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GEMEENTERAAD D.D. 16 OKTOBER 2012 

 
Aanwezig:  Walter HOREMANS, burgemeester-voorzitter 
 Ronald VAN THIENEN, Ingeborg VAN HOOF, Eddy VERSTAPPEN, Stefaan LAMBRECHTS en 

Luc FAES, schepenen 
 Jef DAEMS, Brigitte dE BIOLLEY, Dirk ARAS, Koen KERREMANS, Rudy NUYENS, Lies 

CEULEMANS, Nadine BOEKAERTS, Lieve LUYTEN, Gaby VERVOORT, Christiane DOCX, 
Willy BEECKMAN, Willy BEULLENS, Guy STAES en Lydia VERCAMMEN, raadsleden 
Anja NEELS, gemeentesecretaris  
 

Verontschuldigd: Jan HENDRICKX, schepen 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20 uur. 

 
 

 OPENBARE ZITTING 
 
Bij het begin van de zitting feliciteert Jef Daems namens zijn fractie de burgemeester met de behaalde 
overwinning tijdens de verkiezingen. 
 
Volgens artikel 29 van het gemeentedecreet verzoekt de voorzitter om volgende punten bij hoogdringendheid toe 
te voegen aan de agenda en te behandelen wegens de te respecteren termijn in de toepasselijke 
gunningsprocedure. 
 
8. Goedkeuring gemeentelijk reglement voor standplaatsen voor frituren op openbaar domein 
 
9. Afschaffing retributiereglement op frituurstandplaatsen op het openbaar domein aanslagjaar 2013 
 
De gemeenteraad stemt hiermee eenparig in. 
 
1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 18 september 2012 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 18 september 2012 wordt het verslag met 
eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 
2. Interne kredietaanpassingen 2012 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 2 juli 2012 (punt 5 en punt 6) waarin de budgetwijzigingen nrs. 4 en 5 
werden goedgekeurd;  
 
Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005 (in het bijzonder de artikelen 93, 1°, c en 155), dat de 
bevoegdheid om te beslissen over interne kredietaanpassingen toekent aan het college van burgemeester en 
schepenen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke 
comptabiliteit (in het bijzonder artikel 16bis);  
 
Gelet op de collegebeslissing van 27 september 2012 (punt 5) waarin de interne budgetwijziging nr. 51 werd 
goedgekeurd; 
 
Gelet op het gemeentedecreet (in het bijzonder artikel 155), waarin wordt voorzien dat de gemeenteraad 
onverwijld op de hoogte wordt gebracht; 
 

BESLUIT EENPARIG 
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Enig artikel 
De gemeenteraad neemt kennis van de interne kredietaanpassing nr. 51, vastgesteld bij collegebesluit van 27 
september 2012. 
 
3. Budgetwijziging nr.6  dj. 2012 (gewone dienst)  
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
 
Gelet op het decreet van 13 april 1999 tot wijziging van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor 
het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Overwegende dat bepaalde budgetposten dienen gewijzigd te worden; 
 
Gelet op het verslag dienaangaande opgesteld door het managementteam in zitting van 4 oktober  2012; 
 

BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 5 neen-stemmen bij 2 onthoudingen 
Ja-stemmen: Ronald Van Thienen, Luc Faes, Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Lydia Vercammen, Guy Staes, 
Willy Beullens, Brigitte de Biolley, Nadine Boeckaerts, Stefaan Lambrechts, Eddy Verstappen, Ingeborg Van 
Hoof, Walter Horemans 
 
Neen-stemmen: Jef Daems, Lieve Luyten, Willy Beeckman, Gaby Vervoort, Dirk Aras 
 
Onthoudingen: Christiane Docx, Koen Kerremans 

 
Dirk Aras vraagt de stemming over punten 3 en 4. 
 
Enig artikel 
De gewone dienst van het budget wordt gewijzigd en de nieuwe uitkomst wordt vastgesteld zoals in de 
hiernavermelde samenvattingstabel. 
 

SAMENVATTINGSTABEL 
 
 Volgens de vorige 

wijziging 
Verhoging 

+ 
Verlaging 

- 
Na de voorgestelde 
wijziging 

Alg. resultaat 
budgetrekening 2010 

 
12.772.418,01 euro 

   
12.772.418,01 euro 

Resultaat 
budgetrekening 2011 
(geraamd) 

 
2.275.196,00 euro 

   
2.275.196,00 euro 

Alg. resultaat 
budgetrekening 2011 
(geraamd) 

 
15.047.614,01 euro 

   
15.047.614,01 euro 

Budgetwijziging 2012     
Ontvangsten van het 
eigen dienstjaar 

 
12.406.461,26 euro 

 
24.670,00 euro 

  
12.431.131,26 euro 

Uitgaven van het eigen 
dienstjaar 

 
12.284.175,00 euro 

 
72.455,00 euro 

 
29.250,00 euro 

 
12.327.380,00 euro 

Ontvangsten vorige 
dienstjaren 

 
144.933,74 euro 

 
126.372,32 euro 

 
0 euro 

 
271.306,06 euro 
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Uitgaven vorige 
dienstjaren 

 
0,00 euro 

 
2.180,00 euro 

 
0,00 euro 

 
2.180,00 euro 

Ontvangsten 
overboekingen 

 
0,00 euro 

 
0,00 euro 

 
0,00 euro 

 
0,00 euro 

Uitgaven overboekingen 0,00 euro 0,00 euro 0,00 euro 0,00 euro 
Geraamd resultaat van 
het budget  2012 

 
267.220,00 euro 

 
76.407,32 euro 

 
29.250,00 euro 

 
372.877,32 euro 

Geraamd algemeen 
budgetresultaat 2012 

    
15.420.491,33 euro 

Geraamd resultaat van 
het dienstjaar 

    
372.877,32 euro 

 
Geraamd algemeen 
budgetresultaat van het 
vorige jaar (art. 01 tabel 
II) 

    
15.047.614,01 euro 

Geraamd algemeen 
budgetresultaat 
GEWONE DIENST  

    
15.420.491,33 euro 

 
4. Budgetwijziging nr. 7 dj. 2012 (buitengewone dienst).  
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
 
Gelet op het decreet van 13 april 1999 tot wijziging van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor 
het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Overwegende dat bepaalde budgetposten dienen gewijzigd te worden; 
 
Gelet op het verslag dienaangaande opgesteld door het managementteam in zitting van 4 oktober  2012; 
 

BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 5 neen-stemmen bij 2 onthoudingen 
Ja-stemmen: Ronald Van Thienen, Luc Faes, Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Lydia Vercammen, Guy Staes, 
Willy Beullens, Brigitte de Biolley, Nadine Boeckaerts, Stefaan Lambrechts, Eddy Verstappen, Ingeborg Van 
Hoof, Walter Horemans 
 
Neen-stemmen: Jef Daems, Lieve Luyten, Willy Beeckman, Gaby Vervoort, Dirk Aras 
 
Onthoudingen: Christiane Docx, Koen Kerremans 
 
Enig artikel 
De buitengewone dienst van het budget wordt gewijzigd en de nieuwe uitkomst wordt vastgesteld zoals in de 
hiernavermelde samenvattingstabel. 
 

SAMENVATTINGSTABEL 
 

 Volgens de vorige 
wijziging 

Verhoging 
+ 

Verlaging 
- 

Na de voorgestelde 
wijziging 

Alg. resultaat 
budgetrekening 2010 

 
- 10.736.775,38 euro 

   
- 10.736.775,38 euro 
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Resultaat budgetrekening 
2011 (geraamd) 

 
- 4.820.598,05 euro 

 
0,00 euro 

 
0,00 euro 

 
- 4.820.598,05 euro 

Alg. resultaat 
budgetrekening 2011 
(geraamd) 

 
- 15.557.373,43 euro 

   
- 15.557.373,43 euro 

Budgetwijziging 2012     
Ontvangsten van het 
eigen dienstjaar 

 
24.721.703,90 euro 

 
40.700,00 euro 

 
3.387.508,00 euro 

 
21.374.895,90 euro 

Uitgaven van het eigen 
dienstjaar 

 
7.997.657,08 euro 

 
107.408,00 euro 

 
3.602.700,00 euro 

 
4.502.437,08 euro 

Ontvangsten vorige 
dienstjaren 

 
60.500,00 euro 

 
0,00 euro 

 
45.000,00 euro 

 
15.500,00 euro 

Uitgaven vorige 
dienstjaren 

 
1.084.000,00 euro 

 
0,00 euro 

 
0,00 euro 

 
1.084.000,00 euro 

Ontvangsten 
overboekingen 

 
0,00 euro 

 
0,00 euro 

 
0,00 euro 

 
0,00 euro 

Uitgaven overboekingen 0,00 euro 0,00 euro 0,00 euro 0,00 euro 
 
Geraamd resultaat van 
het budget  2012 

 
15.700.546,82 euro 

 
- 66.780,00 euro 

 
170.192,00 euro 

 
15.803.958,82 euro 

Geraamd algemeen 
budgetresultaat 2012 

    
246.585,39 euro 

Geraamd resultaat van 
het dienstjaar 

    
15.803.958,82 euro 

Geraamd algemeen 
budgetresultaat van het 
vorige jaar (art. 01 tabel II) 

    
- 15.557.373,43 euro 

 
 
Geraamd algemeen  
budgetresultaat 
BUITENGEWONE 
DIENST  

    
 
 

246.585,39 euro 

 
5. Goedkeuring van het reglement voor het toekennen van renteloze leningen aan erkende jeugd- en 
sportverenigingen voor aankoop van een gebouw, nieuwbouwplannen of verbouwingsplannen van jeugd- 
en sportinfrastructuur 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige 
toelagen; 

Overwegende dat de gemeente jeugd- en sportverenigingen wil ondersteunen die investeren in kwalitatieve 
infrastructuur ten bate van hun werking; 

Overwegende dat de ondersteuning zal gebeuren onder de vorm van een lening; dat de eigen financiële 
draagkracht van de vereniging een belangrijk argument kan zijn om de vereniging te blijven ondersteunen; dat 
ook van de vereniging zelf een financieel engagement wordt gevraagd; dat het toekennen van een lening een 
gunstmaatregel is en geen recht; 

Gelet op het hierbij gevoegde reglement voor het toekennen van renteloze leningen aan erkende jeugd- en 
sportverenigingen voor aankoop van een gebouw, nieuwbouwplannen of verbouwingsplannen van jeugd- en 
sportinfrastructuur; 
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__________________________________________________________________________________________ 

 REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN RENTELOZE LENINGEN AAN ERKENDE  

 JEUGD- EN SPORTVERENIGINGEN VOOR AANKOOP VAN EEN GEBOUW, NIEUWBOUW- 

 PLANNEN OF VERBOUWINGSPLANNEN VAN JEUGD-EN SPORINFRASTRUCTUUR 

Artikel 1 

De gemeente Berlaar verleent binnen de grenzen van dit reglement renteloze leningen  aan erkende jeugd- en 
sportverenigingen voor aankoop van een gebouw , voor  nieuwbouwplannen of verbouwingsplannen van jeugd- 
en  sportinfrastructuur.  De kostprijs van de investering mag niet lager zijn dan 25.000 euro (exclusief BTW). 

Artikel 2 

Voor de toepassing van  dit reglement wordt onder “erkende jeugd- en sportverenigingen” verstaan de Berlaarse 
jeugd- en  sportverenigingen die erkend  werden volgens het gemeentelijk erkenningsreglement, hierna genoemd 
“vereniging”. 

Artikel 3 

Renteloze leningen worden toegekend voor de aankoop van een gebouw, nieuwbouw of verbouwingsplannen 
van  jeugd- en sportinfrastructuur op het grondgebied van Berlaar, die een vereniging in bezit, in huur of erfpacht 
heeft voor minimum de duur van 5 jaar na afloop van de contractuele terugbetalingstermijn van de lening. 

Artikel 4 

Het bedrag van de renteloze lening kan maximum de helft zijn van de totale kost van de investering met  
maximum van 100.000 euro. 

Artikel 5 

De vereniging vraagt de renteloze lening aan bij het college van burgemeester en schepenen ten laatste op 30/4 
in het jaar voorafgaand aan de aanvang van de uitvoering van de investering.  Een vereniging die investeringen 
in 2013 wil uitvoeren kan eenmalig als overgangsmaatregel de aanvraag doen voor 30/04/2013 in plaats van 
30/04/2012.  Zij bezorgen het dossier aan de gemeentelijke jeugd- of  sportdienst. 

De aanvrager voegt bij zijn aanvraag : 

-  omschrijving, raming en prijsofferte van de geplande investering 
-  een financiële meerjarenplanning met de voorgestelde terugbetalingsmodaliteiten 
-  geschreven toestemming van de eigenaar van de grond of lokalen en bevestiging dat het gebouw of gronden 

ter beschikking zullen blijven van de vereniging gedurende de looptijd van de contractuele 
terugbetalingstermijn vermeerderd met de minimumduur van 5 jaar 

-  het bewijs van eigendom van het onroerend goed of het recht van opstal, erfpachtrecht of huurcontract 
-  de recentste balans en resultatenrekening. 
 

Artikel 6 

De jeugd- of sportdienst controleert het dossier op volledigheid en gaat na of het past binnen de voorwaarden 
van dit reglement.  Hij dient de aanvraag met zijn advies binnen de vier weken na ontvangst van het volledige 
dossier in bij het college van burgemeester en schepenen. 



 7 

Het college van burgemeester en schepenen verleent binnen de grenzen van dit reglement  de renteloze lening 
en maakt het contract op.  Zij stelt de aanvragende vereniging hiervan in kennis.  Het college beslist geval per 
geval over de opportuniteit tot toekenning van de lening.  De lening is een gunst en geen recht. 

Artikel 7 

Bij aankoop van een gebouw wordt het toegestane leningsbedrag in één schijf uitbetaald op rekening van de 
notaris. 

Artikel 8 

Bij nieuwbouw of verbouwingen zal de eerste schijf van 50% van het toegestane leningsbedrag uitbetaald worden 
aan de vereniging na ondertekening van de overeenkomst en na schriftelijke melding van de vereniging dat de 
werken effectief gestart zijn. 

De tweede schijf van 50% van het toegestane leningsbedrag wordt betaald na voorlegging door de vereniging 
aan het College van de bewijzen van aanwending van de eerste schijf, tenzij de goedkeuring voor de uitbetaling 
ervan geweigerd wordt. In voorkomend geval zal het College de reden van weigering aan de vereniging 
meedelen. 

Binnen de 60 dagen na het beëindigen van de werken zullen de bewijzen van de aanwending van de tweede 
schijf voorgelegd worden door de vereniging.  Indien de vereniging geen bewijzen voorlegt, kan het betreffende 
bedrag teruggevorderd worden met alle mogelijke rechtsmiddelen. 

Artikel 9 

De vereniging verbindt er zich  toe het ontleende bedrag terug te betalen door jaarlijkse aflossingen gelijk aan X% 
van het ontleende bedrag.  X = 100% gedeeld door het aantal jaren van de duur van het contract. 

De maximumtermijn voor terugbetaling is bepaald op 10 jaar. 

De eerste terugbetaling dient te gebeuren uiterlijk voor 30 juni van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin 
de lening  is uitbetaald. 

Artikel 10 

In geval van terugbetalingsmoeilijkheden kan het  College in overleg met de vereniging  en de jeugd- of 
sportdienst, een gewijzigd aflossingsschema toestaan, binnen de perken van de geldende maximumtermijn van 
10 jaar.  In het geval van overmacht is het College bevoegd om een beslissing te nemen over de verdere 
afhandeling. Bij niet-terugbetaling of laattijdige terugbetaling wordt het eisbaar bedrag teruggevorderd met alle 
mogelijke rechtsmiddelen. 

Het College kan ook beslissen om in dit geval de subsidies waarop de vereniging recht heeft via een ander 
gemeentelijk reglement in te houden en aan te wenden voor de delging van de vervallen sommen van de lening. 

Artikel 11 

Indien de gebouwen waarvoor de renteloze lening wordt toegekend niet op grond welke eigendom van de 
gemeente is, worden geplaatst, wordt er een borgstelling geëist  in de vorm van een persoonlijke hoofdelijke 
borgstelling of een hypothecaire borgstelling bij middel van een notariële akte of een hypothecair mandaat.  De 
borgstellers waarborgen tegenover de gemeente de naleving van alle in de leningsovereenkomst aangegane 
financiële verbintenissen van de vereniging.  Zij doen hierbij uitdrukkelijk afstand van het voorrecht van uitwinning 
en van het voorrecht van schuldsplitsing tegenover de vereniging. 
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Artikel 12 

Het gemeentebestuur eist dat de jeugd- of sportinfrastructuur ter beschikking blijft van de vereniging gedurende 
de looptijd van de contractuele terugbetalingstermijn.   Indien de jeugd- of sportinfrastructuur niet ter beschikking 
is van de vereniging,  heeft van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid van het totale ontleende bedrag tot 
gevolg, vermeerderd met de wettelijke intresten, vanaf de uitbetalingsdatum van de eerste schijf. 

Artikel 13 

De vereniging verbindt er zich toe het ontleende bedrag uitsluitend aan te wenden voor het project waarvoor de 
lening werd aangevraagd.  Elke andere aanwending heeft van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid van 
het totale ontleende bedrag tot gevolg, vermeerderd met de wettelijke intresten, vanaf de uitbetalingsdatum van 
de eerste schijf. 

Artikel 14 

De vereniging verbindt er zich toe van zodra het gebouw in gebruik genomen wordt en ten laatste 60 dagen na 
het beëindigen van de werken een kopie van het verzekeringscontract en het bewijs van premie-betaling te 
bezorgen aan de jeugd- of sportdienst.  Deze  heeft steeds het recht om tijdens de terugbetalingstermijn een 
bewijs van premie-betaling op te vragen. 

Artikel 15 

Alle wettelijke vergunningen, toelatingen, e.d. moeten aangevraagd worden door de vereniging.  Registraties, 
taksen, administratieve kosten e.a. zijn ten laste van de vereniging. 

Indien een bouwvergunning vereist is, dient deze afgeleverd te zijn bij ondertekening van de overeenkomst. 

Artikel 16 

De leningen, voorzien bij huidig reglement, zullen slechts worden verleend binnen de perken van de in de 
gemeentebegroting ingeschreven kredieten. 

Artikel 17 

Geen enkele vereniging heeft recht op een nieuwe renteloze lening zolang de afbetaling van een lopende 
overeenkomst niet volledig beëindigd is. 

Artikel 18 

De vereniging verbindt er zich toe het personeel van de gemeentelijke jeugd- of sportdienst en de leden van het 
College van burgemeester en schepenen te alle tijde toegang te verlenen tot de lokalen die het voorwerp uit 
maken van de investering waarvoor de  leningsovereenkomst gesloten werd. 

Artikel 19 

Alle geschillen worden voorgelegd aan de het vredegerecht van Heist -op-den -Berg en de rechtbank van eerste 
aanleg van Mechelen. 

Artikel 20 

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 november 2012. 

__________________________________________________________________________________________ 
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BESLUIT met 17 ja-stemmen bij 3 onthoudingen 

Ja-stemmen: Ronald Van Thienen, Luc Faes, Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Christiane Docx, Jef Daems, Lieve 
Luyten, Willy Beeckman, Lydia Vercammen, Guy Staes, Willy Beullens, Brigitte de Biolley, Nadine Boeckaerts, 
Stefaan Lambrechts, Eddy Verstappen, Ingeborg Van Hoof, Walter Horemans 
Onthoudingen: Koen Kerremans, Gaby Vervoort, Dirk Aras 
 

Jef Daems vraagt of dit reglement ook bedoeld is voor paragemeentelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld 
Wolkewietje. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dat niet de bedoeling is. Voor dergelijke organisaties moeten er 
andere oplossingen worden gezocht, bijvoorbeeld onder de vorm van subsidies. Dit reglement is enkel bedoeld 
voor verenigingen. 

Koen Kerremans polst naar de visie achter het reglement. Het bevat namelijk een punt dat wanneer er geen 
krediet ter beschikking is, de lening niet kan worden toegestaan. Hiermee heeft het bestuur het instrument in 
handen om op maat te werken van bepaalde initiatieven. Dat is een rare manier van doen. Bovendien vraagt hij 
zich af in hoeverre de gemeente dit moet doen. Het is zeker verdedigbaar, maar toch moet de nodige 
voorzichtigheid aan de dag worden gelegd. Daarnaast wordt er in de inleiding gesproken over een kwalitatieve 
infrastructuur, maar bevat het reglement nergens een beschrijving van wat dat dan inhoudt. Er zullen toch geen 
gebouwen gezet worden die niet voldoen aan bepaalde normen, bijvoorbeeld op het vlak van isolatie en energie? 
Dat is een gemis in dit reglement. Tot slot vermeldt de tekst dat de lening bedoeld is voor erkende verenigingen, 
maar er staat nergens omschreven hoe lang die erkenning al moet bestaan. Koen Kerremans vraagt of een 
vereniging dus aanspraak kan maken op dergelijke lening vanaf het ogenblik dat ze erkend is. 

Schepen Eddy Verstappen bevestigt dat. Hij stelt Koen Kerremans gerust dat hij niet hoeft te twijfelen aan het 
respecteren van isolatie- en energienormen. Dat wordt sowieso opgelegd door de architect. Elk lokaal waarvoor 
een bouwaanvraag wordt ingediend en dat bestemd is voor groepen moet voldoen aan bepaalde normen, 
bijvoorbeeld qua isolatie en energie. 

Koen Kerremans vraagt zich af of er op den duur dan niet teveel kantines zullen verrijzen in de gemeente, die 
ieder ruimte innemen, en die zich dan op weinig afstand van elkaar bevinden. Hij wil weten of de lening ook 
gebruikt kan worden voor verbouwingen, aangezien hij gelezen heeft dat het gebouw in kwestie zich moet 
bevinden op grond van de gemeente. Is het dan zo dat verenigingen voor gebouwen die niet op gemeentelijke 
grond staan geen lening kunnen krijgen? 

 
Schepen Eddy Verstappen zegt dat een lening in dat geval wel tot de mogelijkheden behoort, maar dat de 
gemeente dan een borgstelling zal vragen. 

Koen Kerremans vindt de voorwaarden voor deze borgstelling nogal afschrikwekkend. 

 
Burgemeester Walter Horemans voegt toe dat er geen blanco cheque verstrekt mag worden. De gemeente moet 
erover waken dat dit met de nodige ernst gebeurt, zodat er geen onaangename verrassingen uit de kast vallen. 

Koen Kerremans informeert wat er gebeurt wanneer een vereniging op gemeentelijke grond bouwt, er dus geen 
borgstelling wordt gevraagd en toch niet kan afbetalen. 
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Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat het gebouw dan eigendom van de gemeente wordt. 

 
Koen Kerremans mist de visie achter dit idee. Wat zal de gemeente doen met die gebouwen? 

Burgemeester Walter Horemans zegt dat dit gevaar zich niet vaak zal stellen. In het geval van Chiro Heikant en 
KLJ Centrum gaat het bijvoorbeeld om degelijke verenigingen met de nodige buffer. Bovendien moeten de 
verenigingen zelf ook belangrijke inspanningen doen en de nodige middelen op tafel leggen. 

Dirk Aras maakt de bedenking dat het reglement geschreven is op maat van verenigingen die aan de 
voorwaarden voldoen. Maar er bestaan verenigingen die door deze voorwaarden nooit in aanmerking zullen 
komen voor een lening, omdat ze niet kapitaalkrachtig zijn. Er moet minimaal 25.000 euro geïnvesteerd worden, 
maar als een vereniging van nul moet beginnen, is het niet mogelijk om dergelijk bedrag op tafel te liggen. Door 
de aard van hun activiteiten zal dat ook nooit het geval zijn. De gemeente kiest er dus voor om heel populaire 
verenigingen te ondersteunen, wat aannemelijk is, maar ze kiest er ook voor om minder populaire verenigingen 
niet te ondersteunen. Als iemand een kleinere vereniging zou willen opstarten, bijvoorbeeld een judoclub, is dat 
onmogelijk. Ze kan niet ondergebracht worden in de bestaande infrastructuur, maar ze kan ook geen lening 
krijgen, omdat de borgstellingen die gevraagd worden haar petje te boven gaan. Evenmin kunnen minder 
lucratieve initiatieven opgestart worden op basis van deze voorwaarden. Het huidige reglement kijkt niet verder 
dan de situatie van de vragende partijen die er vandaag zijn. Het hele plaatje werd niet in kaart gebracht. Veel 
verenigingen die snakken naar onderkomen en die al denkpistes hierover hadden ontwikkeld, vallen uit de boot 
omdat ze niet a priori kapitaalkrachtig zijn. Er is niet genoeg doorgedacht over de mogelijkheden voor nieuwe 
startende verenigingen. Zelfs een nieuwe startende voetbalvereniging kan niet aan deze voorwaarden voldoen. 
Mocht de gemeente de infrastructuur ter beschikking kunnen stellen, zouden er zich minder problemen voordoen, 
maar dat is niet het geval. Dat is hier voldoende aan bod gekomen dat dit minimaal nog een project van enkele 
jaren behelst. In heel dit dossier zit dus een gebrek en daarom wenst Dirk Aras zich te onthouden. 

Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat de gemeente een keuze heeft moeten maken en dat kleinere 
verenigingen over enkele jaren ondersteuning zullen kunnen krijgen doordat er ’s avonds de nodige ruimte zal 
zijn in de sporthal. De gemeente wil verstandig omspringen met geld van de gemeenschap en geen sinterklaas 
spelen. 

Schepen Stefaan Lambrechts voegt nog toe dat een investering van 25.000 euro voor de bouw van een lokaal 
voor een vereniging geen groot bedrag is. 

Dirk Aras repliceert hierop dat veel clubs niet meer nodig hebben dan een dak en vier muren. 

Schepen Eddy Verstappen bedenkt dat een nieuwe club niet van de ene dag op de andere besluit om een eigen 
lokaal te bouwen. Eerst moet de werking worden uitgebouwd, vooraleer er grootse plannen kunnen worden 
gemaakt. 

Koen Kerremans onthoudt zich bij dit punt wegens de eerder aangehaalde bedenkingen. Hij vraagt zich 
bovendien af of dergelijke initiatieven van de gemeente geen andere prioriteiten in de weg zullen staan. Er zijn 
voor de gemeente nog zoveel zaken om aan te pakken. Hij blijft hierover met een grote vraag zitten. 

Enig artikel  

Het reglement voor het toekennen van renteloze leningen aan erkende jeugd- en sportverenigingen voor 
aankoop van een gebouw, nieuwbouwplannen of verbouwingsplannen van jeugd- en sportinfrastructuur wordt 
goedgekeurd. 
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7. BIJKOMENDE PUNTEN 
 
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDT VOLGEND PUNT OP DE 
AGENDA GEPLAATST DOOR: 
 
Raadslid Koen Kerremans: 
 

7.I. Compensatieaanplant voor boskap Doelvelden  
  
In een vorige gemeenteraad werd beloofd dat de compensatieaanplant voor de boskap op de Doelvelden zou 
doorgaan in het eerstvolgende plantseizoen. De weersomstandigheden waren tot nu toe ideaal om deze aanplant 
te realiseren. Graag een stand van zaken. 
 
Koen Kerremans voegt nog toe dat de vergunning die de verplichting tot aanplant vermeldt geldig is tot 13 mei 
2013. Na die datum vervalt de vergunning. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof stelt Koen Kerremans gerust dat alles voor de winter afgerond zal zijn. Het ideale 
plantseizoen is wanneer de bomen alle bladeren verloren hebben en vooraleer ze in volledige winterrust gaan. 
Het is nu nog iets te vroeg. De compensatieaanplant is voorzien vanaf 18 november. Dit gebeurt in 
samenwerking met de MINA-werkers en onder meer met het plantgoed van het regionaal landschap (aankoop 
autochtoon plantgoed ‘plant van hier’). Het is ook de bedoeling om een aantal leden van de lokale 
jeugdvereniging hiervoor aan te spreken, aangezien er naast de nieuwe aanplant ook een speelbos wordt 
ontwikkeld. Er is nog bijkomend goed nieuws over de poel die ook zal worden gecreëerd. De vergunning hiervoor 
is rond, zodat de werken hieraan eveneens kunnen starten. Voor de bruggetjes zijn de betonstukken intussen 
gestoken. Nu moet dit een maand indrogen, waarna er een brug kan worden overgelegd en de trappen 
aangebracht. 
 

 
BIJ HOOGDRINGENDHEID 
 
OVEREENKOMSTIG ART. 29 VAN HET GEMEENTEDECREET, WORDEN OM REDEN VAN 
GUNNINGSTERMIJNEN DE VOLGENDE PUNTEN BIJ HOOGDRINGENDHEID TOEGEVOEGD. 
 
8. Goedkeuring gemeentelijk reglement voor standplaatsen voor frituren op openbaar domein 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het raadsbesluit van 19 december 2006 (punt 8) houdende goedkeuring van het politiereglement op de 
frituurstandplaatsen op het openbaar domein; 

Gelet op het raadsbesluit van 18 december 2007 (punt 32) houdende goedkeuring van het retributiereglement op 
de frituurplaatsen op openbaar domein dj.2008, 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013; 

Overwegende dat de gemeentelijke overheid tot taak heeft de frituurstandplaatsen te reglementeren; 

Gelet op het hierbij gevoegde gemeentelijk reglement voor standplaatsen voor frituren op openbaar domein; 

_______________________________________________________________________ 

GEMEENTE BERLAAR 
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GEMEENTELIJK REGLEMENT  

STANDPLAATSEN VOOR FRITUREN OP OPENBAAR DOMEIN 

 

Art.1 De concessies voor het plaatsen van frituren op het gemeentelijk  domein worden door het College van 
Burgemeester en Schepenen toegestaan voor een termijn van NEGEN jaar. 
 
Art. 2. : Na oproep en bekendmaking door het College kunnen geïnteresseerden zich kandidaat stellen. De 
inschrijving dient te gebeuren als volgt op straffe van nietigheid : 
 
- bij aangetekend schrijven geadresseerd aan het College van Burgemeester en Schepenen, uiterlijk ter post 
afgegeven op een door het College van Burgemeester en Schepenen te bepalen datum. De poststempel geldt 
als bewijs. 
 
- op de omslag de aanduiding dragen "Concessie staanplaats frituur". 
 
- de inschrijving zal de identiteit van de kandidaat bevatten en de standplaats vermelden waarvoor hij kandidaat 
is. 
 
Art. 3. : Het College van Burgemeester en Schepenen houdt zich het recht voor de plaatsen te bepalen waar 
concessies voor frituren kunnen gevestigd worden, hetzij nieuwe toegekend, hetzij huidige standplaatsen 
gewijzigd, zonder dat de bestaande concessiehouders enige aanspraak hebben op schadeloosstelling of 
prijsvermindering. 
Er kan evenwel geen nieuwe vestiging toegestaan worden binnen een straal van 500 meter vanaf een 
vergunde staanplaats.  
 
Art. 4. : Het is nadrukkelijk te verstaan dat het College van Burgemeester en Schepenen zich het recht 
voorbehoudt : 
 
- de concessieverlening niet te laten doorgaan en er een andere uit te schrijven. 
 
- een bod dat niet voldoende materiele of morele waarborgen biedt, te weigeren. 
 
- ook kan besloten worden over te gaan tot een opbod onder de mededingers die voor de desbetreffende 
standplaatsen een aanbod hebben ingediend. 
 
Art. 5. : De jaarlijkse instelprijs per staanplaats bedraagt minimaal € 2000, geïndexeerd op 2013/01/01. 
 
Art. 6. : Elke offerte moet het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk aanbiedingsschrift. 
 
Art. 7. : Het aanbestedingsbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de index der consumptieprijzen met 
als formule : 
 
- het basisbedrag vermenigvuldigd met de nieuwe index en gedeeld door de aanvangsindex. 
 
Art. 8. : Het concessierecht is trimestrieel vooraf betaalbaar op de rekening van het gemeentebestuur Berlaar. 
 
Art. 9. : De kosten voor aansluiting op het waterbedelingsnet en de toevoer voor gas, elektriciteit, telefoon of 
andere nutsvoorzieningen zijn ten laste van de concessiehouder. 
 
Art.10. : Belastingen, taksen of vergoedingen, van welke aard ook, die door het Rijk, de gemeenschappen, de 
gewesten, de provincie, de stad of om het even welke instantie, nu of in de toekomst op het exploiteren van 
frituren of op de staanplaatsen zelf zouden gelegd worden, vallen uitsluitend ten laste van de concessiehouder. 
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Art.11. : De concessiehouder mag de standplaats aanwenden voor de verkoop van frieten al dan niet gepaard 
gaande met bijhorende bijgerechten. De concessiehouder mag de concessie niet afstaan of doorverhuren aan 
een ander, geheel noch gedeeltelijk, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke, voorafgaandelijke toelating van het 
College van Burgemeester en Schepenen. 
 
Art.12. : Zowel de concessiehouder als het College van Burgemeester en Schepenen kunnen een lopende 
concessie opzeggen mits aangetekende brief. Eerst vermelde dient een termijn van 6 maanden te respecteren. 
Het College moet een termijn van 1 jaar respecteren. Bij opzegging door de concessiehouder kan hij geen 
aanspraak maken op terugbetaling prorata temporis van het reeds betaalde bedrag. Bij opzegging door het 
College kan de concessiehouder generlei schadevergoeding eisen ingevolge het stopzetten van de concessie. 
 
Art.13 : De ligging van de huidige standplaatsen is de volgende :  
Standplaats 1 :Centrum = Markt, hoek parkeerplaats tegenover wortelpoel, kant gemeentehuis 
Standplaats 2 : Station = hoek parkeerplaats tegenover café De Veehandel 
Standplaats 3 : Heikant = hoek parkeerplaats aan autobushalte Kardinaal Cardijnplein. 
 
Art.14. : De frituren kunnen slechts opgesteld worden mits het bekomen van een tijdelijke bouwvergunning door 
de concessiehouder. De frituur moet steeds op kosten van de concessiehouder kunnen verplaatst worden zoals 
bijvoorbeeld voor werken of feesten, op vraag van het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
Art.15. : De frituren moeten qua afmetingen en uitzicht, voor goedkeuring aan het College van Burgemeester en 
Schepenen worden voorgelegd. 
 
Art.16. : De volledige installatie moet beantwoorden aan alle wettelijke hygiënische en veiligheidsvoorschriften. 
In elk geval dienen volgende punten stipt te worden nageleefd : 
 
1. Het terrein rondom de staanplaats in een straal van 50 meter moet gereinigd worden van alle afval 
voortkomende van het frituurbedrijf. 
 
2. In de onmiddellijke omgeving van de frituur moet een afvalbak met deksel geplaatst worden, van voldoende 
afmetingen, in onbrandbare materialen en aangepaste esthetiek, om de afval voortkomende van het frituurbedrijf 
te kunnen bergen. 
 
3. Er moet permanent een bedrijfsklaar poederblusapparaat (bij voorkeur CO2) aanwezig zijn. 
 
4. Zowel voor verlichting als voor verwarming in en van de frituur moet de concessiehouder de 
uiterste voorzorgsmaatregelen treffen ter voorkoming van ongevallen. 
 
5. Persflessen met gas, waarbij het gebruik van andere dan metalen leidingen niet toegelaten is, moeten buiten 
de verkoopwagen opgesteld worden in een gesloten goed verluchte, brandvrije kast. 
 
6. Naam en adres van de concessiehouder dienen op een goed zichtbare plaats in de frituur aangebracht. 
 
Art.17. : De concessiehouders moeten houder zijn van de kaart voorzien door de wet op de leurhandel. 
 
Art.18. : Voor elk geval dat niet voorzien wordt in huidig reglement, moeten de concessiehouders zich gedragen 
naar het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen, dat zonder beroep beslist. 
 
Art.19. : Indien, voor oorzaken waarover het alleen oordelen zal, het College van Burgemeester en Schepenen 
zich in de noodzakelijkheid bevindt het stand nemen tijdelijk te verbieden, zullen de concessiehouders zich 
moeten gedragen naar de bevelen te dien einde gegeven, zonder hiervoor enige aanspraak op 
schadeloosstelling te kunnen maken. Indien de duur van de schorsing meer dan één week is, zal een evenredige 
teruggave van de vergunningsprijs geschieden. 
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Art.20. : De frituurhouder is verplicht zich te verzekeren tegen zijn burgerlijke aansprakelijkheid voor ongevallen 
die door de uitoefening van zijn bedrijf zouden overkomen aan derden, alsmede voor de schade berokkend aan 
derden door brand. Hij verbindt er zich tevens toe de verzekeringsmaatschappij te verzoeken om een afschrift 
van de tussen hem en de maatschappij gesloten polis(sen) rechtstreeks toe te sturen aan de gemeente Berlaar. 
Bovendien zal hij jaarlijks bewijs geven van de betaling der laatst vervallen premie. 
 
Art.21. : Bij niet-naleving van de bepalingen van onderhavig reglement kan het College van Burgemeester en 
Schepenen : 
 
1. acht dagen na de ingebrekestelling, het frituurkraam op kosten en risico van de concessiehouder laten 
wegslepen. 
 
2. de concessie voor onbepaalde tijd intrekken. 
 
Art.22. : Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2013. 
 
Art.23. : de bestaande overeenkomsten met frituurhouders worden opgezegd. 
 
Art.24. : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de verdere afhandeling van deze 
aangelegenheid. 

__________________________________________________________________________________________ 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1  

Het voorgaande retributiereglement en politiereglement worden opgezegd. 

Artikel 2 

Het gemeentelijk reglement voor standplaatsen voor frituren op openbaar domein wordt goedgekeurd. 

 
9. Afschaffing retributiereglement op de frituurstandplaatsen op het openbaar domein aanslagjaar 2013 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 18 december 2007 (punt 32) houdende retributiereglement op de 
frituurstandplaatsen op het openbaar domein aanslagjaren 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden (punt 8) houdende goedkeuring gemeentelijk reglement voor 
standplaatsen frituren op openbaar domein; 

Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

Met ingang van 1 januari 2013 wordt het retributiereglement op de frituurstandplaatsen op het openbaar domein 
aanslagjaren 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013 opgeheven. 
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GEHEIME ZITTING 

 

6. Aanwerving 2 stagiair-brandweerlieden bij het gemeentelijk vrijwilligersbrandweerkorps 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 20.25 uur.  
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 

_____________________________ 
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