
 
 
 

1 

INHOUDSTAFEL GEMEENTERAAD D.D. 19 APRIL 2016 
 
1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 15 maart 2016 ...................................................................................... 2 

2. Goedkeuring aanpassing inhoud begrip “dagelijks bestuur” overeenkomstig het gemeentedecreet (artikel 43 

§ 2, 9°, 10°, 11°, 12° en artikel 159 § 2, 2e lid) .......................................................................................................... 2 

3. Goedkeuring rooilijn- en innemingsplan Ballaarweg.......................................................................................... 7 

4. Buitenschoolse kinderopvang – goedkeuring wijziging huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst ......... 7 

5. Goedkeuring aanpassing Huishoudelijk Reglement Speelplein Kriebels ........................................................ 8 

6. Goedkeuring subsidiereglement m.b.t. het Avondfeest .................................................................................. 10 

7. IGEMO – kennisname agendapunten van de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging 

IGEMO van 29 april 2016 ........................................................................................................................................... 12 

8. Iverlek – goedkeuring van agendapunten en vaststelling van het mandaat voor algemene vergadering Eandis 

Assets op 29 april 2016 .............................................................................................................................................. 13 

9. BIJKOMENDE PUNTEN ............................................................................................................................................ 15 

9.I. Security bij fuiven. ..................................................................................................................................................... 15 

9.II. P.W.A. BERLAAR- NIJLEN V.Z.W. VERLIESLATEND ? ....................................................................................... 17 

9.III. OPENBAARHEID VAN BESTUUR VER ZOEK IN  BERLAAR ? .......................................................................... 19 

 
 
 



 
 
 

2 

GEMEENTERAAD D.D. 19 APRIL 2016 
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Verontschuldigd: Rudy NUYENS, raadslid 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20 uur. 
 

OPENBARE ZITTING 
 
1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 15 maart 2016 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 15 maart 2016 wordt het verslag met 
eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 
2. Goedkeuring aanpassing inhoud begrip “dagelijks bestuur” overeenkomstig het gemeentedecreet 
(artikel 43 § 2, 9°, 10°, 11°, 12° en artikel 159 § 2, 2e lid) 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 met latere wijzigingen, meer bepaald de artikelen 43, § 2, 
9°, 10°, 11°,12° en 159, § 2 waarbij de bevoegdheid voor het vaststellen van het begrip “dagelijks bestuur” 
exclusief aan de gemeenteraad wordt toegewezen;  
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding van 
sommige bepalingen van het Gemeentedecreet en ter uitvoering van de artikelen 160 en 179 van het 
Gemeentedecreet waardoor artikel 57 in werking treedt; 
 
Gelet op de rondzendbrief ABB 2006/19 van 1 december 2006, meer bepaald aandachtspunt 4.6 voor de 
definiëring van het begrip dagelijks bestuur; 
 
Gelet op  

- de wet van 29.07.1991, betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; 
- de wet van 11.04.1994 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
- het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en 

gemeenten; 
- de wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen; 
- het KB van 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 

leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen; 
- het KB van 26.09.1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten 

en van de concessies voor openbare werken en bijlage “Algemene aannemingsvoorwaarden voor 
de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de 
concessies voor openbare werken” en latere wijzigingen; 

 
Overwegende dat de gemeenteraad moet vaststellen 

- wat onder het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 159 van het Gemeentedecreet moet 
worden verstaan (GD , art. 43 § 2, 9°); 
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- welke opdrachten voor werken, leveringen en diensten kunnen beschouwd worden als opdrachten 
van dagelijks bestuur (GD , art. 43 § 2, 10° en art. 57, §3, 5°); 

temeer omdat een dergelijke beslissing invloed heeft op meerdere belangrijke elementen van de 
administratieve organisatie van de gemeente, met name : 

- de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen 
(art. 43, § 2, 10° en art. 57, § 3, 5°, GD); 

 
Overwegende dat het college van Burgemeester en Schepenen, in uitvoering van het Gemeentedecreet 
(art. 57, § 3, 4°, 5°, 6°) bevoegd is voor  

- het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten; 
- de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden voor overheidsopdrachten als het gaat 

om een opdracht van dagelijks bestuur; 
- de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als de 

opdracht nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen en de gemeenteraad de wijze van 
gunning en de voorwaarden niet zelf heeft vastgesteld; 

 
Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het Algemeen Reglement op de 
Gemeentelijke Comptabiliteit, meer bepaald artikel 1 voor de definiëring van de gehanteerde begrippen 
gewone en buitengewone dienst; 
 
Overwegende dat een definiëring van het begrip dagelijks bestuur op maat van de eigen organisatie de 
bevoegdheidsverdeling binnen het bestuur duidelijk afbakent; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 18 september 2007 (punt 6) houdende vaststelling inhoud begrip “dagelijks 
bestuur” overeenkomstig het gemeentedecreet (artikel 43 § 2, 9°, 10°, 11°, 12° en artikel 159 § 2, 2de lid); 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 2 juli 2012 (punt 8) houdende aanpassing inhoud begrip “dagelijks bestuur” 
overeenkomstig het gemeentedecreet (artikel 43 § 2, 9°, 10°, 11°, 12° en artikel 159 § 2, 2e lid) 
 
Overwegende dat, door het wegvallen van het artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet, de bevoegdheid 
tot wijzigingen ten gevolge van meerwerken onder de “uitvoering van de opdracht” valt. De bevoegdheid 
tot het voeren van de procedure, de gunning en de uitvoering van de opdracht komt toe aan het 
schepencollege (art. 57 § 3, 4°). Aan deze toegewezen bevoegdheid van het schepencollege mag de 
gemeenteraad niet tornen via de vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” (zie memorie van 
toelichting bij art. 43 GD) 
Overwegende dat in de memorie van toelichting bovendien bij artikel 160 GD staat dat dit samen moet 
gelezen worden met art. 7 en 8 van het KB van 26 september 1996. Volgens artikel 7 kan het bestuur een 
overheidsopdracht wijzigen zolang men het voorwerp van de opdracht niet wijzigt. Nochtans zegt artikel 8 
dat van de essentiële bepalingen en voorwaarden slechts kan worden afgeweken bij een gemotiveerde 
beslissing van de aanbestedende overheid. Dit wil zeggen dat dergelijke wijzigingen enkel kunnen worden 
goedgekeurd door het bestuursorgaan dat het bestek en de voorwaarden heeft vastgesteld; 
 

BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 7 nee-stemmen 
 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Willy Beullens, Suzy Put, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
 
Nee-stemmen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Dirk Aras, Swa De Bakker, John Steurs, Koen 
Kerremans, Leen Janssens 
 
Dirk Aras vindt dat dit om een ingrijpende beslissing gaat. Bij het begin van de legislatuur werd het besluit 
‘dagelijks bestuur’ meerderheid tegen oppositie goedgekeurd. Sindsdien is het al een paar maal aan de 
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gemeenteraad voorgelegd met telkens een ruimere delegatie naar het college. Dat is nu ook het geval met 
als gevolg dat de raadsleden, en zeker de raadsleden van de oppositie, er telkens op achteruit gaan. Sinds 
het gemeentedecreet en de BBC zijn er al niet veel dossiers meer die op de gemeenteraad komen. 
Raadsleden moeten de dossiers zelf opvragen, anders weten ze niets meer. Het delegeren van 
bevoegdheden betekent eigenlijk het uithollen van het mandaat van de gemeenteraad. Het 
gemeentedecreet en de BBC komen vooral tegemoet aan de behoeften van het bestuur, niet van de raad. 
Dat tekent zich bijvoorbeeld dit jaar duidelijk af. Er worden nog slechts bitter weinig punten behandeld 
tijdens een gemeenteraad, gemiddeld vijf tot zeven. Dat is bedenkelijk en wordt nog versterkt door de 
manier waarop het bestuur omgaat met de oppositie. Raadscommissies fungeren als 
mededelingscommissies. Zo werd bijvoorbeeld tijdens de laatste commissie openbare werken een stand 
van zaken over het NAC gevraagd door Groen, meer bepaald over bepaalde wijzigingen. Maar die kan de 
commissie blijkbaar pas inzien nadat het college er een beslissing over heeft genomen. Dat gaat dus niet 
over beleidsvoorbereiding, maar over louter meedelen. Andere commissies, bijvoorbeeld de 
verkeerscommissie, zijn al heel lang niet meer georganiseerd. Ook over de oprichting van de landbouwraad 
was een debat blijkbaar niet mogelijk. Daarnaast zijn de suggesties die in de loop van de voorbije maanden 
‘meegenomen’ zijn en waardoor een stemming ontweken werd legio. Net zoals vorige keer heeft Dirk Aras 
moeite met het overdragen van deze beslissingsbevoegdheid, waarbij de marge zo ruim mogelijk wordt 
genomen. Hij vindt dit een verarming, een verkeerd signaal in tijden waarin het voor de raad al moeilijk is 
om een gedegen debat te voeren. De gemeenteraad zou arm zijn zonder de oppositie. 
 
Koen Kerremans sluit zich hierbij aan. Hij vraagt zich af hoeveel aanpassingen er nog te verwachten zijn, 
waardoor de rol van de raad telkens meer wordt beknot. Vorig jaar heeft de oppositie even de illusie 
gekoesterd dat ze betrokken zou worden bij dossiers en dat er rekening zou worden gehouden met haar 
opmerkingen, maar nu voelt ze zich teruggefloten. Wat de werking van de commissies betreft, is het niet 
mogelijk om die in te plannen voor elke gemeenteraad, maar de frequentie van de commissies is veel te 
laag en de inzage in dossiers is hier en daar serieus beknot. Koen Kerremans vraagt zich af hoe het zit met 
de terugkoppeling van de bevoegdheden die gedelegeerd worden. Die is slechts bij één onderdeel voorzien. 
Hij wil eveneens weten waarop het drempelbedrag van 25.000 euro gestoeld is. Is dat weinig of veel? Wat 
als er geen looptijd vermeld wordt? Is er dan geen einddatum? De gemeenteraad heeft hierover dus geen 
controle meer. De mogelijkheid om debat te voeren en unaniem gedragen beslissingen te nemen verdwijnt 
op deze manier. 
 
Ronny Van Thienen vraagt zich eveneens af wat nog de functie van de gemeenteraad is, behalve het 
bevestigen van mandatarissen die naar vergaderingen van intercommunales moeten gaan. De rest wordt 
beslist door het college dat slechts uit zeven personen bestaat. Ook de mandatarissen van de meerderheid 
blijven op deze manier in de kou staan. Het is niet meer mogelijk om discussie te voeren, ernstige debatten 
worden niet meer gehouden, de commissies zijn infocommissies geworden. Er wordt de raadsleden op het 
hart gedrukt dat de toelichtingen die er verschaft worden vertrouwelijk zijn, maar via via vernemen ze dan 
dat bepaalde leden van het college deze informatie al wel in de openbaarheid brengen. 
 
Swa De Bakker wil dit punt graag koppelen aan het derde bijkomende punt over openbaarheid van bestuur. 
Hij vindt het overbodig dat hij een schriftelijke aanvraag moet doen om een afschrift van een verslag te 
krijgen. In het laatste college werden er een aantal verslagen van het managementteam goedgekeurd. 
Waarom kunnen deze dan niet meteen op het extranet worden gezet?  
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er bij het opstellen van het besluit dagelijks bestuur 
rekening wordt gehouden met wat de decreetgever bepaald heeft en wat er gangbaar is in andere 
gemeenten. Het doel ervan is vooral op een vlotte manier kunnen werken. Wat de commissiewerking 
betreft, kan de frequentie zeker opgedreven worden. Hij moedigt de voorzitters van de commissies aan om 
het inhoudelijke debat te voeden. Specifiek voor het NAC dwingt de concurrentiedialoog ons in een 
bepaald keurslijf, wat soms tot frustratie kan leiden, zelfs bij een aantal leden van het college, omdat de 
informatie inderdaad binnenskamers moet worden gehouden. Er zijn nu drie uitgewerkte voorstellen, de 
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keuze is nog niet gemaakt, het bestek is pas goedgekeurd en verstuurd. Indien er daadwerkelijk informatie 
werd verspreid buiten de commissie om, is dit voorbarig en betreurenswaardig. 
 
Dirk Aras merkt op dat de oppositie de discretie die door het college werd gevraagd ook heeft 
gerespecteerd. Dat is een duidelijk bewijs dat er met deze oppositie gesproken kan worden. 
 
Burgemeester Walter Horemans doet een oproep naar de voorzitters van de commissies om deze levendig 
te houden. Dat is niet altijd eenvoudig, bijvoorbeeld bij de commissie intergemeentelijke samenwerking. 
Maar net deze commissie moet het bestuur verplicht organiseren. 
 
Dirk Aras weerlegt dit. De werking van deze commissie mag net zo goed geïntegreerd worden in andere 
commissies. Hij suggereert om de volledige commissiewerking eens tegen het licht te houden. 
 
Burgemeester Walter Horemans vindt dit een goed voorstel. Hij zal de fractieleiders uitnodigen om 
hierover van gedachten te wisselen, zodat de betrokkenheid van de raadsleden groter wordt. Het is wel 
degelijk de bedoeling dat projecten zoals het NAC gedragen worden door de volledige gemeenteraad. Het 
is een gemeenschappelijk project, waarin ieder zich goed moet voelen. Een volgende verkeerscommissie 
staat nu in de steigers. Het heeft echter geen zin om deze commissie te organiseren wanneer er niet 
voldoende agendapunten zijn. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt op de opmerking van Swa De Bakker over openbaarheid van 
bestuur. Hij licht toe dat het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad een verschil maakt tussen 
inzage en een afschrift van een document krijgen. Bij inzage moet er een afspraak worden gemaakt met de 
administratie over het tijdstip van langskomen en eventueel bijkomende inlichtingen krijgen. Bij een vraag 
om een afschrift moet er een formulier worden ingevuld. Deze bepalingen werden bij het begin van de 
legislatuur door de gemeenteraad goedgekeurd. Dit reglement zal binnenkort deels herschreven moeten 
worden naar aanleiding van de invoer van de nieuwe werkwijze van agenderen. Dit systeem draait nu proef 
binnen het college en werd Atrium gedoopt. Zodra dit ook wordt uitgerold naar de gemeenteraad, zullen 
de bijlagen bij de beslissingen van het college ook voor de raadsleden oproepbaar zijn. Zoals al eerder 
toegelicht, maakt het decreet een duidelijk onderscheid tussen het beleid bepalen, wat toekomt aan de 
gemeenteraad, en het uitvoeren ervan. Dat situeert zich op het niveau van de administratie. Het 
managementteam is een ambtelijke vergadering, waarbij het gaat om het uitvoeren van het beleid. Dat is 
meteen de reden waarom de verslagen van het managementteam niet op het extranet geplaatst worden. 
Maar zoals daarnet al gezegd, komt deze materie opnieuw aan bod bij de uitrol van Atrium. 
 
Artur Issaev merkt op dat de commissie openbare werken gedurende de afgelopen acht maanden viermaal 
is samengeroepen. Dat betekent een frequentie van één commissie per twee maanden. Telkens stond de 
bespreking van het NAC op de agenda, naast de andere lopende projecten. Hij stelt wel vast dat er weinig 
vragen worden gesteld. Raadsleden hebben steeds de mogelijkheid om een mail te sturen naar de 
voorzitter van de commissie. Daar wordt amper gebruik van gemaakt. 
 
Dirk Aras repliceert dat dit niet de essentie van de problematiek is. Het NAC stond inderdaad op de agenda 
van de commissie en er waren vragen omtrent beleidsvoorbereidende aspecten van het NAC. Maar het 
antwoord luidde dat deze pas konden worden ingezien nadat ze besproken en beslist waren door het 
college. Dan is er geen beleidsvoorbereiding meer, want dan is de beslissing reeds genomen. Een 
commissie heeft expliciet als bedoeling om voor te bereiden wat er op de gemeenteraad beslist moet 
worden. Na een commissievergadering is er soms een advies, maar alleszins nog geen beleidsbeslissing. Het 
grote gebrek is dat er geen kans wordt gelaten om een bijdrage te leveren tot die beslissing. 
 
Leen Janssens voegt hieraan toe dat bepaalde beslissingen van de verkeerscommissie nog steeds niet zijn 
uitgevoerd. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat deze nu stelselmatig worden opgevolgd. 
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Ronny Van Thienen stelt dat het jaren geleden reeds gevraagd is om tijdens een verkeerscommissie 
systematisch de punten te overlopen en vast te stellen wat de stand van zaken is. Maar er bestaat zelfs nog 
geen lijstje van de openstaande punten. 
 
Schepen Suzy Put gaat hier niet mee akkoord. Het is de gangbare praktijk om als tweede punt op de agenda 
de openstaande punten telkens te overlopen. 
 
Dirk Aras herneemt zijn opmerking dat de gemeenteraad arm zou zijn zonder de oppositie. Hij zet zijn 
bewering kracht bij door de zitting van de gemeenteraad te verlaten en in het publieke gedeelte plaats te 
nemen. 
 
Lies Ceulemans, Ronny Van Thienen, Swa De Bakker, John Steurs, Koen Kerremans en Leen Janssens volgen 
het voorbeeld van Dirk Aras, verlaten de zitting van de gemeenteraad en nemen plaats in het publieke 
gedeelte. 
 
Artikel 1 
 
De raadsbeslissing d.d.2 juli 2012 (punt 8) houdende aanpassing inhoud begrip “dagelijks bestuur” 
overeenkomstig het gemeentedecreet (artikel 43 § 2, 9°, 10°, 11°, 12° en artikel 159 § 2, 2e lid) wordt 
opgeheven. 
 
Artikel 2 
 
De inhoud van het begrip “dagelijks bestuur” wordt als volgt vastgesteld: 
 

1. alle beheersdaden die een verbintenis inhouden waarvan de financiële impact is voorzien op het 
exploitatiebudget en de uitgave over de totale looptijd van de verbintenis 25.000 euro (exclusief 
btw) niet overschrijdt; indien de looptijd van de verbintenis niet expliciet is vastgelegd, wordt de 
waarde van de verbintenis berekend op basis van een looptijd van 4 kalenderjaren. 

 
2. alle beheersdaden waarvan de financiële impact is voorzien op het investeringsbudget  en het 

bedrag van 25.000 euro (exclusief btw) niet overschrijdt. 
 

3. alle beheersdaden zonder financiële impact die niet expliciet aan de bevoegdheid van de 
gemeenteraad behoren. 

 
4. de bevoegdheid om in gevallen van dringende spoed die voortvloeien uit niet te voorziene 

omstandigheden de gunningswijze en –voorwaarden van overheidsopdrachten vast te stellen en 
overeenkomsten in het algemeen af te sluiten mits daarvan in de eerstvolgende vergadering van de 
gemeenteraad akte wordt genomen, ongeacht of er wel of geen krediet is voorzien. 

 
5. daden van beschikking over roerende goederen van de gemeente voor zover het gaat om verkoop 

van buitendienstgestelde uitrusting en materieel en van gevonden voorwerpen die niet aan de 
rechtmatige eigenaar kunnen terugbezorgd worden. 

6. daden van beschikking over onroerende goederen van de gemeente waarvan de financiële impact 
is voorzien op het investeringsbudget  en het bedrag van 25.000 euro (exclusief btw) niet 
overschrijdt. 
 

7. het toekennen, eventueel verdelen en het controleren van gewone en buitengewone toelagen met 
een waarde tot 5.500 euro en de controle over alle andere toelagen 
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8. het toestaan of wijzigen van begraafplaatsconcessies. 

9. tijdelijk ter beschikking stellen van lokalen en/of terreinen voor maximaal 1 jaar voor een waarde 
tot en met het bedrag bepaald in artikel 1 van dit besluit. 

 
3. Goedkeuring rooilijn- en innemingsplan Ballaarweg 
 
Gelet op de geplande aanleg van een gescheiden rioleringstelsel en de heraanleg van de Pastorijstraat, 
kerkomgeving en Ballaarweg; 
 
Overwegende dat de Ballaarweg een private weg met openbaar karakter is; 
 
Overwegende dat voor de aanleg van het gescheiden rioleringstelsel en een voldoende uitgeruste en veilige 
weg de nodige grond door de gemeente verworven moet worden; 
 
Gelet op het rooilijn- en innemingsplan Ballaarweg (innemingen 1 t.e.m. 6) van 15 april 2016, waarop de in 
te nemen gronden geel ingekleurd werden, opgesteld door studiebureel Arcadis Belgium nv, Posthofbrug 
12, 2600 Berchem; 
 
Overwegende dat de onteigening gebeurt voor openbaar nut, met name inlijving in de openbare wegenis 
zodat het mogelijk wordt om een veilige wegenis aan te leggen met de nodige nutsvoorzieningen; 
 
Overwegende dat op basis van het plan in eerste instantie zal gestreefd worden om de verwerving van de 
gronden in der minne te regelen; 
 
Gelet op de wet van 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten inzake 
onteigening ten algemene nutte; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 – Het rooilijn- en innemingsplan Ballaarweg (innemingen 1 t.e.m. 6) van 15 april 2016, voor de 
aanleg van een gescheiden rioleringstelsel en een voldoende uitgeruste en veilige weg, opgesteld door 
studiebureel Arcadis Belgium nv, Posthofbrug 12, 2600 Berchem, wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2 – Het schepencollege wordt belast met het uitvoeren van de grondverwerving. 
 
4. Buitenschoolse kinderopvang – goedkeuring wijziging huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d.  24 februari 2015 (punt 8) houdende wijziging huishoudelijk reglement; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 24 februari 2015 (punt 9) houdende de invoering van de schriftelijke 
overeenkomst;  
 
Overwegende dat door de verhuis naar een nieuwe locatie het huishoudelijk reglement en de schriftelijke 
overeenkomst moeten aangepast worden; 
 
Gelet op het voorgelegde aldus gewijzigde huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst voor de 
buitenschoolse kinderopvang; 
 
Na beraadslaging; 
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BESLUIT EENPARIG 
 
Enig artikel 
 
Keurt het voorgelegde gewijzigde huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst voor de 
buitenschoolse kinderopvang goed met ingang vanaf 4 juli 2016. 
 
5. Goedkeuring aanpassing Huishoudelijk Reglement Speelplein Kriebels 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het raadsbesluit van 21/4/2015 (punt 7) houdende het goedgekeurd huishoudelijk reglement van 
Speelpleinwerking Kriebels; 
 
Gelet op het gewijzigd ontwerp van huishoudelijk reglement, opgemaakt door de dienst Vrije Tijd; 
 
Gelet op het feit dat de opvang van kinderen voor en na de openingsuren van het speelplein door de 
Buitenschoolse Kinderopvang gebeurt.; 
 
Overwegende dat de Buitenschoolse Kinderopvang verhuist naar verder gelegen lokalen; 
 
Overwegende dat het raadzaam is om de groep kinderen die van de opvang naar het speelplein moeten 
stappen zo klein mogelijk te houden; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Enig artikel 
 
Keurt het voorgelegde huishoudelijk reglement voor speelplein Kriebels goed met ingang van heden: 
 
Huishoudelijk reglement  
Speelpleinwerking Kriebels  
 
De organisatie  
A. De speelpleinwerking wordt georganiseerd door de Gemeente Berlaar in samenwerking met de 
stuurgroep Speelpleinwerking Kriebels. Deze stuurgroep is gegroeid uit een samenwerkingsverband tussen 
Kinderland VZW en de gemeente Berlaar.  
B. De pleinleiding staat in voor de dagelijkse organisatie van de speelpleinwerking. Dat betekent dat zij 
dagelijks de diverse taken (onthaal, middagtoezicht, opbergen materiaal, … ) verdeelt, het team monitoren 
motiveert en superviseert wat betreft activiteitenaanbod en diverse verantwoordelijkheden zoals de 
fysieke en morele veiligheid van kinderen, de materiële verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid 
voor de goede naam van de speelpleinwerking…  
De pleinleiding stelt vooraf weekthema’s op, bereidt een groot spel voor en begeleidt de kinderen en 
monitoren op uitstappen. Ze voorziet elke avond een avondvergadering en een voorbereidingsmoment 
voor de volgende dag. Ze werkt in een vrijwilligersstatuut en ontvangt hiervoor een (forfaitaire) 
kostenvergoeding.  
C. De coördinator organiseert wekelijks een onthaalmoment voor de monitoren in de vorm van een 
maandagmorgenvergadering waar werking en organisatie worden toegelicht. Hij/zij stelt planningen en 
reglementen op, maakt afspraken en kijkt erop toe dat deze worden nageleefd. De coördinator overziet het 
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hele gebeuren, zorgt er voor dat ook de weekoverschrijdende activiteiten tot een goed einde worden 
gebracht.  
D. De begeleiding van de kinderen zal gebeuren door monitoren, die werken in een vrijwilligersstatuut en 
hiervoor een (forfaitaire) kostenvergoeding ontvangen.  
 
De deelnemers  
A. De speelpleinwerking richt zich naar alle kinderen tussen 5 tot 15 jaar. De kinderen tussen de 5 en 15 
jaar worden ingedeeld in 5 leeftijdsgroepen op basis van hun geboortedatum. Indien kinderen, omwille van 
mentale of fysieke beperkingen, beter passen in een leeftijdscategorie lager kan dit besproken worden met 
de coördinator.  
B. Wanneer de deelnemers van het speelplein meermaals storend gedrag vertonen, zowel verbaal als 
fysiek, kan de coördinator in overleg met de verantwoordelijke van de dienst Vrije Tijd van de gemeente 
Berlaar een schorsing van de deelnemer voor een bepaalde periode uitspreken.  
 
Periode  
A. De speelpleinwerking heeft elke weekdag tijdens de periode van 8 weken in juli en augustus plaats. 
Inschrijven kan van 8u30 tot 9u30 en van 13u00 tot 13u30.  
B. De kinderen kunnen opgehaald worden ’s middags tussen 11u50 en 12u00 en ’s avonds tussen 16u00 en 
17u00 tijdens het vrij spel. We vragen om deze uren te respecteren. Kinderen afhalen tijdens de activiteiten 
kan bij uitzondering en moet ’s morgens bij het inschrijven gemeld worden. Er kan niet gegarandeerd 
worden dat alle kinderen op elk moment op het speelterrein zijn. Sommige activiteiten kunnen doorgaan in 
het bos, ‘t stapveld, of in één van de binnenlocaties. Ook het maken van een tocht behoort tot de 
mogelijkheden.  
C. De coördinator behoudt zich het recht voor om in overleg met de verantwoordelijke van de dienst Vrije 
Tijd van de gemeente de werkingsperiode op te schorten voor een bepaalde periode. Dit kan bij gebrek aan 
voldoende monitoren en in geval van afbrekend en negatief gedrag bij één van de deelneem(st)ers.  
 
Infrastructuur  
A. De werking gaat door op het speelterrein, met uitgebreide spelconstructies, aangepast aan alle 
leeftijden, gelegen aan de Ballaarweg 1a.  
Bij slecht weer wordt de werking verplaatst naar:  
* enkele binnenlocaties van de Kinderland VZW;  
* de sporthal na toestemming van de sportfunctionaris.  
Uitstappen naar de markt, het bos, of een andere locatie zijn steeds mogelijk, mits toestemming van de 
pleinleiding of coördinator en de verantwoordelijke van de dienst Vrije Tijd.  
B. Bij verplaatsingen kan het speelplein gebruik maken van het busje van de buitenschoolse kinderopvang. 
Bij de daguitstappen op donderdag en de zwembeurten op woensdag wordt er een grote bus ingelegd.  
C. Er is voldoende spel- en sportmateriaal voorhanden. Dat wordt centraal bewaard in het materialenlokaal 
op het speelplein.  
 
Rechten en plichten van de deelnemers  
De deelnemende kinderen hebben het recht op een speelse, sportieve en creatieve begeleiding door 
monitoren.  
De kinderen dienen ingeschreven te worden in het inschrijflokaal en daarvoor het gepaste bedrag of een 
geldige 10-beurtenkaart bij zich te hebben. Indien er speciale wensen zijn (vb: vroeger opgehaald worden) 
moet dit bij de inschrijving gemeld worden.  
De kinderen dienen zich te schikken naar de richtlijnen hun opgelegd door de monitoren, de pleinleiding en 
de coördinator. Op en buiten de terreinen gelden een aantal afspraken die geregeld zullen kenbaar 
gemaakt worden.  
 
Beschadigingen  
Beschadigingen die veroorzaakt worden door vandalisme zullen hersteld worden op kosten van de ouders 
van de deelnemer die aansprakelijk is.  
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Ziekte, ongeval en verzekeringen  
A. Op de website van de gemeente dient elke ouder zijn kind(eren) vooraf te registreren en de relevante 
medische gegevens aan te vullen. De medische fiches zullen bewaard worden op de dienst Vrije Tijd. De 
pleinleiding en coördinator beschikken eveneens over deze gegevens. De medische gegevens kunnen ook 
persoonlijk bij de dienst Vrije Tijd van de gemeente besproken worden.  
Het is de monitoren verboden deze informatie aan anderen door te spelen dan de verpleegkundige of de 
arts die het kind behandelt.  
B. Ongeval of ziekte moet door de monitoren onmiddellijk gemeld worden aan de pleinleiding. De 
verantwoordelijke laat indien nodig het kind behandelen door een geneesheer. De ouders worden 
verwittigd bij een ernstig ongeval of ziekte van hun kind. In de mate van het mogelijke zal er rekening 
gehouden worden met de huisarts die de ouders opgeven via de medische fiche.  
C. In het monitorenlokaal is een EHBO-koffer aanwezig. Bij verplaatsingen is er voor elke groep een 
eenvoudige EHBO-tas voorzien om mee te nemen.  
D. Alle deelnemers aan activiteiten zijn tijdens de speelpleinwerking verzekerd, zowel voor burgerlijke 
aansprakelijkheid als voor lichamelijke ongevallen (polisnr. C-11/1529.562/00-B)  
E. De gemeente voorziet eveneens een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (polisnr. C-
11/3001.737/00-B) en lichamelijke ongevallen (polisnr. 6061 560) voor monitoren in het vrijwilligersstatuut.  
 
Maaltijden  
De kinderen brengen eigen boterhammen en drankjes of drinkbeker mee. Kinderen kunnen een gratis 
beker soep krijgen. Tijdens de middag is er voldoende toezicht voorzien. Alle kinderen krijgen als vieruurtje 
water en een versnapering. Die verschilt van dag tot dag en kan een koek, een stuk fruit of een ijsje zijn.  
Op het speelplein is er een drankfontein voorzien waartoe de kinderen steeds toegang hebben. Bij warm 
weer zullen er tijdens de activiteiten voldoende drankpauzes worden ingelast door de monitoren.  
 
Tarief  
Het tarief is vastgesteld in het geldende retributiereglement op het gebruik van Speelplein Kriebels.  
Het tarief van de uitstappen wordt jaarlijks door het college van burgemeester en schepenen bepaald.  
Bij de uitstappen op woensdag en donderdag wordt de dagprijs aangerekend plus de kosten voor de uitstap 
die vermeld staan in de zomerbrochure. 
De ouders of hun kinderen betalen per deelnemingsdag. Dat kan contant bij de start van de dag of de 
namiddag. Ouders kunnen ook een 10-beurtenkaart kopen aan het onthaal van het gemeentehuis. Als het 
kind naar het speelplein komt wordt de waarde van de deelname op de kaart in mindering gebracht. Deze 
kaarten staan op familienaam en kunnen niet gebruikt worden voor uitstappen.  
 
Beeldmateriaal  
Bij iedere inschrijving verklaart de ouder zich akkoord dat er beeldmateriaal gemaakt kan worden van 
zijn/haar zoon of dochter. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor publiciteit via één van de 
gemeentelijke kanalen.  
Als de ouder dit niet wenst dient hij dat voor aanvang van de deelname uitdrukkelijk aan de pleinleiding of 
de dienst Vrije Tijd van de gemeente te melden.  
 
Reglement  
Ouders en gebruikers hebben altijd recht op inzage in dit huishoudelijk reglement. Dit kan worden 
opgevraagd aan het inschrijflokaal, op de gemeentelijke dienst Vrije Tijd (Markt 3) en de website van de 
gemeente Berlaar www.berlaar.be. 
 
 
6. Goedkeuring subsidiereglement m.b.t. het Avondfeest 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
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Gelet op het subsidiereglement op het toekennen van subsidies m.b.t. het Avondfeest, goedgekeurd door 
de gemeenteraad d.d. 15 mei 2007 (punt 16); 
 
Gelet op punt 3 uit het verslag van de werkgroep Avondfeest d.d. 14 februari 2016, goedgekeurd in 
collegiale zitting d.d. 24 maart 2016 (punt 2); 
 
Overwegende dat een aanpassing op gebied van het aantal winnende deelnemende verenigingen 
aangewezen is; 
 
Overwegende dat het eveneens aangewezen is een beschrijving van de jury, die de winnaars aanduiden,  te 
geven; 
 
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
Keurt onderstaand aangepast subsidiereglement goed. 
 

SUBSIDIEREGLEMENT 

OP HET TOEKENNEN VAN SUBSIDIES M.B.T. HET AVONDFEEST. 

 
1. Soorten en bedragen van subsidies. 
 
Voor alle Berlaarse verenigingen die deelnemen aan het Avondfeest :                 80 
euro 
Voor de deelnemende Berlaarse verenigingen met de beste attractie (criteria zie punt 2) :             130 
euro 
Voor de deelnemers (demonstranten) oude beroepen :                  80 euro 
 
2. Vaststelling criteria voor de twee beste deelnemende verenigingen (2 winnaars). 
 
Om de subsidie van beste attractie in ontvangst te kunnen nemen, moet men voldoen aan volgende 
voorwaarden en wordt er beoordeeld op basis van o.a. : 
 

• de nodige creativiteit en originaliteit  
• afvalarm bewust tewerk te gaan in zijn stand 
• een extra aspect voor kinderen in zijn stand verwerken. 

 
Een jury, bestaande uit de schepenen van cultuur, jeugd, sport, feestelijkheden en lokale economie, beslist 
op de dag van het Avondfeest wie voldoet aan deze criteria en zal de twee winnaars bekend maken. 
 
Een demonstrant van oude ambachten komt niet in aanmerking voor de prijs van beste attractie. 
 
3. Frequentie toekenning. 
 
De subsidies m.b.t. het Avondfeest worden jaarlijks uitgereikt. Er worden tijdens het Avondfeest 
deelnemerskaarten uitgedeeld aan elke deelnemende vereniging en aan elke demonstrant van oude 
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ambachten. Deze dienen op een bepaalde datum, die vermeld staat op de betreffende deelnemerskaart, 
toe te komen bij het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 2590 Berlaar. Deze subsidie kan 
slechts éénmaal genoten worden per overkoepelende deelnemende vereniging ongeacht het aantal 
standen. 
 
4. Afhandeling van de dossiers en uitbetaling. 
  
De gemeentelijke coördinator van het Avondfeest onderzoekt alle dossiers en stelt een lijst samen voor 31 
augustus. Elke vereniging/demonstrant oude ambachten wordt in kennis gesteld van zijn/haar subsidie. 
 
De subsidies zullen aan de betrokkenen worden uitbetaald via overschrijving op het door hen opgegeven 
bankrekeningnummer. Dit rekeningnummer dient op naam te staan van de vereniging/demonstrant oude 
ambachten en op het aanvraagformulier ingevuld te worden. 
Om misverstanden en misbruiken te verhinderen, zullen andere, mogelijke uitbetalingswijzen niet worden 
toegestaan. 
De uitbetaling zal gebeuren uiterlijk op 31 december van het lopende jaar. 
 
Artikel 2 
Het subsidiereglement m.b.t. het Avondfeest gaat in werking vanaf 1 juni 2016. 
 
7. IGEMO – kennisname agendapunten van de algemene vergadering van de intergemeentelijke 
vereniging IGEMO van 29 april 2016 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking; 
 
Gelet op de omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen, betreffende de 
toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Overwegende dat ingevolge artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke 
Samenwerking, de agenda van de algemene vergadering door de vennoten moet worden voorgelegd aan 
hun respectieve raden; 
 
Gelet op de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO, vastgesteld door de algemene 
vergadering op 2 juni 1973, zoals gewijzigd op 19 juni 1978, 26 mei 1981, 24 juni 1988, 3 mei 1991, 29 
oktober 1993, 26 maart 1999, 29 juni 2001, 21 juni 2002, 26 april 2003, 5 december 2003, 25 juni 2004, 22 
juni 2007, 26 juni 2009, 28 juni 2013 en 20 juni 2014; 
 
Gelet op de agenda van de algemene vergadering van de intergemeentelijke verenging IGEMO op 29 april 
2016: 

1. Aanduiding stemopnemers 
2. Kennisgeving activiteitenverslag 2015 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van 

het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) [GVAV1600001] 
3. Goedkeuring jaarrekening 2015 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het 

gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 
• Balans, resultatenrekening en toelichting [GVAV1600002] 
• Jaarverslag van de Raad van Bestuur [GVAV1600003] 
• Verslag van de revisor [GVAV1600004] 
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4. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en revisor van de intergemeentelijke vereniging voor 
ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 

5. Volmacht aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 
6. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 29 april 2016 van de 

intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 

Gelet op het document GVAV1600001, houdende het activiteitenverslag voor het jaar 2015 van de 
intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO), zoals 
vastgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in zitting van 25 maart 
2016; 
 
Gelet op document GVAV1600002, houdende de balans, de resultatenrekening en de toelichting bij de 
jaarrekening voor het jaar 2015 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest 
Mechelen en omgeving (IGEMO), zoals opgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke 
vereniging IGEMO in zitting van 25 maart 2016; 
 
Gelet op document GVAV1600003, houdende het jaarverslag van de raad van bestuur voor het jaar 2015 
van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO), 
zoals vastgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging 
 
Gelet op document GVAV1600004, houdende het verslag van de commissaris-revisor; 
 
Gelet op de voorstellen betreffende de agendapunten van de algemene vergadering van 29 april 2016, 
zoals geformuleerd door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in vergadering 
van 18 december 2015; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van 29 april 2016 en verleent 
haar afgevaardigde(n) het mandaat in te stemmen met de voorstellen van de raad van bestuur van IGEMO 
van de algemene vergadering. 
 
Artikel 2 
 
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IGEMO. 
 
8. Iverlek – goedkeuring van agendapunten en vaststelling van het mandaat voor algemene vergadering 
Eandis Assets op 29 april 2016 
 
Context en motivering 
 
De gemeente is voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas als deelnemer van de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek betrokken bij de fusieoperatie in “Eandis Assets” waartoe de 
algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas in december 
2015 hebben beslist. 
 
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 11 maart 2016 opgeroepen om deel te nemen aan de 
algemene vergadering tevens jaarvergaderingen van Iverlek en Eandis Assets die op 29 april 2016 
plaatshebben in De Montil, Moortelstraat 8 te 1790 Affligem. 
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Overeenkomstig artikel 704 van het vennootschappenwetboek worden bij een fusie de jaarrekeningen van 
de gefusioneerde vennootschappen met betrekking tot het vorig boekjaar opgesteld door het 
bestuursorgaan van die (individuele) vennootschappen en onderworpen aan de goedkeuring van de 
jaarvergadering van de overnemend vennootschap (Eandis Assets). 
 
De financieringsvereniging uit de elektriciteits- en gassector zijn op grond van artikel 10 van het voorliggend 
ontwerp van het wijzigingsdecreet houdende de intergemeentelijke samenwerking geïnteresseerd om toe 
te treden tot Eandis Assets als “publiekrechtelijke deelnemer” en een kapitaalinbreng te realiseren, onder 
de opschortende voorwaarde van voormelde decreetswijziging en mits bekrachtiging door hun algemene 
vergaderingen. 
 
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 
juli 201, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de 
agendapunten van de algemene vergadering. 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek van 29 april 2016: 

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2015 
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 (balans, resultatenrekening, 

winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en 

de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2015 
4. Statutaire benoemingen 
5. Statutaire mededelingen 

Artikel 2 
 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Eandis Assets van 29 april 2016: 

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissarissen over het boekjaar 2015 van de 
gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, Iverka, 
Iverlek en Sibelgas 

2. Goedkeuring van de jaarrekeningen van de gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest 
(Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas afgesloten op 31 december 2015 
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 
overeenkomstig artikel 704 van het vennootschappenwetboek 

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en 
de commissarissen met betrekking tot het boekjaar 2015 van de gefusioneerde 
distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en 
Sibelgas 

4. Voorstel tot aanvaarding toetreding financieringsintercommunales als deelnemers van Eandis 
Assets (onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van artikel 10 van het voorliggend 
ontwerp van het wijzigingsdecreet houdende de intergemeentelijke samenwerking) 

5. Statutaire benoemingen 
6. Statutaire mededelingen 



 
 
 

15 

Artikel 3 
 
De gemeenteraad draagt de vertegenwoordiger van de gemeente Berlaar die zal deelnemen aan de 
algemene vergaderingen van de opdrachthoudende verenigingen Iverlek en Eandis Assets op 29 april 2016, 
zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 
voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige beslissing. 
 
Artikel 4 
 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Eandis Assets, ter attentie van het secretariaat, 
uitsluitend op het e-mailadres (pdf) intercommunales@eandis.be. 
 
 
Lies Ceulemans, Ronny Van Thienen, Dirk Aras, Swa De Bakker, John Steurs, Koen Kerremans en Leen 
Janssens vervoegen de gemeenteraadszitting opnieuw. 
 
 
9. BIJKOMENDE PUNTEN 
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN VOLGENDE PUNTEN OP DE AGENDA 
GEPLAATST DOOR: 
 
Raadsleden Koen Kerremans en Leen Janssens: 
 
9.I. Security bij fuiven.  
Als gevolg van terreurdreigingsniveau drie, op dit ogenblik van toepassing in heel het land, zijn de 
politiezones verplicht om een risicoanalyse te maken voor alle evenementen in de gemeenten. Op basis 
daarvan wordt een advies geformuleerd aan de gemeentebesturen die de adviezen al dan niet verplicht 
kunnen maken. In Berlaar geldt er op dit ogenblik een dergelijk advies over de wenselijkheid van het 
inhuren van security bij fuiven a rato van 1 per 250 fuifgangers. Het advies geeft de voorkeur aan 
securitymensen die los staan van de inrichters van de fuiven. De ervaring leert dat dit betere resultaten 
geeft. Omdat dergelijk advies geen verplichting inhoudt is het aan de gemeente om zich hierover uit te 
spreken. 
 
Welke houding neemt de gemeente aan ten aanzien van de adviezen die vanuit de politiezone 
geformuleerd werden naar aanleiding van een grootschalige fuif? 
 
Voorstel tot subsidiëring: 
 
Omdat het inhuren van security niet echt ingeburgerd is bij onze Berlaarse (jeugd)verenigingen en omdat er 
aanzienlijke kosten mee gepaard kunnen gaan willen wij het voorstel lanceren om een subsidiereglement 
op te stellen waardoor verenigingen kunnen gestimuleerd én gesteund worden om toch die stap te zetten 
zonder dat dit te grote gevolgen heeft voor de opbrengsten. Verenigingen hebben de inkomsten nodig en 
hebben meer en meer oplopende kosten. 
 
Wij vragen om volgend voorstel goed te keuren: 
 
De gemeenteraad verklaart zich akkoord met het opstellen van een subsidiereglement in het kader van het 
voorzien van security op fuiven, in Berlaar. 
 
 

mailto:intercommunales@eandis.be


 
 
 

16 

Dirk Aras vraagt of er security moet worden ingehuurd worden vanaf de eerste persoon. Of begint de 
verplichting pas te lopen vanaf 250 aanwezigen? 
 
Schepen Suzy Put antwoordt dat er onmiddellijk security moet worden voorzien en dit telkens door twee 
personen, namelijk een man en een vrouw. Naar aanleiding van terreurdreigingsniveau 3 werd het 
geformuleerde advies tijdens een overleg met de politie besproken. Hieraan werd gevolg gegeven door 
extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Het college is voorstander om in deze situatie externen te 
engageren onder de vorm van erkende security om de veiligheid te optimaliseren van bezoekers en 
organisatoren op grootschalige fuiven in Berlaar. Daarvoor werd er eenmalig een bedrag van 670 euro 
toegekend ter ondersteuning van de klj- en scoutsfuif. Hetzelfde bedrag zal worden overgemaakt aan de 
Heikantse chiro voor de Aspinksterfuif op 15 mei 2016. Dit zijn eenmalige en uitzonderlijke subsidies 
vanwege externe onverwachte factoren. Daarnaast wordt er gewerkt aan een structurele oplossing onder 
de vorm van een subsidiereglement voor erkende Berlaarse jeugd-, sport- en cultuurverenigingen voor het 
inzetten van securityfirma’s met bewakingsopdrachten tijdens hun fuiven in Berlaar en dit bij 
dreigingsniveau 3. Deze subsidie bedraagt maximaal de helft van de totale securitykost, BTW inbegrepen, 
met een maximumbedrag van 300 euro per aanvraag. De verenigingen kunnen maximaal twee aanvragen 
per kalenderjaar indienen. Zodra het dreigingsniveau lager wordt dan 3, zullen de veiligheidsmensen vanuit 
de organisaties zelf hun rol blijven opnemen. Berlaar kent immers een andere fuifcultuur dan Nijlen. Het 
risico op vechtpartijen is hier minder groot.  
 
Koen Kerremans is van oordeel dat dit voorbij gaat aan de voorliggende vraag, die ontstaan is vanuit 
gesprekken met politiemensen. In Nijlen bestaat er een traditie om te werken met erkende security, in 
Berlaar is die traditie er niet. Dat betekent echter niet noodzakelijk dat er zich in Berlaar geen problemen 
voordoen. Het inzetten van eigen mensen voor bewakingsopdrachten blijkt vaak niet te werken. Het 
inzetten van externen leidt tot betere resultaten om vechtpartijen te vermijden. 
 
Schepen Suzy Put antwoordt dat er in Berlaar al jarenlang met eigen veiligheidsmensen wordt gewerkt met 
goede resultaten. 
 
Koen Kerremans poneert dat er een duidelijke vraag vanuit de politie bestaat om ook in Berlaar in de 
richting van erkende security te evolueren. De subsidies zijn nodig om dit te ondersteunen, maar 300 euro 
is hiervoor niet voldoende. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit exact hetzelfde bedrag is als er in Nijlen ter beschikking 
wordt gesteld. Het bestuur baseert zich op de informatie van de politie, die het best kan beoordelen wat er 
op het terrein nodig is. Volgens de zonechef bestaat er geen argument om dit in Berlaar op een vaste basis 
te voorzien. Het zijn vooral de tentenfuiven in Nijlen waar zich problemen voordoen. In Berlaar zijn de 
risico’s lager. De maatregel nu is bedoeld om een stimulans te geven om de fuiven te laten doorgaan, zelfs 
onder dreigingsniveau 3. Aan het einde van het jaar zal de maatregel geëvalueerd worden en zullen 
eventuele pijnpunten bekeken worden. Het reglement moet echter eerst nog gestemd worden. 
 
Dirk Aras refereert naar het fuifcharter, waarin over professionele security wordt gesproken. Vanaf een 
bepaalde bezetting zijn organisatoren verplicht om erkende security in te schakelen. 
 
Schepen Suzy Put heeft het fuifcharter meegebracht en antwoordt dat het niet om een verplichting gaat. 
 
Dirk Aras zegt dat eigen veiligheidsmensen vanuit de organisaties de gemoederen wel kunnen bedaren, 
maar op grote fuiven komen ook bezoekers af die niet tot de organisatie behoren. Op hen hebben de eigen 
veiligheidsmensen minder impact. Daarnaast zijn zij ook gebonden aan beperkingen. Zij mogen niet 
optreden als echt security-personeel; hun bevoegdheden zijn heel beperkt. Security professionals hebben 
externe autoriteit die belangrijk kan zijn als het er echt om spant. 
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Schepen Suzy Put antwoordt dat er bij fuiven ook steeds toezicht van de politie is. Het pleit voor Berlaar dat 
er in normale omstandigheden niet continu professionele security moet worden ingezet. Bij 
dreigingsniveau 3 is dat een verplichting die wordt opgelegd en hiervoor wil het bestuur een financiële 
tegemoetkoming voorzien. Dit zal nog worden besproken op de jeugdraad, zodat ook de mening van de 
jongeren wordt gehoord.  
 
Koen Kerremans vindt dat het bestuur de ogen niet mag sluiten voor de realiteit. Het gaat om het creëren 
van een ander systeem van beveiliging en dit ingang doen vinden. Met eigen mensen is dat vanaf een 
bepaald ogenblik niet efficiënt en kan er van alles gebeuren. Berlaar is geen uitzondering. Fuifbezoekers 
komen van overal. 
 
Swa De Bakker is van mening dat men niet kan vermijden dat amokmakers vanuit Nijlen afzakken naar 
Berlaar. 
 
Burgemeester Walter Horemans baseert zich op gegevens die de politie ter beschikking stelt en waaruit 
blijkt dat de situatie in Belaar op het gebied van fuiven heel erg meevalt. 
 
Ronny Van Thienen oordeelt dat men beter kan voorkomen dan genezen. 
 
Burgemeester Walter Horemans beaamt dat. Grote evenementen en fuiven worden steeds met de politie 
doorgesproken. Een aantal daarvan zullen de verplichting tot erkende security opgelegd krijgen. 
 
Koen Kerremans verduidelijkt nog dat het voorstel van Groen niet alleen om jeugdverenigingen gaat, maar 
om verenigingen in het algemeen.  
 
Burgemeester Walter Horemans repliceert dat het bestuur voorstander is van een subsidiereglement voor 
alle verenigingen en dat dit initiatief al in voorbereiding was vooraleer Groen dit bijkomend punt indiende. 
Hij opent de stemming met als resultaat dat het voorstel eenparig wordt goedgekeurd. 
 
 
Raadsleden Swa De Bakker en John Steurs: 
 
9.II. P.W.A. BERLAAR- NIJLEN V.Z.W. VERLIESLATEND ? 
 
Aangezien we geen vertegenwoordiger hebben in de raad van bestuur van deze para gemeentelijke v.z.w. 
vragen we u ons de rekening 2015, begroting 2016, het verslag van de laatste algemene vergadering van 
maart 2016 en de 5 laatste verslagen van het dagelijks bestuur te bezorgen voordat de gemeenteraad dd. 
19 april 2016 heeft plaatsgevonden. 
 
Volgens geruchten had het P.W.A. Berlaar-Nijlen v.z.w. een verlies in de P.W.A. werking en tevens een 
verlies in het dienstenchequebedrijf Extra Time in het werkingsjaar 2015. 
 
Graag hadden we van de verantwoordelijke schepen vernomen hoe men dit verlies kan verklaren en welke 
concrete maatregelen werden genomen en gepland zijn door de raad van bestuur om deze toestand te 
verhelpen? 
 
Hoeveel bedraagt de huur op maand en jaarbasis van de kantoren gelegen aan de Gemeentestraat, 17 B te 
Nijlen? 
 
Statistische gegevens: 
 
Hoeveel P.W.A. uren werden gepresteerd in 2013: …… in  2014 …..  in 2015 ……. door hoeveel P.W.A. 
werknemers ? 
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Hoeveel dienstencheques werden er ontvangen in 2013: …… in 2014:…….in 2015:……. gepresteerd door 
hoeveel dienstencheque medewerkers ? 
 
Hoeveel % bedraagt het absenteïsme op jaarbasis in 2015 bij de dienstenchequeonderneming? Hoeveel 
langdurig zieken (langer dan 1 jaar ziek) telt men? 
 
Hoeveel uren moesten in 2015 betaald door de v.z.w. worden zonder dat men er een dienstencheque kon 
voor indienen bij SODEXO? 
 
P.W.A. werking: 
 
De opbrengst van de P.W.A. cheques is voor een deel bestemd voor opleiding. Hoeveel bedroeg dit bedrag 
bestemd voor opleiding in 2015? Hoeveel van dit bedrag werd effectief besteed aan een opleiding ? Welke 
opleidingen werden georganiseerd? Wanneer? Hoeveel P.W.A. werknemers participeerden aan de 
opleiding? 
 
Het P.W.A. zocht vorig jaar samenwerking met de O.C.M.W. besturen. Hoe ver staan deze gesprekken ? Zijn 
van deze werkgroepen of vergaderingen verslagen ? 
Zoja, vragen we U deze ons te bezorgen. 
 
Toekomst P.W.A.-beambten: 
 
Als alles volgens plan verloopt stappen de twee P.W.A.-beambten op 1/1/2017 over van RVA naar VDAB. 
Vele attesten zoals Activa kaart enz. komen dan bij de VDAB terecht. De ervaring die ze hebben als P.W.A. 
beambten kan  daar ook voor ingezet worden. Heeft de raad van bestuur of dagelijks bestuur hier al over 
gesproken met de twee P.W.A.- beambten? Worden de twee P.W.A.-beambten ingezet bij het WB 
Antwerpen? Hoe gaat men de huidige werking verderzetten? 
 
Schepen Nadine Boekaerts antwoordt dat de gevraagde verslagen en statistische gegevens intussen 
elektronisch ter beschikking werden gesteld. SamBa heeft inderdaad geen rechtstreekse 
vertegenwoordiger in de raad van bestuur, maar een persoon van de partij is wel lid als vertegenwoordiger 
van Unisoc.  Zij krijgt maandelijks alle verslagen en cijfers bezorgd.  
 
Dirk Aras vraagt of er gepleit wordt om tussen besturen en rond het gemeentebestuur om verslagen door 
te geven. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dat niet het geval is, maar het is niet correct om te stellen 
dat een partij niet op de hoogte is wanneer één van de partijleden over alle informatie beschikt. 
 
Schepen Nadine Boekaerts vult aan dat het betrokken partijlid nooit aanwezig is op vergaderingen, op de 
installatievergadering na. Maar zij krijgt wel alle verslagen toegestuurd. 
 
Burgemeester Walter Horemans suggereert om een vervanger te sturen indien het aangeduide lid niet 
aanwezig kan zijn. 
 
Schepen Nadine Boekaerts verklaart het verlies van de PWA vanuit het feit dat de lokale werkwinkel niet 
meer actief in Nijlen aanwezig is. In het verleden werd er per voltijdse PWA-equivalent 2500 euro 
aangerekend door VDAB.  In totaal bedroeg dit dus 5000 euro, waarmee alle werkingskosten voor de PWA 
betaald werden. Het verlies van de dienstenchequeonderneming is in vergelijking met de begroting die 
opgesteld werd voor 2015 beduidend lager, namelijk een verlies van 4491 euro t.o.v. de begrote 19.088 
euro. Dit is te verklaren door het groot aantal nieuwe werknemers die werden aangeworven in 2015, van 
wie vele in de laagste looncategorie zitten. Daarnaast is het wegvallen van de huur in Berlaar sinds juni 
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2015 een bijkomende reden waardoor het verlies kleiner uitvalt. De huur van het kantoor in Nijlen bedraagt 
790,38 euro per maand, wat 9484,56 euro op jaarbasis betekent. In 2015 werd 4110 euro besteed aan een 
opleiding EHBO op de speelplaats voor de PWA-werknemers. Deze opleiding werd in september/oktober 
door twee groepen van elf personen gevolgd. De gesprekken en werkgroepen rond de samenwerking met 
de OCMW’s van Berlaar en Nijlen liggen al geruime tijd stil, wegens het ontslag van de OCMW-secretaris 
van Nijlen, die de coördinator van het project was.  Intussen heeft de gemeentesecretaris van Nijlen deze 
taak opgenomen, waardoor we binnenkort een voortzetting van de onderhandelingen verwachten. Wat de 
toekomst van de PWA-beambten betreft, is er alleen de nota van februari dit jaar waarin staat dat de 
overgang van RVA naar VDAB zal gebeuren op 1 januari 2017 en dat er geen detacheringen meer zullen zijn. 
De twee beambten zelf worden regelmatig uitgenodigd voor gesprek door de VDAB. Tegen de voorziene 
datum zou de samensmelting van de poetsdiensten OCMW Berlaar, OCMW Nijlen en Extra Time rond 
moeten zijn. 
 
 
9.III. OPENBAARHEID VAN BESTUUR VER ZOEK IN  BERLAAR ? 
 
Dat het gemeentebestuur van Berlaar een loopje neemt met de wetgeving op openbaarheid van bestuur 
wisten we al. Gemeenteraadsleden worden niet altijd au serieux genomen. 
 
Kortom een democratisch deficit ! 
 
Op 15/3/2016 vroeg ik, gemeenteraadslid Swa De Bakker, de MAT-verslagen op, ik moest hiervoor een 
schriftelijke aanvraag doen, een vraag per e-mail was niet voldoende. 
Waarom moet dit schriftelijk ? 
 
Op 24/3/2016 kon het secretariaat deze 12 MAT–verslagen pas doorsturen. Het oudste dateert van 
13/10/2015, dus een goede 5 maanden later kan een gemeenteraadslid lezen wat er in het 
managementteam besproken is, nadat hij een schriftelijke aanvraag heeft gedaan. 
 
Daarom willen we nog eens vragen om vroeger  “ kennisname” te doen van deze verslagen in het 
schepencollege en deze niet een aantal maanden te laten liggen. 
Verder vragen we expliciet om deze verslagen te publiceren op het intranet zodat ze ter beschikking zijn 
van de gemeenteraadsleden. Indien men dit zou weigeren te doen, hadden we graag geweten op basis van 
welk decreet of wetsartikel men dit niet wil doen. 
 
De democratie te Berlaar kan er alleen maar bij winnen ! 
 
Zie antwoord bij punt 2. 
 
De vergadering wordt gesloten om 21 uur. 
 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 

_____________________________ 
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