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GEMEENTERAAD D.D. 17 MEI 2016 
 

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

Verontschuldigd: Suzy PUT, schepen 
 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20 uur. 
 

OPENBARE ZITTING 
 
1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 19 april 2016 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 19 april 2016 wordt het verslag met 
eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 
2. BBC – kwartaalrapportering – 1e kwartaal 2016 en eerste rapport organisatiebeheersing 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2015; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus 
van de gemeenten en de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van 
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 d.d. 6 september 2013 betreffende “Digitale rapportering over de 
beleids- en beheerscyclus”; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 d.d. 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering van de 
beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2014/3 d.d. 28 maart 2014 betreffende “Kwartaalrapportering en andere 
Europese rapporteringsverplichtingen”; 
 
Gelet op het raadsbesluit van 17 maart 2015 (2) over de goedkeuring van de leidraad 
organisatiebeheersing; 
 
Gelet op het goedgekeurde budget 2016; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Koen Kerremans heeft het rapport bestudeerd en merkt dat er op bepaalde vlakken weinig evolutie te 
bespeuren valt. In grote lijnen gaat het om: 
* de acties rond duurzaamheid, bijvoorbeeld duurzaam aankoopbeleid, onderhoud van gebouwen, 
onderhoud van speeltuigen, … 
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* de punten rond klimaat en CO2 
* de behandeling van de zwakke weggebruiker, vooral binnen de bebouwde zones en woonkernen 
* leegstand 
* de voortgang van het RUP zonevreemde bedrijven, waarbij vooral de versnippering in de hand wordt 
gewerkt 
* kort- en langparkeren 
Deze zaken leven in Berlaar. Koen Kerremans vraagt hiervoor de nodige aandacht, zodat de rode 
knipperlichten naar aanleiding van een volgend rapport ten minste oranje worden en liefst groen. 
 
Burgemeester Walter Horemans vraagt of Koen Kerremans het heeft over leegstand van woningen of van 
winkels. 
 
Koen Kerremans verduidelijkt dat beide vormen gezamenlijk vernoemd worden. 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat er hard wordt gewerkt rond leegstand, maar de resultaten 
zijn voorlopig nog niet zichtbaar. Hetzelfde geldt voor wegenisprojecten; er zit heel wat in de pijplijn voor 
de volgende maanden. Wat duurzaamheid betreft, heeft Berlaar het convenant ondertekend. Hieruit 
ontstaan de nodige acties, zodat deze knipperlichten in de toekomst inderdaad eerder oranje of groen 
zullen kleuren. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof vult aan dat er ook een begin werd gemaakt met duurzaamheid in aankopen, 
maar dit moet nog verder uitgerold worden door de hele organisatie. Duurzaamheid is een heel brede 
waaier, veel ruimer dan klimaat en milieu. Dat besef begint stilaan door te dringen. 
 
Koen Kerremans betreurt het dat de duurzaamheidsambtenaar is weggevallen; de gevolgen laten zich wel 
voelen. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat er op dat vlak een verbetering beloofd is binnen het 
personeelskader. 
 
Artikel 1 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de eerste kwartaalrapportering van het budget 2016. 
 
Artikel 2 
 
De gemeenteraad neemt kennis van het eerste rapport organisatiebeheersing in het kader van actie 
2.2.5.2. “Berlaar beheerst haar interne risico’s door continue monitoring en het nemen van de nodige 
risicobeheersmaatregelen”. 
 
3. Kerkfabriek Sint-Pieter – rekening dj. 2015 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het 
bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de door de fabrieksraad in vergadering van 9 maart 2016 afgesloten rekening der kerkfabriek Sint-
Pieter over het dienstjaar 2015 met de bijhorende bewijsstukken aangaande volgende resultaten: 

Overschot exploitatie: 48.518,94 euro 

Overschot investeringen: 106.007,68 euro 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 



 
 
 

5 

BESLUIT met 13 ja-stemmen bij 7 onthoudingen 
 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Dirk Aras, Artur 
Issaev, Rita Deckers, Silvain Vertommen, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
 
Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Swa De Bakker, John Steurs, Koen 
Kerremans, Leen Janssens 
 
Dirk Aras merkt op dat er twee kerkfabrieken zijn met opmerkelijke overschotten: Sint-Pieter en Sint-
Lambertus. Een overschot op investeringen is wellicht eenvoudig te verklaren, maar het gaat ook om een 
groot overschot op exploitatie. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts licht toe dat de overschotten op exploitatie uit twee delen bestaan. Enerzijds 
is er het gecumuleerd overschot van de voorafgaande jaren. Zo heeft bijvoorbeeld Sint-Pieter een 
overschot op exploitatie van 48.518,94 euro, waarvan 42.151 euro gecumuleerd overschot is. Anderzijds is 
er de overschot voor het dienstjaar 2015, wat voor Sint-Pieter 6.367 euro bedraagt. Het verschil zit 
voornamelijk in de uitgaven, die 11.000 euro lager liggen dan geraamd. Dat kan worden verklaard door 
bepaalde niet-uitgevoerde aankopen, bijvoorbeeld de aankoop van kerkkledij. Sint-Rumoldus heeft 
bijvoorbeeld een budget voorzien voor het repareren van de verwarming, maar zolang die blijft 
functioneren, wordt dit geld niet gebruikt, waardoor er overschotten ontstaan. Er wordt goed gewerkt door 
de kerkfabrieken, de zaken worden nauwgezet opgevolgd. Sinds enkele jaren organiseert het bestuur een 
aantal overlegmomenten met de kerkfabrieken, waar onder meer de investeringen aan bod komen. Zo 
heeft Sint-Pieter een aantal appartementen aangekocht, heeft Sint-Lambertus een belegging omgezet in de 
aankoop van een appartement. De kerkfabrieken worden aangemoedigd om hun opbrengsten uit privaat 
patrimonium te optimaliseren. Dit alles heeft een positieve invloed op de exploitatie. Voor Sint-Pieter geldt 
daarnaast dat er budget opzij wordt gehouden om bij te dragen aan de restauratie. 
 
Dirk Aras is van mening dat het blijven cumuleren van overschotten op exploitatie geen zin heeft. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat er jaarlijks een oproep gebeurt, net zoals bij BBC, om zo 
nauwkeurig mogelijk te ramen. Het is positief dat er toch nog overschotten worden gerealiseerd. 
 
Dirk Aras zegt dat de gemeente hier ook nog baat bij kan halen. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts beaamt dat. 
 
Burgemeester Walter Horemans vult aan dat Sint-Lambertus een pand heeft verkocht en een appartement 
heeft aangeschaft. Hiervoor waren nog niet alle facturen in 2015 binnen. Deze situatie wordt dus nog recht 
getrokken. 
 
Enig artikel 

Deze rekening dj. 2015 van de kerkfabriek Sint-Pieter wordt gunstig geadviseerd. 

 
4. Kerkfabriek Sint Rumoldus – rekening dj. 2015 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het 
bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de door de fabrieksraad in vergadering van 29 maart 2016 afgesloten rekening der kerkfabriek                
Sint-Rumoldus over het dienstjaar 2015 met de bijhorende bewijsstukken aangaande volgende resultaten: 
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Overschot exploitatie: 19.462,38 euro 

Overschot van investeringen: 0,00 euro 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT met 13 ja-stemmen bij 7 onthoudingen 
 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Dirk Aras, Artur 
Issaev, Rita Deckers, Silvain Vertommen, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
 
Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Swa De Bakker, John Steurs, Koen 
Kerremans, Leen Janssens 

 
Enig artikel 

Deze rekening dj. 2015 van de kerkfabriek Sint-Rumoldus wordt gunstig geadviseerd. 

 
5. Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria – rekening dj. 2015 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het 
bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de door de fabrieksraad in vergadering van 12 april 2016 afgesloten rekening der kerkfabriek 
Onbevlekt Hart van Maria over het dienstjaar 2015 met de bijhorende bewijsstukken aangaande volgende 
resultaten: 

Overschot exploitatie: 3.672,32 euro 

Overschot van investeringen: 2.591,48 euro 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT met 13 ja-stemmen bij 7 onthoudingen 
 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Dirk Aras, Artur 
Issaev, Rita Deckers, Silvain Vertommen, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
 
Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Swa De Bakker, John Steurs, Koen 
Kerremans, Leen Janssens 
 
Enig artikel 

Deze rekening dj. 2015 van de kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria wordt gunstig geadviseerd. 

 

6. Kerkfabriek Sint Lambertus  – rekening dj. 2015 
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Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het 
bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de door de fabrieksraad in vergadering van 29 maart 2016 afgesloten rekening der kerkfabriek Sint 
Lambertus over het dienstjaar 2015 met de bijhorende bewijsstukken aangaande volgende resultaten: 

Overschot exploitatie: 13.980,90 euro 

Overschot van investeringen: 22.791,98 euro 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT met 13 ja-stemmen bij 7 onthoudingen 
 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Dirk Aras, Artur 
Issaev, Rita Deckers, Silvain Vertommen, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
 
Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Swa De Bakker, John Steurs, Koen 
Kerremans, Leen Janssens 
 
Enig artikel 

Deze rekening dj. 2015 van de kerkfabriek Sint Lambertus wordt gunstig geadviseerd. 

 

7. Cipal - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergadering 
van de dienstverlenende vereniging Cipal van 17 juni 2016 
 
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de 
gemeenteraad; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg 
“DIS”); 
 
Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg 
“Cipal”) van 14 april 2014; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van Cipal; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 mei 2014 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van 
de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 20 april 2016 tot de algemene vergadering van Cipal van 17 juni 2016 met de 
volgende agendapunten: 
 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 december 2015 
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, 

afgesloten op 31 december 2015 
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4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, afgesloten op 31 december 2015 

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2015, 
afgesloten op 31 december 2015 

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2015 

7. Benoeming commissaris en vaststelling van vergoeding 
8. Kennisname vervanging lid van de raad van bestuur met raadgevende stem 
9. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
10. Rondvraag 
11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 

 
Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering; 
 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal; 
 
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te 
weigeren; 
 
Overwegende dat artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering; 

 
BESLUIT EENPARIG 

 
Artikel 1 
De agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 17 juni 2016 worden goedgekeurd. 
 
Artikel 2 
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal van 
17 juni 2016 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te 
beslissen conform dit besluit. 
 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal dv, Bell-Telephonelaan 2D te 2440 Geel. 
 
8. Finilek – verzoek aan Finilek om de kapitaalverhoging van Eandis Assets te onderschrijven 
 
Gelet op het gemeentedecreet, en in het bijzonder op artikel 42; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Berlaar deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Finilek; 
 
Gelet op de statuten van Finilek; 
 
Gelet op het feit dat Finilek op verzoek en voor rekening van de gemeente Berlaar rechtstreeks 
aandeelhouder kan worden van Eandis Assets door intekening op de kapitaalverhoging; 
 
Gelet op de aangetekende brief van 22 maart 2016 van Finilek; 
 
Overwegende de toelichting in de motiveringsnota voor de kapitaalverhoging; 
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Overwegende dat de kapitaalverhoging voor rekening van de gemeente Berlaar door Finilek wordt 
gefinancierd via vreemde middelen (bankfinanciering); 
 
Overwegende dat in het budget geen uitgavekredieten moeten worden voorzien; 
 

BESLUIT met 18 ja-stemmen bij 2 onthoudingen 
 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Lies Ceulemans, 
Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, Swa De Bakker, John Steurs, Artur Issaev, Rita Deckers, Silvain 
Vertommen, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter Horemans 
 
Onthoudingen: Koen Kerremans, Leen Janssens 
 
Dirk Aras stelt vast dat de beloofde winst iets realistischer uitvalt dan in het verleden. Hij heeft in de 
commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden de vraag gesteld waarom Finilek zelf wil 
participeren met aandelen en er antwoord op gekregen. Hij concludeert dat Finilek de gemeente wil 
ontzien van boekhoudkundige verrichtingen, maar is dat de enige reden? 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het inderdaad gaat om een eenvoudigere werkwijze. 
Bovendien hoeft er op deze manier niet telkens teruggekoppeld te worden naar alle gemeenteraden. 
 
Dirk Aras hoort dit niet graag, maar had dit al vermoed. Het resultaat is dat de gemeenteraadsleden 
helemaal geen zicht houden op deze zaken en tijdens de budgetbespreking zelf alert moeten zijn om de 
nodige vragen te kunnen stellen. 
 
Burgemeester Walter Horemans repliceert dat er tweemaal per jaar een overzichtsvergadering wordt 
gehouden, waar Finilek de kans krijgt om zijn verhaal te brengen. Hier is ook volop gelegenheid om vragen 
te stellen. 
 
Dirk Aras argumenteert dat zulke avonden niet altijd combineerbaar zijn met drukke agenda’s. Hij wil geen 
nee-stem uitbrengen, maar heeft wel zijn bedenkingen bij het kader errond. 
 
Koen Kerremans oordeelt dat er een heel proces wordt opgezet. Eandis Assets is een cluster van een 
heleboel aparte spelers. Hij meent dat er sprake is van een omzeiling van de vennootschapsbelasting, 
waarvoor op deze manier een oplossing werd bedacht. Finilek krijgt nu ook een stem in de raad van 
bestuur, naast de gemeenten. De vraag is dan hoe sterk Finilek wil worden. Het is mogelijk dat Finilek een 
ander stemgedrag ontwikkelt dan de gemeenten zelf. 
 
Burgemeester Walter Horemans ontkent dat. Finilek is voor 100% gemeente. De enige medewerker die 
betaald wordt, is de secretaris, die er in opdracht van de gemeenten werkt. Daarrond bestaat er niets. 
 
Koen Kerremans verwijst naar de omschrijving, waarin niet volledig vaststaat dat Finilek geen eigen koers 
kan varen. Hoe groot is dan de controle door de gemeenten? Hij wil dit jaar na jaar opvolgen, aangezien dit 
volgens hem slechts een stap is in een bepaalde evolutie naar een nieuw soort systeem. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat Finilek een bundeling van gemeenten vormt. Het is belangrijk 
dat de overheid in de sector van de energievoorziening een vinger in de pap houdt. Dat gebeurt via het 
financieringsvehikel Finilek. Dit zal worden opgevolgd. Vragen zoals de voorafgaande kunnen worden 
gesteld op de halfjaarlijkse bijeenkomsten, waar alle specialisten aanwezig zijn. 
 
Burgemeester Walter Horemans vult aan dat Finilek veel moeite doet om de opbrengst van het 
geïnvesteerde geld van de afgelopen jaren zo goed mogelijk te beleggen en ervoor te zorgen dat het voor 



 
 
 

10 

een deel terugvloeit. Elke gemeente mag uitstappen in 2019, maar hij vermoedt dat er weinig uitstappers 
zullen zijn.  
 
Koen Kerremans wil nog weten hoe het zit met de verplichte uittreding van de provincies. Het gaat niet om 
het volledige bedrag. Hoe zit de verhouding in elkaar? 
 
Schepen Stefaan Lambrechts is hiervan niet op de hoogte. 
 
Dirk Aras voegt eraan toe dat het om een kapitaalherschikking zou gaan indien het alleen de uittreding van 
de provincies zou betreffen, niet om een kapitaalverhoging. Maar Finilek heeft wel degelijk gesteld dat het 
om een verhoging gaat, er wordt nieuw kapitaal ingebracht, waarvoor nieuwe aandelen uitgegeven 
worden. In hoeverre is de financieel beheerder nog betrokken bij elke transactie? Moet zij nog 
goedkeuringen afleveren? Wordt zij geraadpleegd wanneer er acties worden ondernomen? 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt bevestigend. De financieel beheerder wordt geraadpleegd en 
uitgenodigd op de vergaderingen. Zij krijgt ook een antwoord op alle vragen die zij stelt.  
 
Dirk Aras stelt voor om dit onderwerp tijdens de budgetvoorstelling toe te lichten. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts stemt hiermee in. Dit kan perfect aan bod komen tijdens de 
budgetcommissie. Het gaat inderdaad om stevige bedragen. 
 
 
Enig artikel 
De gemeenteraad verzoekt Finilek om voor rekening van de gemeente Berlaar de kapitaalverhoging van 
Eandis Assets te onderschrijven voor en bedrag van 266.903,00 euro 
 
9. Finilek – de agenda van de jaarvergadering van Finilek op 17 juni 2016 
 
Gelet op het gemeentedecreet, en in het bijzonder artikel 42; 
 
Gelet op  het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Berlaar deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Finilek; 
 
Gelet op de statuten van Finilek; 
 
Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief van 22 maart 2016 om vertegenwoordigd te zijn op de 
jaarvergadering van Finilek op 17 juni 2016; 
 
Overwegende dat de jaarvergadering van Finilek volgende agenda heeft:  

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015 
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2015 
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2015 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting) 
4. Kwijting vaan de bestuurders en commissaris-revisor 
5. Statutaire benoemingen 
6. Statutaire mededelingen 

Overwegende de inhoud van de documentatie die met de uitnodiging werd meegestuurd; 
 
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten 
te weigeren; 
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BESLUIT EENPARIG 
 
Enig artikel  
 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agendapunten van de jaarvergadering van 17 juni 2016 
van de dienstverlenende vereniging Finilek. 
 
10. Ivarem – wijziging van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 
 
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; 
 
Gelet op de statuten van de intergemeentelijke vereniging IVAREM, vastgesteld door de algemene 
vergadering op 26 april 2003, zoals gewijzigd op 5 december 2003, 3 december 2004, 22 juni 2007, 30 
november 2007, 26 juni 2009, 17 december 2010 en 13 december 2013; 
 
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente van de intergemeentelijke vereniging IVAREM; 
 
Gelet op document VVAV16000001, houdende het voorstel tot wijziging van de statuten van de 
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), zoals vastgesteld door 
de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM in zitting van 19 februari 2016; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Dirk Aras vraagt of er reservefondsen aanwezig zijn of niet. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt ontkennend. Reservefondsen zoals vermeld in de statutenwijziging 
zijn er momenteel niet. 
 
Dirk Aras concludeert dat men dus met een afhouding vooraf de schokken voor de gemeente wil opvangen. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof bevestigt dat. De gemeente betaalt een voorschot en aan het einde komt er 
een afrekening. Bij een positief resultaat moet jaarlijks van het resultaat een bedrag van ten minste 5% 
afgenomen worden voor de vorming van de wettelijke reserve. De ruling rond vennootschapsbelasting is 
aangevraagd; in juni wordt het antwoord verwacht. Ook andere intercommunales werken op een 
gelijkaardige manier. 
 
Artikel 1 
 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de door de raad van bestuur van de intergemeentelijke 
vereniging IVAREM voorgestelde wijziging der statuten van de artikels 13.2. en 45., waarover de 
buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM zal beraadslagen en 
beslissen op 17 juni 2016. 
 
Artikel 2 
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De gemeenteraad verleent aan zijn afgevaardigde(n) in de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 
2016 van de intergemeentelijke vereniging IVAREM het mandaat om te beraadslagen en te beslissen 
overeenkomstig voormeld besluit. 
 
Artikel 3 
 
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IVAREM. 
 
11. Ivarem – kennisname van de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging IVAREM van 17 juni 2016 en verlenen van mandaat 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 
 
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; 
 
Gelet op de statuten van de intergemeentelijke vereniging IVAREM, vastgesteld door de algemene 
vergadering op 26 april 2003, zoals gewijzigd op 5 december 2003, 3 december 2004, 22 juni 2007, 30 
november 2007, 26 juni 2009, 17 december 2010 en 13 december 2013; 
 
Overwegende dat ingevolge artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking, het voorstel van statutenwijziging door de vennoten moet worden voorgelegd aan hun 
respectieve raden; 
 
Gelet op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging 
IVAREM van 17 juni 2016: 

1. Aanduiding stemopnemers 
2. Wijziging van de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio 

Mechelen (IVAREM) 
3. Volmacht om de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio 

Mechelen (IVAREM) te coördineren 
4. Goedkeuring van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de 

intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) van 17 juni 
2016 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 
2016 en verleent aan zijn afgevaardigde(n) het mandaat in te stemmen met de voorstellen van de raad van 
bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM. 
 
Artikel 2 
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Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IVAREM. 
 
12. Ivarem – kennisname van de agendapunten van de algemene vergadering van de intergemeentelijke 
vereniging IVAREM van 17 juni 2016 en verlenen van mandaat 
 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 

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; 

Gelet op de statuten van de intergemeentelijke vereniging IVAREM, vastgesteld door de algemene 
vergadering op 26 april 2003, zoals gewijzigd op 5 december 2003, 3 december 2004, 22 juni 2007, 30 
november 2007, 26 juni 2009, 17 december 2010 en 13 december 2013; 

Overwegende dat ingevolge artikel 44 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 agenda van de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM van 17 juni 
2016: 

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

afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) 
3. Vaststelling definitieve bijdragen voor het afgelopen boekjaar 
4. Vaststelling jaarbijdrage inco-zakken 2016 
5. Goedkeuring jaarrekening 2015 van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer 

regio Mechelen (IVAREM)  
• Balans, resultatenrekening en toelichting 
• Jaarverslag van de raad van bestuur 
• Verslag van de revisor 

6. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de revisor van de intergemeentelijke vereniging 
voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) 

7. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 
8. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging 

voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) van 17 juni 2016 
 

Gelet op document VVAV1600003, houdende het activiteitenverslag voor het jaar 2015 van de 
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), zoals vastgesteld door 
de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM in zitting van 22 april 2016; 
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Gelet op document VVAV1600004, houdende de definitieve bijdragen voor het jaar 2015 van de 
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), zoals vastgesteld door 
de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM in zitting van xx-xx-2016; 

Gelet op document VVAV1600005, houdende de vaststelling van de bijdrage voor inco-zakken vanaf 2016 
van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), zoals 
vastgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM in zitting van 18-03-
2016; 

Gelet op document VVAV1600006, houdende de balans, de resultatenrekening en de toelichting bij de 
jaarrekening voor het jaar 2015 van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio 
Mechelen (IVAREM), zoals opgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging 
IVAREM in zitting van 22-04-2016; 

Gelet op document VVAV1600007, houdende het financiële jaarverslag voor het jaar 2015 van de 
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), zoals vastgesteld door 
de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM in zitting van 22-04-2016; 

Gelet op document VVAV1600008, het verslag van de commissaris voor het jaar 2015 van de 
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM); 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van 17 juni 2016 en verleent 
aan zijn afgevaardigde(n) het mandaat in te stemmen met de voorstellen van de raad van bestuur van de 
intergemeentelijke vereniging IVAREM. 

Artikel 2 

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

 
13. Pidpa – beslissing inzake vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde van de gemeente voor de 
algemene vergadering van Pidpa op 20 juni 2016 
 
Historiek: 
Brief van Pidpa van 18 april 2016 met agenda en bijlagen: 

• Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2015 
• De jaarrekening over het boekjaar 2015 
• Het verslag van de commissaris-revisor 
• Het voorstel tot verlenging van het revisorale mandaat van de B.V.B.A. Vyvey & C° 
• Model als raadsbeslissing 
• Een volmacht 

Raadsbesluit van 20 mei 2014 over aanduiding van de heer Willy Beullens als afgevaardigde en de heer Jan 
Hendrickx als plaatsvervangend afgevaardigde voor de huidige legislatuur van Pidpa. 
 
De heer Walter Horemans maakt deel uit van de raad van bestuur. 
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Feiten en context: 
 
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 
 
Op maandag 20 juni 2016 om 11 uur organiseert Pidpa de statutaire jaarvergadering op het administratief 
hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. 
De agenda van deze vergadering is als volgt: 

1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden 
2. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2015 
3. Verslag van de commissaris over het jaar 2015 
4. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2015 
5. Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris 
6. Benoeming commissaris 
7. Benoeming(en) 
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

Argumentatie 
 
De voorgelegde documenten omvatten de verslaggeving omtrent de werking van Pidpa over het voorbije 
jaar 2015. 
 
Juridische grond 
 

• Gemeentedecreet (artikel 19 t.e.m. 26 en 42) van 15 juli 2007 
• Decreet van 6 juli 2001 (artikel 44 en 59) over de intergemeentelijke samenwerking 
• Statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa 

Financiële aspecten 
Er zijn hieraan geen financiële aspecten verbonden. 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Artikel 1 
 
Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2015, de jaarrekening over het boekjaar 2015 en het 
verslag van de commissaris worden goedgekeurd. 
 
Artikel 2 
 
Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 2015, wordt 
goedgekeurd. 
 
Artikel 3 
 
De verlenging van het revisorale mandaat van de B.V.B.A. Vyvey & C° met als revisor dhr. Steven Vyvey 
(voor de duur van de periode juni 2016 – juni 2019), wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 4 
 
Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering van 20 juni 2016, 
overeenkomstig deze beslissing te stemmen alsook de voorgestelde benoeming(en) goed te keuren, 
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evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de 
agendapunten van deze algemene vergadering. 
 
14. BIJKOMENDE PUNTEN 
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN VOLGENDE PUNTEN OP DE AGENDA 
GEPLAATST DOOR: 
 
Raadslid Dirk Aras: 
 
14.I. Interpellatie omtrent de huur- en koopcriteria van sociale woningen in Berlaar 
 
De informatie waarover ik beschik en die mij via de gemeenteraad werd aangeleverd, zegt omtrent de 
huur- en koopcriteria van sociale woningen in Berlaar dat “de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden in 
handen zijn van Zonnige Kempen en worden toegepast volgens het kader ‘sociale huur’. Voor 
koopwoningen gebruiken zij ook de wettelijke voorwaarden.” Wel zou het lokaal woonoverleg in de 
toekomst daarin een grotere rol krijgen. 
 
Kan mij worden toegelicht: 
- Welke rol het lokaal woonoverleg momenteel speelt ? 
- Welke rol Zonnige Kempen (nog) op zich neemt ? 
- Hoeveel sociale huur- en koopwoningen Berlaar momenteel telt ? 
- In welke mate dit aantal intussen voldoet aan de Vlaamse eis inzake sociale woningen ?  
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het lokaal woonoverleg tweemaal per jaar vergadert met 
alle actoren in Berlaar. Daarnaast wordt er ook regelmatig overlegd met de vijf betrokken gemeenten bij de 
woonwinkel, namelijk de Bodukap-gemeenten en Berlaar. Intussen werkt hier een team op van vier à vijf 
fulltime medewerkers. De gemeente blijft uiteraard regisseur in het woonbeleid. Zonnige Kempen is 
partner en helpt op het gebied van sociale woningen. Op dit ogenblik zijn er 120 sociale huurwoningen en 
er zijn er nog 59 in onderzoek om te bouwen tegen 2026. Op korte termijn staan er hiervan 7 op de 
planning, namelijk in Balderdorp. Indien de optelsom wordt gemaakt, brengt dat Berlaar boven de norm. 
Het tussentijdse rapport van Vlaanderen was positief; het sociaal objectief is bereikt, waardoor we de 
hoogste quotering hebben gekregen. In de loop van dit jaar volgt er een nieuwe voortgangstoets, waarvoor 
eveneens positief resultaat wordt verwacht. Wat sociale koopwoningen betreft, zijn er op korte termijn 6 
gepland. Het is afwachten welk effect deze woningen zullen hebben. In een aantal gemeenten raken zulke 
woningen niet zo makkelijk verkocht, waardoor ze zelfs van de koop- naar de huurmarkt zijn gebracht. De 
wachtlijsten voor een sociale huurwoning blijven immers lang, ook in Berlaar, waar er naar schatting nog 
minimaal 200 mensen op de wachtlijst staan. De geplande woningen tegen 2026 kunnen dit voor een deel 
oplossen. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de particuliere markt. Al deze zaken komen aan bod tijdens 
het lokaal woonoverleg, waar ook andere partners participeren, bijvoorbeeld De Kleine Landeigendom, 
sociale huisvesting, … Met al deze partners wordt een actieprogramma uitgetekend. Het team wonen van 
Wonen langs Dijle en Nete ondersteunt dit. Er wordt beter dan ooit nagedacht over wonen en er zullen nog 
bijkomende inspanningen nodig zijn. Zonnige Kempen heeft net een doorlichting achter de rug met goed 
resultaat. Ze hebben intussen meer dan 2000 woningen die in grote lijnen voldoen aan 
duurzaamheidscriteria en die als voorbeeld gelden voor andere maatschappijen. De recente projecten in 
Berlaar, namelijk Welvaartstraat en Brassoi, zijn projecten waarover de betrokkenen heel tevreden zijn.  
 
Dirk Aras polst naar het statuut van het lokaal woonoverleg. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het om een intergemeentelijke vereniging gaat. Het lokaal 
woonoverleg wordt lokaal georganiseerd, in samenwerking met lokale partners, bijvoorbeeld de 
stedenbouwkundig ambtenaar, de collega’s van het OCMW, SVK, … Het aantal sociale huurwoningen via 
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SVK is gestegen van 6 naar 30. Mensen in Berlaar hebben hierin dus de laatste jaren meer en meer 
vertrouwen.  
 
Dirk Aras herinnert zich dat het lokaal woonoverleg de toewijzingscriteria zou bestuderen. Houdt Berlaar 
zich aan de criteria die de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen hanteert of gelden er andere 
normen? Er bestaan wachtlijsten, waardoor mensen die dringend hulp nodig hebben, gedwongen zijn om 
de gemeente te verlaten. Dat weegt zwaarder door dan alleen de zoektocht naar een woning. 
 
Burgemeester Walter Horemans repliceert dat dit item in alle gemeenten ter tafel ligt. Voor Zonnige 
Kempen betekent het een groot kluwen indien elke gemeente een ander reglement zou toepassen. Daarom 
worden voorlopig de gewone toewijzingsregels gebruikt. De volgorde wordt daarbij gerespecteerd. 
 
Dirk Aras is het eens met het feit dat verschuivingen niet zomaar mogelijk zijn. Maar het verplaatsen van 
mensen weegt enorm door. Hij pleit er dus voor om dit te bekijken als een apart toewijzingscriterium. 
 
Schepen Nadine Boekaerts merkt op dat de situatie voor het SVK soms zelfs omgekeerd is. Door het grote 
aanbod zijn er een aantal mensen van buiten Berlaar in de gemeente komen wonen. 
 
Dirk Aras kent nochtans een aantal mensen die zijn moeten uitwijken. 
 
Schepen Nadine Boekaerts antwoordt dat dit de laatste maanden niet meer het geval is, althans wat het 
SVK betreft. 
 
Koen Kerremans bevestigt dat Zonnige Kempen over heel Vlaanderen bekend staat als de meest 
vooruitstrevende sociale woningmaatschappij. Hij stelt zich echter vragen over het onderhoud van de 
bestaande, oudere woningen. Worden deze mee opgenomen in de quotering die toegekend werd? Hij 
meent zich te herinneren dat er destijds werd meegedeeld dat er geen geld was voor onderhoud, maar 
alleen voor nieuwbouw. In het Vinkenhof heersen er intussen nog steeds schrijnende toestanden. Zijn er 
nieuwe beleidsbeslissingen genomen op dat gebied? Komt er een update van de bestaande wijken? 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat deze vraag leeft in verschillende gemeenten. Het 
onderwerp is ook aan bod gekomen tijdens de inspectie als één van de pijnpunten dat Vlaanderen 
investeert in nieuwe woningen, maar te weinig in renovatieprojecten. Zonnige Kempen kan dat voor een 
stuk op zich nemen, maar maakt zelf niet veel winst. Ze moeten roeien met de riemen die ze hebben. Het 
geld dat ze krijgen via VMSW is bedoeld om projecten te realiseren. Met de huur die Zonnige Kempen 
ontvangt - de gemiddelde huuropbrengst in Berlaar bedraagt amper 300 euro - kan er niet zoveel op de 
sporen worden gezet. Het is geen eenvoudig verhaal. Zonnige Kempen is ook hierin voortrekker en heeft al 
een aantal Europese projecten binnengehaald. De aanvraag voor Vinkenhof zit in dergelijk project. Indien 
dit lukt, worden alle daken en ramen gerenoveerd met Europese gelden. In Vlaanderen zijn deze budgetten 
echter niet beschikbaar. 
 
Koen Kerremans is van oordeel dat dit een belangrijk hiaat is in het hele concept. 
 
 
14.II. Interpellatie omtrent de toestand van het Berlaarse riolenstelsel sinds dit wordt beheerd door Pidpa 
 
Op 26 maart 2013 informeerde het Vlaams Belang naar aanleiding van het melden van enkele verzakkingen 
die mogelijk konden toegewezen worden aan de staat van de riolering, naar de algemene toestand 
daarvan. De schepen van Openbare Werken liet toen weten dat er op uiteenlopende locaties verzakkingen 
waren gemeld, maar dat er enkel reactief wordt opgetreden. Pidpa liep er niet warm voor het Berlaarse 
rioolstelsel te onderwerpen aan een algemene diagnose, maar zou wel gevraagd worden “de zwakke 
plekken te identificeren”. 
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- Graag toelichting omtrent het resultaat daarvan. 
- Hoeveel verzakkingen deden zich intussen (opnieuw) voor (te wijten aan de toestand van het 

rioolstelsel of in de onmiddellijke omgeving van een riool) ?  
- Op welke locaties treedt herhaling op ? 
- Waar bevinden zich echt erbarmelijke situaties ? 

 
Pidpa beheert het Berlaarse rioolstelsel sinds januari 2010. In het kader daarvan had ik nog volgende 
vragen: 
 

- Pidpa werkte op basis van het zoneringsplan 2008 een algemeen plan voor de Berlaarse riolering 
uit. Naar aanleiding van de interpellatie van maart 2013 vernam het Vlaams Belang dat de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) een herziening van de zoneringsplannen had opgestart. Tegen eind 
2014 zou daarover klaarheid voor Berlaar zijn. Graag toelichting daarover en wat dit 
betekent/betekende voor het algemeen plan van Pidpa voor Berlaar ? 

- Is er momenteel een algemeen plan van aanpak voor het Berlaarse rioleringstelsel, zowel wat 
herstel als uitbreiding aangaat ? 

- Omtrent de rol van de IBA’s daarin is er al heel wat te doen geweest. Kan die actuele rol worden 
toegelicht (huidig aantal, toekomstig aantal, locaties, …) ? 

 
Aanvullend: 
 
Welke financiële inbreng heeft Berlaar inmiddels gehad in het Pidpa-riolenbeheer en welke ‘return’ heeft 
onze gemeente daarvan reeds genoten ? 
 
Schepen Jan Hendrickx ziet zich verplicht om het antwoord op deze vraag te verdagen naar volgende 
maand. De informatie werd opgevraagd bij Pidpa, maar het was onmogelijk om op korte termijn alle 
gegevens te verzamelen. Vanuit zijn eigen standpunt geeft hij mee dat er zich de laatste jaren weinig 
structurele problemen hebben voorgedaan. Af en toe waren er kleinere zaken rond een zuiger en een 
rioolkolk, die hersteld werden. De kolken zijn in voorraad in het magazijn, waar Pidpa ze komt ophalen, 
zodat er steeds met hetzelfde materiaal wordt gewerkt. Voor de rest waren er wat problemen in de 
Lentestraat als gevolg van de werkzaamheden van verschillende nutsmaatschappijen. Eerst werd 
verondersteld dat er rioolproblemen zouden zijn, maar een cameraonderzoek heeft uitgewezen dat dat 
niet het geval is. De nutsmaatschappijen werden aangeschreven om de zaken volledig in orde te brengen. 
Op de N10 ter hoogte van nummer 54 kreeg de grote buis, die ondergronds loopt naar de Heistsebaan en 
zo aansluit op het nieuwe stelsel van Melkouwen, een grondige opkuisbeurt. Sindsdien zijn er aan de Sint-
Rumoldusstraat geen problemen meer. Op de gemeenteraad van juni zal de samenwerkingsovereenkomst 
met Pidpa omtrent het Kardinaal Cardijnplein geagendeerd worden. Er wordt dan een bijkomende bypass 
voorzien voor de rioolafvoer van de N10. Verdere cijfers zullen dus achteraf nog worden bezorgd. Deze 
kunnen toegelicht worden tijdens de volgende gemeenteraad of op een commissie openbare werken. 
 
Dirk Aras wil weten hoe ver het onderzoek naar de identificatie van zwakke plekken staat. Dit zou de 
gemeente drie jaar geleden uitdrukkelijk aan Pidpa vragen. 
 
Schepen Jan Hendrickx is hiervan niet op de hoogte. De gebiedsingenieur van Pidpa die voor Berlaar 
aangeduid is, is echter van mening dat de riolering in Berlaar in een degelijke staat is. 
 
Dirk Aras wil niet wachten tot de volgende gemeenteraad om een antwoord op zijn vragen te krijgen. Hij 
verlangt een schriftelijk antwoord of een toelichting tijdens de commissie openbare werken. 
 
Burgemeester Walter Horemans is bereid om dit tijdens een commissie te behandelen. 
 
Dirk Aras concludeert dat het bestuur dus evenmin over de gevraagde informatie beschikt. 
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Burgemeester Walter Horemans weerlegt dat. De vragen zijn in dit geval echter zeer uitgebreid en complex 
en vergen een deskundig antwoord van specialisten.  
 
Schepen Jan Hendrickx vult aan dat de gemeente wekelijks een planning van werken ontvangt. Daarnaast is 
er heel regelmatig overleg met Pidpa. 
 
Ronny Van Thienen veronderstelt dat het bestuur dan toch op de hoogte moet zijn van een onderzoek dat 
al dan niet gevoerd werd. 
 
Burgemeester Walter Horemans zal navraag doen. 
 
 
14.III. Interpellatie omtrent het inzetten van snelheidsmetingen in Berlaar 
 
Er was eens, lang geleden, toen in de politiezone Berlaar-Nijlen pas een snelheidsmeter werd ingezet die 
was aangekocht met het geld dat daarvoor door de gemeenten Berlaar en Nijlen ter beschikking was 
gesteld, het voornemen om de leden van de verkeerscommissie op geregelde tijdstippen verslag te 
brengen omtrent de resultaten van de inzet van die meter. Meer bepaald zouden de commissieleden 
vernemen hoeveel keer de meter was gebruikt tijdens de afgelopen maand(en) en hoeveel overtredingen 
er waren vastgesteld. Tevens was het plan opgevat deze resultaten, bij wijze van preventie, geregeld te 
publiceren in Gazet van Balder. Het meedelen van de resultaten in de verkeerscommissie is toen één keer 
gebeurd en ook de publicatie in Gazet van Balder bleef bij één keer. Vanaf dan moest er naar de resultaten 
gevraagd worden. En dat wil ik vandaag dan ook nog een keer doen. 
 
Graag had ik dus: 

- Een overzicht ontvangen van de snelheidsmetingen van vorig jaar (2015). 
- Van de resultaten daarvan. 
- Geweten waar vooral te hoge snelheid werd gemeten. 
- Vernomen of de resultaten gunstiger of minder gunstig waren dan de jaren voorheen (2013 en 

2014) ? 
- Welke rol de ‘smileys’ hebben in de handhaving van de snelheid. Kan hun rol gemeten en objectief 

gewaardeerd worden ? 
- Vernomen of de ingevoerde snelheidszones invloed hebben op de vaststellingen ? Steeg of daalde 

het aantal vastgestelde overtredingen of wijzigde dat niet ? 

 
Op 20 januari 2015 informeerde ik nogmaals naar het vervangen van het vaste zone-30-bord in de 
Kapellebaan door een oplichtend. Al meer dan eens werd beloofd dat dit zou gebeuren. Het antwoord 
luidde toen: “Burgemeester Walter Horemans heeft geen weet van defecten. Hij voegt hieraan toe dat er 
nog één bord zal worden geplaatst aan de Kapellebaan. Er wordt ook onderzocht of er borden moeten 
komen in de Zomerstraat en de Doelstraat. Destijds werden er een aantal borden betaald vanuit het 
boetefonds. Hij belooft om het eventueel budget voor bijkomende borden te agenderen op de volgende 
politieraad. Zodra de Pastorijstraat heraangelegd is, zullen hier ook oplichtende borden worden geplaatst.” 
 
Het blijft een raadsel waarom deze plaats niet van in het begin op dezelfde manier werd uitgerust als de 
andere plaatsen (aan scholen) waar wel oplichtende zone-30-borden zijn aangebracht. Omdat deze situatie 
absurd is, had het Vlaams Belang graag vernomen wanneer dit nu wel effectief zal worden uitgevoerd ? 
 
Burgemeester Walter Horemans heeft de cijfers van de zonechef ontvangen. De snelheidscontroles hebben 
zich vooral toegespitst op de belangrijkste straten waar er geflitst wordt, namelijk Aarschotsebaan, 
Itegembaan, Liersesteenweg, Pastorijstraat, Smidstraat en Welvaartstraat. In 2014 werden er 22.528 auto’s 
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gecontroleerd, waarbij 5% overtredingen werden vastgesteld. Die 5% situeert zich vooral in de categorie 
van 0 tot 10 km/uur te veel (69%). In de volgende categorie (10 tot 20 km/uur te veel) gaat het om 28%; de 
resterende 3% reed meer 20 tot 30 km/uur te veel. In 2015 werden er 58.180 auto’s gecontroleerd, waarbij 
eveneens 5% overtredingen werden vastgesteld. 57% daarvan situeert zich in de categorie van 0 tot 10 km/ 
uur te veel, 32% in de categorie van 10 tot 20 km/uur te veel, 9% in de categorie van 20 tot 30 km/uur te 
veel. Dat is een stijging, waarover moet worden nagedacht. Er wordt veel geflitst, maar er zijn nog niet 
voldoende cijfers beschikbaar om de impact van de zonering te kunnen inschatten. De politie vermoedt dat 
de snelheidsregimes wel hun invloed hebben, omdat mensen duidelijker weten welke snelheid waar van 
toepassing is. De smileys hebben zeker zin. Vaak worden ze geplaatst op vraag van mensen, waarna de 
resultaten geanalyseerd worden. Op basis van die analyse wordt er daarna geflitst. Dat is bijvoorbeeld het 
geval geweest in de Leemputten, waar 37 overtredingen werden vastgesteld op 380 gecontroleerde auto’s. 
Er wordt gereageerd op de smileys, alleen mogen ze niet te lang op één plek hangen. 
 
Dirk Aras concludeert dat er dus een verhouding is tussen de resultaten van de smileys en de flitsacties 
achteraf. Is dat meetbaar? 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dat niet het geval is. Uit de resultaten van de smileys blijkt 
hoeveel auto’s er wanneer gepasseerd zijn en welke snelheden ze gehaald hebben. Op basis daarvan kan er 
gericht geflitst worden. Hij belooft de cijfers op straatniveau nog te bezorgen. Het zone 30-bord in de 
Kapellebaan werd destijds inderdaad besproken, maar gelet op het feit dat er op deze baan geen echte 
schoolingang meer is, is er geen onmiddellijke vraag om het bord aan te passen. Hij is echter bereid om dit 
onderwerp opnieuw op de agenda van de verkeerscommissie te plaatsen.  
 
Dirk Aras zegt dat er nog wel degelijk beweging is in de Kapellebaan. De kinderen die vanuit de crèche 
komen, passeren daar. Hij pleit ervoor om de borden te vervangen door oplichtende exemplaren om de 
uniformiteit van de schoolomgevingen te garanderen. 
 
Burgemeester Walter Horemans zal de discussie opnieuw voeren tijdens de volgende verkeerscommissie. 
 
Dirk Aras verduidelijkt waarom hij de vraag stelt over het effect van de snelheidszones op de 
overtredingen. Bestuurders die vroeger een aangepaste snelheid hanteerden, zullen zich waarschijnlijk wel 
schikken naar de zonering. Maar de vraag is of de chauffeurs die vroeger gemist werden door een 
ontbrekende regeling, zich nu wel houden aan de voorschriften. Indien dat niet het geval zou zijn, blijft er 
maar één middel over. 
 
Burgemeester Walter Horemans beaamt dat, maar er is toch wat tijd nodig om aan te passen. 
 
Dirk Aras is van oordeel dat bepaalde straten niet zijn aangepast aan de snelheid. 
 
Burgemeester Walter Horemans is het eens met deze stelling. Het is theoretisch mogelijk om overal zone 
50 in te voeren, maar gezien de aard van de wegen is dat niet overal afdwingbaar. Er loopt op dit ogenblik 
een dergelijke petitie op de Aarschotsebaan, maar het gaat daar om een regionale weg, waar dat niet 
wenselijk is. Op dergelijke weg moet hard én veilig gereden kunnen worden; het nieuwe fietspad zal in 
ieder geval tegemoetkomen aan deze veiligheidseis.  
  
 
14.IV. Zwerfvuil in Berlaar: probleem onder controle ? 
 
Op 20 januari 2015 bleek naar aanleiding van een vraag van het Vlaams Belang dat belangrijke pijnpunten 
voor zwerfvuil op dat moment Pastorijstraat, Ebroek, Alflaar, Kesselsesteenweg, Schooldreef, 
Rameyenstraat, Heistsebaan, Heidestraat, Bastijnstraat, Schaarbroek, Kraaienweg en het skatepark aan het 
Stapveld, waren. Sluikstorten was vooral een probleem in De Beerslaan, in de Bastijnstraat en aan De 
Weerdt. De Doelvelden waren een pijnpunt voor beide vormen van afvaldumping. 
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- Gelden deze pijnpunten nog steeds of is daar verandering in gekomen ? 

Er werd ook gemeld dat in 2013 via de scholenacties 110 kg. afval werd bijeengebracht en 240 kg. in 2014. 
Als opvallend werd bestempeld dat de actie ‘groene peters en meters’ al 25 zakken of 212 kilogram 
zwerfvuil had opgeleverd op een half jaar tijd. 
 

- Welke cijfers kunnen/moeten daar voor 2015 en het eerste kwartaal 2016 worden 
tegenovergesteld ? 

 
Er werd tevens aangekondigd dat “in 2015 het bestuur hierrond gericht actie zal ondernemen in de vorm 
van een campagne i.s.m. Ivarem. Op de schoolroutes kunnen er eventueel vuilbakjes geplaatst worden.” 
 

- Graag toelichting over die actie. 
- Werden er vuilbakjes langs de schoolroutes geplaatst ? Wat is het eventuele resultaat daarvan ? 

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat de sluikstortplaatsen van 2015 via mail bezorgd zullen worden. 
Twee plaatsen vallen op in deze lijst, namelijk Schaarbroek en Ebroek. Hier werd respectievelijk viermaal en 
tweemaal sluikstort vastgesteld. Dit zijn plaatsen met weinig sociale controle. In 2016 herhaalt deze 
tendens zich op die locaties: in Schaarbroek dit jaar reeds viermaal. Daarnaast ook eenmaal op de 
Kraaieweg en het Laar. Het sluikstort op die plaatsen betrof zeven zwarte vuilniszakken met gras en 
snoeisel. Dat is bizar, want dat zijn afvalfracties die gratis in het containerpark kunnen worden aangeboden 
of die perfect passen in een compostbak of –vat. Wat zwerfvuil betreft, zijn er een aantal pijnpunten 
opgemerkt langs de schoolroutes. De groene peters en meters leveren fantastisch werk: in 2015 hebben zij 
59 zakken opgehaald, in 2016 zijn het er al 36. De groep groeit ook aan, waardoor er meer plaatsen in 
Berlaar opgeruimd geraken. In oktober werd een samenwerking met Ivarem opgestart, waarbij als eerste 
actie alle scholen aangeschreven werden over het initiatief ‘School afvalarm 2020’. Alle scholen van Berlaar 
nemen hier ook deel aan. Het gaat om een aantal sensibiliserende acties, bijvoorbeeld een zwerfvuilspel, 
een zwerfvuilquiz, maar daarnaast wordt er samen met de scholen bekeken wat er kan gebeuren aan het 
zwerfvuil op de schoolroutes. Vuilbakjes plaatsen is één van de mogelijkheden, maar vaak worden er naast 
bestaande vuilbakken nog zakjes gedeponeerd, waardoor dit misschien geen geschikte oplossing vormt. We 
wachten voorlopig het overleg met de scholen af. 
 
Dirk Aras is van oordeel dat dit met mentaliteit te maken heeft. Hij pleit er toch voor om vuilbakjes te 
plaatsen. Indien zou blijken dat deze niet gebruikt worden en dat het zwerfvuilfenomeen aanwezig blijft, 
doet er zich echt een probleem voor. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof beaamt dat. Opvoeding en sensibilisering zijn belangrijke elementen in deze 
problematiek. In de echte probleemzones zullen er inderdaad vuilbakjes geplaatst worden. Indien er zich 
daarna nog zwerfvuil zou voordoen, gaat het om moedwil en zijn er andere maatregelen nodig. 
 
Dirk Aras meldt dat het signaleren van zwerfvuil één van de zaken is waarover een gemeenteraadslid het 
meest wordt aangesproken. Er moet zeker verder gewerkt worden aan een oplossing voor deze 
problematiek. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof bevestigt dat. Het is alleen jammer dat de daders niet vaak geïdentificeerd 
kunnen worden. 
 
Ronny Van Thienen vraagt of het enkel om zwerfvuil gaat of ook om huishoudelijk afval. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat het sluikstort voornamelijk om zakken met snoeisel gaat. Er is 
ook eenmaal een zetel gevonden. Het gaat echter niet om restafval. 
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Ronny Van Thienen polst naar de inhoud van de vuilbakjes. Het is niet de bedoeling dat daarin 
huishoudelijk afval terecht komt. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof wil werk maken van vuilbakjes met kleine vulopeningen, zodat dat soort afval 
er niet in gedeponeerd kan worden. 
 
Koen Kerremans vindt het raar dat er teruggegrepen wordt naar systemen van vuilbakjes, terwijl men in 
steden en landen waar men voorop loopt qua afvalbeleid resoluut afstapt van dergelijke oplossingen. 
Vuilbakken trekken vuil aan, terwijl het eigenlijk om een vorm van afval gaat die mensen perfect mee naar 
huis kunnen nemen en daar weggooien. Hier gaat het duidelijk om twee stromen van afval: illegaal 
achterlaten van vuil, wat door hardleerse sluikstorters gebeurt, en daarnaast schoolgaande jeugd en 
fietsers die zwerfvuil achterlaten. Hij gelooft niet in de oplossing van vuilbakjes plaatsen of opruimacties 
organiseren. Dat geeft het verkeerde signaal. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof merkt hierbij op dat plekken die door kinderen zijn opgeruimd en voorzien van 
een bord met foto toch significant langer netjes blijven. 
 
 
Raadsleden Rudy Nuyens, Ronny Van Thienen en Lies Ceulemans: 
 
14.V. Quondam viert 5 jaar!Het schepencollege trakteert? 
 
Afgelopen weekend vierde het historisch evenement haar vijfde verjaardag. Om dat te vieren  biedt het 
gemeen- tebestuur (het college  dus) de inwoners van Berlaar een gratis toegangskaart aan. Je kon die dan 
tot en met 5 mei aan het onthaal afhalen. Dit konden wij alvast lezen in De Kiosk en Den Balder. Door deze 
gebrekkige en foute informatie stonden  mensen, die wél doorhadden dat 5 mei een feestdag was,op  4 
mei aan het onthaal waar ze te horen  kregen dat er geen kaarten meer beschikbaar waren. 
Berlaar telt 11.000 inwoners. Hoeveel kaarten waren er voorzien? Werden ze aangeboden door het 
evenementenbureau of betaalde de gemeente die kaarten. Werden er inkomkaarten voor het 
schepencollege en/of het gemeentebestuur (inclusief oppositie) vrijgehouden? 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat Quondam een historisch evenement is met internationale 
uitstraling dat 7000 tot 8000 bezoekers trekt. Voor de vijfde editie wou het bestuur zijn inwoners trakteren 
en hen de kans geven om het evenement gratis mee te maken. De gratis kaarten werden verdeeld via het 
onthaal, waar netjes werd nagekeken of de kaarten wel degelijk aan de inwoners van Berlaar werden 
gegeven. Heel wat inwoners, die eerder nog nooit op Quondam waren geweest, zijn dit jaar wel langs 
gegaan. De actie van de gemeente heeft echt meer succes gekend dan verhoopt. De oorspronkelijke 
inschatting was 500 à 600 kaarten; het zijn er uiteindelijk meer dan 1100 geworden. Dit is verlopen via een 
aantal bijbestellingen, maar naarmate de einddatum van de actie naderde, ontstonden er vragen bij de 
veiligheid van het evenement. Er mochten immers niet meer dan 5000 bezoekers per dag toegelaten 
worden. Aangezien de kaartenverkoop via verschillende kanalen liep, was het niet zo eenvoudig om een 
volledig zicht te krijgen op de stand van zaken. Daarom werd de beslissing genomen om voor de laatste 
actiedagen geen bijkomende kaarten meer ter beschikking te stellen. Jammer genoeg werd in de 
communicatie niet opgenomen dat er kaarten konden worden verkregen ‘zolang de voorraad strekt’. Dat is 
een fout die te maken heeft met de timing van de voorbereiding van de publicaties. De Kiosk wordt een 
maand op voorhand geschreven. Op dat ogenblik deed er zich nog geen probleem voor met de gratis 
kaarten en achteraf was het niet meer mogelijk om de tekst te corrigeren. 
 
Ronny Van Thienen is van oordeel dat het bestuur dit van tevoren had moeten inschatten. Berlaar telt meer 
dan 10.000 inwoners en indien Quondam een limiet heeft van 5000 bezoekers per dag, was het zelfs niet 
mogelijk om elke inwoner een kaart te geven. Indien er oorspronkelijk slechts 500 kaarten ter beschikking 
waren, was dit waarschijnlijk niet de intentie?  
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Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat niet elke inwoner naar Quondam gaat. Bovendien moesten 
mensen er persoonlijk voor naar het gemeentehuis komen. 1100 uitgedeelde kaarten is in dat opzicht 
duidelijk een succes. Alleen was het succes dus groter dan verwacht. 
 
Ronny Van Thienen vraagt zich af hoeveel mensen er teleurgesteld zijn weggestuurd. In de gemeentelijke 
communicatiekanalen stond duidelijk vermeld dat iedereen een vrijkaart kon krijgen, maar dat was niet het 
geval. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dat aantal beperkt is gebleven. Indien de actie herhaald zou 
worden in de toekomst, zal er anders over worden gecommuniceerd.  
 
Ronny Van Thienen vraagt hoe de betaling van de kaarten in elkaar zit. 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat er een afspraak werd gemaakt met het evenementenbureau 
dat de gemeente enkel de kaarten betaalt die werden ingeleverd aan de inkom van Quondam. De kaarten 
werden voorzien van een speciale stempel. Op basis daarvan gebeurt de afrekening. 
 
Ronny Van Thienen heeft vernomen dat bepaalde mensen binnen het OCMW vrijkaarten hebben gekregen 
en andere niet. 
 
Schepen Nadine Boekaerts weerlegt dat. De actie was gericht naar alle personeelsleden. Daarnaast konden 
alle burgers van Berlaar kaarten afhalen in het gemeentehuis. 
 
Koen Kerremans vindt het jammer dat er geen lijst werd gemaakt van de mensen die geen kaart meer 
konden krijgen. Op die manier zou het op 5 mei mogelijk geweest zijn om te bekijken om hoeveel mensen 
het precies ging en om eventueel toch nog een klein lot van kaarten bij te bestellen. Daarnaast stelt hij zich 
vragen bij het kostenplaatje. Quondam krijgt vanuit de gemeente al 5000 euro subsidie. Hier komt nu nog 
12.000 euro bij. Hij veronderstelt dat dit een eenmalige actie is? 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. Bovendien vallen de subsidies vanaf volgend jaar weg. 
 
Koen Kerremans refereert naar de vraag van vorige keer om de jeugd- en sportverenigingen te 
ondersteunen voor het inhuren van security. Met veel moeite wordt daarvoor 300 euro uitgetrokken en dit 
voor verenigingen die het echt nodig hebben en geen commerciële activiteit ontwikkelen. Quondam is wel 
een commerciële activiteit. Hij pleit ervoor om de eigen jeugdverenigingen, die het niet gemakkelijk 
hebben, ruimer te ondersteunen. De werkingskosten worden steeds duurder; het is niet eenvoudig om geld 
in het laatje te brengen. Hij is verbouwereerd over het contrast tussen de moeilijkheid waarmee vorige 
keer over het security-onderwerp werd gesproken en de gemakkelijkheid waarmee in het geval van 
Quondam met grote getallen wordt gewerkt. 
 
Burgemeester Walter Horemans oordeelt dat het ene niet met het andere mag worden vergeleken. Het 
bestuur vindt het verenigingsleven belangrijk en schrijft dit ook structureel in in de meerjarenplannen. Dit  
kaderde in een PR-actie waarbij de gemeente op de kaart wordt gezet. Indien men dit budget vergelijkt met 
PR-budgetten van andere gemeenten, is het nog klein bier. Van deze actie konden de inwoners van Berlaar 
bovendien nog persoonlijk genieten. Er is in de gemeente geen enkele andere vergelijkbare activiteit met 
dergelijke uitstraling en met dergelijke partners. Het zou onverantwoord zijn als bestuur om hieraan niet 
deel te nemen. Deze activiteiten verdienen een steuntje in de rug. 
 
Koen Kerremans zegt dat PR voor de gemeente ook voldoende return moet opleveren. Hij vraagt zich af 
wat deze return kan zijn in het geval van Quondam. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat de deelnemers hier hun aankopen doen, waarbij de plaatselijke 
middenstand voordeel heeft. 
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Swa De Bakker heeft vernomen dat er buurtbewoners zijn die op politiebevel gedurende twee dagen de 
toegang tot hun woning ontzegd zijn. 
 
Burgemeester Walter Horemans zegt dat dat totaal niet klopt. Wanneer er gedurende twee dagen een 
massa-activiteit wordt georganiseerd, is het echter onverantwoord om met landbouwvoertuigen over het 
terrein in deze buurt te rijden. De data voor Quondam staan maanden op voorhand vast. Het is dus perfect 
mogelijk om dit in te calculeren. In het kader van de veiligheid werd de betrokken persoon verwittigd dat 
hij zich gedurende twee dagen niet met zijn groot landbouwvoertuig mocht verplaatsen. 
 
Ronny Van Thienen roept op om meer toezicht te voorzien bij de enkelrichtingsmaatregel. Hij heeft 
verschillende overtredingen vastgesteld. 
 
Burgemeester Walter Horemans zal dit doorgeven. Nochtans was de politie massaal aanwezig en was 
iedereen tijdig verwittigd. 
 
 
14.VI. Meisjesschool en klooster Berlaar Heikant. Stand van zaken? 
 
Berlaar investeert in nieuwe schoolgebouwen.Sp.a kan dat alleen maar goed vinden. Terwijl de nieuwe 
gebouwen in Berlaar-Heikant hun nut  al bewezen hebben, vragen wij ons af wat er nu uiteindelijk gaat 
gebeuren met de oude vervallen gebouwen (vestiging Aarschotsebaan 54)? Wie is er eigenaar en moet die 
niet stilaan gaan vrezen voor leegstandbelasting? Graag krijgen we een uitgebreide en duidelijke stand van 
zaken, welke stappen zijn er reeds ondernomen en wat is de timing? Wat kan het gemeentebestuur doen? 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het voorste stuk privé eigendom is. Van het achterste deel 
is de school eigendom van de gemeente. Het is nog steeds de bedoeling dat Zonnige Kempen daar een 
project realiseert, waarbij de oude meisjesschool wordt omgevormd tot een twaalftal sociale woningen. 
Daarnaast komt er een nieuwbouw langs de kant van de Heistsebaan met een zevental woningen. Het 
klooster aan de voorkant is in handen van een privé persoon, die nu het risico loopt om een ernstige 
leegstandbelasting te moeten betalen. De laatste maanden was er schot in de zaak in de vorm van een 
‘agreement’ tussen een ontwikkelaar en de eigenaar, die samen met Zonnige Kempen het volledige project 
zouden realiseren met een twaalftal privé appartementen en negentien sociale woningen. Het grote 
voordeel hiervan was een ondergrondse parking, die de ontwikkelaar zou aanleggen en die het 
binnengebied kwalitatief zou opwaarderen. Maar tegen het ingediende plan werd een beroep ingediend 
door de buurman, die gelijk heeft gekregen. 
 
Ronny Van Thienen zegt dat dit reeds een vijftal jaar geleden werd opgestart. Er werden toen gesprekken 
gehouden met de privé partner, maar nu blijkt de overeenkomst tussen gemeente en privé partner op een 
laag pitje te staan. Het klooster en het schoolgebouw zijn met elkaar verweven. Hij wil weten waarop het 
project dan afketst. Is dat voornamelijk om financiële redenen? Is er vanuit de gemeente te weinig drive 
om dit tot een goed einde te brengen? 
 
Burgemeester Walter Horemans ontkent dat met klem. Het klopt dat er vanuit de gemeente al ruim vijf jaar 
geleden een voorstel werd gedaan, maar het bestuur moet zich houden aan het schattingsverslag.  Indien 
de eigenaar hiermee niet tevreden is, stopt het verhaal. Daardoor duurt het allemaal heel lang. Er zijn op 
regelmatige basis voorstellen gedaan, maar zonder succes. Het gaat inderdaad om geld, maar de gemeente 
treft hierin geen schuld. 
 
Ronny Van Thienen merkt op dat de privé partner voor zijn deel dus leegstandsbelasting zal moeten 
betalen. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat hij evenzeer de mogelijkheid heeft om het pand te 
renoveren. 
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Ronny Van Thienen repliceert dat het helemaal verkommerd is. Hij vraagt zich af of er in dit dossier nog 
stappen worden gezet. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt bevestigend. De bal ligt evenwel in het kamp van de eigenaar. 
Hopelijk kan er een oplossing worden gevonden in een vergelijk tussen Zonnige Kempen en de eigenaar.  
 
Ronny Van Thienen wil weten of de prijs die Zonnige Kempen biedt realistisch is. 
 
Volgens burgemeester Walter Horemans heeft Zonnige Kempen een bepaalde prijs in het hoofd, maar ook 
deze organisatie is gebonden aan het schattingsverslag. 
 
Ronny Van Thienen betreurt het dat er zes jaar voorbij zijn zonder dat er enige evolutie in het dossier is. 
Het gaat om een verkrot gebouw midden in Berlaar-Heikant, waar zoveel mogelijkheden zijn. 
 
Burgemeester Walter Horemans treedt dit bij. Er werd heel wat vergaderd en overlegd, maar zonder 
resultaat, gezien het beroep. Maar intussen dienen er zich toch opnieuw kansen aan om uit de impasse te 
geraken. Hij hoopt dat het gezond verstand zal zegevieren. 
 
Koen Kerremans vraagt op welke basis het beroep is ingewilligd. 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat het om stedenbouwkundige argumenten gaat, onder meer de 
afstand ten opzichte van de buurman. Er werd een poging ondernomen om met de buurman rond de tafel 
te gaan zitten, maar die is mislukt. Het dossier kan worden ingekeken. 
 
 
14.VII. Jeugdhuis. Stand van zaken? 
 
Omdat het schepencollege sowieso al openlijk toegegeven  heeft  niet te willen investeren in cultuur willen 
we hierover voorlopig niet  interveniëren, maar nog geen half jaar geleden  beloofde jeugdschepen Suzy 
Put om een locatie te zoeken en te vinden voor de initiatiefnemers van het jeugdhuis. Wat is hier de stand 
van zaken? Kunnen deze jeugdige visjes al beschikken over een ruime Bokaal. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de schepen van jeugd, de jeugdconsulent en een aantal 
jongeren de afgelopen periode hard gewerkt hebben om de vzw rond te krijgen. Het Rode Kruis plant een 
opening van de nieuwe huisvesting op 18 juni. Dat betekent dat op dat ogenblik al hun materiaal weg is uit 
de Pastorijstraat en dat er nog wat aanpassingswerken kunnen gebeuren. Onze eigen werkmannen gaan 
aan de slag in juni en juli, zodat in augustus het lintje kan worden geknipt. 
 
Rudy Nuyens polst of de veiligheid in orde is. 
 
Burgemeester Walter Horemans zegt dat alle controles werden uitgevoerd en dat er groen licht werd 
gegeven mits een paar aanpassingen. 
 
Rudy Nuyens wil weten of het om een tijdelijke huisvesting gaat. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dat de afspraak is geweest van in het begin. Het bestuur 
koestert andere plannen met die locatie. Het wordt op termijn een woonproject. Indien het jeugdhuis een 
succes blijkt, zal de gemeente een definitieve oplossing moeten zoeken. De jeugd mag zich nu eerst 
bewijzen. Het gaat om een geëngageerde groep die nu de kans krijgt om zijn ding te doen. 
 
 
14.VIII. Openheid van bestuur in de gemeenteraad? Misschien toch eens nadenken over streaming? 
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'De gemeente verzekert een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van de 
gemeentelijke bevoegdheden, betrekt de inwoners zoveel mogelijk bij het beleid en zorgt voor openheid 
van bestuur'. Dit lezen we letterlijk op de website van de gemeente Berlaar. Naar aanleiding van een vraag 
van oppositie collega Aras in de gemeenteraad van februari ll.. wil sp.a hier op terugkomen. Het voorstel 
werd afgescheept omwille van 'te duur ', maar in de stijl van de vrijgeleide die het college zichzelf toe-
eigende vreest ook sp.a dat men in de mate van het mogelijke liefst zo weinig mogelijk publiek aanwezig 
wenst te zien in de raad. (En zeker niet rustig thuis vanuit hun zetel.) Er werd ook beloofd om in het kader 
van het NAC de vraag 'mee te nemen', maar 'beloven' en 'meenemen' zijn 'versleten' gezegden die we iets 
te veel moeten horen. Volgens sp.a kan de kostprijs om de gemeenteraad te streamen alvast geen 
probleem zijn. We zouden het daar nog eens graag over hebben. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat hij weinig kan toevoegen aan zijn antwoord van de 
gemeenteraad van februari. Het idee is meegenomen in de plannen van het nieuw administratief centrum, 
waar multimedia volop aan bod komen. Uit een bevraging van de omliggende gemeenten blijkt echter dat 
de interesse van het publiek voorlopig niet erg groot is. 
 
Dirk Aras vindt dit geen valabel argument, zeker niet wanneer er gratis of low budget oplossingen bestaan. 
 
Burgemeester Walter Horemans rondt af door te stellen dat dit aspect meegenomen wordt naar het nieuw 
administratief centrum. 
 
 
Raadsleden Rudy Nuyens, Ronny  Van Thienen, Lies Ceulemans, Koen Kerremans, Leen Janssens, François 
De Bakker, John Steurs en Dirk Aras: 
 
14.IX. Stand van zaken sportonderzoek gemeente Berlaar. 
 
In het kader van de poging van het bestuur om een sportbeleid op poten te zetten - zoals meerdere 
oppositiepartijen in het verleden meermaals vroegen- werd goedkeuring verleend aan de uitvoering van 
een sport-behoefteonderzoek in onze gemeente. Het bedrag dat hiervoor werd ingeschreven is van die 
orde dat de verwachtingen erg hoog gespannen zijn. De resultaten, zo stelde de meerderheid, zouden in de 
maand maart of ten laatste in april gecommuniceerd worden  aan de gemeenteraad. Omdat wij dit punt 
nog steeds niet hebben zien verschijnen besliste de verenigde oppositie om het punt zelf op de agenda van 
de gemeenteraad van mei te plaatsen. 
 
Gevraagd wordt een bespreking van de resultaten van het sport-behoefteonderzoek in onze gemeente. 
 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat het studiebureau in oktober 2015 van start is gegaan met 
normaal gezien zes maanden tijd om de studie op te leveren. Dat zou normaal gezien in maart zijn gebeurd, 
maar omdat de eerste enquête onvoldoende resultaat had opgeleverd en er een bijkomend onderzoek 
nodig was, werd de deadline op verzoek van het studiebureau verschoven naar eind mei 2016. In de week 
van 27 april heeft het studiebureau de derde fase van het masterplan bezorgd, waarna dit besproken werd 
in het college en de sportraad. De nodige bijsturingen werden daarna aan het studiebureau overgemaakt, 
zodat de uitwerking ervan van start kon gaan. Het finale dossier wordt opgeleverd tegen 27 mei. Dit wordt 
een volledige bundel van de mogelijkheden op de verschillende sites met prioritering, fasering en raming. 
Eén site krijgt daarnaast een volledige uitwerking. De andere sites worden globaler behandeld. Intussen zijn 
er een aantal punten die op korte termijn haalbaar zijn. Eén mogelijk project dat in de voorfase al kan 
worden gerealiseerd, is de aanleg van een kunstgrasveld op FC Heikant. Dit zal opgenomen worden in de 
budgetwijziging in juni. In de commissie openbare werken zal het masterplan sport uiteraard uitgebreid aan 
bod komen. 
 
Koen Kerremans vraagt of de raadsleden hierin nog een stem hebben. 
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Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat er over de inrichtingsfases van bepaalde locaties nog 
gedebatteerd kan worden. Het is aan de gemeente om hieraan concreet invulling te geven. 
 
Dirk Aras wil weten of de raadsleden een inrichtingsplan van een bestaande accommodatie voorgeschoteld 
zullen krijgen. Dat was volgens hem niet de vraag. De bedoeling achter het masterplan sport was niet om te 
weten te komen hoe een bepaalde accommodatie ingericht moest worden, maar wel om te onderzoeken 
welke sportbehoefte er heerst in de gemeente. 
 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat dit ook inbegrepen zit in de studie. De aanleg van een 
kunstgrasveld is een reactie op een concrete behoefte die gedetecteerd werd. 
 
Dirk Aras vindt het aangewezen om eerst het visieplan sport voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 
Koen Kerremans ondersteunt dit. Er was een duidelijke vraag om op zoek te gaan naar sporten die nog niet 
aan bod komen in Berlaar. In het ruimtelijk structuurplan van de provincie staat al jaren te lezen dat Berlaar 
karig bedeeld is op gebied van sportinfrastructuur, dat het aanbod heel beperkt is. Komen er nu nieuwe 
sporten aan bod? Waar zullen die beoefend worden? Wat wordt er gedaan aan het plaatstekort, zelfs voor 
de eigen clubs? Bestaan daar cijfers over? Is die behoefte aangetoond? Over wie gaat het dan en wat wordt 
er tegenover gesteld? Het is veel meer dan alleen maar het hertekenen van de Doelvelden. De eerste vraag 
gaat om de sportbehoefte in de gemeente. 
 
Schepen Eddy Verstappen repliceert dat het studiebureau deze behoefte inderdaad onderzocht en 
gebundeld heeft.  
 
Koen Kerremans concludeert dat alleen de bestaande clubs geïnterviewd zijn. Maar de clubs die niet in 
Berlaar aanwezig zijn, zijn dus niet bevraagd. 
 
Schepen Eddy Verstappen zegt dat het onmogelijk is om clubs te bevragen die er niet zijn. 
 
Koen Kerremans is het hiermee niet eens. Het gaat om een dure studie, die enerzijds de bestaande clubs 
mag bevragen, maar anderzijds ook aanwijzingen moet bevatten over de voorzieningen die er op het 
gebied van sport moeten zijn in een gemeente van 11.000 inwoners. Er bestaan nog andere sporten dan 
voetbal. Er zijn clubs die in de loop van de jaren zijn moeten uitwijken, omdat er geen passende 
accommodatie bestond in Berlaar: badminton, gevechtssporten, …  
 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat de oorzaak daarvan in het feit ligt dat de huidige locatie niet 
voldoende ruimte ter beschikking heeft om alle clubs te huisvesten. 
 
Koen Kerremans relativeert dat. Het heeft ook te maken met grote slokoppen die met veel uren gaan 
lopen. Een masterplan houdt rekening met verschillende mogelijkheden, maar tijdens de sportraad is aan 
bod gekomen dat de nieuwe sporthal van de school net niet de juiste afmetingen heeft om er ook 
competities te kunnen organiseren. We maken dus blijkbaar steeds dezelfde fouten als in het verleden. Het 
eerste wat moet worden besproken als het om een sportzaal gaat, zijn de afmetingen. Maar Berlaar is 
blijkbaar een speciaal gebied, waar er geen behoefte bestaat aan zalen met de juiste afmetingen. Er 
bestaan behoefteberekeningen over sport op Vlaams niveau. Dat is allemaal online te vinden, maar het 
bestuur betaalt een dure studie om op hetzelfde punt uit te komen als vroeger. 
 
Burgemeester Walter Horemans stelt voor om het plan af te wachten. Er komt nog volop gelegenheid om 
erover te discussiëren in de commissie openbare werken. Op basis daarvan zullen de beslissingen worden 
genomen. 
 
Dirk Aras vraagt zich af of het masterplan een zicht zal bieden op de mogelijkheden die Berlaar kan 
aanbieden en welke behoeften er kunnen worden ingevuld. 
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Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat dit in grote lijnen zeker het geval is. 
 
Dirk Aras is van oordeel dat er erg geheimzinnig wordt gedaan over deze zaak. Iedereen weet dat het om 
de Doelvelden zal draaien. Waarom kan dat niet bevestigd worden? Het gaat om significante bedragen, die 
andere mogelijkheden blokkeren. 
 
Schepen Eddy Verstappen zegt dat het masterplan nog niet is afgerond. Het is nog even afwachten. 
 
Burgemeester Walter Horemans vult aan dat er in ieder geval een ruim budget werd voorzien om deze 
plannen uit te voeren, namelijk 5 miljoen euro. 
 
 
Raadsleden Koen Kerremans en Leen Janssens: 
 
14.X. Boom van meergezinswoningen in Berlaar zonder flankerend beleid. 
 
Wat wij al vermoed hebben en ondertussen ook kunnen vaststellen werd door de meerderheid bevestigd 
tijdens haar ronde naar de buurten van de gemeente. "Meergezinswoningen moeten kunnen, overal en 
altijd" luidt het. Niet iedereen van het college lijkt  echter even tevreden met dit beleid. Ook dat konden we 
vaststellen tijdens de informatieronde. De schepen van ruimtelijke ordening pakt er in ieder geval graag 
mee uit. Maar bouwvergunningen verlenen is één zaak, een echt beleid rond deze gewijzigde aanpak is er 
evenwel niet. Het ontbreken van dat flankerend beleid baart ons zorgen. 
 
Het ongebreideld toelaten van meergezinswoningen, zelfs tot in de kern van de gemeente roept vragen op: 
 
• Bij verkavelingen moet de verkavelaar zorgen dat er groene ruimte. Door erg krappe inplantingen 

wordt dit onmogelijk en wordt de verstedelijking een feit. 
• Wat zijn de gevolgen voor de riolering en opvang van oppervlaktewater. 
• Wat zijn de gevolgen voor de waterhuishouding in het algemeen. 
• De mobiliteit in de betrokken woonstraten moet herbekeken worden. (Sint-Rumoldusstraat, 

Berkenstraat, Schoolstraat,...), 
• Door de verplichte maar dikwijls te moeilijk bereikbare ondergrondse parkeerplaatsen dreigen 

parkeerproblemen in de straat te ontstaan omdat de meeste auto's op de straat zullen blijven staan. 
• Veel mensen op een kleine oppervlakte is om problemen  vragen, de verdichting wordt  groot. 
• Het zijn telkens kleine appartementen, dus ook al zeer beperkte binnenruimte 
• De nood aan toegankelijke openbare (groene) ruimtes zal toenemen. De nood aan volkstuintjes komt 

opnieuw op tafel. De nood aan openbare én toegankelijke speeltuintjes zal toenemen. Is dat 
voorzien? 

• Garages moeten voorzien worden maar geen regels over vlot toegankelijke fietsenstalling 
• Privacy van buren komt in het gedrang. InkijkI 
• Berlaar  heeft geen volkstuintjes 
• Het aanbod aan openbaar vervoer zal moeten toenemen. 
• …. 

 
Wat is de visie van het bestuur en welk beleid wil het bestuur om die visie in te vullen. 
 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat het ruimtelijk structuurplan duidelijk stipuleert dat er in de 
kerngebieden meergezinswoningen toepasselijk zijn. De kerngebieden lopen bijna samen met de 
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bebouwde kom. Toch wordt er geval per geval bekeken wat er mogelijk is. Er zijn bepaalde aanvragen voor 
appartementen die geweigerd worden. 
 
Koen Kerremans zegt dat het ruimtelijk structuurplan ook stelt dat er aandacht moet zijn voor ruimte en 
voor groen, zelfs in de dorpskern. 
 
Schepen Eddy Verstappen beaamt dat en licht toe dat er daarom intern werd afgesproken dat er bij 
verkavelingsaanvragen steeds 10% voorzien moet worden als groengebied. 
 
Koen Kerremans repliceert dat dit niet wordt nageleefd. 
 
Schepen Eddy Verstappen weerlegt dat. 
 
Leen Janssens zegt dat dit gaat om verkavelingen, niet om huizen die veranderen in meergezinswoningen. 
De verkavelaar moet zorgen voor groene ruimte, maar door erg krappe inplanting is dat onmogelijk, 
waardoor de verstedelijking een feit wordt. Dit wordt geëist bij verkavelingen, maar wanneer een gewoon 
woonhuis wordt omgebouwd tot een meergezinswoning, is er zelfs geen sprake van groen. 
 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat dat klopt. Op dat ogenblik wordt er gekeken naar de beschikbare 
oppervlakte en naar de draagkracht. 
 
Koen Kerremans vraagt of er rekening wordt gehouden met de watertoets. 
 
Schepen Eddy Verstappen bevestigt dat. Telkens er een aanvraag binnenkomt, wordt er contact 
opgenomen met Pidpa en worden de mogelijkheden bekeken. 
 
Koen Kerremans bedoelt dat niet met de watertoets. Hij refereert naar een officieel document dat moet 
worden aangevraagd bij nieuwe inplantingen. 
 
Schepen Eddy Verstappen gaat verder over de mobiliteit van de aangehaalde woonstraten, namelijk de 
Sint-Rumoldusstraat, de Berkenstraat en de Schoolstraat. In de Stationsstraat en de Dorpsstraat, waar de 
omvorming van eengezins- naar meergezinswoningen al jarenlang bezig is, zijn de eengezinswoningen op 
dit ogenblik nog steeds in de meerderheid. Qua parkeerdruk wordt er rekening gehouden met 1,5 plaats 
per wooneenheid, wat ruim is in vergelijking met andere gemeenten. In de aangehaalde straten heersen er 
ook geen parkeerproblemen.  
 
Leen Janssens zegt dat mobiliteit meer betekent dan alleen parkeren. 
 
Koen Kerremans vult aan door te vragen of er op termijn in de betrokken straten niet heel veel bewegingen 
zullen bijkomen. 
 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat de meergezinswoningen waarvan er sprake is, ondergrondse 
garages hebben. Hoe meer meergezinswoningen er in het centrumgebied komen, hoe minder de bewoners 
ervan hun auto moeten gebruiken om zich te verplaatsen. Zij wonen immers op wandelafstand van de 
winkels. 
 
Koen Kerremans concludeert dat het bestuur het dus niet nodig vindt om er een flankerend beleid naast te 
zetten. 
 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat elke aanvraag apart wordt beoordeeld. Hij verwacht daarbij geen 
problemen. 
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Koen Kerremans vraagt zich af waar de grens ligt. Zal dit ongebreideld toegelaten worden? Wat is de visie 
van het college hierover? 
 
Schepen Eddy Verstappen zegt dat dit nog niet in detail werd besproken. Het aandeel van ondergrondse 
parkeergarages neemt de laatste jaren toe. Toch zijn de meeste parkeerplekken nog bovengronds. De 
ondergrondse garages voorzien ook meestal een berging per locatie. Deze kan worden gebruikt om fietsen 
te stockeren. 
 
Koen Kerremans vraagt of dit opgenomen is in de richtlijnen. 
 
Schepen Eddy Verstappen ontkent dat, maar in de praktijk gebeurt het wel. Wat de woondichtheid betreft, 
hanteert Vlaanderen voor stedelijke gebieden een norm van 25 woningen per hectare, voor de 
randgebieden een norm van 15 tot 25 woningen per hectare en voor residentiële gebieden een norm van 
15 woningen per hectare. Men gaat dus volop naar kleinere ruimten. 
 
Koen Kerremans is hier geen tegenstander van. Maar niet alles moet worden volgebouwd. Er bestaan 
goede voorbeelden genoeg in andere gemeenten. 
 
Schepen Eddy Verstappen gaat verder door te stellen dat privacy wel eens een heikel punt kan zijn in 
meergezinswoningen. Maar ook daar bestaan regels over en die regels worden gerespecteerd. Wanneer de 
privacy echt in het gedrang zou kunnen komen, worden er bijkomende maatregelen opgelegd. 
 
Koen Kerremans is van oordeel dat deze antwoorden niet volstaan. Hij wenst dit onderwerp opnieuw aan 
te kaarten in de Gecoro. 
 
Schepen Eddy Verstappen is hiertoe bereid. Verdichting is echter niet te vermijden in de kerngebieden. 
 
Leen Janssens heeft geen problemen met meergezinswoningen op zich, maar vraagt zich af of er zoveel 
woongelegenheden moeten worden ontwikkeld op zo weinig ruimte. 
 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat er in het college wordt nagedacht over het opleggen van 
bepaalde kwaliteitsnormen, bijvoorbeeld een minimale oppervlakte. 
 
Burgemeester Walter Horemans voegt toe dat deze discussie in de toekomst gevoerd zal moeten worden. 
De Gecoro is goed geplaatst om deze denkoefening mee te begeleiden. 
 
Leen Janssens verwijst naar het ruimtelijk structuurplan, dat stelt dat Berlaar een hoofddorp type 2 is. Dat 
betekent dat de gemeente een bijkomend lokaal bedrijventerrein kan realiseren en indien nodig en 
verantwoord meer bijkomende woningen kan realiseren dan strikt nodig voor opvang van de natuurlijke 
aangroei. Hier is Berlaar dus volop mee bezig. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat Vlaanderen in die richting stuurt. Men wil dat kernen 
bebouwd worden. 
 
Schepen Eddy Verstappen vult aan dat de percelen ook steeds kleiner worden, bijvoorbeeld Balderdorp. 
 
Leen Janssens zegt dat op die kleine oppervlakte dan een gebouw met een verdieping wordt gezet, zodat 
de bewoners toch nog buitenruimte hebben. Maar in de piepkleine appartementen die tegenwoordig 
gerealiseerd worden, is er geen buitenruimte. 
 
Burgemeester Walter Horemans detecteert een tegenspraak in de  diverse stellingen. Enerzijds wordt er 
verwacht dat een appartement een terras heeft, zodat er toch nog kwaliteitsvolle buitenruimte aanwezig is, 
maar anderzijds creëert dat dan weer inkijk. We bevinden ons nu in een overgangsfase. In een aantal 
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straten zullen discussies ontstaan, maar het is een onomkeerbaar proces. We zullen moeten waken over de 
dorpskern en appartementen die gecreëerd worden, zullen aan bepaalde kwaliteitsnormen moeten 
voldoen. Maar kiezen om in de kern te wonen, heeft nu eenmaal bepaalde consequenties. We moeten 
nadenken over de toekomst en over het uitzicht van onze dorpskern. Berlaar is snel aan het veranderen en 
dit moeten we bewaken. Er moeten contouren worden uitgetekend, die een houvast kunnen bieden. Deze 
discussie moet nu snel opgestart worden, maar is niet voor vanavond en zal verder opgenomen worden 
binnen de Gecoro. 
 
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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