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Gemeenteraad
Notulen Zitting van 21 juni 2016

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Walter Horemans; de heer Silvain Vertommen; de heer Rudy Nuyens; de heer Ronald Van 
Thienen; de heer Artur Issaev; mevrouw Lies Ceulemans; mevrouw Nadine Boekaerts; mevrouw Rita 
Deckers; mevrouw Ingeborg Van Hoof; de heer Eddy Verstappen; de heer Stefaan Lambrechts; 
mevrouw Suzy Put; de heer Jan Hendrickx; de heer Willy Beullens; mevrouw Maria Vervloet; mevrouw 
Leen Janssens; de heer Koen Kerremans; de heer Dirk Aras; de heer John Steurs; de heer Christophe 
Debackere

Zijn eveneens aanwezig:
mevrouw Geert Verrelst, secretaris waarnemend

Verontschuldigd:
de heer Swa Debakker; mevrouw Anja Neels

21 juni 2016 20:00 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING
Organisatie - Stafdienst
Secretariaat

1 2016_GR_00012 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag 
vorige vergadering - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Het gemeenteraadsverslag van 17 mei 2016.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het verslag van de zitting van 17 mei 2016 goed.
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Bijlagen
1. gemeenteraad_20160517_verslag.pdf

2 2016_GR_00002 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
Goedkeuring overeenkomst van bruikleen Jeugdhuis 
Den Bokal - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeente Berlaar is eigenaar van het bijgebouw achter de woning gelegen in Berlaar, 
Pastorijstraat 25.

Argumentatie
Deze eigendom kan in bruikleen gegeven worden aan het Jeugdhuis Den Bokal om er hun activiteiten 
uit te oefenen, nl. werking van een jeugdhuis.

Wetgeving
Artikelen 1875 tot 1891 van het Burgerlijk Wetboek

Notulen
Raadslid Dirk Aras vraagt zich af waarom er kan onderverhuurd worden ?

In de andere overeenkomsten met andere verenigingen werd dit steeds verboden.

Schepen Suzy Put antwoordt dat onderverhuring hoort bij de cultuurgebonden eigenheid van een 
jeugdhuis. Ze zullen bv. het jeugdhuis kunnen onderverhuren voor feestjes of het geven van een vat. 
 Er werden wel een aantal voorwaarden hiervoor gesteld.

Raadslid Rudy Nuyens vraagt voor hoeveel personen er een goedkeuring van de brandweer is. 
Schepen Suzy Put antwoordt dat dit voor 49 personen toegestaan is. 

 

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt bovenvermeld ontwerp van overeenkomst van bruikleen aangaande het 
bijgebouw aan de woning gelegen in de Pastorijstraat 25 in Berlaar goed.

Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen zal de nodige maatregelen treffen voor de uitvoering van 
dit besluit.

Bijlagen
1. 20160520 OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Jeugdhuis def.doc
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OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN
__________________________________________________________
_____________

Tussen de ondergetekenden :

Enerzijds,
Gemeentebestuur van Berlaar, Markt 1 2590 Berlaar, vertegenwoordigd door de heer Walter 
Horemans, burgemeester en mevrouw Anja Neels,  gemeentesecretaris,

Hierna genoemd “ het gemeentebestuur”,

En anderzijds,
Jeugdhuis Den Bokal vzw,  maatschappelijke zetel te Smidstraat 39 te  2590 Berlaar, 
vertegenwoordigd door Stan Van Peborgh (Carolusberg 4, 2560 Bevel), voorzitter en 
Annelies De Backer, secretaris, 

Hierna genoemd “de bruiklener”.

Wordt volgende overeenkomst gesloten :

1. Het gemeentebestuur geeft aan de bruiklener, die aanvaardt, het in fine beschreven 
goed in bruikleen voor een periode van1,5  jaar , ingaande op 01/07/2016.  Om van 
rechtswege een einde te nemen op 31/12/2017 .Beide partijen kunnen een einde 
maken aan het contract mits een opzeg van minimum 3 maanden.
Deze overeenkomst kan niet stilzwijgend hernieuwd worden. 

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

3. De overeenkomst wordt afgesloten onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat  het 
gemeentebestuur te allen tijde over het goed  kan beschikken rekening houdende 
met de behoeften en verplichtingen van de bruiklener.

4. Het goed wordt in bruikleen gegeven in de staat waarin het zich bevindt, gekend door 
de bruiklener die verklaart het goed bezichtigd te hebben en geen zichtbare gebreken 
te hebben vastgesteld.

5. Het is de bruiklener toegestaan het goed onder te verhuren mits het opstellen van 
een duidelijk huurcontract met oog voor aansprakelijkheid bij ongevallen en uitsluiten 
van overlast voor de buurt.

Beschrijving van het goed :  Bijgebouw achter Woning gelegen te Berlaar Pastorijstraat 25
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Aldus overeengekomen en wederzijds aanvaard te Berlaar
Op ……………………………………….. en opgemaakt in twee exemplaren

De bruiklener Het gemeentebestuur

De voorzitter De secretaris De burgemeester De secretaris                     

Stan Van Peborgh Annelies De Backer Horemans Walter Neels Anja

3 2016_GR_00017 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - Finilek - borgstelling 
thesauriebewijzenprogramma - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
In 1997 werd door Finilek een contract afgesloten met de ASLK (nu BNP Paribas Fortis) en Paribas 
Bank (later Artesia, Dexia en nu Belfius) voor het uitgeven van thesauriebewijzen. Het plafondbedrag 
voor dit programma bedroeg omgerekend 99,2 miljoen euro (BEF 4 miljard). Midden 2005 werd het 
plafondbedrag verhoogd en op 230 miljoen euro gebracht.

Alle gemeenten-vennoten van Finilek hebben zich borg gesteld. Het totaal van alle individuele 
waarborgen dekt ruimschoots het bedrag van het thesauriebewijzenprogramma.

De raad van bestuur van Finilek heeft beslist het bestaande thesauriebewijzenprogramma stop te 
zetten en te vervangen door een nieuw thesauriebewijzenprogramma met een plafondbedrag van 100 
miljoen euro. Hiervoor werd een contract met Belfius afgesloten.

De dienstverlenende vereniging Finilek, RPR Mechelen, met ondernemingsnummer 0257.942.992, met 
maatschappelijke zetel Stadhuis Mechelen, Grote Markt 21 te 2800 Mechelen, hierna genoemd "de 
Emittent". heeft besloten een Multi-Term thesauriebewijzenprogramma op te zetten voor een 
maximaal uit te geven bedrag van 100 miljoen euro (verder "het Thesauriebewijzenprogramma"), met 
als arranger Belfius Bank NV, RPR Brussel, BTW BE 0403.201.185, met maatschappelijke zetel 
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Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, verder "de Arranger"); dat onder het Thesauriebewijzenprogramma 
kunnen worden uitgegeven: (i) thesauriebewijzen type CP ('commercial paper") met looptijden van 7 
dagen tot 1 jaar en (ii) thesauriebewijzen type MTN (medium term notes") met looptijden langer dan 
1 jaar;

De docuemtatie van het Thesauriebewijzenprogramma.

De Emittent vraagt aan al zijn deelnemers zich borg te stellen in verhouding tot ieders potentieel 
gebruik van de door de emittent opgehaalde financiering, zoals vastgelegd door de raad van bestuur 
van de Emittent op 23 mei 2016, dat deze borgstelling gevraagd wordt teneinde de meest gunstige 
rentevoeten op de uitgegeven thesauriebewijzen te kunnen behalen.

 

De gemeente staat sedert 1997 borg voor een hoger bedrag voor het bestaande 
Thesauriebewijzenprogramma dat uitdooft vanaf de start van het nieuwe 
Thesauriebewijzenprogramma en de bestaande borg volledig komt te vervallen na terugbetaling op de 
vervaldag van het thesauriebewijs met de langste resterende looptijd.

Argumentatie
Gemeente Berlaar is deelnemer in de dienstverlenende vereniging Finilek.

De verbintenissen zijn per deelnemer vastgesteld en verschuldigd alsdus artikel 8 punt 5 van de 
statuten. 

De statuten (artikel 8 punt 6) bepalen tevens dat de deelnemers elk voor hun deel de verbintenis 
aangaan om de financieringen te waarborgen die finilek te hunnen behoeve heeft aangegaan met het 
oog op het verwerven van aandelen distributienetbeheer, van strategische participaties en van 
investeringen voorzien op de buitengewone dienst van hun begroting.

Indien de gemeenten en steden een waarborg verlenen voor de goede afloop van de verrichtingen 
heeft Finilek de mogelijkheid om in opdracht van de aangesloten gemeenten en steden over te gaan 
tot de uitgifte van thesuariebewijzen.

Wetgeving
 Decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking
 Wet van 22 juli 1991 (art 3) over de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, waarin 

bepaald is dat de zuivere financieringsintercommunales gemachtigd zijn om thesauriebewijzen 
uit te geven

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeente stelt zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk hoofdelijk borg ten aanzien van de 
houders van thesauriebewijzen uitgegeven onder het Thesauriebewijzenprogramma (verder "de 
Houders") voor de betaling van alle schuldvorderingen in hoofdsom, interesten - inbegrepen de 
verwijlinteresten - en alle andere kosten en bijhorigheden, welke de Houders zouden hebben ten 
opzichte van de Emittent uit hoofde van het Thesauriebewijzenprogramma.
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Deze borgstelling is beperkt tot een maximaal te waarborgen bedrag van 733.000,00 euro in 
hoofdsom, te verhogen met interesten, kosten en bijhorigheden, zijnde 0,733% van het maximaal uit 
te geven bedrag.

Deze borgstelling wordt aangegaan omwille van de reden(en) vermeld in het overwegend gedeelte en 
heeft geen intuitu personae karakter naar de Begunstigde(n) toe. 

De gemeente neemt kennis van het information Memorandum van het Thesauriebewijzenprogramma 
en aanvaardt dit zonder voorbehoud.

De gemeente kan zich niet beroepen noch op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen 
zichzelf en de emittent of enige Houder, noch op om het even welke beschikking om haar 
verplichtingen uit hoofde van deze borgstelling niet uit te voeren.

De gemeente ziet af van het voorrecht van uitwinning en van elke indeplaatstelling in de rechten van 
enige Houder en van elk verhaal tegen de Emittent, tegen elke medeschuldenaar of medeborg, zolang 
iedere Houder niet volledig is terugbetaald in hoofdsom, interesten, kosten en bijhorigheden.

De gemeente staat aan de Houders of de Arranger het recht toe om aan de Emittent alle uitstel, 
voordelen en schikkingen toe te kennen die Houders en de Arranger geschikt achten.

De gemeente verklaart uitdrukkelijk dat de borgtocht gehandhaafd blijft, tot beloop van de hierboven 
vermelde bedragen, welke wijzigingen de Houders of de Arranger ook mogen aanbrengen aan de 
bedragen en/of modaliteiten van het Thesauriebewijzenprogramma (met uitzondering van de 
verhoging van het maximaal uit te geven bedrag onder het Thesauriebewijzenprogramma).

De Houders en de Arranger worden uitdrukkelijk ontslagen van de verplichting de gemeente kennis te 
geven van de wijzigingen waarvan hierboven sprake. Er wordt ten overvloede bepaald dat de 
gemeente eveneens verzaakt aan het voordeel van artikel 2037 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, 
volgens hetwelk de borg ontslagen is wanneer door toedoen van de schuldeiser, de indeplaatstelling 
ten gunste van de borg niet meer tot stand kan komen.

4 2016_GR_00013 Organisatie van onderwijs en vorming - aanwending 
lestijdenpakket schooljaar 2016-2017 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Het schrijven van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming van 5 april 2016 over de 
personeelsformatie voor schooljaar 2016-2017.

Argumentatie
De aanwending van het lestijdenpakket voor schooljaar 2016-2017 dient vastgesteld te worden.

Wetgeving
 Koninklijk besluit van 28 september 1984 over e uitvoering van de wet van 19 december 1974 

ttot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel
 Besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 over de personeelsformatie in het gewoon 

basisonderwijs
 Ministeriële omzendbrief BAO/2005/09 van 29 juni 2005 over de personeelsformatie van de 

scholen in het gewoon basisonderwijs
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Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Financiële informatie
Financiële informatie
Tivoli-uren:

Actie: 3.2.4.5.

Beleidscode: 0800

Algemeen rekeningnummer: 62070100

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de aanwending van het lestijdenpakket zoals in de bijlage.

 

Artikel 2
De gemeenteraad stemt ermee in om 12/24 administratie als tivoli-uren met eigen middelen te 
financieren.

Bijlagen
1. aanwending lestijdenpakket.pdf



Aanwending lestijdenpakket - Gemeentelijke Basisschool Berlaar

Kleuteronderwijs - 224 aantal klasjes aantal lestijden totale lestijden
Vestigingsplaats 1, Aarschotsebaan 60 5 24 120
Vestigingsplaats 2, Pastorijstraat 60 3 24 72
Kleuterturnen 1 18 18

TOTAAL 210 over 14 lestijden
Lager onderwijs -330 + 14 kl = 344 aantal klasjes aantal lestijden totale lestijden
Vestigingsplaats 1, Aarschotsebaan 60 7,5 24 180
Vestigingsplaats 2, Pastorijstraat 60 6 24 144
Lichamelijke opvoeding 1 20 20

TOTAAL 344

Zorgcoördinator aantal uren (/36)
Op schoolniveau 31
Op scholengemeenschapsniveau 1

ICT-coördinator
aantal punten : 20
aantal in te richten uren 8 (= 19 punten)

Administratie
1 voltijdse directeur 24
Er worden 12 bijkomende tivoli uren gevraagd om een stafmedewerker in dienst te nemen.
aantal punten : 70
aantal in te richten uren HSO 36 (= 63 punten)
aantal in te richten uren PBA 4 (=7 punten)

Godsdienst (kan nog gewijzigd worden tot en met 8/9)
Katholieke godsdienst 20
Niet-confessionele godsdienst 20
Islamitische godsdienst 10
Protestantse godsdienst 0

8/46
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onderwijs divers

5 2016_GR_00011 Organisatie van onderwijs en vorming - schoolreglement 
2016-2017 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Het schoolreglement dat goedgekeurd werd in de gemeenteraad van 16 juni 2015 (14).

Argumentatie
Het schoolreglement regelt de betrekkingen tussen schoolbestuur en ouders en leerlingen.

Het huidige schoolreglement is aan actualisatie toe.

Wetgeving
 Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De gemeenteraad is tevens bevoegd op basis van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997

Advies
schoolraad
Gunstig advies

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de afsprakennota, 
goedgekeurd in de raad van 16 juni 2015, wordt opgeheven.

Artikel 2
Het schoolreglement in de bijlage wordt goedgekeurd. De infobrochure maakt integraal deel uit van 
het schoolreglement.

Artikel 3
Het schoolreglement gewoon basisonderwijs wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij 
elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via elektronische dragen) aan de ouders, die 
ondertekenen voor akkoord.

Financiën
Financiële dienst



10/46

6 2016_GR_00010 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - Jaarrekening 2015 - vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De jaarrekening 2015 werd opgemaakt door de financiële dienst.

Argumentatie
De jaarrekening 2015 moet worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Wetgeving
 Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010: beleids- en beheerscyclus van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
 Besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012 : tot wijziging van diverse bepalingen 

van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra

 Ministrieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministrieel besluit van 1 
oktober 2010 over de  vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

 Decreet van 13 april 1999 en daaropvolgende wijzigingen tot wijziging van het decreet van 28 
april: regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten.

 Ministrieel besluit van 9 juli 2013: digitale rapportering van gegevens van de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn.

 Omzendbrief BB2013/7 van 6 september 2013: digitale rapportering voer de beleids- en 
beheerscyclus.

 

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Notulen
Raadslid Koen Kerremans zegt dat ze zich zullen onthouden omdat er veel grote projecten worden 
uitgevoerd, waardoor dagdagelijkse zaken minder aan bod komen zoals bv. fietspaden. Aanleg en 
onderhoud van fietspaden wordt zeer belangrijk geacht door Groen en de burgers. Maar zij worden 
opzij geschoven voor een aantal bedenkelijke projecten zoals sporthal. Als oppositie is het onmogelijk 
inzage te krijgen in dit dossier. Aan de huidige sporthal werd een nieuwe school gebouwd waardoor er 
ook wat investeringen moeten gebeuren voor de verkeersveiligheid. Nu de sporthal aan de andere 
kant van de gemeente zal worden gebouwd, zal er weer geld moeten geïnvesteerd worden in de 
verkeersveiligheid ginder.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 13 stem(men) voor: Silvain Vertommen; Artur Issaev; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Ingeborg Van 
Hoof; Eddy Verstappen; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Maria Vervloet; 
Christophe Debackere; Walter Horemans
- 1 stem(men) tegen: Dirk Aras
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- 6 onthouding(en): Rudy Nuyens; Ronald Van Thienen; Lies Ceulemans; Leen Janssens; Koen 
Kerremans; John Steurs

Besluit
Artikel 1
De jaarrekening 2015 bevat de beleidsnota, de financiële nota, de samenvatting van de algemene 
rekeningen, de toelichting van de financiële nota en de toelichting van de samenvatting van de 
algemene rekeningen. De jaarrekening 2015 wordt vastgesteld.

Artikel 2
De financiële toestand van de jaarrekening vindt u in bijlage.

Artikel 3
De balans heeft een actief en een passief op 31 december 2015 van 46.917.520 euro.

Artikel 4
De staat van opbrengsten en kosten heeft een overschot van 2.098.832 euro.

Artikel 5
De jaarrekening 2015 wordt digitaal doorgestuurd aan de Vlaamse Overheid (Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur).

Bijlagen
1. Financiele Toestand.pdf



Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 15076

RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening Eindbudget Verschil

I. Exploitatiebudget (B-A) 3.054.554 1.689.455 1.365.099
A. Uitgaven 60/5-694 11.388.620 12.555.090 -1.166.470

B. Ontvangsten 14.443.174 14.244.545 198.630

1.a. Belastingen en boetes 73 7.940.222 7.956.356 -16.135

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0 0 0

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0

2. Overige 70-7400-7402/9-
742/8-75

6.502.953 6.288.189 214.764

II. Investeringsbudget (B-A) 37.359 -2.836.687 2.874.045
A. Uitgaven 21/28-2906-664 1.917.861 4.837.798 -2.919.936

B. Ontvangsten 150-176-180-
4951/2-21/28

1.955.220 2.001.111 -45.891

III. Andere (B-A) -351.572 -549.677 198.105
A. Uitgaven 368.490 566.595 -198.105

1. Aflossing financiële schulden 368.490 366.595 1.895

a. Periodieke aflossingen 421/4 368.490 366.595 1.895

b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 0 0

2. Toegestane leningen 2903/4 0 200.000 -200.000

3. Overige transacties 178-2905 0 0 0

B. Ontvangsten 16.918 16.918 0
1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 0 0

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 16.918 16.918 0

a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 16.918 16.918 0

b.Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0 0 0

3. Overige transacties 102-178-4949-
4959

0 0 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 2.740.340 -1.696.909 4.437.249
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig 
boekjaar

6.938.520 6.938.520 0

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 9.678.861 5.241.611 4.437.249
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 43.023 43.023 0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 3.152 3.152 0

B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 39.871 39.871 0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0 0 0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 9.635.838 5.198.589 4.437.249

AUTOFINANCIERINGSMARGE Code Jaarrekening Eindbudget Verschil

I. Financiëel draagvlak (A - B) 3.182.329 1.820.983 1.361.346
A. Exploitatieontvangsten 70/5-794 14.443.174 14.244.545 198.630

B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden 11.260.846 12.423.562 -1.162.716

1. Exploitatie-uitgaven 60/5-694 11.388.620 12.555.090 -1.166.470

2. Nettokosten van de schulden 127.774 131.528 -3.754

a. Kosten van de schulden 6500-6502 127.774 133.035 -5.261

b. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 0 1.507 -1.507

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 479.347 481.205 -1.858
A. Netto aflossing van de schulden 351.572 349.677 1.895

1. Periodieke aflossing van de schulden 421/4 368.490 366.595 1.895

2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden 4943/4-4952 16.918 16.918 0

B. Nettokosten van de schulden 127.774 131.528 -3.754

1. Kosten van de schulden 6500-6502 127.774 133.035 -5.261

2. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 0 1.507 -1.507

III. Autofinancieringsmarge (I - II) 2.702.982 1.339.778 1.363.204

GEMEENTE BERLAAR Type : jaarrekening  | Rapporteringsperiode 2015 NIS - code : 12002
MARKT 1, 2590 BERLAAR p. 1/1

Financiële toestand jaarrekening.
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7 2016_GR_00004 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - Financieel rapport 2015 - kennisneming
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Het financieel rapport 2015 werd opgemaakt door de financieel beheerder. 

Wetgeving
 gemeentedecreet van 15 juli 2005 (artikel 166 en 167)

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het college neemt kennis van het voorliggend financieel rapport 2015.

8 2016_GR_00009 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. 
budgetwijziging 2 dj. 2016 - vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budgetwijziging 2 moet worden aangepast.

Wetgeving
 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010: de beleids- en beheerscyclus van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
 Ministrieel besluit van 1 oktober 2010: vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2012: wijziging van diverse bepalingen van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 van de beleids- en beheerscyclus van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

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

 Omzendbrief BB2013/4 van 10 mei 2013: strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 
2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus.
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 Ministrieel besluit van 9 juli 2013: de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn.

 Omzendbrief BB2013/7 van 6 september 2013: digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus.

 Omzendbrief BB2013/8 van 18 oktober 2013: de veralgemeende invoering van de beleids- en 
beheerscyclus.

 Omzendbrief BB2014/4 van 8 september 2014: aanpassing van de meerjarenplannen (2014-
2019) en de budgettering (budget 2015).

 Omzendbrief BB2015/2 van 10 juli 2015: aanpassing van de meerjarenplannen (2014-2019) 
en de budgettering (budget 2016). 

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 13 stem(men) voor: Silvain Vertommen; Artur Issaev; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Ingeborg Van 
Hoof; Eddy Verstappen; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Maria Vervloet; 
Christophe Debackere; Walter Horemans
- 7 onthouding(en): Rudy Nuyens; Ronald Van Thienen; Lies Ceulemans; Leen Janssens; Koen 
Kerremans; Dirk Aras; John Steurs

Besluit
Artikel 1
De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budgetwijziging 2 dj. 2016 wordt vastgesteld.

9 2016_GR_00008 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - Budgetwijziging 2 dj. 2016 - vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De budgetwijziging 2 dj. 2016 wordt aan de raad voorgelegd.

Wetgeving
 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010: de beleids- en beheerscyclus van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
 Ministrieel besluit van 1 oktober 2010: vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2012: wijziging van diverse bepalingen van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 van de beleids- en beheerscyclus van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

 Ministrieel besluit van 26 november 2012: wijziging van het ministrieel besluit van 1 oktober 
2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en 
de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
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 Omzendbrief BB2013/4 van 10 mei 2013: strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 
2014-2019) en budgettering (budget 2014).

 Ministrieel besluit van 9 juli 2013: de digitale rapportering van gegevens van de beleids) en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn.

 Omzendbrief BB2013/7 van 6 september 2013: de digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus.

 Omzendbrief BB2013/8 van 18 oktober 2013: de veralgemeende invoering van de beleids- en 
beheerscyclus.

 Omzendbrief BB2014/4 van 8 september 2014: aanpassing van de meerjarenplannen (2014-
2019) en de budgettering (budget 2015).

 Omzendbrief BB2015/2 van 10 juli 2015: aanpassing van de meerjarenplannen (2014-2019) 
en de budgettering (budget 2016).

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Notulen
Burgemeester Walter Horemans vermeldt dat er een delegatie-opdracht moet toegevoegd worden 
voor de uitvoering van een trage weg Broekweg en Ezenhoek. Dit betekent 60.000 euro. Schepen 
Stefaan Lambrechts bedankt de medewerkers van de financiële dienst voor de opmaak van deze 
financiële documenten.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 13 stem(men) voor: Silvain Vertommen; Artur Issaev; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Ingeborg Van 
Hoof; Eddy Verstappen; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Maria Vervloet; 
Christophe Debackere; Walter Horemans
- 7 onthouding(en): Rudy Nuyens; Ronald Van Thienen; Lies Ceulemans; Leen Janssens; Koen 
Kerremans; Dirk Aras; John Steurs

Besluit
Artikel 1
De budgetwijziging 2 dj. 2016 wordt vastgesteld.

10 2016_GR_00007 Opmaak van reglementen - Retributiereglement op het 
gebruik van de gemeentelijke openbare bibliotheek 
aanslagjaren 2016,2017,2018 en 2019 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Ingevolge het interbibliothecair leenverkeer (IBL) is de provinciale subsidie weggevallen.  Hierdoor zijn 
bibliotheken overgegaan naar een verhoging van de bijdrage voor leden en naar het vragen van een 
bijdrage aan an der bibliotheken.  Het beheersorgaan stelt het volgende voor :

 5 euro aanrekenen aan de gebruiker 
 8 euro aanrekenen aan een bibliotheek die een IBL-aanvraag doet. 
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Hierdoor is een wijziging van het retributiereglement nodig. 

Argumentatie
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van een rendabele retributie.

Wetgeving
 grondwet (art 173)
 raadsbeslissing van 19 februari 2013 (13) over akteneming gewijzigd dienstreglement van de 

gemeentelijke openbare bibliotheek

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
 

Met ingang van heden, voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de 
gemeente onder de navolgende voorwaarden de retributie geheven op het ter beschikking stellen van 
werken van de gemeentelijke openbare bibliotheek.  Deze retributie is verschuldigd door personen of 
instellingen aan wie deze prestaties worden verstrekt.   

Artikel 2
Het bedrag van de retributie wordt als volgt bepaald:

    

2.1 fotokopie/print

     print uit computer: 0,10 euro/blad

     kopie A4: 0,05 euro/blad

     kopie A3: 0,10 euro/blad

2.2 lenerskaart

     eerste lenerskaart: gratis

     nieuwe lenerskaart bij verlies of beschadiging: 1,00 euro/stuk

2.3 administratiekosten

     versturen herinneringsbrief: 0,60 euro/stuk

     versturen herinneringsmail: 0,60 euro/stuk

     aankoopsuggestie: 0,60 euro/stuk

     interbibliotheciar leenverkeer (IBL) aan lener: 5,00 euro/stuk
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     interbibliotheciar leenverkeer (IBL) aanvraag door andere bibliotheek: 8,00 euro/stuk

     reservatiebrief: 0,60 euro/stuk

     reservatiemail: 0,60 euro/stuk

     laattijdig binnenbrengen gedrukte materialen: 0,50 euro / stuk / per begonnen week

     laattijdig binnenbrengen cd-rom: 0,50 euro / stuk / per begonnen week

     laattijdig binnenbrengen dvd: 2,00 euro / stuk / per begonnen week

2.4 beschadiging / verlies

     gedrukte materialen: kostprijs + eventuele bindkosten

     cd-rom / dvd: kostprijs

     daisyspeler: kostprijs nieuw toestel

     toeslag voor niet meer verkrijgbare materialen: te bepalen door de bibliothecaris 

     

Artikel 3
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de 
financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij 
deurwaardersexploot.  Bij betwisting zal een burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld.  De 
retributie dient betaald te worden na ontvangst van de factuur en voor de uiterste betaaldatum hierop 
vermeld, verstuurd door de gemeente

Mens
Vrije tijd

11 2016_GR_00001 Behandeling van subsidie-aanvragen - wijzigingen 
subsidiereglement in verband met projecten voor jeugd 
- goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Naar aanleiding van de oprichting van het jeugdhuis willen we deze jongeren de kans geven 
bijkomende subsidies aan te vragen voor vernieuwende projecten.  Omdat een jeugdhuiswerking veel 
meer dan de klassieke jeugdverenigingen steunt op projecten en innovatie stellen we voor om het 
reglement aan te passen zoals voorgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Notulen
Schepen Suzy Put licht dit punt toe. Het hangt samen met de jeugdhuiswerking. Het is de bedoeling 
dat ze ook projecten kunnen uitwerken.
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Raadslid Koen Kerremans vraagt zich af of dit voor alle verenigingen geldt, welk effect dit heeft op het 
budget en hoe dit zal gecommuniceerd worden.

Schepen Suzy Put stelt dat elke vereniging tweemaal per jaar een aanvraag kan doen. In het budget 
werd een bedrag voorzien voor 3 projecten. Indien nodig kan dit nog verhoogd worden bij 
budgetwijziging. Communicatie zal gebeuren onder andere via de jeugdraad.

Raadslid Dirk Aras vraagt of er al concrete plannen ingediend zijn. Schepen Suzy Put antwoordt dat dit 
niet het geval is maar dat ze zou willen dat er al een project ingediend werd.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Keurt het voorgelegde gewijzigde subsidiereglement ivm projecten voor jeugd goed met ingang van 
heden.

Bijlagen
1. 2016 GR juni - projectsubsidies jeugd.pdf



GR 21 juni 2016 
Basis: reglement van 20/10/2015 
 
Subsidiereglement in verband met projecten voor jeugd  
 
1. Binnen de perken van de door de gemeenteraad op de begroting goedgekeurde kredieten, worden toelagen 
uitgekeerd voor het inrichten van jeugdprojecten.  
 
2. Voor de betoelaging komen komt in aanmerking: één activiteiten per jaar die op het grondgebied van Berlaar 
ingericht worden wordt. Deze manifestaties dient dienen voor de gemeente een belangrijke uitstraling te hebben. 
Er moet voldoende publiciteit voor gemaakt worden en op in alle uitnodigingen en affiches moet publiciteit moet 
vermeld staan “met medewerking van de gemeente Berlaar”. De periode waarvoor men toelage kan aanvragen, 
gaat van september tot augustus.  
 
3. Voorwaarden van de projecten:  
- een openbaar karakter hebben, m.a.w. door iedereen geweten, voor iedereen toegankelijke en gratis;  
- beperkt in tijd en ruimte;  
- experimenteel of vernieuwend, de specifieke werking van de jeugdorganisaties overschrijdend;  
- de projecten mogen geen winstoogmerk hebben;  
- goed omlijnde doelstellingen, met een doelgroep tussen 0 en 25 jaar;  
- geen politieke inslag.  
 
4. Voor mogelijke betoelaging komen in aanmerking:  
- de jeugdraad;  
- één of meerdere erkende jeugdverenigingen;  
- andere groepen van jongeren, georganiseerd in een vereniging met zetel in Berlaar en gericht naar een 
Berlaarse jongerenpubliek.  
Er kan per organisatie slechts één maal per jaar beroep gedaan worden op deze toelage.  
 
5. Te volgen procedure om in aanmerking te komen:  
- ten minste 1 maand voor de aanvang van het project de toelage schriftelijk aanvragen door een schrijven te 
richten aan het college van burgemeester en schepenen (t.a.v. de jeugddienst). Deze aanvragen tot betoelaging 
moeten gestaafd worden met een volledig programma, plaats en datum, een bewijs van de voorwaarden uit punt 
3, een raming van de inkomsten en uitgaven en de eventuele persmededelingen.  
- twee meerderjarige personen dienen aangeduid te worden als verantwoordelijke inrichters, evenals het nummer 
en de benaming van de bankrekening waarop de toelage gestort kan worden.  
- binnen de 2 maanden na het verloop van de activiteit dient een volledige afrekening, gestaafd met de nodige 
bewijsstukken (reeds betaalde facturen) aan de jeugddienst de gemeentelijke administratie toegestuurd te 
worden of alleszins vóór 1 oktober. Een evaluatieverslag over het georganiseerde project dient te worden 
bijgevoegd.  
 
6. De begunstigden aanvaarden door het feit van hun aanvraag de controle van de gemeentelijke diensten 
jeugddienst over het ingediende dossier. In geval van onregelmatigheden kan de toelage, geheel of gedeeltelijk, 
niet uitgekeerd worden of teruggevorderd worden. Activiteiten waarvoor binnen het kader van dit reglement een 
toelage wordt aangevraagd, kunnen niet meer in aanmerking komen voor enige andere betoelaging.  
 
7. Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de aanvragen, onderwerpt ze voor advies aan de 
jeugdraad en stelt daarna het bedrag van de toelage vast. Er wordt 75 % van de gemaakte kosten met een 
maximum van 1.250 euro per project betoelaagd.  
 
8. Zo het krediet, ingeschreven in de begroting, ontoereikend is om de onder punt 7 vermelde bedragen toe te 
kennen, wordt elke toelage percentsgewijze verminderd in verhouding tot het beschikbare krediet. 
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12 2016_GR_00003 Behandeling van subsidie-aanvragen - 
Subsidiereglement voor het inzetten van erkende 
security voor jeugdfuiven - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
In het kader van de huidige tereurdreiging in ons land is het gemeentebestuur en de politie verplicht 
extra voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid te kunnen garanderen op evenementen. 
 Daarom werd de verplichte aanwezigheid van professionele security op fuiven ingevoerd.

Om de verenigingen hierbij te kunnen ondersteunen wordt dit regelement voorgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Notulen
Raadslid Koen Kerremans zegt tevreden te zijn met deze subsidie, maar zou willen dat de gemeente 
de volledige kost hiervan op zich neemt. Het is tenslotte een dure factuur voor de verenigingen. 
Daarom zullen ze zich onthouden.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 18 stem(men) voor: Silvain Vertommen; Rudy Nuyens; Ronald Van Thienen; Artur Issaev; Lies 
Ceulemans; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Ingeborg Van Hoof; Eddy Verstappen; Stefaan 
Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Maria Vervloet; Dirk Aras; John Steurs; 
Christophe Debackere; Walter Horemans
- 2 onthouding(en): Leen Janssens; Koen Kerremans

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het voorgelegde gewijzigde subsidiereglement i.v.m. projecten voor jeugd 
goed met ingang van heden.

Bijlagen
1. 20160621 GR Subsidiereglement voor het inzetten van erkende security voor jeugdfuiven- 

definitief.pdf



Subsidiereglement voor het inzetten van erkende security voor jeugdfuiven 

Artikel 1 

Binnen de voorziene kredieten in het budget van het lopende dienstjaar, kunnen erkende Berlaarse verenigingen 
een subsidie verkrijgen voor het inzetten van erkende securityfirma's voor bewakingsopdrachten bij jeugdfuiven, 
ter ondersteuning en stimulatie van de veiligheid van bezoekers en organisatoren.   

Artikel 2 

Dit reglement is enkel van kracht bij een terreurdreiging die door het Orgaan voor de coördinatie en de analyse 
en de dreiging op niveau 3 of meer wordt bepaald. 

Artikel 3 

Met erkende securityfirma's is bedoeld: erkende bewakingsfirma's waarvan het personeel een licentie heeft van 
de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. 

Met een jeugdfuif wordt in dit reglement bedoeld: publiek evenement met dansgelegenheid met als doelpubliek 
16 tot 25 -jarigen. 

Artikel 4 

Voor de organisatie van een jeugdfuif dient, overeenkomstig de bepalingen uit het fuifcharter en de 
politieverordening, evenementen in open lucht minstens drie maanden vooraf aangevraagd te worden en 
evenementen in besloten plaats minstens een maand vooraf gemeld te worden aan het gemeentebestuur. Op dit 
aanvraagformulier kan de subsidie voor het inzetten van erkende security eveneens aangevraagd worden. 

Artikel 5 

De subsidie bedraagt maximaal de helft van de totale kost, BTW inbegrepen, met een maximum van 300,00 euro 
per aanvraag. Verenigingen kunnen maximum twee aanvragen per kalenderjaar indienen. Indien het voorziene 
totaalbudget per kalenderjaar niet toereikend is voor het aantal aanvragen, wordt de subsidie verminderd en 
berekend als volgt: totaalbudget gedeeld door aantal aanvragen = bedrag van subsidie. 

Artikel 6 

De subsidie zal uitsluitend worden toegekend indien terreurdreigingsniveau 3 of meer van kracht is en enkel aan 
erkende Berlaarse verenigingen bij de organisatie van een jeugdfuif op het grondgebied van de gemeente 
Berlaar, waarbij tijdens het evenement gebruik wordt gemaakt van professionele erkende security. De 
jeugdfuiven moeten vrij toegankelijk zijn voor iedereen. De toelage kan niet worden aangevraagd voor privé-
fuiven. 

Artikel 7 

De aanvraag tot uitbetaling dient ten laatste twee maanden na het evenement en ten laatste op 31/1, vergezeld 
van de nodige bewijsstukken (factuur en kopie van rekeninguittreksel waarmee betaling bewezen kan worden - 
factuur en rekening dienen op naam van de vereniging te staan) bij het gemeentebestuur ingediend worden. De 
factuur vermeldt het erkenningsnummer van de bewakingsfirma, het aantal ingezette personen, het aantal 
gepresteerde uren, de kostprijs per persoon en de kostprijs in totaliteit.  

Vanaf 1 februari worden de aangevraagde subsidies van het afgelopen jaar behandeld.   

Artikel 8 

Het gemeentebestuur kan op ieder ogenblik controle uitoefenen op de echtheid van de factuur en het effectief 
inzetten van erkende security op de jeugdfuif. Bij vaststelling van een bedrieglijke aanvraag, kan dit leiden tot het 
terugvorderen van de onrechtmatig toegekende toelage en uitsluiting van andere gemeentelijke toelagen en 
subsidies. 

Artikel 9 

Het subsidiereglement treedt in werking na goedkeuring op de gemeenteraad. 

21/46



22/46

13 2016_GR_00018 Opmaak van reglementen - subsidiereglement voor 
kunstgrasterreinen - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Door de wisselvallige weersomstandigheden zijn natuurlijke grasvelden niet altijd bespeelbaar.  Om de 
clubs de kans te geven meer te kunnen trainen, wil het bestuur hen ondersteunen bij de aanleg van 
kunstgras.  Zo kunnen clubs al hun ploegen, van jeugd- tot senioren, meer laten trainen en hebben de 
clubs groeimogelijkheden.

Financiële informatie
Financiële informatie
Actie: 3.1.2.6.

Beleidscode: 0740

Algemeen rekeningnummer: 66400000

Notulen
Raadslid Dirk Aras merkt op dat dit reglement slechts voor 1 soort sport van toepassing is namelijk 
voetbal. Hij had graag een sportreglement gezien voor meerdere sporten die ook gebruik maken van 
grasvelden. Het kunstgrasveld zal op grond van de gemeente komen dus de gemeente wordt eigenaar 
van die grasmat. Door de vereniging de aankoop te laten doen wordt de regelgeving 
overheidsopdrachten vermeden. 

Burgemeester Walter Horemans geeft het woord aan waarnemend secretaris Geert Verrelst. Ze zegt 
dat de wetgeving op overheidsopdrachten inderdaad niet van toepassing is. Maar dat er wel verplicht 
wordt dat ze 3 offertes opvragen. Hierdoor wordt de concurrentie gewaarborgd.

Burgemeester Walter Horemans stelt dat het een voordeel is dat de vereniging de aankoop doet want 
zij kunnen de btw recupereren en het proces zal vlugger verlopen.

Raadslid Ronald Van Thienen stelt dan dat hierdoor belasting wordt ontdoken. Waarop de 
burgemeester antwoordt dat er geen sprake is van ontduiking van belastingen. De btw wordt wel 
betaald maar kan gerecupereerd worden.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 13 stem(men) voor: Silvain Vertommen; Artur Issaev; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Ingeborg Van 
Hoof; Eddy Verstappen; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Maria Vervloet; 
Christophe Debackere; Walter Horemans
- 7 onthouding(en): Rudy Nuyens; Ronald Van Thienen; Lies Ceulemans; Leen Janssens; Koen 
Kerremans; Dirk Aras; John Steurs

Besluit
Artikel 1
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De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor kunstgrasterreinen goed.

Bijlagen
1. Reglement subsidiering van een kunstgrasterrein - GR.docx
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Subsidiereglement van kunstgrasterreinen

Artikel 1 - Doel

Binnen de perken van de kredieten, voorzien in het gemeentebudget, kan er een financiële 
ondersteuning gegeven worden aan Berlaarse voetbalclubs voor de realisatie van kunstgrasterreinen.

Artikel 2 - Voorwaarden i.v.m. de aanvrager

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet de voetbalvereniging gelijktijdig aan volgende 
dwingende voorwaarden voldoen:

 de vereniging is minstens een Berlaarse provinciale voetbalclub aangesloten bij de V.F.V. 
(KBVB) en moet haar zetel en activiteiten hebben op het grondgebied van Berlaar en erkend 
zijn door het gemeentebestuur na advies van de sportraad;

 de vereniging moet minstens 5 jaar actief zijn;

 de vereniging dient een vorm van rechtspersoonlijkheid te hebben;

 het kunstgrasterrein wordt aangelegd op grond, eigendom van de gemeente;

 de aanvragende club dient bij minimum drie firma’s offertes op te vragen die voldoen aan de 
technische vereisten (zoals vermeld onder artikel 3). Een motivering dient bijgevoegd te 
worden waarom voor een bepaalde firma wordt gekozen.

 het gebruik van het kunstgrasterrein toelaten voor sportactiviteiten van andere sportclubs en 
de dienst Vrije Tijd en minstens één wedstrijd per weekend het kunstgrasterrein ter 
beschikking stellen voor liefhebbersvoetbalploegen, indien die vraag wordt gesteld. Hiervoor 
worden concrete afspraken gemaakt tussen de clubs of dienst Vrije Tijd o.m. over de prijs 
voor verhuring kunstgrasterrein conform de democratische tarieven van de sportterreinen. Bij 
onenigheid beslist het schepencollege;

 een overzicht van 
o de wijze waarop de club het kunstgrasterrein zal onderhouden bvb. onderhoudscontract, 

aankoop machines en inzet vrijwilligers 
o de financiële middelen die hier jaarlijks voor voorzien worden;

 een goede werking, promotie en jeugdwerking hebben alsook de technische opleiding en 
kadervorming in de vereniging aanmoedigen;

 de vereniging dient ook organisaties en activiteiten van de sportraad en de Dienst Vrije Tijd 
van de gemeente te ondersteunen.

Artikel 3 - Voorwaarden i.v.m. aanleg kunstgrasterrein

De subsidie kan verleend worden voor de aanleg van kunstgrasterreinen (funderingslaag en 
kunstgrasmat) om de bespeelbaarheid te maximaliseren en de kwaliteit te waarborgen.

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet het kunstgrasterrein gelijktijdig aan volgende 
bijkomende dwingende voorwaarden voldoen:

 gerealiseerd worden op gronden, eigendom van de gemeente Berlaar 
 voldoen aan de wettelijke voorschriften ter zake: stedenbouwkundig, veiligheid, milieu,…
 het kunstgrastapijt wordt als onroerend door bestemming beschouwd en mag dan ook niet 

door de club vervreemd worden. 

Het terrein zal bovendien aan volgende voorwaarden (technische vereisten) moeten voldoen:



25/46

 drainage: op maat van de situatie (rekening houden met overstromingsgevoelige gebieden)
 fundering: minimum 25cm met zand/lava-stabilisatie en een shockpad
 kunstgrasmat: minstens fifa*-gekeurd 
 milieuvriendelijke infill: conform de huidige Europese Normen
 alle keuringen door een fifa-erkend laboratorium zijn inbegrepen
 de materialen en installatie ervan zullen op kosten van de leverancier bij elke stap worden 

gecontroleerd door een testinstituut, pas na deze goedkeuring mag de volgende laag worden 
aangebracht

Het kunstgrasterrein moet onderhouden worden als een goede huisvader.

Artikel 4 - Subsidiebedrag

De omvang van de gemeentelijke buitengewone subsidie wordt vastgesteld op 100% van de kostprijs 
van de kunstgrasterreinen (exclusief btw) en dit met een maximum van 400.000,00 EUR.

Indien de club niet meer voldoet aan de voorwaarden gesteld in dit reglement, binnen een termijn van 
10 jaar na realisatie, kan de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden.

Artikel 5 - Procedure voor de aanvraag

1) Een gemotiveerde aanvraag moet bij het gemeentebestuur worden ingediend vóór 1 april van het 
kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin men de subsidie wenst te genieten.  Uitzonderingen 
hiervoor kunnen worden toegelaten.
In de aanvraag staat vermeld:

a) Officiële gegevens van de sportvereniging en de verantwoordelijken
b) Reden voor de aanleg van een kunstgrasterrein
c) Raming van de kostprijs
d) Inplantingsplan voor het kunstgrasterrein (in samenspraak met het gemeentebestuur)
e) Timing wanneer de club de werken wil realiseren
f) Financieel plan: met welke middelen wordt de investering gefinancierd 

2) De sportvereniging wordt op de hoogte gebracht bij het al dan niet weerhouden van de aanvraag.

3) Indien de aanvraag wordt behouden, wordt het subsidiedossier voor het schepencollege 
opgemaakt. De volgende benodigde documenten moeten door de sportvereniging worden bezorgd 
aan de Dienst Vrije Tijd:

a) De ontvangen offertes en de motivering van de keuze, opgemaakt door de club;
b) De oprichtingsakte van de sportvereniging en de statuten;
c) De boekhoudkundige gegevens van de laatste twee werkingsjaren;
d) Overzicht van de activiteiten van de sportvereniging;
e) Een uitgebreid financieel plan (met welke middelen de investering zal gefinancierd worden) 

waaruit blijkt dat de club de investering kan dragen 
f) De (aanvraag tot) stedenbouwkundige vergunning indien nodig;
g) Een attest i.v.m. een eventueel afgesloten lening;

De sportvereniging komt slechts in aanmerking voor subsidies, indien bij de aanvraag en de uitvoering 
van de werken alle wettelijke bepalingen werden nageleefd.

Bij meerdere aanvragen beslist het schepencollege over de volgorde van subsidiëring in functie van de 
beschikbare budgetten.

Artikel 6 - Aanvang van de werken

De werken mogen pas starten na goedkeuring van het subsidiedossier door het college.

Artikel 7 - Uitbetalen van de subsidie aan de sportvereniging
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Op basis van het goedgekeurde subsidiebedrag betaalt de gemeente Berlaar de subsidie uit aan de 
sportvereniging.  Bij voorlegging van een voorschotfactuur zal een eerste schijf (max. 150.000 euro) 
worden uitbetaald.  Bij eindfacturatie én als alle keuringen in orde zijn, zal het resterende bedrag 
worden uitbetaald, rekening houdend met het maximum bedrag van 400.000 euro.

Artikel 8 - Uitvoering

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Het college van burgemeester en schepenen beslist in niet voorziene gevallen en bij betwisting op 
advies van de sportraad.

Artikel 9 – Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op datum van goedkeuring door de gemeenteraad.

Ruimte
Projecten

14 2016_GR_00015 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
Samenwerkingsovereenkomst Wegen- en 
rioleringswerken in Heideroosstraat, 
Melkouwensteenweg en Kardinaal Cardijnplein - 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Pidpa vernieuwt de riolering van het Kardinaal Cardijnplein, een deel Melkouwensteenweg en de 
Heideroosstraat.

Gemeente Berlaar voorziet een heraanleg van het Kardinaal Cardijnplein en wil de wegenis van het 
deel Melkouwensteenweg en de Heideroosstraat vernieuwen.

In het algemeen belang voegen beide partijen de werken samen.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Berlaar en Pidpa goed.

Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen voert dit besluit uit.  Burgemeester en secretaris 
ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.
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Artikel 3
De dienst openbare werken bezorgt een afschrift van deze beslissing aan Pidpa

Openbare werken

15 2016_GR_00014 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
Goedkeuring bestek en gunningswijze voor aanstelling 
studiebureau voor wegen- en rioleringswerken in 
Heideroosstraat, Melkouwensteenweg (deel), Kardinaal 
Cardijnplein - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
In het kader van de samenwerkingsovereenkomst stelde Pidpa samen met de dienst openbare werken 
het bestek Wegen- en rioleringswerken Heideroosstraat, Melkouwensteenweg (deel), Kardinaal 
Cardijnplein op.

Pidpa en de dienst openbare werken stellen voor op de opdracht te gunnen bij wijze van open 
offerteaanvraag.

De raming voor het deel van gemeente Berlaar bedraagt 37 800 euro exclusief btw en 45 738 euro 
inclusief btw.

Wetgeving
wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 25

wet van 17juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikel 5, §2.

raadsbeslissing van 21 juni 2016 betreffende de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst 
tussen gemeente Berlaar en Pidpa voor de wegen- en rioleringswerken in Heideroosstraat, 
Melkouwensteenweg en Kardinaal Cardijnplein

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Financiële informatie
Financiële informatie
Actie

1419/004/002/002/007

Beleidscode en algemeen rekeningnummer:
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GEM/22498107/0200

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Goedkeuring van bovengenoemde opdracht voor gunning bij wijze van de open offerteaanvraag.

Artikel 2
De gemeenteraad keurt het bestek met projectnummer K-15-059 en de raming voor het gedeelte van 
gemeente Berlaar goed.  De lastvoorwaarden zijn vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  De raming voor het 
gedeelte van Berlaar bedraagt 37 800 euro exclusief btw en 45 738 euro inclusief btw.

Artikel 3
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekend gemaakt op nationaal niveau.

16 2016_GR_00016 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
Samenwerkingsovereenkomst betreffende de studie en 
de uitvoering van werken op gewestweg N10 te Heist op 
den Berg, Putte en Berlaar - goedkeuring
VERDAAGD (VAN ZITTING 21/06/2016 - 
2016_GR_00016)

Beschrijving
Argumentatie
Gemeenten Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar leggen samen fietspaden aan langs gewestweg N10.

Pidpa en Aquafin leggen een gescheiden rioleringstelsel aan deels in overlap met de werken en 
aansluitend op de werken langs gewestweg N10.

Agentschap Wegen en Verkeer voert structureel onderhoud uit op gewestweg N10.

Alle partijen beslissen om deze werken samen te voegen via een samenwerkingsovereenkomst.

Wetgeving
raadsbeslissing van 15 april 2008 betreffende de samenwerkingsovereenkomst tusen gemeenten 
Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar

collegebeslissing van 11 december 2008 betreffende de aanstelling van de ontwerper

collegebeslissing van 28 april 2009 betreffende de kennisname van gunning door Heist-op-den-Berg 
aan ontwerper

koepelmodule van 24 februari 2012 betreffende de subsidie voor de aanleg van fietspaden langs de 
gewestweg N10

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet
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Notulen
Burgemeester Walter Horemans zegt dat het punt verdaagd moet worden omdat er een vergadering 
is geweest tussen de 3 gemeenten en Wegen en Verkeer. Er kunnen nog geen garanties gesteld 
worden dat Vlaanderen genoeg geld voorzien heeft voor het onteigenen van de gronden. De financieel 
adviseur van Vlaanderen moet zijn goedkeuring nog geven voor dit dossier. Wij willen eerst duidelijk 
hierover alvorens wij dit punt goedkeuren.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed.

Artikel 2
De gemeenteraad machtigt de burgemeester en de secretaris om de samenwerkingsovereenkomst te 
ondertekenen.

17 2016_GR_00005 Beheer van patrimonium en openbaar domein - 
overdracht roerende goederen van de gemeente Berlaar 
naar Hulpverleningszone Rivierenland  - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Vanaf 1 januari 2015 werd Hulpverleningszone Rivierenland actief op basis van de wet van Civiele 
Veiligheid van 15 mei 2007. Deze wet voorziet dat de roerende goederen die bij de gemeenten in 
gebruik waren door de brandweer bij opstart van de zone van rechtswege naar de zone werden 
overgedragen in de staat waarin ze zich bevinden en met inbegrip van de eraan verbonden lasten en 
verplichtingen. Gemeenten die in het verleden beschermd werden door een centrumgemeente, 
kunnen geen aanspraak maken op enige inbreng van goederen. Dit werd afgestemd met het 
ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het KB ter uitvoering van deze bepalingen bepaalt dat de gemeenten die goederen overdragen en de 
zone een akkoord kunnen sluiten over de waarde. Er werden in het KB schattingsregels bepaald indien 
de gemeenten niet tot een akkoord komen. De inventaris werd opgemaakt op datum van 31 
december 2014, zoals bepaald in het KB.

De zoneraad van 4 december 2015 nam akte van het voorstel, om voor de roerende goederen alleen 
de voertuigen met een restwaarde van minimaal 75.000 euro na lineaire afschrivjing op 10 jaar en na 
verrekening van de eventuele overheidssubsidie te vergoeden aan de gemeenten tegen deze 
restwaarde.

De zoneraad van 13 mei 2016 keurde enerzijds de valorisatietabel van de overdracht van de roerende 
goederen goed en anderzijds de modaliteiten van de financiering door de hulpverleningszone.

Argumentatie
Op basis van de krijtlijnen bepaald door de zoneraad bedraagt de totale compensatie voor de 
overdracht van de roerende goederen 3.937.736 euro voor de volledige zone.

Goederen die niet zijn opgenomen in de valorisatietabel worden OM NIET ingebracht in de inventaris 
van hulpverleningszone Rivierenland en dit in de staat zoals ze zich bevinden met alle gekende en 
ongekende gebreken en eventuele lopende onderhoudscontracten. 
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Voor de gemeente Berlaar is volgende compensatie voorzien in de valorisatietabel:

Berlaar - personeelsbus Mercedes Sprinter - bouwjaar 1/1/2000 - nummerplaat 1JKV653

Berlaar - snelle autopomp Mercedes Sprinter - bouwjaar 1/1/2004 - nummerplaat 1JLA468

Berlaar - commandowagen Renault Espace - bouwjaar 1/1/2001 - nummerplaat 1JKV872

Berlaar - materiaalwagen Mercedes Sprinter - bouwjaar 3/11/2008 - nummerplaat 1JKV630 - 
aankoopprijs 49.252 € - restwaarde 1/1/15: 0 €

Berlaar - MFAP Scania - bouwjaar 1/12/2010 - nummerplaat 1JLB969 - aankoopprijs 348.113 € - 
restwaarde 1/1/15: 174.056 € 

Berlaar Ladderwagen IVECO - bouwjaar 1/1/1998 - nummerplaat 1JLA433 

Berlaar AP ATEGO Mercedes - bouwjaar 1/1/2002 - nummerplaat 1JLA349

Berlaar BERLINGO Citroën - bouwjaar 1/1/2002 - nummerplaat 1JKV940

Berlaar - aanhangwagen Wasterlain

Berlaar Aanhangwagen BW - bouwjaar 1/1/2007 - nummerplaat QAAJ029

Totaal restwaarde: 174.056 €

De extra uitgaven voor de zone betekenen dat alle gemeenten extra dotatie zullen moeten betalen 
volgens de goedgekeurde verdeelsleutel:

Gemeente                              % dotatie                  waarde voertuigen                      aandeel 
gemeenten extra uitgaven

Aartselaar                            3,49                                                                             137.426,99

Berlaar                                2,17                               174.056                                     85.448,87

Bonheiden                            3.56                                                                             140.183,40

Bornem                               5.11                                513.467                                    201.218,31

Boom                                  4,34                               278.208                                    170.897,74

Duffel                                 4.2                                 316.568                                    165.384,91

Heist-op-den-Berg                 10,43                              301.567                                     410.705,86

Hemiksem                           2.52                                189.478                                      99.230,95

Lier                                    8,44                                528.872                                     332.344,92

Mechelen                             24,37                              486.750                                     
 959.626,26

Nijlen                                  4,03                               229.417                                      158.690,76
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Niel                                    1,76                               275.561                                       69.304,15

Putte                                  3,72                               185.689                                      146.483,78

Puurs                                  4,18                               458.103                                      164.597,36

Rumst                                 3,11                                                                               122.463,59

Schelle                                2,01                                                                                79.148,49  

Sint-Amands                         1,52                                                                                59.853,59

Sint-Katelijne-Waver               5,01                                                                               197.280,57

Willebroek                            6,03                                                                               237.445,48

                                                                            3.937.736                                      3.937.736

De hulpverleningszone plant om het globale bedrag dat nodig is om alle overdrachten van roerende 
goederen te vergoeden, te lenen met een looptijd gelijk aan de gemiddelde gewogen resterende 
afschrijvingsduur van de te vergoeden activa, nl. 7 jaar.

Daardoor zal de jaarlijkse exploitatiedotatie van elke gemeente van de zone verhogen met hun 
aandeel in de leningslast van deze lening, berekend volgens de verdeelsleutel die geldt voor de 
gemeentelijke dotaties. De jaarlijkse leningslast van de lening wordt geraamd op 581.000 euro. Het 
aandeel van de gemeente Berlaar hierin bedraagt 2,17 % of jaarlijks 12.608 euro gedurende 7 jaar.

De zone laat evenwel de keuze aan elke gemeente om haar aandeel in de extra uitgave ineens in 
2016 te betalen via een inversteringstoelage in plaats van via een aandeel in extra leningslast. Als 
gemeenten daarvoor opteren vermindert  het te lenen bedrag, wat elke gemeente ten goede komt via 
verminderde rentelasten. 

Wetgeving
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

KB van 23 augustus 2014 houdende vaststelling van de inventaris- en schattingsregels van de 
roerende en onroerende goederen van de gemeenten aangewend voor de uitvoering van de 
opdrachten van de brandweerdiensten.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Financiële informatie
Visum: Visum verleend

Financiële informatie
Uitgaven:

Actie: 4.2.5.2

Beleidscode: 0410

Algemeen rekeningnummer: 66400100

Bedrag: 85.448,87 euro
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Ontvangsten:

Actie: 4.2.5.2.

Beleidscode: 0410

Algemeen rekeningnummer: 24300020

Bedrag: 174.056 euro

Notulen
Raadslid Dirk Aras stelt dat we geluk hadden dat we ons wagenpark hadden, anders had dit ons veel 
geld kunnen kosten. Hij vreest ervoor dat het hebben van de nieuwe kazerne ons ook geld gaat 
kosten.

Burgemeester Walter Horemans stelt dat de overdracht van onroerende goederen zal uitgewerkt 
worden door een extern bureau.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het voorstel van de hulpverleningszone Rivierenland goed over de 
compensatie van de overdracht van rechtswege op 1 januari 2015 van de roerende goederen van de 
gemeente, dienstig voor de brandweerwerking: er is alleen een compensatie voor de restwaarde van 
voertuigen voor zover die minimaal 75.000 euro na lineaire afschrijving op 10 jaar en na verrekening 
van de eventuele overheidssubsidie bedraagt.

Artikel 2
Deze compensatie bedraagt voor de gemeente Berlaar 174.056 euro. De hulpverleningszone zal deze 
compensatie volledig uitbetalen voor eind 2016.

Artikel 3
De gemeente opteert ervoor op het bedrag van haar aandeel in de extra uitgave van de zone, nr. 
85.448,87 euro ineens te betalen in 2016 via een extra investeringsdotatie die voorzien wordt in 
budgetwijziging 2016.

Artikel 4
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de zonesecretaris van Hulverleningszone 
Rivierenland. 

Lokale economie

18 2016_GR_00006 Organisatie en participatie adviesraden en commissies - 
landbouwraad - huishoudelijk reglement - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Argumentatie
Na oprichting, samenstelling en goedkeuren van de statuten van de landbouwraad dient ook het 
huishoudelijk reglement goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.

Wetgeving
 Gemeenteraadsbeslissing d.d. 15 september 2015 (oprichting Landbouwraad)
 Gemeenteraadsbeslissing d.d. 15 maart 2016 (aanstelling leden, goedkeuring statuten).

Notulen
Raadslid Koen Kerremans stelt de volgende vragen: Wanneer krijgen de leden van de landbouwraad 
inzage in de stukken ? Hoe zal de verslaggeving verlopen ? De adviesraden geven ook advies op eigen 
initiatief, niet enkel op vraag van het bestuur. Waarom deze gang van zaken ?

Schepen Suzy Put zegt dat de stukken zullen doorgestuurd worden via mail aan de leden. Verslag van 
de vergadering wordt door een gemeentelijk ambtenaar opgesteld en zal dan overgemaakt worden 
aan alle leden van de landbouwraad en zal dan ter kennis worden voorgelegd aan de leden van het 
college. Tenslotte wordt deze op het extranet geplaatst.

Het is normaal dat een adviesraad op eigen initiatief ook advies kan geven.

Raadslid Dirk Aras merkt op dat veel beslissingsbevoegdheid bij de ambtenaar en schepen liggen en 
niet bij de voorzitter.

Schepen Suzy Put antwoordt hierop dat alles in overleg zal gebeuren.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het huishoudelijk reglement van de Landbouwraad wordt goedgekeurd.

Bijlagen
1. Ontw HuishReglLandbouwraad.docx
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Ontwerp Huishoudelijk Reglement Landbouwraad Berlaar.
Art.1 : Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de landbouwraad zijn bevoegdheden 
uitoefent overeenkomstig het gemeenteraadsbesluit van 15 september 2015, en de gemeenteraad van 
15 maart 2016 betreffende de statuten van de landbouwraad. 
Art.2 : 
1. Om geldige adviezen te kunnen geven of besluiten te kunnen nemen moeten minstens de helft van 
de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Indien de helft niet aanwezig is, wordt het punt verdaagd naar 
de volgende vergadering van de landbouwraad. Dan kan er geldig gestemd worden over dit agendapunt, 
onafhankelijk van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. 
2. Indien geen eensgezindheid kan worden bereikt, gebeurt de stemming bij gewone meerderheid. 

Art.3. : Voorzitter 
1. De voorzitter wordt bij stemming gekozen uit de leden na opvraging van de kandidaturen. 
2. Hij wordt telkens verkozen voor de ganse legislatuur. Bij eventueel ontslag wordt de voorzitter 
vervangen zoals hierboven beschreven. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt de vergadering 
voorgezeten door een stemgerechtigd lid, door hem aangeduid. 

Art. 4 : Vergaderingen : 
1. De gemeentelijke landbouwraad komt minstens 2 maal per jaar bijeen en telkens wanneer het 
uitoefenen van zijn bevoegdheden dit vereist. 
2. De gemeentelijke landbouwraad komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter of op vraag van 1/3 
van de leden of op verzoek van de gemeentelijke overheid. 
3. De voorzitter, de schepen van landbouw en een gemeentelijk ambtenaar bereiden de vergaderingen 
voor en stellen de agenda vast. 
4. De voorzitter bepaalt het vergaderritme bij elke vergadering. 
5. Minstens 10 dagen voor de vergadering worden alle leden van de gemeentelijke landbouwraad per 
mail of per brief uitgenodigd. Deze uitnodiging vermeldt de datum, de plaats, het uur en de 
agendapunten van de vergadering en bevat nogmaals  het verslag van de vorige vergadering. In 
dringende gevallen echter kan de voorzitter of het gemeentebestuur de landbouwraad samen roepen 
binnen de drie dagen. 
6. De leden kunnen de voorzitter verzoeken bepaalde onderwerpen op de agenda van de eerstvolgende 
vergadering te plaatsen. 

Art.5 : Verslag van de vergadering :
De gemeentelijk ambtenaar stelt het verslag van de vergadering op. Dit verslag bevat een samenvatting 
van de debatten en geeft de adviezen weer. Het verslag van de vergadering wordt daarna overgemaakt 
aan alle leden van de landbouwraad en ter kennisname voorgelegd aan het schepencollege. Op de 
eerstvolgende vergadering wordt dit verslag ter goedkeuring aan de leden van de landbouwraad 
voorgelegd. Eventuele opmerkingen en aanvullingen op het verslag van de vorige landbouwraad worden 
vermeld in het verslag van deze landbouwraad.

Art.6 : Aanwezigheid op de vergaderingen :
1. Leden die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen, moeten de gemeentelijk ambtenaar of de 
voorzitter hiervan vooraf verwittigen. Deze personen worden als verontschuldigd in het verslag 
opgenomen. Het zonder verwittiging afwezig zijn gedurende 3 opeenvolgende vergaderingen maakt 
automatisch een einde aan het lidmaatschap. Van het einde van het lidmaatschap wordt dan door de 
gemeentelijk ambtenaar melding gemaakt op de eerstvolgende vergadering. Het betrokken lid wordt 
schriftelijk op de hoogte gebracht van zijn uitsluiting. Daarna wordt tot de vervanging overgegaan.
Art.7 : Uitnodiging van derden :
De landbouwraad kan altijd beroep doen op deskundigen om een welbepaalde materie nader toe te 
lichten. Deze deskundigen nemen zonder stemrecht deel aan de vergadering. 
Art.8 : Adviezen :
1. Zowel het gemeentebestuur als het OCMW kunnen de gemeentelijke landbouwraad advies vragen.
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2. De landbouwraad heeft op zijn beurt het recht om over alle beleidsdossiers, waarvan zij vinden dat 
er belangen in het geding zijn, op eigen initiatief een advies uit te brengen aan de gemeenteraad, het 
schepencollege of OCMW. 
3. De door de gemeentelijke landbouwraad uitgebrachte adviezen worden overgemaakt aan het 
schepencollege, dat hier al dan niet gevolg aan zal geven, binnen een periode van zes  weken.
4. Indien een beslissing van het schepencollege vereist is zal de gemeentelijk ambtenaar de leden van 
de landbouwraad op de hoogte brengen van het gevolg dat aan het door deze raad uitgebrachte advies 
werd gegeven.
Art.9 : Informatierecht :
De leden hebben recht op informatie betreffende alle gemeentelijke stukken en documenten die verband 
houden met de bevoegdheid van de landbouwraad, voor zover dit door andere wetgeving niet wordt 
verhinderd.
Art. 10 : Wijziging van het reglement :
De landbouwraad kan dit huishoudelijk reglement slechts wijzigen wanneer het voorstel daartoe op de 
agenda staat. De stemming over een wijziging van het huishoudelijk reglement gebeurt bij gewone 
meerderheid.
Art. 11 : Kennisgeving aan college en gemeenteraad :
Dit huishoudelijk reglement en elke latere wijziging ervan, wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het 
schepencollege en aan de gemeenteraad.

BIJKOMENDE PUNTEN

19 2016_GR_00020 Organisatie van agenda en besluitvorming - Masterplan 
sport (Antea) - advies
BEHANDELD

Beschrijving
Argumentatie
Raadsleden Swa De Bakker en John Steurs voegen het agendapunt, waarvan tekst hieronder, toe aan 
de zitting.

Op woensdag 15/6/2016 jongstleden vergaderde de commissie openbare werken met agendapunt: 
“toelichting door Antea over masterplan sport”. Wellicht was het beter om na deze vergadering de 
algemene vergadering van de sportraad te organiseren in plaats van begin juni 2016 en de 
sportverenigingen met een aantal vragen achter te laten. De schepen van sport kon geen duidelijkheid 
scheppen over de locatie van de nieuwe te bouwen sporthal. Reden was dat hij de primeur voor de 
gemeenteraadsleden wou behouden en wij die dachten dat de pers altijd eerst werd ingelicht. De 
turnkring Gymnia zoekt ook uren te bekomen in de nieuwe sporthal omdat de toekomst in de turnzaal 
in het H.Hart van Maria niet verzekerd is. Wanneer kunnen we deze belangrijke Berlaarse sportclub 
uitsluitsel geven ? De kunstgrasvelden van de voetbalclub te Berlaar-Heikant waren volgens de 
schepen van sport blijkbaar hoogdringend omwille van individuele afgelastingen van wedstrijden 
aldaar. Graag hadden we geweten hoeveel wedstrijden er afgelast werden te Berlaar-Heikant (buiten 
de algemene afgelastingen van het provinciaal comité van de KBVB) ten gevolge van de slechte 
toestand van de grasmat en dit de laatste drie jaren. Of komt men zomaar wat vertellen… Kortom het 
is beter een algemene vergadering te organiseren van een sportraad als men duidelijk kan scheppen 
aan de aanwezige verenigingen over de toekomst zeker nu met de opmaak van het masterplan sport 
door Antea.
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Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De raadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen 
conform artikel 22 van het gemeentedecreet.

Besluit
Artikel 1
Raadslid Ronald Van Thienen zegt dat de uitbater van de sporthal reeds op de hoogte was en Leen 
Janssens werd ook aangesproken met de vraag of de sporthal aan FC De Weerdt zou komen.

Schepen Eddy Verstappen antwoordt:

De toelichting van het MP sport is inderdaad voorbehouden geweest voor de commissie Openbare 
Werken op woensdag 15/6/16. Voor sommige raadsleden was dit niet hetgeen zij verwacht hadden, 
doch de inhoud was duidelijk en volledig. 

Het had misschien wel beter en duidelijker geweest om de analysenota door te sturen.

Wat betreft de toelichting op de AV van de sportraad is inderdaad een oppervlakkige toelichting 
geweest vermits, door reeds eerder gestelde vragen van de oppositie, dit eerst aan de raadsleden is 
medegedeeld op de vergadering zoals daarjuist is meegegeven.

Raadslid Ronald Van Thienen stelt dat gemeenteraadsleden als eerste moeten ingelicht worden.

Wat turnkring Gymnia betreft toch even een nuance maken van jullie vraag. Er is helemaal geen 
sprake van onzekerheid in de lokalen van HHvM op de Sollevelden. Zij huren deze lokalen al ongeveer 
12 jaar en hebben zelf bij mijn weten nooit de vraag gesteld om te verhuizen naar de sporthal. Hun 
echte vraag/behoefte om in de nieuwe sporthal een eigen zaal ter beschikking te hebben van 40X20m 
kan onmogelijk gerealiseerd worden in een gemeente zoals de onze. In de onmiddellijke nabijheid 
(Heist op den Berg) is er wel zulke zaal opgericht, maar een kleine gemeente kan niet aan alle wensen 
voldoen om elke sport op te vangen.

Wat betreft de kostprijs voor kunstgrasvelden op Heikant is in algemeen akkoord door het college 
vervroegd uit het MP gehaald omwille van dringende werken.

In de maanden december, januari en februari is het al verschillende jaren na mekaar zeer nat 
geweest. Voor het eerste elftal hebben zij zowel in het jaar 2015 als 2016 de dinsdagtrainingen in de 
periode januari-februari laten doorgaan op het Sporta Centrum te Tongerlo. Met aanvang om 21 uur 
(niet altijd ideaal) en uiteraard bekostigt door de eigen clubkas. 

Heel veel trainingen voor de jeugd en de dames en ook de seniores (naast eerste elftal ook provinciale 
reserven en gewestelijke reserven en U21 (juniores) konden in een 'natte' week in de periode 
december, januari, februari gewoon niet doorgaan. Wat vaak leidde tot gefrustreerde reacties van 
ontgoochelde spelers maar zeker ook ouders. Een alternatief is (was) er op dat moment niet. 

Jaar na jaar zien zij het ledenaantal toenemen. Zij hadden in het seizoen 2015-2016 de volgende 
ploegen in competitie: eerste elftal, provinciale reserven, gewestelijke reserven, U21 (juniores), U17 
(scholieren) met twee ploegen, U15 (kadetten) met twee ploegen, U13 (miniemen) met twee ploegen, 
U11 en U10 preminiemen, U9 (duiveltjes), U8 (duiveltjes) met drie ploegen, U7 (duiveltjes) met twee 
ploegen, U6 en ook nog dames (seniores) en dames (jeugd). Dat zijn in totaal 20 ploegen. Surf naar 
www.fc-heikant.be Ze trainen op één B-terrein en deels (duiveltjes) op het C-terrein. Het A-terrein kan 
enkel in het weekend worden gebruikt om competitiematchen te spelen. Soms was het in deze 
periode bidden en smeken dat er voor reserven en jeugd een algemene afgelasting zou zijn want de 
vrees om in één weekend al je terreinen 'kapot' te spelen was niet denkbeeldig.

https://mail.berlaar.be/owa/redir.aspx?C=6528260bb8524134afc2ceebb71026ac&URL=http%3a%2f%2fwww.fc-heikant.be%2f


37/46

Hierbij een foto (genomen op 17/4/16) over toestand  B terrein. Twee uur later was er zelfs nog geen 
verbetering opgetreden.

Zulke toestanden hebbben zij steeds in de periode december, januari, februari van de voorbije jaren.

Tenslotte vraagt raadslid Koen Kerremans zich nog af of er een bouwvergunning nodig is voor aanleg 
voor grasvelden zodat er aandacht gegeven wordt aan de watertoets.

Schepen Eddy Verstappen meldt dat er geen bouwvergunning nodig is maar dat er wel voorwaarden 
werden gesteld voor de waterhuishouding.

 

20 2016_GR_00022 Organisatie van agenda en besluitvorming - 
Opleidingsbudget voor de gemeenteraadsleden - 
bijkomende vraag
BEHANDELD

Beschrijving
Argumentatie
Raadsleden Swa De Bakker en John Steurs voegen het agendapunt, waarvan tekst hieronder, toe aan 
de zitting.

"Opleidingsbudget voor de gemeenteraadsleden.

In één van de laatste schepencolleges konden we lezen dat het schepencollege de opleiding “Personal 
Coaching Media” (2 x 3 uur) ter waarde van 2057 euro zonder de eventuele later in te brengen 
verplaatsingsonkosten gaat betalen voor schepen Suzy Put. Gelet op deze prijzige ééndagsopleiding 
vraag ik me of de syllabus ook bruikbaar is voor andere gemeenteraadsleden, ieder heeft toch met 
media te maken. We kunnen alleen maar blij zijn met alles wat gedaan wordt om het niveau van het 
gemeentebestuur omhoog te tillen. Toch hadden we graag geweten welk budget er voorzien is voor 
de vorming van de gemeenteraadsleden, welk artikel ? Hoe verloopt de procedure ? Gemeenteraadslid 
doet een aanvraag, behandeling in schepencollege, antwoord naar aanvrager… Hoe lang is de 
doorlooptijd van de aanvraag ?"

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De raadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen 
conform artikel 22 van het gemeentedecreet.

Besluit
Artikel 1
Burgemeester Walter Horemans antwoordt:

Schepen Suzy Put heeft op aanraden van de secretaris de vraag gesteld in het college om de opleiding 
te volgen. Zij zijn akkoord gegaan met deze coaching. Het is inderdaad een vrij prijzige opleiding, 
omdat het een persoonlijk traject betreft.

Wij hebben in het verleden al eerder opleidingen betaald voor gemeenteraadsleden, denk maar aan 
de opleidingen BBC.
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Gemeenteraadsleden kunnen steeds een aanvraag doen aan het college.

21 2016_GR_00023 Organisatie van agenda en besluitvorming - Beheer 
verzekeringen Ethias van de gemeente Berlaar - 
bijkomende vraag
BEHANDELD

Beschrijving
Argumentatie
Raadsleden Swa De Bakker en John Steurs voegen het agendapunt, waarvan tekst hieronder, toe aan 
de zitting.

"Beheer verzekeringen Ethias van de gemeente Berlaar

In het verslag van het schepencollege konden we lezen dat op voorstel van verzekeringskantoor Van 
Dessel zelf, ze voortaan optreden als tussenpersoon voor de verzekeringen Ethias. Een vrij 
ongebruikelijke manier van werken aangezien Ethias ook een institutionele verzekeraar is die 
rechtstreeks met oa. gemeenten, ocmw’s, mutualiteiten, ed. werkt, dus zonder tussenpersonen. Graag 
hadden we geweten wat de meerwaarde hiervan is voor de gemeente Berlaar. Minder werkload voor 
de betrokken ambtenaar ? Richt men zich bij een schadegeval rechtstreeks tot de tussenpersoon ? 
Administratieve afhandeling via verzekeringskantoor Van Dessel of nog steeds online aangifte bij 
Ethias ? In het lastenboek, voor het heronderhandelen van de verzekeringscontracten, was één van 
de selectie criteria voor de aanbiedende maatschappijen, het ter beschikking stellen van online tools 
voor het raadplegen van de polissen en het inbrengen en opvolgen van schadegevallen door de 
gemeente zelf. Waarom is er dan een tussenpersoon nodig ? Hebben de diensten geleverd door de 
tussenpersoon een invloed op de premie ? Of doet verzekeringskantoor Van Dessel dit gratis voor de 
gemeente Berlaar ? Zijn er nog andere verzekeringskantoren te Berlaar die als “tussenpersoon” 
kunnen optreden voor Ethias? Zoja, werden deze dan ook gecontacteerd of geïnformeerd over de 
mogelijkheid?"

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De raadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen 
conform artikel 22 van het gemeentedecreet.

Besluit
Artikel 1
Burgemeester Walter Horemans stelt dat de dienstverlening voor ons het volgende betekent :

 Een onafhankelijke kijk op jullie verzekeringsdossier, t.t.tz:

 Nazicht van de waarborgen, clausules, verzekerde kapitalen, etc.
 Lacunes binnen bepaalde contracten
 Optimalisering? Introductie nieuwe producten die de gemeente kan aanbelangen (Cybercrime, 

D&O, etc.)
 Marktkennis

 -        Jaarlijks inventarisbezoek:
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 Overlopen van dossier, aanpassingen oplijsten (bv. schrappen van een omnium, etc.) en 
doorgeven aan Ethias

 Opvolging van de gemaakte afspraken en nazicht van de bijvoegsels

 -        Schadebeheer:

 Aangiftes aan Van Dessel (behalve arbeidsongevallen die doen we  online)
 Aanwezigheid bij eventuele schade expertises
 Maatschappij is ‘vriend én vijand’, doch verdedigen ze uiteraard enkel onze belangen

 -        Specifieke voordeel Van Dessel:

 Lokale service (groene kaarten, aanrijdingsformulieren, etc.)!
 Volume
 Onderhandelingskracht

 Het is inderdaad ook zo dat de diensten geleverd door Van Dessel geen invloed hebben op onze 
premie.

Raadslid John Steurs vraagt hoe sterk onze premie voor verzekeringen verminderd is na de nieuwe 
gunning. De burgemeester antwoordt dat er wel een vermindering tot 50% werd bekomen.

Bijlagen
1. 3 verzekeringen.pdf

22 2016_GR_00028 Organisatie van agenda en besluitvorming - 
Winkelbeleid in Berlaar: resultaten van de individuele 
begeleiding door de provinciale consulent - bijkomende 
vraag
BEHANDELD

Beschrijving
Argumentatie
Raadslid Dirk Aras voegt het agendapunt, waarvan tekst hieronder, toe aan de zitting:

"Winkelbeleid in Berlaar: resultaten van de individuele begeleiding door de provinciale consulent

Op de gemeenteraad van 21 april 2015 kwam aan de hand van een opsomming van 
de winkelleegstand in Berlaar, van collega’s Swa De Bakker en John Steurs, en de vraag daar een 
beleid rond uit te werken, op tafel dat er binnen het gemeentebestuur al een tijd plannen bestonden 
om in samenwerking met de ‘provinciale coach detailhandel’ een project daaromtrent op poten te 
zetten. Er bestond blijkbaar het concrete plan een
individueel traject van 20 dagen begeleiding op te starten. De aanvraag was ingediend. Het was enkel 
nog wachten op een reactie van de provincie. Ik neem aan dat een dik jaar verder de provincie wel zal 
hebben gereageerd. Hoe ver staat het nu dus met dat provinciale plan en die individuele begeleiding ? 
Uit de informatie die de provincie zelf verspreidt, blijkt dat de Coach-Operatie Detailhandel twee 
begeleiders telt die op vraag van een gemeente een traject uitwerken om een gepast 
detailhandelsbeleid uit te stippelen. Omwille van de groeiende vraag naar ondersteuning zal dat team 
nu versterkt worden met een expert in de detailhandel die zich tevens zal richten op het investeren in 
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panden. Flexibiliteit in het beschikbaar stellen van panden werd bij de bespreking vorig jaar ook 
aangemerkt als een probleem.

Graag dan ook een volledige toelichting omtrent het beleid winkelleegstand en handelspanden dat het 
gemeentebestuur intussen – al dan niet onder begeleiding – uitwerkt/uitvoert. En van de 
kostprijs/resultaten."

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De raadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen 
conform artikel 22 van het gemeentedecreet.

Besluit
Artikel 1
Burgemeester Walter Horemans stelt voor om punt 24 van Groen samen te behandelen met dit punt.

Schepen Suzy Put stelt volgende:

“In de gemeenteraad van 15 september 2015 werd er effectief een samenwerkingscontract afgesloten 
met de Provincie Antwerpen waarbij een Coach Detailhandel ‘Hilde De Ridder’ ter beschikking werd 
gesteld van de gemeente gedurende 20 adviesdagen. De bedoeling hiervan was om adviezen te 
formuleren om een kernversterkend beleid te voeren, met als één van de hoofddoelstellingen de 
leegstand te bestrijden.

De Provincie draagt 50 % van de coachkosten, waardoor de financiële inbreng van de gemeente 
Berlaar 4.400 euro bedraagt.

Concreet werd er de voorbije maanden, in samenwerking met de detailhandelcoach, een stuur- en 
werkgroep opgericht om de doelstelling meer te concretiseren.

De werkgroep bestaat onder andere ook uit detailhandelaars, ondernemers en zorgverstrekkers die 
zich allen hiervoor kandidaat konden stellen.

De eerste samenkomst van de werkgroep was op 27 oktober 2015 voor een interactief overleg met 
het oog op de toekomstvisie voor detailhandel in Berlaar. De noden werden besproken maar ook 
hielden we vooral rekening met de ideeën en constructieve suggesties. Die meegenomen worden in 
het opstellen van de actieplannen.

In de tweede vergadering kregen we een analyse qua socio-economisch positionering, beleidsmatige 
context, aanbodsanalyse (ook wat de leegstand betreft) koopstroomonderzoek en swotanalyse.

In de werkgroep werd  er steeds  gepeild naar de visies en ideeën van de Berlaarse ondernemers, en 
werden ook een aantal voorstellen van kernafbakening en tegengaan van de  leegstaand uitgewerkt 
en besproken. Wij willen ook dat dit gedragen wordt door de stakeholders.

De Provinciecoach werkte aan de hand van alle opmerkingen en visies van de stuurgroep, 
werkgroepen een eindrapport uit. Dit werkdocument met 7 uitgeschreven krachtlijnen voor een 
detailhandelsbeleid voor een levendige kern werd voorgelegd  ter kennisname aan het schepencollege 
en tevens besproken in de werkgroep .Hieruit kan het actieplan verder groeien en resulteren in acties.

Op de volgende vergadering van donderdag 7 juli  met burgemeester en provinciale coach worden de 
actieplannen verder besproken en zal om  een uitgebreide feedback gevraagd worden op  het verslag 
van 25 mei met als onderwerp ‘Bespreking van mogelijke acties/maatregelen om de kern van Berlaar 
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een boost te geven. Deze verwachtingen worden dus in een concreet actieplan geformuleerd wat de 
komende jaren tot uitvoering wordt gebracht. Dit zal moeten leiden tot een  finalisering van het 
beleidsplan.

Er is er nog één bijeenkomst met Hilde De Ridder voorzien iss met college.

Dus zal dit uiteindelijk(de analyse, visies, krachtlijnen, actieplannen en acties) moeten kunnen 
resulteren in een beleidsplan of strategisch commercieel plan voor Berlaar. Een weloverwogen 
beleidsinstrument dat de gemeente helpt om een duurzaam en consequent beleid te voeren op het 
vlak van detailhandel en zal gepubliceerd worden via gemeentelijke kanalen.

Momenteel is er ook beslist om de werkgroep in een platform te laten overgaan voor verdere 
opvolging en dit minsten 2 maal per jaar. Kandidaten zijn steeds welkom.

Raadslid Dirk Aras vraagt welke de krachtlijnen zijn. Schepen Suzy Put zegt dat er 5 krachtlijnen zijn 
namelijk:

1. Afbakening van het kernwinkelgebied met het oog op de verankering van winkels in de 
historische kern van de gemeente

2. Aanmoediging winkelpanden in de afgebakende kern en een ontradend beleid voor 
handelsvesigingen daarbuiten

3. Doelmatig en gezond evenwicht tussen detailhandel en horeca
4. Een gepast leegstandsbeleid
5. Constructief overleg en samenwerking met de ondernemers

Raadslid Dirk Aras en Koen Kerremans vragen zich af wanneer het plan concreet wordt, gezien dit 
toch al enkele maanden duurt.

Schepen Suzy Put antwoordt dat in het najaar het plan concreet zal worden.

Raadslid Koen Kerremans vraagt een open debat zodat er geen tegenstrijdigheden zullen staan in de 
plannen wat betreft ruimtelijke ordening.

Bijlagen
1. 4 winkelbeleid.pdf

23 2016_GR_00021 Organisatie van agenda en besluitvorming - 
Nachtwinkels dicht tijdens avondmarkt centrum en 
Heikant kermis ? - bijkomende vraag
BEHANDELD

Beschrijving
Argumentatie
Raadsleden Koen Kerremans en Leen Janssens voegen het agendapunt, waarvan tekst als bijlage, toe 
aan de zitting.

"Nachtwinkels dicht tijdens avondmarkt centrum en Heikant kermis?

Zomer betekent feesten in Berlaar. Het centrum begint met de avondmarkt, Heikant volgt met 
Heikermis. Leuk, iets om naar uit te kijken, alleen moeten we opnieuw vaststellen dat de nachtwinkels 
tijdens de festiviteiten moeten sluiten. Wij hebben daar vragen bij. Zowel op Heikant als in het 
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centrum kunnen andere zaken wel open blijven. Graag vernemen we de reden van deze verplichte 
sluiting."

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De raadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen 
conform artikel 22 van het gemeentedecreet.

Besluit
Artikel 1
Burgemeester Walter Horemans stelt dat de nachtwinkels inderdaad moeten sluiten voor Avondfeest 
en Heikermis. We doen dit sinds 2012 nadat er klachten zijn geweest van overlast en overmatig 
gebruik van sterke dranken aan de nachtwinkels.

Hij doet dit in het kader van de veiligheid en heeft over de sluiting nog geen klachten gekregen, zelfs 
niet van de nachtwinkels zelf.

24 2016_GR_00024 Organisatie van agenda en besluitvorming - Plan voor 
kernversterking en detailhandel. Resultaten en 
conclusies. - bijkomende vraag
BEHANDELD

Beschrijving
Argumentatie
Raadsleden Koen Kerremans en Leen Janssens voegen het agendapunt, waarvan tekst hieronder, toe 
aan de zitting.

"Plan voor kernversterking en detailhandel. Resultaten en conclusies.

Vorig jaar werd het COOP-detailhandel voorgesteld aan de zelfstandigen in Berlaar. Gedurende enkele 
maanden werd de gemeente begeleid door een coach om de middenstand in Berlaar extra zuurstof te 
geven. Tijdens de laatste vergadering van de werkgroep detailhandel vernamen we dat de begeleiding 
vanuit de provincie afloopt.

Graag vernemen we :

 Welke stappen gezet zijn gedurende deze begeleiding?
 Wat het bestuur verstaat onder kernversterking?
 Welke invloed deze begeleiding heeft op de visie van het bestuur over detailhandel in Berlaar?
 Welk bedrag hangt aan deze coaching?
 Welke concrete stappen het gemeentebestuur zal zetten?"

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De raadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen 
conform artikel 22 van het gemeentedecreet.

Besluit
Artikel 1
Dit punt werd samen met punt 22 behandeld.
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25 2016_GR_00026 Organisatie van agenda en besluitvorming - Dringende 
aanpak fietspad Itegembaan - bijkomende vraag
BEHANDELD

Beschrijving
Argumentatie
Raadsleden Koen Kerremans en Leen Janssens voegen het agendapunt, waarvan tekst hieronder, toe 
aan de zitting.

"Dringende aanpak fietspad Itegembaan.

De laatste tijd bereiken ons meer en meer klachten over de veiligheid voor de fietsers op het fietspad 
gelegen langs de Itegembaan. Over dit fietspad werd in het verleden al meerdere malen geklaagd. 
Het tweerichtingsfietspad is te smal en het ligt te hoog boven het profiel van de rijbaan voor de 
wagens. Het fietspad is daardoor op dit ogenblik één van de meest onveilige van de gemeente. 
Fietsers belanden soms vallend op de rijbaan. Tot nu toe heeft dit nog niet geleid tot ongevallen met 
ernstige gevolgen maar zover kunnen we het niet laten komen. Wij vinden dat we niet mogen 
wachten tot de werken van de herinrichting van de Markt. Daarom vragen wij om op zeer korte 
termijn, en liefst voor de start van het nieuwe schooljaar in september, de veiligheid van dit fietspad 
significant te verbeteren."

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De raadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen 
conform artikel 22 van het gemeentedecreet.

Besluit
Artikel 1
Schepen Jan Hendrickx zegt dat we met verschillende projecten in verband met fietspaden bezig zijn 
namelijk Pastorijstraat, Legrellestraat, Kesselsesteenweg en Ezenhoek. Deze dossiers hebben een 
zware administratieve impact. 

We hebben in het budget krediet voorzien om op het fietspad Itegembaan een slemlaag te voorzien. 
Dit zal uitgevoerd worden dit jaar.

Raadslid Koen Kerremans stelt dat ze reeds heel lang vragen om het fietspad Itegembaan aan te 
pakken. Het is een kwestie van prioriteiten leggen.

Burgemeester Walter Horemans vult nog aan dat we allemaal beseffen dat de Itegembaan op de 
agenda moet komen. We kunnen nakijken of we een studiebureau kunnen aanstellen om het dossier 
op te starten.

26 2016_GR_00029 Organisatie van agenda en besluitvorming - Fietsostrade 
in Berlaar - bijkomende vraag
BEHANDELD

Beschrijving
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Argumentatie
Raadsleden Koen Kerremans en Leen Janssens voegen het agendapunt, waarvan tekst als bijlage, toe 
aan de zitting.

"Fietsostrade in Berlaar

Gezien de informatie die we gekregen over de mogelijk bouw van een nieuwe sporthal aan de 
Liersesteenweg en gelet op onze vroeger gestelde vragen rond de aanleg van een stuk van het traject 
van de fietsostrade in Berlaar én rekening houdend met de unanieme beslissing van de gemeenteraad 
rond het nemen van initiatieven in functie van die aanleg informeren wij naar:

 Stand van zaken inventarisatie onteigeningen noodzakelijk voor de aanleg
 Stand van zaken inzake aanduiding studiebureau voor opmaak uitvoeringsplan
 Verdere concrete stappen."

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De raadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen 
conform artikel 22 van het gemeentedecreet.

Besluit
Artikel 1
Burgemeester Walter Horemans stelt dat de financiële middelen om dit project uit te voeren zijn 
voorzien in het meerjarenbudget.

Het tracé van het vertrekpunt in de Azaleastraat tot aan de Liersesteenweg staat erin om eerder te 
kunnen uitvoeren.

De ontwerper van dit project wordt echter aangesteld door de provincie.

Zij zouden ons contacteren als de ontwerper is aangesteld om dit verder te kunnen uitwerken.

Wij hebben nog niets vernomen van de provincie en bijgevolg is er nog geen verdere actie 
ondernomen.

In het onderzoek van de fiets-o-strade is al een overzicht gemaakt van de te onteigenen percelen op 
basis van het vooropgestelde tracé.

Dit werd nog niet verder uitgewerkt door de gemeente.

27 2016_GR_00025 Organisatie van agenda en besluitvorming - Onderhoud 
kerkhof Berlaar Centrum - bijkomende vraag
BEHANDELD

Beschrijving
Argumentatie
Raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen en Liesbeth Ceulemans voegen het agendapunt, 
waarvan tekst hieronder, toe aan de zitting.

"Onderhoud kerkhof Berlaar
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Centrum In de gemeenteraadszitting van september vorig jaar wees sp.a Berlaar op het onverzorgde 
met onkruid overwoekerd kerkhof van Berlaar Centrum. Er werd ons toen beloofd dat de eerste fase 
van de herinrichting van het kerkhof zou afgerond zijn en het onkruid zou verwijderd zijn vóór 
Allerheiligen. Er werd toen gekozen om in eerste instantie onze groendienst eigen perken en bermen 
te laten onderhouden boven het onderhoud van het kerkhof. Misschien was dat ‘kostenbesparend‘ 
gezien wel een vrij eerlijk antwoord toen Maar nu 9 maanden later zien we opnieuw een nog steeds 
niet afgewerkt en overwoekerd kerkhofpark. Wat rustgevend mooi moet zijn ziet er uit als een 
braakliggend stuk grond. Waar is het respect voor onze doden? Wanneer eindelijk de grote opkuis? 
Wat is hiervan de bedoeling?"

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De raadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen 
conform artikel 22 van het gemeentedecreet.

Besluit
Artikel 1
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat we begrijpen dat nabestaande die de begraafplaats 
bezoeken een gevoel van verwaarlozing ervaren. Het hoge gras en het onkruid tussen de grindpaden 
versterken dit gevoel zeker en vast en wij zijn ons hiervan ook bewust. Toch vragen wij om geduld, 
een omvorming van een begraafplaats gebeurt niet van vandaag op morgen.

In het najaar van vorig jaar zijn er, zoals door sp.a ook aangehaald, 1200 graven verwijderd, in die 
ruimte die vrij kwam is er toen door de aannemer een bloemzaadmengsel ingezaaid op aanvraag van 
de architect, weliswaar door de grote verspreiding doorheen de begraafplaats van verwijderde graven, 
komt ook het bloemrijk gras  ongestructureerd over.

 In de winter van 2016-2017 zal de grote aanplant van de begraafplaats plaatsvinden. Het bloemrijk 
gras links en rechts tussen de nog bestaande graven zal dan plaats moeten ruimen voor buxus, witte 
winterkers, hulst, witte en blauwe seringstruiken, ect… Achter de rug van de graven zal een 
gemengde haag aangeplant worden, waardoor je kamers creëert waarin binnen deze kamers de 
bloemenweide prachtig kan groeien en vooral afgebakend zal worden, welk een ordelijker gevoel gaat 
geven. Hierin  worden ook graspaden gecreërt doorheen dit bloemrijkgras en bovendien krijgt elke 
kamer een eigen thema “tuin van herinnering, kindvriendelijke tuin, vitaminetuin,..). De 
bloemenweides kunnen mede hierdoor pas gemaaid worden ten vroegste begin juli.

We hebben beslist om de paden actief in te zaaien waardoor we hopen in de zomer van 2016 de 
paden al een eerste maal te kunnen maaien.

Het probleem is de communicatie hieromtrent. We zullen een duidelijker bord hangen zodat het voor 
iedereen zichtbaar wordt het resultaat zal moeten zijn.

28 2016_GR_00027 Organisatie van agenda en besluitvorming - Groen van 
verkaveling Balderdorp vervuild - bijkomende vraag
BEHANDELD

Beschrijving
Argumentatie
Raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen en Liesbeth Ceulemans voegen het agendapunt, 
waarvan tekst als bijlage, toe aan de zitting.
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"Groen van verkaveling Balderdorp vervuild

De verkaveling Balderdorp oogt mooi. Vrij mooie eengezinswoningen met ruimte en wat plaats voor 
groen. Een kleine vijver met een met riet begroeide beek en daarover een mooi houten bruggetje. Het 
lijkt wel vakantie thuis, maar wie iets verder kijkt merkt dat die mooie heldere beek vol plastiek 
zakken ligt. Reeds tussen het riet verweven en dus al een tijdje aan het ‘niet-afbreken’. Het betreft 
leggen zakken van zand en cement. Controleert de gemeente het domein? Controleert het de 
aannemers? Kunnen de aannemers erop gewezen worden dat opruimen en afval sorteren een deel 
van ‘bouwen’ is? Wie is hier verantwoordelijk voor? De aannemers, Zonnige Kempen? Of de 
gemeente? Werd de verkaveling reeds overgedragen aan het gemeentebestuur? Als dat nog niet zo is 
wordt dit dan ook eerst bekeken?"

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De raadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen 
conform artikel 22 van het gemeentedecreet.

Besluit
Artikel 1
Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat er vorige week al aan de projectontwikkelaar de opdracht 
gegeven om in  de verkaveling  het groenonderhoud te komen doen.

Er is inderdaad al een gedeelte gebeurd. Het groen moet onderhouden worden door de 
projectontwikkelaar zolang de verkaveling nog niet is overgedragen aan de gemeente.

Er is volgende week nog een overleg gepland met de betrokken partijen.

21 juni 2016 22:15 - De voorzitter sluit de zitting


