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GEMEENTERAAD D.D. 22 JANUARI 2013 

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

BEULLENS en Nadine BOEKAERTS, schepenen 
 Dirk ARAS, Lies CEULEMANS, Jozef DAEMS, Rita DECKERS, Artur ISSAEV, Leen JANSSENS, 

Koen KERREMANS, Rudolf NUYENS, Suzanne PUT, John STEURS, Ronald VAN THIENEN, 
Silvain VERTOMMEN en Maria VERVLOET, raadsleden 
Geert VERRELST, plaatsvervangend gemeentesecretaris  
 

Verontschuldigd: Christophe DE BACKERE, raadslid 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20 uur. 

 
 

OPENBARE ZITTING 
 
1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 2 januari 2013 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 2 januari 2013 wordt volgende opmerking 
gemaakt door raadslid Maria Vervloet met betrekking tot punt 3 artikel 4 “bepaling van de rangorde”. Maria 
Vervloet is raadslid geweest van 2-1-1995 tot en met 8-1-2001. In de bepaling van de rangorde werd hier geen 
rekening mee gehouden. De rangorde wordt alsdusdanig aangepast zoals vermeld in dit huidig verslag in punt 3 
artikel 2. 
Het vorig verslag wordt daarna met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 
2. Aktename van ontslag van Lydia Vercammen als gemeenteraadslid 
 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 48 betreffende aktename van ontslag; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 

Gelet op het schrijven d.d. 6 januari 2013 van mevrouw Lydia Vercammen waarbij deze haar ontslag meedeelt 
als gemeenteraadslid; 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

Neemt akte van het ontslag als gemeenteraadslid ingediend door mevrouw Lydia Vercammen op 6 januari 2013. 

3. Aanstelling van de heer Artur Issaev ter vervanging van raadslid Lydia Vercammen 
 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 16 betreffende de aanstelling van een 
plaatsvervangend raadslid; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 

Gelet op het schrijven d.d. 6 januari 2013 van mevrouw Lydia Vercammen waarbij deze haar ontslag meedeelt 
als gemeenteraadslid; 
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Gelet op het goedgekeurd proces-verbaal der gemeenteraadsverkiezingen d.d. 14 oktober 2012 waaruit blijkt dat 
de heer Artur Issaev als eerste opvolger op lijst nr. 7 (CD&V / N-VA) werk verkozen; 

Overwegende dat uit de geloofsbrieven blijkt dat de heer Artur Issaev sedert de verkiezingen niet opgehouden 
heeft te voldoen, zonder onderbreking, aan de gestelde eisen tot verkiesbaarheid en dat hij thans hieraan nog 
voldoet; 

Overwegende dat de heer Artur Issaev, geboren in de Unie der Socialistisch Sovjetrepubliek op 1 juni 1989 de 
hoedanigheid van Belg niet verloren heeft noch zijn woonplaats alhier; 

Overwegende dat de heer Artur Issaev als eerste opvolger op lijst nr. 7 (CD&V / N-VA) werd verkozen en als 
dusdanig in aanmerking komt om als plaatsvervangend raadslid aangesteld te worden; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

De heer Artur Zelimkmanovich Issaev, Stationsstraat 164 2 te Berlaar wordt als nieuw werkend gemeenteraadslid 
toegelaten. Hij neemt plaats aan de raadstafel en legt in handen van de burgemeester-voorzitter van de raad, de 
heer Walter Horemans volgende vereiste eed af:  

“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen” 

Daarna verklaart burgemeester-voorzitter Walter Horemans de heer Artur Issaev als nieuw werkend lid van de 
gemeenteraad van Berlaar aangesteld. 

Artikel 2 

De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt als volgt vastgesteld: 

 

Vo
lg-

nu
mm

er
 

NAAM EN VOORNAMEN 
VAN DE RAADSLEDEN 

Anciënniteit als 
gemeenteraadslid 
(mag onderbroken 
opgebouwd zijn) 

Aantal 
bekomen 
stemmen 
bij de 
recentste 
gemeente-
raads-
verkiezing 

Opmerkingen 

1. Verstappen Eddy Ernest Philomena 13-03-1989 – 02-01-1995 
28-02-1995 

657  

2. Van Hoof Ingeborg Aline Willy Julia 
Maria 

02-01-1995 602  

3. Van Thienen Ronald 24-10-1995 270  

4. Daems Jozef Celine 02-01-1995 - 08-01-2001 
02-01-2007 

309  
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5. Vervloet Maria Bertha Jozef Emmanuel 02-01-1995 - 08-01-2001 
02-01-2013 

235  

6. Horemans Walter Louis Augusta 09-01-2001 1.862  

7. Kerremans Koenraad Joannes Lea 
Dominiques 

09-01-2001 284  

8. Aras Dirk Rhena Adriaan Maria Joseph 09-01-2001 217  

9. Hendrickx Jan 15-03-2005 682  

10. Boekaerts Nadine Celine Jozef 02-01-2007 355  

11. Ceulemans Liesbeth 02-01-2007 325  

12. Nuyens Rudolf Frans Maria 02-01-2007 224  

13. Lambrechts Stefaan Rudi 20-02-2007 546  

14. Beullens Willy Maria Frans 15-01-2008 300  

15. De Backere Christophe 02-01-2013 634  

16. Put Suzanne Mathilde Louis 02-01-2013 352  

17. Vertommen Silvain Edward Maria 02-01-2013 324  

18. Steurs John Leonard 02-01-2013 255  

19. Deckers Rita Stephania Ludovica 02-01-2013 217  

20. Janssens Maria Magdalena Jan 02-01-2013 188  
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21. Artur Zelimkmanovich Issaev 22-01-2013 190  

 

 
 
4. Goedkeuring huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. 
 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 40 waardoor de gemeenteraad verplicht is 
bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast te stellen; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT 

Ja-stemmen:  Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita Deckers, Silvain 
Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 

Onthoudingen:  Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, Jef Daems, John Steurs, Koen 
Kerremans, Leen Janssens 

Dirk Aras vindt het spijtig dat er geen voorafgaandelijk overleg is geweest.  Burgemeester Walter Horemans zegt 
dat het huishoudelijk reglement nogmaals zal moeten aangepast worden in de nabije toekomst en dat er dan 
overleg zal plaatsvinden met de verschillende fracties.  Dirk Aras zou dan al graag een aantal punten willen 
opmerken waarmee men dan rekeningen kan houden : 
- wat wanneer door technische problemen geen elektrische post kan ontvangen worden? 
- voetnoot in artikel 3: hierover moeten nog afspraken gemaakt worden 
- artikel 10: kan men enkel dossiers inkijken na afspraak tijdens de openingsuren? 
- artikel 16: klopt niet helemaal 

Burgemeester Walter Horemans stelt dat artikel 10 als volgt kan aangepast worden de dossiers kunnen 
ingekeken worden tijdens de openingsuren of na afspraak. 

Jef Daems stelt vast dat het aantal commissies toeneemt en vindt dat de bevoegdheid van de gemeenteraad 
hierdoor afneemt.  Burgemeester vindt dat dit juist meer betrokkenheid voor de gemeenteraadsleden kan 
betekenen. 

 

Artikel 1 

Het onderstaand huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd: 

“PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT MECHELEN 
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GEMEENTE BERLAAR 
 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD 
 
BIJEENROEPING GEMEENTERAAD 
 
Art. 1. - § 1. - De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid 
behoren, het vereisen. 
(art. 19 Gemeentedecreet) 
 
§ 2. - De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen en stelt de agenda op.  
De oproeping wordt verzonden via e-mail of op verzoek schriftelijk. Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst 
Interne Zaken, cel secretariaat, Markt 1 (1e verdieping). 
 (art. 20 Gemeentedecreet) 
 
§ 3. - De voorzitter van de gemeenteraad moet de gemeenteraad bijeenroepen op verzoek van:  
1° een derde van de zittinghebbende leden;  
2° een vijfde van de zittinghebbende leden als zes weken na de datum van de vorige gemeenteraad nog geen bijeenroeping 
is gebeurd. De periode van zes weken wordt geschorst van 11 juli tot en met 15 augustus; 
3° het college van burgemeester en schepenen;  
4° de burgemeester voor zover het verzoek uitsluitend betrekking heeft op de eigen bevoegdheden van de burgemeester.  
 
In hun schriftelijke aanvraag aan de gemeentesecretaris moeten de aanvragers de agenda vermelden, met voor elk punt een 
toegelicht voorstel van beslissing, en de datum en het uur van de beoogde vergadering. De secretaris bezorgt vervolgens de 
voorstellen aan de gemeenteraadsvoorzitter. Deze aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat de voorzitter de 
oproepingstermijnen bepaald in art. 2 van dit reglement, kan nakomen.  
 
De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestelde datum en het aangewezen uur en met de voorgestelde 
agenda. 
(art. 20 en art. 68 Gemeentedecreet) 
 
Art. 2. - § 1. - De oproeping wordt ten minste acht dagen vóór de dag van de vergadering aan het raadslid bezorgd. Dit 
gebeurt via e-mail of op verzoek schriftelijk.  In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden 
afgeweken.1 
 (art. 21 Gemeentedecreet en Omzendbrief BB 2009/2 van 5 juni 2009) 
 
§ 2. - De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en bevat een 
toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt waarover een beslissing moet worden genomen. De agendapunten 
moeten voldoende duidelijk omschreven zijn.  
(art. 21 Gemeentedecreet) 
 
Art. 3. - § 1. - Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen. 
Hiertoe bezorgen ze hun toegelicht voorstel van beslissing aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de 
gemeenteraadsvoorzitter. Een lid van het college van burgemeester en schepenen kan van deze mogelijkheid geen gebruik 
maken.2  
                                                           
1 VOORBEELD 

Stel dat de gemeenteraad vergadert op maandag 9 september. De agenda moet dan ten laatste op zondag 1 september worden bezorgd. 
Indien dit via de post zou gebeuren moet de agenda dus in principe op vrijdag 30 augustus bij de raadsleden toegekomen zijn. 
2 VOORBEELD 

http://www.binnenland.vlaanderen.be/regelgeving/wetgeving/pdf/J_Gemeentedecreet_omzendbriefVR20090605.pdf
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 (art. 22 Gemeentedecreet en Omzendbrief BB 2009/2 van 5 juni 2009) 
 
§ 2. - De gemeentesecretaris deelt de aanvullende agendapunten, zoals vastgesteld door de voorzitter van de 
gemeenteraad, samen met de bijbehorende toegelichte voorstellen onverwijld mee aan de gemeenteraadsleden. 
(art. 22 Gemeentedecreet) 
 
OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING 
 
Art. 4. - § 1. - De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar.  
(art. 28 §1 Gemeentedecreet) 
 
§ 2. - De vergadering is niet openbaar:  
1° als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt 
de voorzitter de behandeling in besloten vergadering;  
2° wanneer twee derde van de aanwezige leden van de gemeenteraad in het belang van de openbare orde  of op grond van 
ernstige bezwaren tegen de openbaarheid beslissen dat de vergadering niet openbaar is. Deze beslissing moet gemotiveerd 
worden.  
(art. 28 §1 Gemeentedecreet) 
 
Art. 5. - De gemeenteraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat gemeenteraadsleden en schepenen de eed afleggen. 
De vergaderingen over het organogram, de personeelsformatie, de rechtspositieregeling, het meerjarenplan en de 
aanpassingen ervan, het budget, een budgetwijziging of de jaarrekening zijn ook steeds openbaar.  
 
Indien de gemeenteraad bevoegd is om een tuchtstraf op te leggen, worden de hoorzitting en het verhoor van getuigen in 
het openbaar gehouden, indien de betrokkene hierom verzoekt. Een getuige kan echter steeds vragen om het 
getuigenverhoor achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. 
(art. 28 §1 en art. 127 §3 Gemeentedecreet) 
 
Art. 6. - De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in tuchtzaken.  
 
Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering moet worden voortgezet, 
kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken.  
 
Als tijdens de besloten vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in openbare vergadering moet gebeuren, dan 
wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad. In geval van dringende noodzakelijkheid van 
het punt kan de besloten vergadering, enkel met dat doel, worden onderbroken. 
(art. 28 §2 Gemeentedecreet) 
 
Art. 7. - De gemeenteraadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de wet of het decreet de besloten 
vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht. 
(art. 30 §4 Gemeentedecreet) 
 
 
INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN EN PUBLIEK 
 
Art. 8. - § 1. - Plaats, dag en uur van de raadsvergadering en de agenda worden openbaar bekend gemaakt op het 
gemeentehuis, uiterlijk acht dagen voor de vergadering. Dit gebeurt door publicatie op de gemeentelijke website: 
www.berlaar.be onder de rubriek bestuur/gemeenteraad/gemeenteraadszittingen. 
 
In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en uiterlijk vóór de aanvang van de 
vergadering openbaar gemaakt overeenkomstig het eerste lid. 
(art. 23 §1 Gemeentedecreet) 
 
§ 2. - Indien raadsleden punten aan agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda binnen de 24 uur nadat hij is 
vastgesteld op dezelfde wijze bekendgemaakt . 
(art. 23 §1 Gemeentedecreet) 
 
§ 3. - De agenda met toelichtende nota wordt tevens bezorgd aan alle lokale perscorrespondenten. 
                                                                                                                                                                                     
Als de gemeenteraad op maandag 9 september vergadert, moeten de raadsleden hun agendapunten uiterlijk woensdag 4 september aan 
de secretaris bezorgen. Eventueel kan in het huishoudelijk reglement worden opgenomen dat de raadsleden punten die bijv. via e-mail 
worden bezorgd deze nog tot middernacht kunnen mailen. 

http://www.binnenland.vlaanderen.be/regelgeving/wetgeving/pdf/J_Gemeentedecreet_omzendbriefVR20090605.pdf
http://www.berlaar.be/
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§ 4. - Elke belangstellende inwoner kan een abonnement bekomen op de agenda van de raadsvergaderingen met toelichting 
via email: secretariaat@berlaar.be. 
 
Art. 9. - § 1. - De gemeente maakt, aan iedere natuurlijke persoon en aan iedere rechtspersoon of groepering die erom 
verzoekt, de agenda van de gemeenteraad en de stukken die erop betrekking hebben, openbaar door er inzage in te 
verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen overeenkomstig het decreet van 26 maart 
2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
(art. 23  §2 Gemeentedecreet) 
 
§ 2. - Eenieder die de raadszitting bijwoont, krijgt bij het binnenkomen de agenda met toelichtende nota overhandigd. 
 
§ 3. - Aan de beslissingen van de gemeenteraad zal verder de nodige bekendheid gegeven worden door ze beknopt, zo 
nodig met toelichting, te publiceren in het gemeentelijk informatieblad, op de website van de gemeente en tevens ter inzage 
te leggen in het gemeentehuis, dienst Interne Zaken, cel secretariaat, Markt 1, 1e verdieping. 
 
Art. 10. - § 1. - Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota's, de feitelijke gegevens, de 
eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende de op de agenda ingeschreven zaken, vanaf de 
verzending van de oproeping, op het gemeentesecretariaat (Markt 1, 1e verdieping) tijdens de kantooruren ter beschikking 
gehouden van de raadsleden. De raadsleden kunnen er vóór de vergadering kennis van nemen tijdens de openingsuren van 
het gemeentehuis of na afspraak. Deze afspraak kan gemaakt worden op de dienst Interne Zaken, cel secretariaat op tel. 
03/410.19.19 of via mail secretariaat@berlaar.be. 
(art. 21 Gemeentedecreet) 
 
§ 2. - Het ontwerp van budget, de budgetwijzigingen3 en de jaarrekening, worden op zijn minst veertien dagen vóór de 
vergadering waarop ze worden besproken aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd. Het meerjarenplan en de wijzigingen 
aan het meerjarenplan worden samen met de agenda voor de gemeenteraad, en op dezelfde wijze als de agenda, aan de 
raadsleden bezorgd. 
(art. 148 §4, 154 §2, 174 §2 Gemeentedecreet) 
 
§ 3. - Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de gemeentesecretaris of door de door hem aangewezen 
personeelsleden technische toelichting worden verstrekt over de stukken in de dossiers voor de gemeenteraad. Onder 
technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de 
dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure. 
 
De raadsleden richten hun verzoek via e-mail aan de gemeentesecretaris: secretariaat@berlaar.be. Op een schriftelijke 
vraag wordt schriftelijk geantwoord, tenzij het raadslid een mondelinge toelichting wenst. De mondelinge toelichting gebeurt 
tijdens de kantooruren, tenzij anders wordt overeengekomen. 
(art. 21 Gemeentedecreet) 
 
Art. 11. - § 1. - De raadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten die het bestuur van de 
gemeente betreffen.  
(art. 30 §1, 3 en 5 Gemeentedecreet) 
 
§2. - De notulen van het college van burgemeester en schepenen worden, uiterlijk op dezelfde dag als de vergadering van 
het college volgend op deze waarop de notulen werden goedgekeurd, verstuurd aan de gemeenteraadsleden. Dit gebeurt 
via e-mail. 
(art. 51 Gemeentedecreet) 
 
§ 3. - Na afspraak (tel. 03/410.19.19 of via email secretariaat@berlaar.be) kunnen worden ingezien tijdens de dagen en uren 
dat de diensten van het gemeentesecretariaat (Markt 1, 1e verdieping) geopend zijn : 
1° de budgetten van vorige dienstjaren van de gemeente en de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen; 
2°de rekeningen van vorige dienstjaren van de gemeente, de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen en de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente lid is; 
3° de jaarverslagen van vorige dienstjaren van de gemeente en van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
waarvan de gemeente lid is; 
4° de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad; 

                                                           
3 Budgetwijzigingen moeten niet verplicht veertien dagen op voorhand worden bezorgd, het volstaat in principe om ze met de gewone 
agendapunten mee te sturen (art. 154 §2 GD). 

mailto:secretariaat@berlaar.be
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5° de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen, wat de delen betreft 
die aan het inzagerecht onderworpen zijn; 
6° de adviezen uitgebracht door gemeentelijke adviesraden; 
7° de gemeentelijke toelagereglementen, algemene politieverordeningen en belasting- en retributiereglementen; 
8° het register van de inkomende en uitgaande stukken. 
 
§ 4. - Buiten de documenten en dossiers bedoeld in art. 10 en art. 11 § 2 en 3 hebben de raadsleden het recht alle andere 
documenten te raadplegen, die betrekking hebben op het bestuur van de gemeente.  
 
Het college van burgemeester en schepenen zal, na aanvraag, de dag en het uur bepalen waarop de raadsleden deze 
andere documenten kunnen raadplegen. 
 
Om het college in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten betrekking hebben op het 
bestuur van de gemeente, delen de raadsleden aan het college schriftelijk mee welke documenten zij wensen te raadplegen. 
 
Aan de raadsleden wordt uiterlijk binnen acht werkdagen na de ontvangst van de aanvraag meegedeeld wanneer de stukken 
kunnen worden ingezien. 
 
Het raadslid, dat de in deze paragraaf bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de week volgend op het tijdstip 
waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te zien van inzage. 
 
§ 5. - De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift krijgen van de akten en stukken betreffende het bestuur van de 
gemeente. 
 
De raadsleden doen hun aanvraag tot het verstrekken van een afschrift via een formulier A (zie bijlage) dat hen daartoe ter 
beschikking wordt gesteld.  
 
De gemotiveerde beslissing van het college tot weigering van het verstrekken van een afschrift moet uiterlijk acht werkdagen 
na ontvangst van de aanvraag aan het betrokken raadslid worden meegedeeld. 
(art. 30 §1 en 3 Gemeentedecreet) 
 
Art.12. - De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke instellingen en diensten die de gemeente opricht en 
beheert te bezoeken. 
 
Om het college in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen de raadsleden minstens acht 
werkdagen vooraf schriftelijk mee welke instelling zij willen bezoeken en op welke dag en welk uur. 
 
Tijdens het bezoek van een gemeentelijke inrichting mogen de raadsleden zich niet mengen in de werking,. De raadsleden 
zijn op bezoek. 
(art. 30 §2, 3 en 5 Gemeentedecreet) 
 
Art. 13. - De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en 
schriftelijke vragen te stellen. 
 
Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord. Na afhandeling van de 
agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over gemeentelijke 
aangelegenheden, die niet op de agenda van de gemeenteraad staan. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens 
de volgende zitting geantwoord. 
(art. 32 Gemeentedecreet) 
 
 
QUORUM 
 
Art. 14. - Vooraleer aan de vergadering van de gemeenteraad deel te nemen, tekenen de leden de aanwezigheidslijst. De 
namen van de leden die deze lijst tekenden, worden in de notulen vermeld. 
 
Art. 15. - § 1. - De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende 
gemeenteraadsleden aanwezig is. Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig 
te kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan. 
(art. 26 Gemeentedecreet) 
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§ 2. - De raad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede 
oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor 
de tweede maal op de agenda voorkomen. 
 
In de oproep wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping worden de bepalingen van 
artikel 26 van het gemeentedecreet overgenomen. 
(art. 26 Gemeentedecreet) 
 
 
WIJZE VAN VERGADEREN 
 
Art. 16. - De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit de vergaderingen. 
 
Op de voor de vergadering vastgestelde dag en het daartoe aangewezen uur, en van zodra voldoende leden aanwezig zijn 
om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.  
(art. 24 Gemeentedecreet) 
 
Art. 17. - § 1. - De voorzitter geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle mededelingen die de raad 
aanbelangen. 
 
De gemeenteraad vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de daardoor bepaalde 
volgorde, tenzij de raad er anders over beslist. 
 
§ 2. - Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen, 
indien het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren. 
 
Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden. De namen van die 
leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld. 
(art. 29 Gemeentedecreet) 
 
Art. 18. - § 1. - Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het woord wenst te komen over het 
voorstel. 
 
De voorzitter verleent het woord naar gelang de volgorde van de aanvragen en, ingeval van gelijktijdige aanvraag, naar 
gelang de rangorde van de raadsleden. 
 
§ 2. - Indien de raad deskundigen wenst te horen of als de voorzitter van het OCMW toelichting moet geven, bepaalt de 
voorzitter van de raad wanneer deze aan het woord komen. 
  
De voorzitter kan ook aan de gemeentesecretaris vragen om toelichtingen te geven. 
 
Art. 19. - Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde feiten. 
 
In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag, waarvan de bespreking aldus 
wordt geschorst : 
1° om te vragen dat men niet zal besluiten; 
2° om de verdaging te vragen; 
3° om een punt te verwijzen naar een gemeenteraadscommissie; 
4° om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou behandeld worden; 
5° om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden; 
6° om naar het reglement te verwijzen. 
 
Art. 20. - De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen vóór de amendementen ter stemming 
gelegd. 
 
Art. 21. - Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar het reglement of voor 
een terugroeping tot de orde. 
 
Als een lid van de raad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan alleen de voorzitter hem tot de 
behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft 
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afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter ontnomen worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, 
tracht aan het woord te blijven, wordt geacht de orde te verstoren. 
 
Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en die aan het woord 
blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter. 
 
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de orde te verstoren. 
 
Art. 22. - De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering. Van de handelingen die hij in dit 
verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen. 
 
Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde geroepen. Elk lid dat tot de orde werd geroepen, mag 
zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt. 
(art. 25 Gemeentedecreet) 
 
Art. 23. - De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens van goedkeuring of van 
afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de zaal doen verwijderen. 
 
De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en hem verwijzen naar de politierechtbank, die 
hem kan veroordelen tot een geldboete van één tot vijftien euro of tot een gevangenisstraf van één dag tot drie dagen, 
behoudens andere vervolgingen, als het feit daartoe grond oplevert. 
(art. 25 Gemeentedecreet) 
 
Art. 24. - Geen enkel raadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde onderwerp, tenzij de voorzitter er 
anders over beslist. 
 
Art. 25. - Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het gedrang wordt 
gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortzetting van het rumoer, de vergadering zal schorsen of sluiten. 
 
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de raad moeten dan onmiddellijk de zaal 
verlaten. 
 
Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen. 
 
Art. 26. - Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien de voorzitter van de gemeenteraad oordeelt dat 
het agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking, onverminderd de bepalingen opgenomen in de 
art. 21 en 24. 
 
 
WIJZE VAN STEMMEN 
 
Art. 27. - § 1. - Voor elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover de vergadering zich 
moet uitspreken. 
 
§ 2. - De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen. De volstrekte 
meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is 
het voorstel verworpen.4  
(art. 34 Gemeentedecreet) 
 
Art. 28.  - De gemeenteraad stemt over het budget, de budgetwijzigingen en de jaarrekening in hun geheel. Elk 
gemeenteraadslid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen van het budget, de 
budgetwijzigingen of de jaarrekening die hij aanwijst. In dat geval mag over het geheel pas gestemd worden na de stemming 
over de onderdelen die aldus zijn aangewezen. De stemming over het geheel heeft dan betrekking op de onderdelen 
waarover geen enkel gemeenteraadslid afzonderlijk wil stemmen, en op de onderdelen die al bij een afzonderlijke stemming 
zijn aangenomen. 
(art. 148 §3, 154 §2 en 174 §1 Gemeentedecreet) 
 
Art. 29. - § 1. - De leden van de gemeenteraad stemmen in het openbaar, behalve in de gevallen bedoeld in § 4. 
                                                           
4 Er is een uitzondering voor benoemingen, aanstellingen en voordrachten van kandidaten, bij staking van stemmen krijgt de jongste 
kandidaat de voorkeur  – zie art. 32 
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(art. 35 §1 Gemeentedecreet) 
 
§ 2. - Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen : 
1° de stemming bij handopsteking; 
2° de mondelinge stemming; 
3° de geheime stemming. 
(art. 35 §3 Gemeentedecreet) 
 
§ 3. - De gemeenteraadsleden stemmen bij handopsteking behalve als een derde van de aanwezige leden de mondelinge 
stemming vraagt. 
(art. 35 §3 Gemeentedecreet) 
 
§ 4. - Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd: 
1° de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen; 
2° het aanwijzen van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in 
overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen; 
3° individuele personeelszaken. 
(art. 35 §2 Gemeentedecreet) 
 
Art. 30. - De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt. Nadat de voorzitter het voorwerp van de stemming heeft 
omschreven zoals bepaald in art. 27 vraagt hij achtereenvolgens welke gemeenteraadsleden ‘ja’ stemmen, welke ‘neen’ 
stemmen en welke zich onthouden. 
 
Elk gemeenteraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken. 
 
Art. 31. - §1. - De mondelinge stemming geschiedt door, elk raadslid ‘ja’, ‘neen’ of ‘onthouding’ te laten uitspreken,  in de 
volgorde zoals hierna bepaald, 
 
De stemming gebeurt telkens in volgorde van zitplaats. Het eerste raadslid dat verzocht wordt zijn stem uit te brengen zit aan 
de rechterzijde van de burgemeester. Indien het aangeduide lid op dat ogenblik afwezig is, wordt de stemming begonnen 
met het eerstvolgende lid volgens zitplaats, dat aanwezig is. 
 
§2. - De voorzitter stemt als laatste, behalve bij geheime stemming. 
(art. 35 §4 Gemeentedecreet) 
 
Art. 32. - Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en wordt eenvormig schrijfgerief ter 
beschikking gesteld.  
 
De raadsleden stemmen ‘ja’, ‘neen’ of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven van een blancostembriefje. 
 
Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de jongste twee aanwezige 
raadsleden. Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan. 
 
Art. 33. - Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit aantal niet overeen 
met het aantal raadsleden, die aan de stemming hebben deelgenomen, dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk 
raadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen. 
 
Art. 34. - Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten 
wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als bij de benoeming, de contractuele aanstelling, de verkiezing of de 
voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd 
over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. 
 
Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben, dan wordt de jongste kandidaat 
tot de herstemming toegelaten. Personen worden benoemd, aangesteld, verkozen of voorgedragen bij volstrekte 
meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur. 
(art. 36 Gemeentedecreet) 
 
 
NOTULEN 
 
Art. 35. - De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het 
gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen.  
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Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming of bij unanimiteit, vermelden de 
notulen voor elk raadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of zich onthield. Een raadslid kan vragen om in de 
notulen de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te nemen. 
(art. 181 §1 Gemeentedecreet) 
 
Art. 36. - § 1. - De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de verantwoordelijkheid van de 
gemeentesecretaris opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Gemeentedecreet. 
(art. 33, 180 en 181 Gemeentedecreet) 
 
§ 2. - De notulen van de vorige vergadering zijn, behalve in spoedeisende gevallen, ten minste acht dagen voor de 
vergadering op het gemeentesecretariaat (Markt 1, 1e verdieping) ter beschikking van de raadsleden die er kennis willen van 
nemen en wordt tevens via e-mail bezorgd als bijlage bij de agenda van de gemeenteraad. 
(art. 33 Gemeentedecreet) 
 
§ 3. - Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen 
van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin 
aangepast.  
 
Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd 
beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris. In het geval de 
gemeenteraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de gemeenteraad beslissen om opmerkingen toe te laten op 
de eerstvolgende vergadering. 
(art. 33 Gemeentedecreet) 
 
§ 4. - Zo dikwijls als de raad het wenst, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de vergadering opgemaakt en door 
de meerderheid van de gemeenteraadsleden en de secretaris ondertekend. 
(art. 33 Gemeentedecreet) 
 
 
FRACTIES 
 
Art. 37. - Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen één fractie. Een 
onderlinge vereniging tot één fractie of de vorming van twee fracties is mogelijk, uiterlijk op de installatievergadering, in de 
gevallen en op de wijze vastgelegd in art. 38 van het Gemeentedecreet. 
(art. 38 Gemeentedecreet) 
 
 
RAADSCOMMISSIES 
 
Art. 38. - §1. - De gemeenteraad  richt gemeenteraadscommissies op die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De 
commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies 
en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als 
dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen. 
 
Er is minstens een gemeenteraadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van 
de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente zoals bepaald in art. 
39 van het gemeentedecreet. 
(art. 39 §1 Gemeentedecreet) 
 
§2. - De bevoegdheden van deze commissies worden als volgt bepaald :  

• Begrotingscommissie:  
o Deze commissie waakt over budget, budgetwijziging en meerjarenplan. 

• Verkeerscommissie:  
o Deze commissie waakt over alle dossiers aangaande mobiliteit binnen de gemeente. 

• Commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden:  
o Deze commissie waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 
• Commissie openbare werken:  

o Deze commissie waakt over het beleid rond openbare werken binnen de gemeente. 
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• Deontologische commissie: 
o Deze commissie waakt over het beleid rond de deontologische code voor lokale mandatarissen. 

 
Art. 39. - §1. – De gemeenteraad bepaalt per gemeenteraadscommissie het aantal leden. De mandaten in iedere commissie 
worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld volgens eenzelfde berekeningswijze die de gemeenteraad vastlegt voor 
alle commissies. 
 
De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de fracties waarvan leden deel 
uitmaken van het college van burgemeester en schepenen steeds hoger is dan de som van het aantal mandaten dat 
toekomt aan de andere fracties. Elke fractie wijst de mandaten toe, die haar overeenkomstig deze berekeningswijze 
toekomen, door middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad. Als de voorzitter van de 
gemeenteraad voordrachten ontvangt voor meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een fractie, dan worden 
de mandaten toegewezen volgens de volgorde van voorkomen op de akte van voordracht.  
(art. 39 §3 Gemeentedecreet) 
 
§2. - Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie geacht eenzelfde aantal leden in de 
commissies te behouden. Indien één of meerdere leden verklaren niet meer te behoren tot de fractie kan dit lid niet meer 
zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een andere fractie. Niettemin behouden deze fracties het 
oorspronkelijke aantal leden in de commissie. 
(art. 39 §3 Gemeentedecreet) 
 
§3. - Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht (zie bijlage formulier B) voor elk van de kandidaat-commissieleden 
ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel van 
uitmaakt. Indien de fractie van het kandidaat-commissielid slechts uit twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening 
van een van hen. Niemand kan meer dan een akte ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie.  
(art. 39 §3 Gemeentedecreet) 
 
§4. - Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een fractie niet vertegenwoordigd is in een 
commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met raadgevende stem in de commissie zetelt. 
(art. 39 §3 Gemeentedecreet) 
 
Art. 40. - Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het college van burgemeester en 
schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie. De gemeenteraad duidt de voorzitters van de commissies aan. 
(art. 39 §4 Gemeentedecreet) 
 
Art. 41. - De commissies worden door hun voorzitter bijeengeroepen. Een derde van de leden van de commissie kan de 
voorzitter vragen de commissie bijeen te roepen. De oproepingsbrief vermeldt de agenda en wordt naar alle raadsleden 
gestuurd. Deze informatie wordt eveneens bekendgemaakt aan het publiek. Dit gebeurt door publicatie op de website van de 
gemeente. 
 
De commissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden. 
 
De vergaderingen van de commissies  zijn in principe openbaar.  Onder dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad 
(zie art. 4 t/m 7) zijn de vergaderingen van de commissies niet openbaar. 
 
De leden van de commissies stemmen, zoals in de gemeenteraad, in het openbaar. Onder dezelfde voorwaarden als voor 
de gemeenteraad (zie art. 29 §4) is de stemming geheim.  
 
De raadsleden kunnen, weliswaar zonder stemrecht, de vergaderingen van de commissies, waarvan zij geen deel uitmaken, 
bijwonen. 
 
Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden van elke commissie een aanwezigheidslijst, die aan de 
gemeentesecretaris wordt bezorgd. 
 
Het ambt van secretaris van elke raadscommissie wordt waargenomen door een of meer personeelsleden van de gemeente, 
op voorstel van de gemeentesecretaris, aangewezen door het college van burgemeester en schepenen. 
(art. 39 §2 en 5 Gemeentedecreet) 
 
 
VERGOEDINGEN RAADSLEDEN 
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Art. 42. - §1. – Aan de raadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, wordt presentiegeld verleend 
voor volgende vergaderingen waarop zij aanwezig zijn: 
1° de vergaderingen van de gemeenteraad; 
2° de vergaderingen van de begrotingscommissie; 
3° de vergaderingen van de verkeerscommissie; 
4° de vergaderingen van de commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden; 
5° de vergaderingen van de commissie openbare werken; 
6° de vergaderingen van de commissie deontologische code; 
7° bovenstaande vergaderingen waarvoor men in principe recht op presentiegeld heeft maar waarvoor het 
aanwezigheidsquorum niet werd bereikt; 
8° bovenstaande vergaderingen die slechts gedeeltelijk werden bijgewoond; 
9° bovenstaande vergaderingen die hervat werden. 
(zie voor deze lijst: art. 17 §1 Gemeentedecreet en art. 10 §1 van het Besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 houdende de bezoldigingsregeling 
van de lokale en provinciale mandataris; let op: alleen voor de vergaderingen van de gemeenteraad is presentiegeld een verplichting, voor de andere 
vergaderingen mag de gemeenteraad beslissen om presentiegeld toe te kennen, doch dit is niet verplicht) 
 
§2.  
1° Het presentiegeld voor het bijwonen van een gemeenteraadszitting bedraagt 124,98 euro (niet-geïndexeerd bedrag), met 
als spilindex 138,01 per bijgewoonde zitting. (Dit is een geïndexeerd bedrag van 210,02 euro op 1/1/2013) 
 
2° Het presentiegeld voor het bijwonen van een gemeenteraadscommissie opgesomd in artikel 39 van dit reglement 
bedraagt 93,74 euro (niet-geïndexeerd bedrag), met als spilindex 138,01 per bijgewoonde zitting. (Dit is een geïndexeerd 
bedrag van 150,77 euro op 1/1/2013) 
 
 (zie voor het bedrag – min. 42,45 euro en max. 185,71 euro (geïndexeerd – juli 2009) -  art. 11 van het Besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 
houdende de bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris) 
 
Art. 43. - §1. – Aan de gemeenteraadsfracties wordt de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van de vergaderzaal 
Markt 3, te Berlaar om fractievergaderingen te houden. De fractieverantwoordelijke kan deze zaal reserveren op het 
secretariaat van de gemeente (tel. 03/410.19.19). Vóór de eerste vergadering dient een alarmkaartje aangevraagd te worden 
op de personeelsdienst. 
 
§2. - Gemeenteraadsleden kunnen de kosten van studiedagen of vormingscursussen, (ingericht door overheidsinstanties, 
onderwijsinstellingen of de VVSG), terugvorderen van het gemeentebestuur, voor zover deze cycli of studiedagen 
noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun mandaat. Deze kosten moeten worden verantwoord met bewijsstukken. 
 
De terugvorderbare kosten mogen niet buitensporig zijn en moeten vergelijkbaar zijn met deze van vormingsinitiatieven voor 
gemeentepersoneel. Ze betreffen in principe enkel vormingscycli of studiedagen in het binnenland. Er worden geen kosten 
vergoed voor het behalen van bijkomende diploma’s. 
 
De relevantie en de kostprijs van de vorming worden beoordeeld door de gemeentesecretaris in overleg met de 
vormingsambtenaar. 
 
De kosten moeten teruggevorderd worden met het document “verzoek terugbetaling vormings- en opleidingskosten 
mandatarissen” (zie bijlage formulier C). 
 
§3. - Het gemeentebestuur sluit een gemeenschappelijke ongevallenverzekering en een verzekering ’burgerlijke 
aansprakelijkheid’ af voor gemeenteraadsleden, ten laste van de gemeentebegroting. 
(zie voor de regels rond kostenvergoedingen en fractietoelagen: art. 17 §3 Gemeentedecreet en art. 34-36 van het Besluit van de Vlaamse regering van 5 
juni 2009 houdende de bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris) 
 
 
VERZOEKSCHRIFTEN AAN DE ORGANEN VAN DE GEMEENTE 
 
Art. 44. – §1. - Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de 
organen van de gemeente in te dienen. Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het 
verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn. De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van 
burgemeester en schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de gemeentesecretaris en elk ander 
orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt. 
(art. 201 Gemeentedecreet) 
 

http://www.binnenland.vlaanderen.be/regelgeving/wetgeving/pdf/ML_BVR_bezoldig_regelingMANDATARIS_ag_5juni2009.pdf
http://www.binnenland.vlaanderen.be/regelgeving/wetgeving/pdf/ML_BVR_bezoldig_regelingMANDATARIS_ag_5juni2009.pdf
http://www.binnenland.vlaanderen.be/regelgeving/wetgeving/pdf/ML_BVR_bezoldig_regelingMANDATARIS_ag_5juni2009.pdf
http://www.binnenland.vlaanderen.be/regelgeving/wetgeving/pdf/ML_BVR_bezoldig_regelingMANDATARIS_ag_5juni2009.pdf
http://www.binnenland.vlaanderen.be/regelgeving/wetgeving/pdf/ML_BVR_bezoldig_regelingMANDATARIS_ag_5juni2009.pdf
http://www.binnenland.vlaanderen.be/regelgeving/wetgeving/pdf/ML_BVR_bezoldig_regelingMANDATARIS_ag_5juni2009.pdf
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§2. - De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht tot wiens bevoegdheid de inhoud van het verzoek 
behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan het verzoek aan de juiste 
bestemmeling.  
 
§3. - Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn 
onontvankelijk.  
 
Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als: 
1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd; 
2° het louter een mening is en geen concreet verzoek; 
3° de vraag anoniem, d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd ingediend; 
4° het taalgebruik ervan beledigend is.  
 
Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd 
verzoekschrift vragen dat wel aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet. 
(art. 201 Gemeentedecreet) 
 
Art. 45. - §1. – Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de voorzitter van de gemeenteraad het 
verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het minstens 14 dagen vóór de vergadering werd 
ontvangen.  Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de agenda van de volgende vergadering. 
 
§2. - De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen of 
naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.  
(art. 202 Gemeentedecreet) 
 
§3. - De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het 
verzoekschrift, kan worden gehoord door het betrokken orgaan van de gemeente.  In dat geval heeft de verzoeker of de 
eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze. 
(art. 202 Gemeentedecreet) 
 
§4. - Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een 
gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste 
ondertekenaar van het verzoekschrift. 
(art. 203 Gemeentedecreet) 
 
 
“ 

5.Aankoop sportterrein en  gronden te Melkouwensesteenweg te 2590 Berlaar 
 
Overwegende dat het sportterrein en  gronden een volledige voetbalaccommodatie omvatten en gezien het tekort 
aan deze accommodatie voor de gemeente, meent de gemeente dat zij deze opportuniteit niet kan laten liggen; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 43; 
 
Gelet op de beslissing van het college van  6 december 2012  waarbij het college de opdracht geeft aan 
burgemeester Walter Horemans om met de eigenaar te onderhandelen om tot aankoop te kunnen overgaan; 
 
Gelet op het schattingsverslag van 26 november  2012; 
  
Overwegende dat in de eerstvolgende budgetwijziging krediet zal voorzien worden ;  
 

BESLUIT 
 
Ja-stemmen:  Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Maria Vervloet, Dirk Aras, Artur Issaev, Rita Deckers, Silvain 

Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
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Onthoudingen:  Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, 
Leen Janssens 

Koen Kerremans vraagt aandacht voor de parkeerproblemen rond de sportterreinen in het algemeen. 
Ronny Van Thienen vraagt of ook andere verenigingen kunnen gebruik maken van de gemeentelijke 
accomodaties. 
Schepen Eddy Verstappen zegt dat dit uiteraard bespreekbaar is. 
 
Artikel 1 
De aankoop van het sportterrein en gronden gelegen te Berlaar, Melkouwenssesteenweg, Sectie C nr. 697 A2, 
nr. 697 C2, nr. 694 A, nr. 699 en 717  goed te keuren voor een bedrag van 245.000 euro, vermeerderd met lasten 
van deze aankoop. 
 
Artikel 2 
Het pand is bestemd voor openbaar nut.  
 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen zal de nodige maatregelen treffen voor de uitvoering van dit besluit. 
 
De burgemeester, Walter Horemans en  secretaris, Anja Neels worden gemachtigd om tot ondertekening over te 
gaan van de aankoopbelofte. 
 
6. Oprichting deontologische commissie 
 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op artikel 41 van het gemeentedecreet dat bepaalt dat de gemeenteraad een deontologische code 
aanneemt; 

Gelet op artikel 39 van het gemeentedecreet houdende bepalingen rond het oprichten van een 
gemeenteraadscommissie; 

Gelet op de raadsbeslissing van 26 april 2011 houdende goedkeuring van de deontologische code voor lokale 
mandatarissen; 

Overwegende dat bij het begin van een nieuwe legislatuur de deontologische code opnieuw dient vastgesteld te 
worden; 

Overwegende dat het opportuun is om een deontologische commissie in te stellen die volgen taken toegewezen 
krijgt: 

• Voorbereiden en bespreken van het ontwerp van deontologische code; 
• Evaluatie van deontologische code; 
• Controle en naleving van deontologische code; 
• Sanctionering bij overtreding van deontologische code; 

 

Overwegende dat in de commissie steeds deskundigen en belanghebbenden kunnen zetelen; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 39 § 3, waarin gesteld wordt dat de 
mandaten in iedere commissie door de gemeenteraad evenredig verdeeld worden over de fracties waaruit de 
gemeenteraad is samengesteld op basis van de voordrachten die worden ingediend door de fracties; 
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Overwegende dat derhalve de nieuwe deontologische commissie conform bovenvermelde wetgeving dient 
samengesteld te worden; 

Overwegende dat het aangewezen is dat secretaris Anja Neels als secretaris deel uitmaakt van deze commissie; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de proportionele verhouding – te 
herleiden tot een minimum – tussen de politieke fracties in de gemeenteraad als volgt te weerhouden: CD&V 3, 
N-VA 2, SP.A 1, Groen 1, SamBa 1, Vlaams Belang 1; 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

De deontologische commissie wordt samengesteld uit de gemeentesecretaris en wordt aangevuld met leden van 
de gemeenteraad evenredig verdeeld over alle zetelende politieke fracties nl. 3 mandaten voor CD&V, 2 voor N-
VA, 1 voor SP.A, 1 voor Groen, 1 voor SamBa, 1 voor Vlaams Belang. 

Het secretariaat wordt waargenomen door de gemeentesecretaris. 

7. Aanduiding leden deontologische commissie 
 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op artikel 39 van het gemeentedecreet houdende bepalingen rond het oprichten van een 
gemeenteraadscommissie; 

Gelet op het huidige raadsbesluit (punt 6) houdende oprichting van de deontologische commissie; 

Gelet op de akten van voordracht voor de zes zetelende fracties in de gemeenteraad die volgende personen 
voorgedragen hebben: 

• CD&V: Suzy Put, Artur Issaev en Rita Deckers; 
• N-VA: Christophe De Backere en Maria Vervloet; 
• SP.A: Rudolf Nuyens; 
• Groen: Leen Janssens; 
• SamBA: John Steurs; 
• Vlaams Belang: Dirk Aras; 

Overwegende dat de ingediende akten van voordracht ontvankelijk zijn; 

Gaat derhalve over tot de aanduiding van de leden van de deontologische commissie; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

Volgende politieke mandatarissen worden aangeduid als leden van de deontologische commissie: 

• Voor de CD&V-fractie: 
o Suzy Put 
o Artur Issaev 
o Rita Deckers 

• Voor de N-VA-fractie: 
o Christophe De Backere 
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o Maria Vervloet 
• Voor de SP.A-fractie: 

o Rudolf Nuyens 
• Voor de Groen-fractie: 

o Leen Janssens 
• Voor de SamBA-fractie: 

o John Steurs 
• Voor de Vlaams Belang-fractie: 

o Dirk Aras 
Artikel 2 

De gemeentesecretaris Anja Neels neemt het secretariaat van de commissie waar. 

 

8. Pidpa – aanduiding kandidaat-bestuurder, een kandidaat gemeentelijk mandataris met raadgevende 
stem (oppositie) en aanwijzing van de afgevaardigde van de gemeente en vaststelling van zijn mandaat 
voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Pidpa op 11 maart 2013 
 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa;  

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;  

Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde dient te worden herhaald voor 
elke algemene vergadering;  

Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene vergadering en dat van lid 
van een van de andere organen;  

Gelet op artikel 22 van de statuten van Pidpa;  

Gelet op de Buitengewone Algemene Vergadering van Pidpa die zal plaats hebben op maandag 11 maart 2013 
op het administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen;  

Gelet op de uitnodigingsbrief van 17 december 2012 waarmee Pidpa tevens de agenda van de Buitengewone 
Algemene Vergadering heeft meegedeeld;  

Gelet op de artikelen 19 tot en met 26 van het gemeentedecreet in verband met de vergaderingen en de 
beraadslagingen van de gemeenteraad;  

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de 
gemeenteraad;  

Gelet op artikel 57 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking dat in het geval van de 
algehele vernieuwing van de gemeenteraden bij verkiezingen, er binnen de eerste drie maanden van het jaar 
volgend op dat van de verkiezingen een algehele vervanging van de raad van bestuur dient te worden 
doorgevoerd; 
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Gelet op artikel 12 van de statuten waarin bepaald wordt dat elke gemeentelijke deelnemer recht heeft op één 
bestuurder in de raad van bestuur van Pidpa en dat daartoe tijdig een voordracht van één kandidaat dient te 
gebeuren. Daarbij dient ondermeer rekening te worden gehouden met de bepalingen inzake onverenigbaarheden 
van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking;  

Gelet op artikel 13 § 3 van de statuten waarin bepaald dat aan de vergaderingen van de raad van bestuur kan 
worden deelgenomen door ten hoogste 3 leden met raadgevende stem; 

Overwegende dat artikel 52 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat deze 
afgevaardigden met raadgevende stem dienen te behoren tot de oppositie in de gemeente die hen aanduidt; 

Overwegende dat de gemeente meent op basis van deze criteria (een) nuttige kandidatuurstelling(en) te kunnen 
doen;  

Gaat over tot de geheime stemming betreffende de voordracht van een kandidaat gemeentelijke mandataris voor 
de raad van bestuur van Pidpa: 
Er nemen 20 raadsleden deel; 
Er werd 4 blanco-stemmen uitgebracht; 
De heer Walter Horemans bekomt 16 ja-stemmen; 
 
Gaat over tot de geheime stemming betreffende de voordracht van een kandidaat gemeentelijke mandataris met 
raadgevende stem vanuit de oppositie voor de raad van bestuur van Pidpa: 
Er nemen 20 raadsleden deel; 
Er werd 1 blanco-stem uitgebracht; 
Er werd 1 ongeldige stem uitgebracht; 
De heer Ronald Van Thienen bekomt 18 ja-stemmen; 
 

Gaat over tot de geheime stemming betreffende de gemeentelijke vertegenwoordiger voor de buitengewone 
algemene vergadering van Pidpa op 11 maart 2013: 
Er nemen 20 raadsleden deel; 
Er worden 6 blanco-stemmen uitgebracht; 
De heer Artur Issaev bekomt 1 ja-stem; 
De heer Jan Hendrickx bekomt 13 ja-stemmen; 
 
Gaat over tot de geheime stemming betreffende de plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger voor de 
buitengewone algemene vergadering van Pidpa op 11 maart 2013: 
Er nemen 20 raadsleden deel; 
Er worden 4 blanco-stemmen uitgebracht; 
De heer Jan Hendrickx bekomt 1 ja-stem; 
De heer Artur Issaev bekomt 15 ja-stemmen; 
 

BESLUIT 

Artikel 1. 
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodigingsbrief van 17 december 2012, waarmee Pidpa de agenda van 
de Buitengewone Algemene Vergadering heeft meegedeeld en deze agenda heeft toegelicht.  
 
Artikel 2. 
De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat alle gemeentelijke vennoten recht hebben op één bestuurder in 
de raad van bestuur van Pidpa en dat daartoe een voordracht van één kandidaat dient te gebeuren.  
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Artikel 3. 
Als kandidaat gemeentelijke mandataris voor de raad van bestuur van Pidpa wordt voorgedragen:  
de heer Walter Horemans, burgemeester. 
 
Artikel 4. 
De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat aan de vergaderingen van de raad van bestuur kan worden 
deelgenomen door ten hoogste 3 leden met raadgevende stem die dienen te behoren tot de oppositie. 
 
Artikel 5. 
Navolgend gemeentelijk oppositiebeleid wordt voorgedragen als kandidaat mandataris met raadgevende stem 
voor de raad van bestuur van Pidpa: 
de heer Ronald Van Thienen, raadslid. 
 
Artikel 6. 
De heer Jan Hendrickx, met als plaatsvervanger de heer Artur Issaev, wordt aangeduid als gemeentelijk 
vertegenwoordiger voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Pidpa op 11 maart 2013. 
 
Artikel 7. 
Aan bovengenoemde vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de Buitengewone Algemene 
Vergadering van 11 maart 2013 overeenkomstig deze beslissing te stemmen, alsook de voorgestelde 
benoemingen goed te keuren, alsmede alle nodige beslissingen tot afwerking van de agenda, evenals op elke 
andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze 
Buitengewone Algemene Vergadering. 
 
Artikel 8. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van de dit besluit en zal onverwijld 
een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.  
 
9. Iverlek – goedkeuring van agenda en voordracht van kandidaat lid voor het regionaal bestuurscomité 
(RBC) en (eventueel) voor de raad van bestuur. 
 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op het feit dat de gemeente voor de elektriciteits- en gasvoorziening deelneemt aan de opdrachthoudende 
vereniging Iverlek; 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 26 december 2012 wordt opgeroepen om deel 
te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek die op 19 maart 2013 plaatsheeft in 
Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140 te 1702 Groot-Bijgaarden; 

Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd; 

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 57 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 
alle huidige mandaten bij Iverlek onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot 
een algehele vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan; 

Gelet op het feit dat de gemeente ingedeeld is bij het regionaal bestuurscomité (RBC) Mechelen; 
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Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17, punt 2, van de Iverlek statuten elke deelnemende gemeente het 
recht heeft om één (1) kandidaat-lid voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité (RBC); 

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 12, punt 2, elke gemeenteraad ook het recht heeft om één (1) 
kandidaat voor te dragen voor de raad van bestuur en dat het om dezelfde persoon moet gaan die voorgedragen 
wordt als kandidaat-lid voor het RBC; 

Gelet op het feit dat het aantal door de algemene vergadering te benoemen gemeentelijke leden van de raad van 
bestuur beperkt is tot negen (9), waarvan 4 gezamenlijk voor te dragen door de gemeenten behorende tot het 
RBC Leuven, 3 door de gemeenten behorende tot het RBC Mechelen en 2 door de gemeenten behorende tot het 
RBC Zenne; 

Gelet op het feit dat het om “onafhankelijke bestuurders” moet gaan en dat er een aantal decretale en statutaire 
onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de toelichtingsnota die dat aan de deelnemende gemeenten 
overgemaakt werd; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gaat over tot de geheime stemming voor een kandidaat lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC); 
Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming; 
Er worden 4 blanco-stemmen uitgebracht; 
Mevrouw Rita Deckers bekomt 2 ja-stemmen; 
De heer Eddy Verstappen bekomt 14 ja-stemmen; 
 
Gaat over tot de geheime stemming voor een kandidaat lid voor de raad van bestuur; 
Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming; 
Er worden 4 blanco-stemmen uitgebracht; 
Mevrouw Rita Deckers bekomt 2 ja-stemmen; 
De heer Eddy Verstappen bekomt 14 ja-stemmen; 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting 
van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 19 maart 2013 met als enig agendapunt “Statutaire 
ontslagnemingen / benoemingen”. 

Artikel 2 

De heer Eddy Verstappen wordt voorgedragen als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) 
Mechelen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene 
vergadering van 19 maart 2013 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2019. 

Artikel 3 

De heer Eddy Verstappen, dezelfde persoon vermeld in artikel 2 tevens voor te dragen als kandidaat-lid voor de 
raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging Iverlek, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene 
vergadering van 19 maart 2013 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2019. 

Artikel 4 
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De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting 
van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 19 maart 2013, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen 
op de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen; 

Artikel 5 

Het college van burgemeester en schepen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder 
meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het 
secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 

10. Iverlek – aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering d.d. 19 maart 
2013 
 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet intergemeentelijke samenwerking d.d. 6 juli 2001; 

Gelet op het feit dat de gemeente voor de elektriciteits- en gasvoorziening deelneemt aan de opdrachthoudende 
vereniging Iverlek; 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 26 december 2012 wordt opgeroepen om deel 
te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek die op 19 maart 2013 plaatsheeft in 
Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140 te 1702 Groot-Bijgaarden; 

Gelet op het artikel 44, 1° en 3° alinea van Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor de 
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit 
de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van 
de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; 

Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het punt 2 van het 
documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente overgemaakt werd, ook gelden voor de 
vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als kandidaat-lid mogen 
voorgedragen worden voor het regionaal bestuurscomité (RBC) of voor de raad van bestuur; 

Op voorstel van burgemeester en schepenen; 

Gaat over tot de geheime stemming voor een vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergadering 
in buitengewone zitting van Iverlek op 19 maart 2013; 
Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming; 
Er worden 4 blanco-stemmen uitgebracht; 
Er wordt 1 keer ongeldig gestemd; 
Mevrouw Rita Deckers bekomt 2 ja-stemmen; 
De heer Jan Hendrickx bekomt 13 ja-stemmen; 
 
Gaat over tot de geheime stemming voor een plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op de 
algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek op 19 maart 2013; 
Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming; 
Er worden 2 blanco-stemmen uitgebracht; 
Mevrouw Rita Deckers bekomt 2 ja-stemmen 
De heer Stefaan Lambrechts bekomt 16 ja-stemmen; 

BESLUIT 
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Artikel 1 

De heer Jan Hendrickx, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan 
de algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek te houden op 19 
maart 2013; 

Artikel 2 

De heer Stefaan Lambrechts, schepen, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente 
om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek te houden op 19 maart 2013. 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissingen 
en onder meer kennisgeving hiervan ter verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van 
het secretariaat p/a, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 

11. Finilek – de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Finilek op 19 maart 2013. 
 

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek; 

Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief van 21 december 2012 om vertegenwoordigd te zijn op de 
buitengewone algemene vergadering van Finilek op 19 maart 2013; 

Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van Finilek op 19 maart 2013 als enig agendapunt 
heeft: statutaire benoemingen; 

Overwegende dat gelet op artikel 18.3 van de statuten van Finilek, in overeenstemming met artikel 57 van het 
Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, Finilek binnen de eerste drie 
maanden van het jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen tot de algehele vernieuwing van de raad van 
bestuur moet overgaan; 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

De gemeenteraad keurt de agenda van deze buitengewone algemene vergadering d.d. 19 maart 2013 goed. 

12. Finilek – aanduiding volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager en vaststelling van zijn 
mandaat voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Finilek  
 

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 

Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2013; 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek;  

Gelet op artikel 44, 1ste alinea, van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een 
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(buitengewone) algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit moeten 
aanduiden uit de leden van de gemeenteraad; 

Gelet op artikel 24 van de statuten van Finilek;  

Gaat over tot geheime stemming betreffende de volmachtdrager voor de gemeente in de buitengewone 
algemene vergadering van Finilek: 
Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming; 
Er worden 3 blanco-stemmen uitgebracht; 
Mevrouw Rita Deckers bekomt 2 ja-stemmen; 
Mevrouw Ingeborg Van Hoof bekomt 15 ja-stemmen; 
 
Gaat over tot geheime stemming betreffende de plaatsvervangende volmachtdrager voor de gemeente in de 
buitengewone algemene vergadering van Finilek: 
Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming; 
Er worden 4 blanco-stemmen uitgebracht; 
Mevrouw Rita Deckers bekomt 2 ja-stemmen; 
De heer Willy Beullens bekomt 14 ja-stemmen; 
 

BESLUIT 

Artikel 1  
Mevrouw Ingeborg Van Hoof, schepen, aan te duiden als volmachtdrager van de stad/gemeente om deel te 
nemen aan de (buitengewone) algemene vergaderingen van Finilek;  

Artikel 2  
De heer Willy Beullens, schepen, aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de stad/gemeente om 
deel te nemen aan de (buitengewone) algemene vergaderingen van Finilek;  

Artikel 3  
De volmachtdrager(s) van de stad/gemeente die zal/zullen deelnemen aan de (buitengewone) algemene 
vergaderingen van Finilek op te dragen zijn/hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.  

 
13. Finilek – voordracht kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur van Finilek.  
 

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek; 

Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2013; 

Gelet op artikel 18.3 van de statuten van Finilek, in overeenstemming met artikel 57 van het Vlaams decreet van 
6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, dat voorziet dat binnen de eerste drie maanden van 
het jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen tot de algehele vernieuwing van de raad van bestuur moet 
worden overgegaan;  

Gelet op de bijeenroeping door Finilek van een buitengewone algemene vergadering op 19 maart 2013 om de 
leden van de raad van bestuur te benoemen;  
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Gelet op artikel 9 van de statuten van Finilek waardoor de gemeente/stad het recht heeft één kandidaat-
bestuurder voor te dragen; 

Gelet op de onverenigbaarheden opgenomen in artikel 9.3 van de statuten van Finilek in overeenstemming met 
de artikelen 46 en 48 van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;  

Gaat over tot geheime stemming betreffende de voordracht van een kandidaat-bestuurder voor de raad van 
bestuur van Finilek: 
Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming; 
Er worden 3 blanco-stemmen uitgebracht; 
De heer Walter Horemans bekomt 15 ja-stemmen; 
Mevrouw Rita Deckers bekomt 2 ja-stemmen; 
 

BESLUIT 

Artikel 1 
De heer Walter Horemans, burgemeester wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder van de dienstverlenende 
vereniging Finilek, voor een duur van zes jaar, vanaf 19 maart 2013 tot en met de buitengewone algemene 
vergadering van het jaar 2019 waarbij tot de algehele vernieuwing van de raad van bestuur wordt overgegaan.  

Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van Finilek, dienstverlenende vereniging, 
Lamorinièrestraat 231 te 2018 Antwerpen.  
 
14. Finilek – voordracht van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem  
 

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek;  

Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2013; 

Gelet op artikel 18.3 van de statuten van Finilek, in overeenstemming met artikel 57 van het Vlaams decreet van 
6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, dat voorziet dat binnen de eerste drie maanden van 
het jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen tot de algehele vernieuwing van de raad van bestuur moet 
worden overgegaan; 

Gelet op de bijeenroeping door Finilek van een buitengewone algemene vergadering op 19 maart 2013 om de 
leden van de raad van bestuur te benoemen;  

Gelet op artikel 9.5 van de statuten van Finilek waardoor de gemeente/stad ook het recht heeft één kandidaat-
bestuurder met raadgevende stem voor te dragen;  

Gelet op de onverenigbaarheden opgenomen in artikel 9.3 van de statuten van Finilek in overeenstemming met 
de artikelen 46 en 48 van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gaat over tot geheime stemming betreffende de voordracht van een kandidaat-bestuurder met raadgevende 
stem voor de raad van bestuur van Finilek: 
Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming; 
Er is 1 blanco-stem; 
Mevrouw Lies Ceulemans bekomt 19 ja-stemmen; 
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BESLUIT 

 

Enig artikel: 
De gemeenteraad draagt mevrouw Lies Ceulemans, raadslid voor als kandidaat-bestuurder met raadgevende 
stem van de dienstverlenende vereniging Finilek, voor een duur van zes jaar, vanaf 19 maart 2013 tot en met de 
buitengewone algemene vergadering van het jaar 2019 waarbij tot de algehele vernieuwing van de raad van 
bestuur wordt overgegaan.  

 
 

15. BIJKOMENDE PUNTEN 
 

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN VOLGENDE PUNTEN OP DE 
AGENDA GEPLAATST DOOR: 

Raadsleden Koen Kerremans en Leen Janssens: 

15.I. Rampenplan/draaiboek 
 
Naar aanleiding van de recente brand op de Itegembaan hebben wij volgende vragen en leggen wij een motie ter 
stemming voor aan de gemeenteraad. 
1. Is onze gemeente op dit ogenblik in orde met alle verplichtingen inzake “rampen”. Graag verkregen wij een 

overzicht van de verplichtingen terzake en een status binnen onze gemeente. 
2. Meer specifiek rond de opvang van slachtoffers informeren wij naar het bestaan van een draaiboek bij rampen 

op ons grondgebied. Meer bepaald vragen we dus of er een draaiboek bestaat voor de burgemeester (of 
waarnemend burgemeester) voor de evacuatie en opvang van personen in de acute fase, en tevens voor 
opvolging in latere fase en de nazorg. 

 
Volgens onze informatie bestaat er geen protocol terzake. Als dat klopt dringen wij erop aan om hiervan dringend 
werk te maken en leggen wij volgende motie ter stemming voor aan de gemeenteraad: 
Motie:  
De gemeenteraad van de gemeente Berlaar vraagt het college een protocol of draaiboek op te maken dat 
gebruikt kan worden bij rampen. De gemeenteraad suggereert om het document te stofferen met 
contactgegevens van alle instanties die moeten betrokken worden, stappen te ondernemen voor de evacuatie 
van slachtoffers, stappen te ondernemen bij het zoeken naar onderdak, stappen te ondernemen in het kader van 
de nazorg (ocmw e.a.). (Deze opsomming is niet limitatief) 
 
 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt: 
 
Er bestaat inderdaad een Nood-en interventieplan voor rampen die beheerd kunnen worden op gemeentelijk 
niveau.  Dit is een zeer omvangrijk document.  Het staat ter beschikking van de politie, brandweer, burgemeester, 
rampenambtenaar.  We zullen dit ook ter beschikking stellen van de eerste schepen.  Een probleem in onze 
gemeente is inderdaad dat wij geen crisisopvang hebben.  Maar hieraan wordt gewerkt.  Het is de bedoeling dat 
wij woongelegenheden zullen voorzien in de Zomerstraat, waar boven de lokalen van het Rode Kruis.  Wat zeer 
belangrijk is, is uiteraard de nazorg, slachtofferhulp.  De politiezone heeft een dienst slachtofferhulp, welke zeer 
goed werkt.  De medewerkers staan ten alle tijden ter beschikking en zijn steeds oproepbaar.  De dienst is 
bedoeld voor de eerste opvang van slachtoffers.  Later kunnen zij doorverwezen worden naar anders instanties, 
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zoals het OCMW.  Binnenkort wordt er opnieuw een cursus crisismanagement georganiseerd voor de 
burgemeesters.  Ik heb deze reeds gevolgd, maar zal opnieuw deelnemen en de eerste schepen gaat deze ook 
volgen.  

Koen Kerremans stelt een nieuwe aangepaste motie voor aan de gemeenteraad : 

Motie:  
De gemeenteraad van de gemeente Berlaar vraagt het college opdracht te willen geven aan de 
rampenambtenaar om een protocol of scenario op te maken dat gebruikt kan worden bij rampen. Het 
document biedt een praktische leidraad (rode draad) van logisch op elkaar volgende te volgen stappen, 
is bondig en overzichtelijk en tevens onmiddellijk beschikbaar en bruikbaar voor de burgemeester of de 
waarnemend burgemeester. Het handelt over de acute fase en over nazorg. (Direct nuttige 
contactgegevens van alle instanties die moeten betrokken worden, stappen te ondernemen voor de 
evacuatie van slachtoffers, stappen te ondernemen bij het zoeken naar onderdak, stappen te 
ondernemen in het kader van de nazorg (ocmw e.a.). Deze opsomming is niet limitatief.)  

 
Deze motie wordt eenparig goedgekeurd. 
 
15.II. Bijkomende verplaatsingskost DCO 
 
Naar aanleiding van een schrijven vanwege de DCO “extra-time” betreffende de bijkomende aanrekening van 
een verplaatsingskost hebben wij enkele vragen die we willen beantwoord zien: 
1. Is deze bijkomende aanrekening wettelijk en juridisch mogelijk, zoals ze nu werd voorgesteld? 
2. Wat is de reden van deze maatregel? 
3. Wat zijn de oorzaken van de financiële problemen? Is er sprake van niet-efficiënt beheer? 
 
Graag kregen we bij de antwoorden ook de nodige documentatie die een en ander aantonen. 
Bijkomend willen we verwijzen naar onze vroegere vraag (naar aanleiding van een commotie binnen de raad van 
bestuur van extra-time) om in de raad van bestuur mandatarissen af te vaardigen. Van daar onze 4° vraag: 
 
4. Zal de samenstelling van de raad van bestuur gewijzigd worden en zo ja in welke zin? 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt: 
 
Op vraag 4 is er voorlopig nog geen antwoord. Er is hiervoor een beurtrol tussen Nijlen en Berlaar, maar er 
moeten nog verdere afspraken gemaakt worden.  
De nieuwe politieke vertegenwoordiging voor Berlaar wordt geagendeerd op volgende gemeenteraad. 
 
In vergadering van 01/05/2012 werd beslist een externe audit te laten uitvoeren. De resultaten van deze audit en 
de bijhorende aanbevelingen, uitgevoerd door Adconsult bvba werden in vergadering van 05/07/2012 voorgesteld 
aan de RvB. Knelpunten die naar voor kwamen zijn: de stijgende loonkosten van de arbeidsters gezien de relatief 
hogere verloning van de arbeiders i.v.m. andere dienstechequebedrijven, de relatief hoge anciënniteitstoeslag en 
de zeer hoge terugbetaling van een deel van de PWA-beambtenlonen aan de RVA (welke oplopen van jaar tot 
jaar gezien de groei van de dienstencheque-activiteiten en de daling van de PWA-uren voor een gelijkblijvende 
PWA-omkadering). 
 
In het kader van deze aanbevelingen werd o.a. de beslissing genomen een deel de kost van de 
kilometervergoedingen door te rekenen aan zijn gebruikers. Er is zeker geen sprake van financiële problemen, 
maar het is belangrijk tijdig maatregelen te nemen om gewapend te zijn voor de toekomst en de verdere werking 
van Extra Time te kunnen garanderen. 
 
De RvB heeft het recht wijzigingen aan de gebruikersovereenkomst aan te brengen. Gebruikers die niet akkoord 
gaan met deze wijziging aan de overeenkomst, hebben ten allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen. 
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Wat betreft de staving met de nodige documenten, wil ik verwijzen naar de vertegenwoordigers van de gemeente 
Berlaar in de Raad van Bestuur. De gemeente Berlaar heeft 3 bestuurders: 2 vertegenwoordigers van de 
meerderheid, één vertegenwoordiger van de oppositie (afgevaardigd door Groen). Alle bestuurders krijgen de 
verslagen van de Raad van Bestuur toegestuurd en hebben ook het analyse-rapport van Adconsult bvba 
toegestuurd gekregen. 
 
 
Raadsleden Jef Daems en John Steurs: 
 
15.III. Inzet van de schepenen 
 
Graag hadden wij geweten bij deze nieuwe legislatuur, hoe de schepen hun beroepsactiviteit en hun 
schepenambt gaan combineren. 
M.a.w.  gaan zij hun beroepsactiviteit verminderen met een bepaald percentage, om zo hun schepenambt zo 
professioneel mogelijk te kunnen uitvoeren. 
Graag hadden wij dit van elke schepen persoonlijk vernomen.   
 
Burgemeester Walter Horemans stelt dat er 3 leden van het schepencollege zijn die fulltime politici zijn.  
Daarna licht elke schepen zijn persoonlijke situatie toe. 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 21.05 uur. 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de plaatsvervangende gemeentesecretaris de burgemeester 
 
 
 
Geert Verrelst Walter Horemans 

_____________________________ 
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