervoor zou een oplossing gevonden moeten worden. Bovendien betreft het daar eigen grond, terwijl er nu 
infrastructuurwerken worden uitgevoerd op andermans grond. Op de rest van het grondgebied van de gemeente heeft 
hijzelf nog nooit parkeerproblemen ondervonden. 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit een opportuniteit was waarop het bestuur, gezien de plannen omtrent 
de herinrichting van de markt, wou ingaan. Er zijn in de omgeving niet veel alternatieven. 

Dirk Aras wil nog weten hoe het aanbod tot bij de gemeente is geraakt. 

Schepen Eddy Verstappen zegt dat de eigenaar te kennen had gegeven dat hij een terrein ter beschikking had, waarop 
het idee binnen het schepencollege is besproken. Daarna zijn de onderhandelingen gevoerd. 

Dirk Aras heeft hier een probleem mee. Hij is wel van oordeel dat er een parkeertekort is in het centrum, maar was van 
mening dat dit opgelost zou worden door de bouw van het NAC. Het ad hoc creëren van plaatsen, omdat iemand een 
terrein komt aanbieden, vindt hij een bedenkelijke praktijk. Het terrein situeert zich dan nog in de Smidstraat, vlak bij de 
plaats waar de toegang tot de Markt versmalt, wat niet geschikt is voor vijfentwintig auto’s die komen en gaan. 
Daarnaast gaat het om een huurcontract op langere termijn, omdat er wat investeringen gepland zijn. Dat is niet de 
juiste oplossing. Het ‘inpikken’ op opportuniteiten staat in contrast met het uitwerken van een visie op mobiliteit. 

Burgemeester Walter Horemans herhaalt dat er in het centrum niet veel andere mogelijkheden bestaan. 

Leen Janssens haalt aan dat een eventueel parkeerprobleem zich alleen op woensdagen voordoet en dat deze 
maatregel hieraan niets verhelpt. 

Schepen Eddy Verstappen beaamt dat het terrein op woensdagen geen oplossing biedt voor de parkeerproblemen die 
aan de markt gerelateerd zijn. Maar op alle andere dagen vormt het wel een antwoord op de problematiek. Bovendien is 
het een proactieve aanpak met het oog op de heraanleg van het marktplein. Er zullen hierdoor allicht een aantal 
parkeerplaatsen in het centrum wegvallen. 

Schepen Jan Hendrickx vult aan dat dit terrein ook tijdens de werken aan de markt een goed alternatief is voor mensen 
die een parkeerplaats zoeken. 

 
Artikel 1 
Bovenvermeld ontwerp van huurovereenkomst  aangaande een terrein in de Smidstraat 20-22 te Berlaar,  goed te 
keuren. 
 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen zal de nodige maatregelen treffen voor de uitvoering van dit besluit. 
 
14. Definitieve straatnaamgeving “Heikneuterhof” aan de ontworpen straat in de verkaveling V/498 nabij 
Leemputten 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 42; 
 
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, gewijzigd 
bij decreten van 1 juli 1987 en 4 februari 1997; 
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Gelet op het besluit d.d. 23 juli 1997 van de Vlaamse regering tot uitvoering van artikel 3 van het decreet van 28 januari 
1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen; 
 
Gelet op het decreet van 29 november 2002 houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming 
van de namen van de openbare wegen en pleinen, waaruit blijkt dat het niet langer nodig is het advies te vragen aan de 
Koninklijke Commissie voor Advies voor Plaatsnaamgeving; 
 
Gelet op de verkavelingsvergunning V/498 afgeleverd door de deputatie van de provincieraad op 25 september 2014 
aan Ingenieurs- en landmetersbureau Alaers & Claes bvba voor Vitamo NV en strekkende tot wegenaanleg en 
rioleringswerken in functie van 2 kavels voor vrijstaande bebouwing, 14 kavels voor halfopen bebouwing, 9 kavels voor 
gesloten bebouwing en 1 projectzone voor sociale huisvesting, op de percelen gelegen nabij Leemputten, kad. gekend 
1e afdeling sectie C nrs. 772 f, 803, 809 a, 810 b, 811 c, 811 e, 812 d; 
 
Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, meer bepaald artikel 4.2.17 § 1 dat stelt dat een 
verkavelingsvergunning geldt als stedenbouwkundige vergunning voor wat betreft alle in de verkavelingsvergunning 
opgenomen handelingen die de verkaveling bouwrijp maken, zoals in het bijzonder de aanleg van nieuwe 
verkeerswegen; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 20 mei 2014 (punt  13) houdende goedkeuring van het tracé voor openbare 
wegenis op de betrokken percelen; 
 
Gelet op feit dat de vergadering van de archiefraad van 1 juni 2015 adviseert om de benaming “Heikneuterhof” te 
verlenen aan de nieuwe zijstraat van de Leemputten, verwijzend naar een belangrijke vereniging die reeds decennia 
aanwezig is in het culturele leven van Berlaar-Heikant; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 15 september 2015 (punt 11) houdende de principiële toekenning van de 
straatnaam ‘Heikneuterhof’ aan de ontworpen straat in de verkaveling V/498 nabij Leemputten;  
 
Gelet op het georganiseerde openbaar onderzoek van 30 oktober 2015 tot 30 november 2015; 
 
Overwegende dat uit het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek d.d. 3 december 2015 blijkt dat er geen 
enkel bezwaar noch opmerking werd ingediend; 
 
Op voorstel van het schepencollege; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
 
Artikel 1 
De ontworpen straat in de verkaveling V/498 nabij Leemputten wordt ‘Heikneuterhof’ genoemd. 
 
Artikel 2 
Het schepencollege wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
15. Goedkeuring actieprogramma in het kader van de verwezenlijking van het sociaal woonaanbod 

HISTORIEK 
27/03/2009 het Decreet over het Gronden- en Pandenbeleid; 

JURIDISCHE GROND 
27/03/2009 het Decreet over het Gronden- en Pandenbeleid, artikel 4.1.7; 
10/11/2011 het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels voor de opvolging van de 
realisatie van het bindend sociaal objectief en tot bepaling van de methodologie en de criteria voor de uitvoering van een 
tweejaarlijkse voortgangstoets; 
15/07/2005 Het Gemeentedecreet 
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FEITEN – CONTEXT – ARGUMENTATIE 
 
Het Decreet Grond- en Pandenbeleid (decreet GPB of DGPB) van 27 maart 2009 legt een Bindend Sociaal Objectief 
(BSO) op dat elke gemeente moet bereiken. Dit decreet bepaalt tevens in artikel 4.1.7 dat de gemeenteraad een 
gemeentelijk actieprogramma moet vaststellen waarin ze bepaalt welke onbebouwde bebouwbare percelen van publieke 
(en eventueel semipublieke) eigenaars ze zal inzetten voor het sociaal woonaanbod. Dit moet minstens 25 % van de 
beschikbare gronden zijn. Het actieprogramma bepaalt ook met welke acties dit zal gebeuren.  
 
Door de vernietiging van de sociale last door het Grondwettelijk Hof is de sociale last op private ontwikkelingen 
weggevallen. Dit heeft tot gevolg dat het potentieel sociaal woonaanbod op private gronden (grotendeels) wegvalt. Om 
het BSO te kunnen bereiken is het belang van het gemeentelijke actieprogramma nog verder toegenomen. Dankzij de 
opmaak van een gemeentelijk actieprogramma krijgt de gemeente zicht op het aantal en de oppervlakte van de gronden 
die in eigendom zijn van Vlaamse besturen (en eventueel van de Vlaamse semipublieke rechtspersonen). 
 
Het decreet GPB legt geen einddatum op voor de opmaak van het gemeentelijk actieprogramma. In het subsidiedossier 
Wonen langs Dijle & Nete, door de gemeenteraad en door de minister goedgekeurd, staat de goedkeuring van het 
gemeentelijk actieprogramma als indicator voor 2015.  
Het hebben van een goedgekeurd actieprogramma is tevens een indicator in het gemeentelijk voortgangsrapport BSO 
dat Vlaanderen opmaakt. Deze indicator telt mee om te bepalen in welke categorie de gemeente zich bevindt. 
Vlaanderen maakt het eerstvolgende voortgangsrapport op volgens de gegevens op 31/12/2015. 
 
Het actieprogramma bevat: 

- het sociaal woonaanbod in de gemeente,  
- de stand van zaken van het BSO 
- welke gronden meetellen 
- welke eigenaren meetellen 
- een overzicht van het register onbebouwde percelen Vlaamse en semipublieke gronden 
- een overzicht van de niet weerhouden gronden 
- een overzicht van de weerhouden onbebouwde bebouwbare percelen 
- het effectieve actieprogramma met de kernconclusie en de voorziene acties 

 
Uit de oplijsting van het gerealiseerd en gepland sociaal woonaanbod (actieprogramma hoofdstuk 2) blijkt dat de 
gemeente met de gerealiseerde en geplande projecten haar BSO Huur ruimschoots overschrijdt en het BSO Koop reeds 
bijna volledig realiseert. 
 
Het actieprogramma besluit met: 
 
Voor de opmaak van dit actieprogramma is er gestart van een algemene lijst van onbebouwde percelen in woonzone en 
woonuitbreidingsgebied. Hieruit werden alle percelen in eigendom van Vlaamse besturen en semipublieke 
rechtspersonen uitgelicht. Dit gaf in het totaal een lijst met 24 percelen waarvan er uiteindelijk (na onderzoek van het 
statuut en de bijzondere kenmerken) slechts 1 perceel overblijft met een oppervlakte van 3529.48 m². Dit perceel biedt 
echter geen opportuniteit voor sociale woningbouw omwille van lintbebouwing, ver van de kern en vrijstaande 
woningbouw.  

ADVIES 
Het lokaal woonoverleg van 5 juni 2015 heeft het ontwerp van actieprogramma besproken en geeft positief advies. 

FINANCIËLE GEVOLGEN  
Geen 

BIJLAGEN  
Het gemeentelijk actieprogramma BSO 2015 - 2023 voor de realisatie van het Bindend Sociaal Objectief (BSO)  

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 

https://www.wonenvlaanderen.be/grond-en-pandenbeleid/bindend-sociaal-objectief-wat-het-sociaal-woonaanbod-uw-gemeente
https://www.wonenvlaanderen.be/grond-en-pandenbeleid/bindend-sociaal-objectief-wat-het-sociaal-woonaanbod-uw-gemeente
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De gemeenteraad keurt het gemeentelijk actieprogramma BSO 2015 - 2023 voor de realisatie van het Bindend Sociaal 
Objectief (BSO) goed. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Wonen-Antwerpen, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113 
bus 54, 2018 Antwerpen. 
 
16. Voornemen verleggen voetweg nr. 4 van de atlas van de buurtwegen van Gestel tussen de Rameyenstraat en 
de Beerslaan en definitieve vaststelling rooilijn 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

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

Gelet op de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014 houdende wijziging van 
diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het grond- en het pandenbeleid; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van 
het openbaar onderzoek inzake buurtwegen; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 15 september 2015 (punt 9) waarbij wordt ingestemd met het voornemen tot 
verlegging van voetweg nr. 4 zoals aangeduid op het ontwerp van rooilijnplan en waarbij het ontwerp van rooilijnplan 
voorlopig kan worden vastgesteld; 

Gelet op het door het schepencollege georganiseerde openbaar onderzoek overeenkomstig de bepalingen van het 
besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van openbaar 
onderzoek inzake buurtwegen  van 3 november 2015 tot 3 december 2015; 

Overwegende dat uit het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek d.d. 10 december 2015 blijkt dat er 
geen enkel bezwaar noch opmerking werd ingediend; 

Op voorstel van het schepencollege; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

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

Artikel 2 

Stuurt een afschrift van dit besluit samen met het ganse dossier voor nuttig gevolg aan de deputatie van het 
provinciebestuur van Antwerpen. 

17. Samenwerkingsovereenkomst ‘Intergemeentelijke aanpak omgevingshandhaving’ 
Gelet op het Vlaams beleid inzake de omgevingsvergunning; 
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
Gelet op het projectvoorstel van IGEMO cvba d.d. 6 maart 2015, aangepast na de Stuurgroepvergadering van 2 juni 
2015; 
Gelet op het schrijven van IGEMO cvba d.d. 22 oktober 2015 (ref. GUBRI1500510) met een definitief voorstel tot 
samenwerkingsovereenkomst als bijlage; 
Overwegende dat volgens IGEMO de deelname minimaal 5 gemeenten aan het voorgestelde intergemeentelijke project 
wenselijk is omwille van financiële verdeling onder de deelnemende gemeenten; 
Overwegende dat volgens IGEMO de deelname minimaal 4 gemeenten aan het voorgestelde intergemeentelijke project 
noodzakelijk is om financiële haalbaarheid te garanderen; IGEMO stelt voor om een clausule op te nemen die de 
overeenkomst automatisch ontbindt indien het minimum van 4 gemeenten niet wordt gehaald; 
Overwegende dat het wenselijk een actief handhavingsbeleid inzake omgevingshinder (milieuwetgeving en wetgeving 
stedenbouw en ruimtelijke ordening) te voeren; 
Overwegende dat een dergelijk handhavingsbeleid niet haalbaar is binnen de huidige dienstbezetting en dat het 
financieel niet haalbaar wordt geacht hiervoor bijkomend personeel aan te werven; 
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Overwegende dat de relatieve onafhankelijkheid van een intergemeentelijke handhavingscel een meerwaarde kan zijn in 
de behandeling en beoordeling van individuele dossiers; 
Overwegende dat het deelnemen aan onderhavig samenwerkingsverband voor minimaal drie jaar wordt toegezegd; 
Overwegende dat de gemeente Berlaar deel uitmaakt van een samenwerkingsverband inzake milieuhandhaving, zijn de 
Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen; 
Overwegende dat de gemeente zal moeten uitstappen uit de Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen doch dat 
een overlap met de Intergemeentelijke Omgevingshandhavingscel wenselijk is voor een goede voortzetting van lopende 
dossiers inzake leefmilieu; 
Overwegende dat het voorgestelde samenwerkingsverband de vorm krijgt van een feitelijke kostendelende vereniging 
overeenkomstig artikel 44§2, 1bis van het BTW-wetboek en de doorrekening van de kosten aan de deelnemende 
partners derhalve vrij is van BTW; 
Gelet op de begrootte kostprijs van de samenwerking voor het werkjaar 2016 op basis van vijf participerende gemeenten 
en met een inschatting van de werklast per gemeente, bijgevoegd aan het schrijven van 22 oktober 2016, waar voor de 
gemeente Berlaar een kostprijs van 9.349,02 euro werd becijferd; 
Overwegende dat deze kost gedeeltelijk bestaat uit een verdeling van een vast kost en dat het variabele gedeelte 
afhankelijk is van de effectief gerealiseerde handhavingstaken tijdens het betrokken werkjaar; 
Overwegende dat voor deze overeenkomst vanaf werkjaar 2016 budgetten zijn voorzien in het exploitatiebudget op 
budgetcodes GEM/61309500/0329/004/001/001/004 en GEM/61309500/0329/004/003/005/003); 
Overwegende dat een visum vereist is van de financieel beheerder; 
Na beraadslaging; 

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 deze switch. Bij de oorspronkelijke voorstelling van het handhavingsdossier waren er 
destijds 18 gemeenten en 7 politiezones betrokken. Hier wordt nu blijkbaar van afgestapt met de bedoeling om naar een 
kleiner samenwerkingsverband te gaan. Voldoet de huidige constructie niet langer? 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat de gemeente een beroep kan blijven doen op de cel Milieu van IOK, maar 
Berlaar zit nu eenmaal onder de vleugels van Igemo. De schepenen van Ruimtelijke Ordening vergaderen regelmatig 
binnen deze context, evenals de stedenbouwkundige ambtenaren. De opdracht wordt uitgebreid ten opzichte van 
vroeger, waardoor het efficiënter is om alles te organiseren via de intercommunale waarvan we zelf lid zijn. Er werd 
inmiddels een jurist aangeworven om dit alles te begeleiden, zodat alles soepel kan verlopen. 
 
Dirk Aras wil weten hoeveel het verschil in kostprijs bedraagt. 
 
Schepen Eddy Verstappen zal het antwoord bezorgen. Op dit ogenblik zit alleen milieuhandhaving bij IOK. Voorlopig zal 
Igemo enkel op stedenbouwkundig vlak actief zijn, maar het is de bedoeling om ook het milieuaspect hier onder te 
brengen. 
 
Dirk Aras vraagt of er operationeel verschillen zullen zijn. 
 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat het operationele gedeelte zal worden aangestuurd vanuit de dienst 
Stedenbouw. De stedenbouwkundig ambtenaar zal de gegevens doorsturen aan een handhavingsambtenaar. 
 
Dirk Aras concludeert dat Igemo dus zal zorgen voor de aanwerving van handhavingsambtenaren. 
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Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. Het is beter om deze taak bij iemand van buiten de eigen gemeente te 
leggen. 
 
Dirk Aras is het niet eens met dit standpunt. Dan zou ook geen enkele politieman in zijn eigen gemeente mogen wonen. 
 
Koen Kerremans treedt dit standpunt bij. Er zijn nu eenmaal regels die gerespecteerd moeten worden. Nu gebeurt de 
handhaving erg arbitrair. 
 
Artikel 1 
 
De Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen zo spoedig mogelijk per aangetekend schrijven op de hoogte te 
brengen van de wens tot uitstap van de gemeente Berlaar. Het college van burgemeester en schepenen zal hierbij een 
uitdoofperiode instellen van minimaal 3 maanden waarbinnen de Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen 
lopende dossiers afrond of overdraagt aan de Intergemeentelijke Omgevingshandhavingscel. 
 
Artikel 2 
 
Hecht haar goedkeuring aan volgende samenwerkingsovereenkomst ‘Intergemeentelijke aanpak 
Omgevingshandhaving’: 
“SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ‘INTERGEMEENTELIJKE AANPAK OMGEVINGSHANDHAVING’ 
TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN 
Heden, op …………………………….., tussen  
De gemeente Berlaar, vertegenwoordigd door dhr. Walter Horemans, burgemeester, en mevr.. Anja Neels, secretaris, 
handelend volgens de beslissing van de gemeenteraad, genomen in zitting van …………………..,   
hierna genoemd “de gemeente”; 
en 
De intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving, publieke 
rechtspersoon die de vorm van een dienstverlenende vereniging overeenkomstig het decreet van 6 juli 2001 houdende 
Intergemeentelijke Samenwerking, heeft aangenomen, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2800 
Mechelen, Schoutetstraat 2 en ingeschreven in het register voor intergemeentelijke samenwerkingsvormen onder het 
nummer I3, geldig vertegenwoordigd door dhr. W. Horemans, voorzitter, en dhr. P. De Bruyne, algemeen directeur, 
handelend volgens de beslissing van de Raad van Bestuur, genomen in zitting van  …………………………….., 
hierna genoemd “IGEMO”; 
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 
 
HOOFDSTUK 1. OPRICHTING FEITELIJKE VERENIGING 
Oprichting 
De toegetreden gemeenten en IGEMO richten een feitelijke kostendelende vereniging overeenkomstig artikel 44 §2 1bis 
van het BTW Wetboek. De overeenkomst heeft geen statutaire draagkracht. 
De vereniging draagt de naam “Intergemeentelijke Omgevingshandhavingscel”, of afgekort “IG 
Omgevingshandhavingscel” of “IGOHC”.  
Doel 
De Intergemeentelijke Omgevingshandhavingscel heeft als doelstelling het omgevingshandhavingsbeleid van de 
deelnemende gemeenten te organiseren. Met deze georganiseerde samenwerking wil de vereniging de aanwezige 
ervaring en kennis bundelen, om zo te streven naar een efficiënter omgevingshandhavingsbeleid en een rationalisering 
van de beheers- en exploitatiekosten. 
De specifieke doelstellingen zijn o.m. de volgende: 
• Organiseren van een efficiënt omgevingshandhavingsbeleid binnen de deelnemende gemeenten; 
• Functioneren als een overlegplatform tussen de deelnemende gemeenten, de politiezones en IGEMO, waarbij 

ervaringen en informatie kunnen worden uitgewisseld; 
• De contacten en samenwerking op gebied van omgevingshandhaving tussen de lokale overheden onderling en 

tussen de lokale overheden, de Provincie Antwerpen en het Vlaamse Gewest bevorderen; 
• De contacten en samenwerking bevorderen tussen de lokale overheden, het parket en andere gerechtelijke 

instanties. 
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• Uitvoeren van studies en het verzamelen van informatie en documentatie in verband met de algemene en concrete 
doelstellingen; 

• De deskundigheid en de professionalisering bevorderen van de gemeenten; 
• Interlokale beleidsafstemming nastreven. 
Uitvoerder 
IGEMO wordt aangesteld als uitvoerder voor de realisatie van de doelstellingen van de vereniging. 
 
HOOFDSTUK 2. BEHEER VAN DE VERENIGING 
Samenstelling beheerscomité 
De vereniging wordt bestuurd door een beheerscomité.  
De leden van het beheerscomité worden aangeduid door de bevoegde raden van de leden van de vereniging. Voor elk 
lid van de vereniging wordt één afgevaardigde aangeduid. Een afgevaardigde kan slechts één lid van de vereniging 
vertegenwoordigen. 
Voor een deelnemende gemeente wordt de afgevaardigde aangeduid onder de gemeenteraadsleden, die tevens de 
functie van burgemeester of schepen leefmilieu of schepen stedenbouw uitoefenen.  
Voor IGEMO wordt de afgevaardigde aangeduid onder de leden van het directiecomité, de directie of het management. 
Elke afgevaardigde is stemgerechtigd en beschikt over één stem. 
De leden van het beheerscomité oefenen hun mandaat uit voor een periode van een bestuurlijke legislatuur, 
onverminderd de bevoegdheid van de bevoegde raden van de leden van de vereniging om het mandaat van hun 
afgevaardigden ten allen tijde te beëindigen, en onverminderd de beëindiging van het mandaat van de leden van het 
beheerscomité van zodra zij de hoedanigheid van burgemeester of schepen verliezen. 
Bij vroegtijdige beëindiging van het mandaat van de afgevaardigde, wordt onverwijld een nieuwe afgevaardigde 
aangeduid.  
In geval van vernieuwing van de raden ingevolge verkiezingen, duiden de nieuwe bevoegde raden binnen een termijn 
van 6 maanden, volgend op het werkjaar waarin die verkiezingen plaatsvinden, nieuwe afgevaardigden aan. Hun 
mandaat gaat in vanaf het ogenblik van hun aanstelling. 
Voorzitter, ondervoorzitter 
De voorzitter en ondervoorzitter van het beheerscomité worden door het beheerscomité aangeduid onder haar leden. 
Het mandaat duurt zes jaar en is hernieuwbaar. Het mandaat neemt in elk geval een einde met het mandaat van 
beheerder. 
De voorzitter en ondervoorzitter worden met eenvoudige meerderheid der stemmen van de aanwezige stemgerechtigde 
leden verkozen. 
Secretaris  
IGEMO stelt een medewerker aan als secretaris van het beheerscomité. Deze bereidt o.m. de vergaderingen voor, 
maakt de notulen op en volgt de uitvoering van de genomen besluiten op. 
Raadgevers 
Alle personen van wie de aanwezigheid nuttig wordt geacht, kunnen worden uitgenodigd om de vergaderingen van het 
beheerscomité als raadgever bij te wonen. Hun aanwezigheid wordt vermeld in de notulen. 
Bevoegdheden  
Het beheerscomité heeft een algemeen coördinerende opdracht, het legt prioriteiten inzake werking vast.  
Tot de bevoegdheden van het beheerscomité behoren o.m. : 
• Het overleg over de wijze waarop onderhavige overeenkomst wordt uitgevoerd; 
• Sturing van de diverse actoren;  
• Het wijzigen van het adres van het secretariaat; 
• Het voorzien in de nodige instrumenten voor efficiënte (samen)werking van de toezichthouders / inspecteurs; 
• Het vaststellen van het programma en de begroting voor het volgende werkjaar; 
• Het vaststellen van het financiële verslag en het jaarverslag van het afgelopen werkjaar; 
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• Het vaststellen en evalueren van de financiële verdeelsleutel om de nodige financiële inbreng van de deelnemende 
gemeenten te bepalen; 

• Het aanduiden van een voorzitter en ondervoorzitter van het beheerscomité; 
• Het goedkeuren en wijzigen van het huishoudelijk reglement. 

 
Het beheerscomité stelt een huishoudelijk reglement op dat de werking van het beheerscomité verder vastlegt. 
Notulen 
De beraadslagingen van het beheerscomité worden vastgelegd in notulen en ondertekend door de voorzitter en de 
secretaris van het beheerscomité. Deze notulen liggen ter inzage op de standplaats van de vereniging. 
De secretaris bezorgt binnen de 30 dagen de afschriften van de notulen van de vergadering van het beheerscomité ter 
kennisgeving aan de deelnemers.  
Dagelijks bestuur  
Het beheerscomité wordt in zijn werkzaamheden geadviseerd door een dagelijks bestuur. De leden van het dagelijks 
bestuur worden aangeduid door het beheerscomité. De samenstelling en werking van dit dagelijks bestuur wordt 
bepaald in het huishoudelijk reglement. 
Tot de opdrachten van het dagelijks bestuur behoren o.m.: 
• voorbereiden van (evaluatie van) de financiële verdeelsleutel om de nodige financiële inbreng van de deelnemende 

gemeenten te bepalen, en hierover advies geven aan het beheerscomité; 
• praktische uitwerking van het goedgekeurde jaarprogramma; 
• voorbereiden van het programma voor het volgende werkjaar, en hierover advies geven aan het beheerscomité; 
• voorbereiden van het jaarverslag van het afgelopen werkjaar, en hierover advies geven aan het beheerscomité; 
 
HOOFDSTUK 3. FINANCIËLE MIDDELEN 
Begroting 
Het beheerscomité keurt jaarlijks een begroting goed, in relatie tot het inhoudelijk jaarplan en werkingsverslag. De 
begroting omvat minstens : 
• een raming van de nodige financiële middelen voor het volgende werkjaar; 
• een verdeling van het resultaat van die raming over de deelnemende gemeenten. 
De gemeenten maken in hun begroting voldoende middelen vrij conform de begroting van het beheerscomité. 
Het boekjaar valt samen met het werkingsjaar en loopt per kalenderjaar.   
De uitgaven van de vereniging bestaan uit: 
• Personeelskosten 
• Werkingskosten 
Financieel verslag 
Het beheerscomité stelt uiterlijk vier maanden na het afsluiten van het voorbije werkingsjaar een financieel verslag vast. 
De financiële verdeelsleutel wordt bepaald en jaarlijks geëvalueerd door het beheerscomité, na advies van het dagelijks 
bestuur. Het resultaat van die verdeling is gelijk aan de nodige financiële inbreng per deelnemende gemeente. De 
begroting wordt, samen met het jaarprogramma, ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde raden van de leden van 
de interlokale vereniging.  
Verdeling kosten 
Alle kosten die door de vereniging worden gemaakt voor het uitvoeren van (1) basistaken en (2) handhavingstaken 
worden gedekt door een vergoedingen van de gemeenten. 
De kosten voor de basistaken worden tussen  de gemeenten verdeeld op basis van het inwonersaantal op 1 januari van 
het betreffende werkingsjaar. 
De kosten voor de handhavingstaken worden tussen de gemeenten verdeeld op basis van de effectieve tijdsbesteding 
voor handhavingstaken per gemeente.  
De uitvoerder stuurt voor de vergoedingen een betalingsverzoek aan de deelnemende gemeenten, die de bijdrage stort 
op het rekeningnummer van de uitvoerder.  Elk kwartaal wordt 1/4 van de geraamde kosten gefactureerd. 
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Aan het einde van het werkjaar wordt een afrekening bezorgd op basis van het financieel verslag.  
 
HOOFDSTUK 4. TIJDSDUUR, TOETREDEN EN UITTREDEN 
Duur 
De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht.  
Toetreden  
Gemeenten kunnen bij de voorzitter van het beheerscomité per aangetekend schrijven een gemotiveerd verzoek tot 
toetreding indienen.  
Het beheerscomité beslist unaniem over het toetreden van nieuwe leden en de toetredingsmodaliteiten.   
Aan nieuwe leden kan een instapvergoeding worden gevraagd. 
De deelname in de vereniging bedraagt minstens 3  jaar. 
Uittreden  
Indien een deelnemer wenst uit te treden, zendt deze een aangetekende brief aan de voorzitter van het beheerscomité. 
De opzegtermijn bedraagt minstens 6 maanden en de opzeg gaat in op het einde van het werkingsjaar. 
De uittredende deelnemer zal haar deel in de kosten van de werking van de vereniging voor haar rekening nemen, tot 
op het ogenblik dat de uittreding definitief is. 
 
Opheffing van de vereniging 
 
Het beheerscomité kan de vereniging opheffen als het aantal toegetreden gemeenten minder dan 5 bedraagt. De 
deelnemers nemen hun deel in de kosten van de werking van de vereniging voor hun rekening, tot op het ogenblik dat 
de opheffing definitief is. 
IGEMO kan het beheerscomité verzoeken de vereniging op te heffen als IGEMO de dienstverlening niet langer kan 
verzekeren. De deelnemers nemen hun deel in de kosten van de werking van de vereniging voor hun rekening, tot op 
het ogenblik dat de opheffing definitief is. 
 
Deze overeenkomst werd ondertekend te Mechelen op datum van ………………… in zoveel originelen als er 
partijen zijn. 
Iedere betrokken partijen erkent door ondertekening van deze overeenkomst één exemplaar te hebben 
ontvangen.” 
 
Artikel 3 
 
De goedkeuring onder artikel 2 van dit besluit wordt automatisch ingetrokken indien IGEMO cvba er niet in slaagt ten 
minste 4 gemeenten in het samenwerkingsproject te laten participeren. De gemeente Berlaar kan in voorkomend geval 
niet belast worden met lasten of onkosten of verbonden aan het voorbereiding, organisatie of enig ander aspect van de 
poging tot opstart van onderhavig samenwerkingsverband. 
 
18. BIJKOMENDE PUNTEN 
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN VOLGENDE PUNTEN OP DE 
AGENDA GEPLAATST DOOR: 
 
Raadslid Dirk Aras: 
 
18.I. Interpellatie en voorstel: ambtenaren beschermen tegen ongegronde beschuldigingen  
 
Het is mogelijk eerder een stedelijk of grootgemeentelijk 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. 
 
Wanneer een burger een gegronde reden heeft om zware beschuldigingen te uiten ten aanzien van een ambtenaar, dan 
is het niet meer dan normaal dat er ook gerechtelijke stappen worden gezet. De klager heeft steeds de keuze om naar 
de rechtbank te gaan indien hij werkelijk denkt een zaak te hebben. 
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Maar ook de ambtenaren en de lokale overheid hebben hun rechten. Op hun beurt hebben zij recht op recht. Het zou 
dan ook gepast zijn dat in geval van ongegronde beschuldigingen van strafrechtelijke aard tegenover een ambtenaar in 
functie 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. Wanneer eventuele lasteraars weten dat automatisch een reactie volgt 
bij ongegronde zware beschuldigingen, zullen zij wellicht twee keer nadenken voor ze met nonsens naar buiten stappen. 
Ze moeten beseffen welke schade een onterecht beschuldigde ambtenaar oploopt. 
 

- Werden er in Berlaar recent (referentieperiode: deze en vorige legislatuur) ambtenaren onterecht beschuldigd 
van feiten van strafrechtelijke aard ? We bedoelen daarmee niet enkel dat zij voor een rechtbank werden 
gedaagd of dat een klacht tegen hen werd ingediend, maar ook dat een beschuldiging publiek werd geuit. 

- Is het schepencollege bereid, indien het nog niet bestaat, een draaiboek uit te werken dat onze ambtenaren, en 
bij uitbreiding de gemeente zelf, beschermt tegen laster of eerroof ? 

 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt 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. 
 
 
18.II. Interpellatie omtrent de klachtenbehandeling 
 
Overeenkomstig het gemeentedecreet organiseert de gemeenteraad bij reglement en op het ambtelijke niveau van de 
gemeente een systeem van klachtenbehandeling. 
 
Graag had ik vernomen: 
 

- Hoeveel klachtenformulieren de gemeente heeft ontvangen tijdens deze legislatuur (per jaar) ? 
- Wat de aard van de klachten was ? 
- Het aantal klachten per beleidsdomein ? 
- Waarover het meest werd geklaagd ? 
- Hoeveel klachten er niet voldeden aan de ‘kenbaarheidsvereiste’ ? 
- Hoeveel klachten onontvankelijk waren ? 
- Heeft de gemeente er zicht op hoeveel klachten er tot tevredenheid van de burger werden afgehandeld ? 
- Hoeveel daarvan zijn gestrand in een compromis i.p.v. een oplossing . 

 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het bestuur een klachtenformulier heeft geïntroduceerd in september 
2015. Dit jaar werden er vijftien klachten geregistreerd, waarvan er tien behandeld werden als klachten, drie waren 
onontvankelijk omdat het bestuur geen betrokken partij was en twee werden gekwalificeerd als meldingen. Het 
onderwerp waarover het meest geklaagd werd, was het kerkhof (driemaal over de begraafplaats in het centrum, 
éénmaal over de begraafplaats Hemelshoek). Verder waren er klachten over de voetpaden, over een weggesleepte 
auto, over de korting op medisch afval, … De voorwaarde van de kenbaarheidsvereiste is opgenomen om te voorkomen 
dat de klachtenprocedure gebruikt wordt voor meldingen. Omdat het niet altijd mogelijk is een probleem vooraf te 
signaleren, wordt deze voorwaarde ruim en in het voordeel van de klager geïnterpreteerd. Twee klachten voldeden niet 
aan de kenbaarheidsvereiste en werden daarom gekwalificeerd als meldingen. Zij werden aan de betrokken dienst 
bezorgd voor verdere afhandeling. Naast deze twee meldingen waren er nog drie klachten waarbij het gemeentebestuur 
geen betrokken partij was, waardoor ze onontvankelijk waren. Ze werden voor verdere behandeling doorgestuurd naar 
de betrokken instanties, onder meer de Mindermobielencentrale. Er bestaat een volledige oplijsting van alle klachten, 
het overzicht zal worden bezorgd. 
 
Dirk Aras vraagt of het aantal klachten ‘normaal’ is voor een gemeente of dat de procedure nog als te remmend wordt 
ervaren. 
 
Burgemeester Walter Horemans zegt dat dit inderdaad binnen de normale marges valt. Mensen hebben vandaag veel 
mogelijkheden om iets te signaleren of iets aan te kaarten. Ze zijn bovendien een stuk mondiger dan vroeger. 
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18.III. Interpellatie omtrent de toekomst van de kerk in de Misstraat 
 
Het is op de vergadering van de gemeenteraad al uitgesproken als een wens van de meerderheid de kerk in de 
Misstraat (Onbevlekt Hart van Mariakerk) om te vormen tot een cultuurcentrum. 
 
Blijkbaar staat de kerk stilaan op het punt gesloten te worden. Een deel zou echter turnzaal worden voor de school. Het 
andere deel een ‘ontmoetingscentrum’. 
 
Graag had ik van het gemeentebestuur vernomen: 
 

- Hoe concreet de sluiting van de kerk is ? 
- Indien de sluiting concreet is, of er dan toch geen gemeentelijk cultureel centrum in de kerk komt ? 
- Of heeft het deel ‘ontmoetingscentrum’ daarin een functie ? 

 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er net contact werd opgenomen met de pastoor om de laatste stand van 
zaken te vernemen. Het centraal kerkbestuur is bezig met de opmaak van een kerkenplan. Dat is een verplichting voor 
elke gemeente en bovendien noodzakelijk om aan subsidies te geraken. Dit plan bevat echter nog geen aanwijzingen 
over de bestemming van de kerken in de toekomst. Niet elke kerk is echter geschikt voor herbestemming. Dit wordt 
wellicht een onderwerp voor intergemeentelijk overleg. In Berlaar is er een onderhandeling aan de gang tussen het 
Heilig Hart van Maria en de kerkfabriek. De bedoeling is om een erfpacht af te sluiten, zodat de school de mogelijkheid 
krijgt om de kerk om te bouwen tot een multifunctionele ruimte. Er blijft echter ook een kleine gebedsruimte, zodat de 
parochie van het station niet verdwijnt. Het bestuur juicht deze plannen toe, want op deze manier ontstaat er een extra 
ruimte, die ook geschikt is voor andere zaken. Meer valt er op dit ogenblik niet te melden. 
 
 
Raadsleden Koen Kerremans en Leen Janssens: 
 
18.IV. Nieuwjaarzingen 
 
Nieuwjaar zingen op oudjaar. Het is een oude gewoonte in Berlaar.leuk voor de kinderen,maar ook erg gezellig voor vele 
ouders en grootouders. Een dag van ontmoeting,sfeer en verbinding. Groen Berlaar wil deze traditie beschermen. We 
willen er alles aan doen om dit jaarlijks weerkerend gebeuren te versterken.Daarom willen we er in de eerste plaats voor 
zorgen dat onze jonge zangers in een veilige omgeving kunnen rondtrekken van deur tot deur. 
 
• Om deze redenen vraagt Groen Berlaar om op donder 31december zone 30 te willen invoeren in de woonkernen van 

onze gemeente. 
• Tevens vraagt Groen Berlaar voor deze gelegenheid ook meer blauw op straat om de wagenbestuurder meer aan te 

zetten om zich aan de snelheidsbeperking te houden. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de politie verwittigd wordt, er worden extra lichtborden geplaatst, net 
zoals vorig jaar, de gemachtigde opzichters worden gevraagd om mee te helpen. Ook extra blauw op straat is een goed 
idee. De borden ‘opgelet, zingende kinderen’ moeten de weggebruikers attent maken op het feit dat er veel zwakke 
weggebruikers op pad zijn. Zone 30 is niet nodig; het is bovendien juridisch geen eenvoudig verhaal. Er zullen 
voldoende andere maatregelen zijn om de veiligheid te garanderen. 
 
 
Raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen en Liesbeth Ceulemans: 
 
18.V. Aula begraafplaats Hemelshoek veel te klein (Stand van zaken) 
 
- In de gemeenteraad van juni 2013 brachten we dit punt al eens ter sprake. Het blijft een feit dat er veel diensten voor 
burgerlijke begrafenissen plaats vinden in de aula van de begraafplaats. We vroegen toen en dus ook nu opnieuw  

• of de aula al niet groter kan gemaakt worden? (door bijvoorbeeld het werkatelier mee in gebruik te nemen.) 
• of er voor meer en betere parking kan gezorgd worden ? 

Destijds werd er geantwoord dat er nooit nog klachten werden ingediend, maar moet daar steeds op gewacht worden 
vooraleer er constructieve aanpassingen gedaan worden? 
Wat was het resultaat van het toen beloofde onderzoek? 
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Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er inderdaad een aantal begrafenissen per jaar druk bezocht worden. Op 
die ogenblikken zou het misschien nuttig zijn om over een grotere aula te beschikken. Maar hoe groot moet die dan zijn? 
In de privé-sector zijn er mogelijkheden genoeg om aan deze vragen tegemoet te komen. Het beschikbare budget wordt 
beter besteed aan het onderhoud. Er wordt wel bekeken of er nog een paar parkeerplaatsen kunnen worden gecreëerd. 
Een grote parking aanleggen die slechts een paar keer per jaar benut zou worden, is geen goede investering. 
 
 
18.VI. Parkeren en betalen 
 
Sp.a Berlaar was steeds voorstander van een betere controle op het parkeren in onze gemeente, maar sinds het 
parkeerbedrijf hier ijverig bezig is met boetes uitdelen hebben wij toch de indruk dat het alleen maar gaat over 
‘het innen van gelden’. Wij hebben alvast enkele klachten gekregen van mensen die amper enkele minuten bij de 
apotheker of iets langer in het gemeentehuis moesten zijn en die al een boete van € 25,- onder hun ruitenwisser 
vonden? En dit terwijl er heel vele plaatsen vrij waren. Ook iemand die zijn/haar parkeerschijf wel gelegd had, maar als 
oudere per ongeluk een verkeerd uur instelde. € 25,-. 
Was het niet de bedoeling om slechts tijdelijk met zo’n parkeerbedrijf samen te werken? Zo ja, wanneer is de eerste 
controle gebeurd en hoelang gaan we er mee verder? 
Wie bepaalt op welke basis de retributie van € 25? 
Wat is de kosten-batenanalyse? 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de parkeerfirma een aantal keer per week langskomt in wisselende 
beurten. De resultaten zijn er en ook de middenstand is vol lof over dit initiatief. Een boete is niet aangenaam, maar 
hopelijk leert de overtreder uit zijn fouten. 
 
Rudy Nuyens vraagt hoe de retributie wordt bepaald. 
 
Burgemeester Walter Horemans zegt dat dit een afspraak is tussen de gemeente en het parkeerbedrijf. 25 euro is een 
billijk bedrag. 
 
Rudy Nuyens wil weten hoeveel dit opbrengt voor de gemeente. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit niets opbrengt. De maatregel kost niets en brengt niets op; het is een 
nuloperatie. 
 
 
18.VII. Openingsuren Seniorenbeurs 
 
In een tijd waar onze ,vooral jullie, regering mensen aanmaant om op latere leeftijd te blijven werken en vooral niet te 
vroeg op pensioen te gaan, organiseert de gemeente Berlaar een Seniorenbeurs. Op zich zijn wij zeker voorstander van 
zo’n infobeurs, maar wat als je zo’n kranige hardwerkende 60-jarige bent? Waarom kan die beurs niet gewoon later 
open blijven of in een weekend plaatsvinden? 
 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat de openingsuren bepaald werden na een bezoek aan de seniorenbeurs in 
Heist-op-den-Berg. Deze beurs bleef tot 21 uur open, maar uit de evaluatie bleek dat er na 19 uur nog bitter weinig 
bezoekers langskwamen. De seniorenbeurs vormde slechts één van de activiteiten tijdens de week van de senioren. Er 
waren in die periode ook activiteiten na 19 uur, waaraan senioren konden participeren, namelijk een workshop over 
gezond eten en een infosessie over erfenissen. Op de seniorenbeurs zelf waren er inderdaad minder bezoekers vanaf 
17 uur. Uit de analyse van de leeftijdsstructuur van de bezoekers blijkt dat 42,64% boven de 70 jaar oud was. 
 
Rudy Nuyens vraagt waarom bepaalde activiteiten niet tijdens een weekenddag kunnen worden georganiseerd. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat ervaringen uit omliggende gemeenten aanwijzen dat dit niet voor de hand 
ligt. Tijdens een weekend hebben veel mensen andere activiteiten. 
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18.VIII. Brandweerzone 
 
Naar aanleiding van punt 7 in deze gemeenteraad zou sp.a Berlaar graag meer duidelijkheid krijgen over hoeveel de 
brandweer kost per inwoner van Berlaar. Zowel nu als de voorbije jaren? Graag zouden we ook meer klaarheid krijgen 
over het bestuur van de brandweerzone. Kunnen wij als gemeenteraad de notulen/beslissingen van deze zoneraden 
inkijken?  Bestaat er enige vorm van democratische controle? Wie neemt er nu eigenlijk beslissingen en op basis van 
welk draagvlak? Hoe zit het met de waardering van oude kazernes en wat zullen de bijdragen zijn van de gemeenten bij 
de investering in nieuwe kazernes? 
 
Zie toelichting bij punt 7. 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 22.30 uur. 
 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 

_____________________________ 
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