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GEMEENTERAAD D.D. 19 FEBRUARI 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, Christophe DE BACKERE, Rita DECKERS, Artur 

ISSAEV, Leen JANSSENS, Koen KERREMANS, Rudolf NUYENS, Suzanne PUT, John 
STEURS, Ronald VAN THIENEN, Silvain VERTOMMEN en Maria VERVLOET, raadsleden 
Anja NEELS, gemeentesecretaris  
 

 
De voorzitter opent de vergadering om 20 uur. 

 
 

 OPENBARE ZITTING 
 
1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 22 januari 2013 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 22 januari 2013 wordt het verslag met 
eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 
2. OCMW – kennisname besluit i.v.m. eedaflegging en aanstelling van de nieuw-verkozen werkende leden 
van de raad voor maatschappelijk welzijn 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 2 januari 2013 (punt 7) houdende verkiezing van de 9 leden van de raad 
van bestuur van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het besluit d.d. 7 januari 2013 van de OCMW-raad houdende aktename van de eedaflegging en 
aanstelling van volgende nieuw-verkozen werkende leden van de raad voor maatschappelijk welzijn: 

Boekaerts Nadine; 
Dillen Marianne; 
Issaev Artur; 
Pauwels Pegie; 
Staes Guy; 
Steyaert Alfred; 
Vercammen Lydia; 
Vermeulen Koenraad; 
Vertommen Silvain; 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

Neemt kennis van bovengenoemde beslissing d.d. 7 januari 2013 van de raad van het OCMW i.v.m. de 
eedaflegging en de aanstelling van de nieuw-verkozen werkende leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

3. OCMW – kennisname besluit tot verkiezing van de leden van het vast bureau van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn 
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Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het besluit d.d. 7 januari 2013 van de OCMW-raad houdende verkiezing van de leden van het vast 
bureau: 
Mevrouw Nadine Boekaerts; 
De heer Artur Issaev; 
De heer Guy Staes; 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

Neemt kennis van bovengenoemde beslissing d.d. 7 januari 2013 van de OCMW-raad houdende de verkiezing 
van de leden van het vast bureau van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijnde: mevrouw 
Nadine Boekaerts, de heer Artur Issaev en de heer Guy Staes. 

4. OCMW – kennisname besluit tot verkiezing van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn 
 
Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het besluit d.d. 7 januari 2013 van de OCMW-raad houdende verkiezing van mevrouw Nadine 
Boekaerts tot voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn; 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

Neemt kennis van bovengenoemde beslissing d.d. 7 januari 2013 van de OCMW-raad houdende de verkiezing 
van mevrouw Nadine Boekaerts tot voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

5. Aktename ontslag van Artur Issaev als OCMW-raadslid en aanstelling van opvolger Geert Fierens als 
OCMW-raadslid 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de wet d.d. 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 

Gelet op de ontslagbrief d.d. 16 januari 2007 van de heer Artur Issaev, als raadslid van het OCMW verkozen op 
de lijst CD&V / N-VA; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 2 januari 2013 (punt 7) houdende verkiezing van de leden van de raad van het 
OCMW, waaruit blijkt dat de heer Geert Fierens als eerste opvolger voor Artur Issaev werd verkozen; 
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Overwegende dat uit de geloofsbrieven blijft dat de heer Geert Fierens 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 Geert Fierens, geboren te Lier op 17 januari 1963 de hoedanigheid van Belg niet 
verloren heeft noch zijn woonplaats alhier; 

Overwegende dat hij zich niet in één der gevallen van onverenigbaarheid bevindt zoals bij de wet voorzien; 

Overwegende dat aldus de heer Geert Fierens als opvolger van de heer Artur Issaev op de CD&V / N-VA lijst 
verkozen als dusdanig in aanmerking komt om als werkend raadslid van het OCMW aangesteld te worden in de 
plaats van de heer Artur Issaev; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van Artur Issaev als werkend raadslid in de OCMW-raad. 

Artikel 2 

De gemeenteraad noteert dat de heer Geert Fierens als opvolger van ontslagnemend raadslid Artur Issaev, zijn 
eed heeft afgelegd in de handen van de burgemeester d.d. 12 februari 2013 als nieuw OCMW-raadslid. 

6. Kennisneming geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de politieraad 
 
Er wordt kennisgenomen van: 
het besluit van de deputatie van 24 januari 2013, houdende geldigverklaring van de verkiezing van de leden van 
de politieraad d.d. 2 januari 2013. 
 

7. Wijziging aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer i.v.m. gemeenteweg Markt. 
  

Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie op het 
wegverkeer;  

 
 Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
 
Gelet op het Ministerieel Besluit  van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;  

 
 Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 

het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens; 
 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;  
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Gelet op het raadsbesluit d.d. 16 juni 2006  (punt 20) houdende wijziging van het aanvullend reglement op de 
politie van het wegverkeer i.v.m. gemeenteweg Markt; 

 
Gelet op de collegebeslissing  d.d. 21 oktober 2003 (punt 6) inzake het invoeren van een 30 km/uur zone op de 
Markt;          

       
Gelet op de collegebeslissing d.d. 23 december 2008 (punt 6)  inzake het invoeren van een enkelrichting ter 
hoogte van de Markt tussen de huisnummers 7 en 9  met verplichte rijrichting naar de kerk; 
 
Gelet op de collegebeslissing d.d. 24 november 2011 waarbij vergunning wordt verleend aan café “De Poemp” 
om een permanent terras te plaatsen op de parkeerstrook ter hoogte van Markt 11; 
 
Overwegende dat door bovenvermelde beslissing een nieuwe afbakening van de parkeerzone rond het terras 
diende te gebeuren;  
 
Gelet op de collegebeslissing d.d.  2 februari 2012  n.a.v. het advies van de verkeerscommissie van 21 december 
2011(punt 3) inzake het voorzien van gemarkeerde parkeerplaatsen naast het terras van café “De Poemp”;    
 
Gelet op het advies van de Lokale Politie Berlaar-Nijlen van 10 december 2012; 

               
Overwegende dat de te reglementeren openbare weg Markt tot het beheer van de gemeente behoort; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Ronald Van Thienen merkt op dat dit punt in de verzonden agenda foutief stond benoemd als ‘Spoorweglei’ in 
plaats van ‘Markt’ en dat dit punt dus eigenlijk niet besproken kan worden. 
 
Burgemeester Walter Horemans vraagt of het punt dan moet worden uitgesteld. 
 
Ronald Van Thienen is daar geen vragende partij voor, maar wou er wel even de aandacht op vestigen. De 
essentie van zijn tussenkomst betreft één van de volgende punten, waarbij delegatie aan het college wordt 
gevraagd voor de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie voor het wegverkeer. Hij heeft daar 
bezwaar tegen, omdat hij het nut niet inziet van deze delegatie. Voor dit reglement betreffende de Markt heeft het 
bijna een jaar geduurd vooraleer het op de gemeenteraad geagendeerd kon worden en dan nog blijkt het niet 
volledig te zijn. Er zijn grote wijzigingen gebeurd aan het kruispunt Smidstraat – Markt, maar de wijziging in de 
zonering is niet opgenomen in het reglement zoals het voorligt. Ook dat is een jaar geleden al besproken, maar 
blijkbaar nog niet verwerkt. Hij stelt zich de vraag of de efficiëntie inderdaad groter zal worden wanneer het 
reglement een drietal weken eerder kan worden voorgelegd aan het college in plaats van aan de gemeenteraad. 
 
Burgemeester Walter Horemans is van mening dat hierdoor zeker efficiëntiewinst kan worden geboekt. 
 
Ronald Van Thienen betwijfelt dit ten zeerste. Het voorliggende reglement is eigenlijk al een half jaar te laat en 
dan nog onvolledig. Hij vraagt zich af waarom het reglement in de huidige vorm al aan de gemeenteraad wordt 
voorgelegd. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er nu volop gewerkt wordt aan de vervollediging ervan. De reden 
waarom het vandaag geagendeerd wordt, is omdat de gemeente het in uitvoering wil laten gaan. 
 
Koen Kerremans heeft nog een inhoudelijke opmerking over de zone 30. Wanneer dergelijke zone wordt 
ingericht, heeft dat bepaalde bedoelingen, maar hij heeft het gevoel dat er in Berlaar meer en meer wordt 
afgeweken van deze bedoelingen. Een zone 30 is bedoeld om het verschil in snelheid tussen de zwakke 
weggebruiker en de gebruiker van auto’s zo klein mogelijk te maken, waardoor de veiligheid van de zwakke 
weggebruiker exponentieel stijgt. In Berlaar werd er gekozen voor een zone 30, wat prima is, maar de bedoeling 
hiervan is niet wat wij ervan maken. Er wordt nogal eens een loopje mee genomen. Bijvoorbeeld de aanleg van 
plateaus, wat per definitie een zone 30 is, maar wij maken er hier en daar een zone 50 van. Op de Markt kiezen 
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we voor zone 30, omdat we de veiligheid willen verhogen. Dat betekent dat dergelijke zone ook ingericht wordt 
als zone 30, zodat de deelnemers aan het verkeer automatisch trager gaan rijden. Hier moet een investering in 
de infrastructuur op volgen als we deze zone willen bestendigen. Deze omgeving zet immers niet aan tot traag 
rijden, de straat is te breed daarvoor. Daarnaast mag de voorrang in een zone 30 niet met verkeerstekens 
geregeld worden. Dat is expliciet de bedoeling. Maar op de Markt staan er een heel aantal borden om toch maar 
geen voorrang van rechts te moeten toestaan. Terwijl het in een zone 30 net de bedoeling is om door de lage 
snelheid het invoegen van rechts makkelijk te maken zonder conflicten. Hierdoor gaat het verkeer langs alle 
kanten veel vlotter. Wij verlenen nu voorrang aan één as, met alle gevolgen van dien. Ten slotte is het in een 
zone 30 belangrijk dat fietsers op de rijbaan rijden of op een gemarkeerde strook die deel uitmaakt van de 
rijbaan. Het is per definitie een zone van gemengd verkeer en daarom ook veiliger. Maar wij creëren in onze zone 
30 toch nog zones voor de auto’s die er zo snel mogelijk door moeten. Dat is een verkeerde keuze en een 
verkeerd gebruik van zone 30. Dit moet zo snel mogelijk in de verkeerscommissie ter sprake komen. 
 
Burgemeester Walter Horemans belooft dit zeker mee te nemen naar de verkeerscommissie. Het is de bedoeling 
om een bureau aan te duiden om één visie te ontwikkelen over de Pastorijstraat, de kerkomgeving en de 
mobiliteit rond het centrum. Deze discussie zal dus zeker en vast nog aan de orde zijn. Wat de verwarring tussen 
‘Spoorweglei’ en ‘Markt’ betreft, merkt hij nog op dat het ontwerpverslag wel degelijk correct was en dat de fout 
dus beperkt is gebleven tot de agenda. 
 
Artikel 1 

 
 Het raadsbesluit d.d. 16 juni 2006 (punt 20) houdende wijziging van het aanvullend reglement op de politie van 

het wegverkeer in verband met de gemeenteweg Markt wordt opgeheven. 
 
Artikel 2 
 
2.1. Verkeerslichten 
 
Onderhavige artikels hebben betrekking op driekleurige verkeerlichten, ontruimingspijlen, bijzondere 
verkeerlichten, tweekleurige verkeerslichten en verkeersknipperlichten. 
 
 
2.2. Verkeersborden 
 
Onderhavige artikels hebben betrekking op: 
A. Gevaarsborden 
B. Verkeersborden betreffende de voorrang 
C. Verbodsborden 
D. Gebodsborden 
E. Verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren 
F. Aanwijzingsborden 
Z. Zonale borden 
 
 
2.2.A. Gevaarsborden: 
 
Art. Bord Beschrijving Toepassing 
2.2.A.1 Er worden borden geplaatst voor de veiligheid van voetgangers en fietser aan de kerk. 

A23 Plaats waar speciaal veel kinderen komen T.h.v. huisnummer 14 
A21 Oversteekplaats voor voetgangers T.h.v. huisnummer 31 

Met onderbord Ia 
-50m- 

Art. Bord Beschrijving Toepassing 
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2.2.B. Verkeersborden betreffende de voorrang: 

 
 
 
2.2.C. Verbodsborden: 
 
Art. Bord Beschrijving Toepassing 
2.2.C.1 Op het gedeelte van de Markt in het verlengde van de Dorpsstraat wordt een inhaalverbod opgelegd 

aan het verkeer op de Markt door middel van het verkeersbord C35. 
C35 Vanaf het verkeersbord tot het volgende 

kruispunt verbod een gespan of een voertuig 
met meer dan twee wielen, links in te halen 

T.h.v. huisnummer 72 aan de overkant van 
de straat 
T.h.v. huisnummer 66 
T.h.v. huisnummer 62 aan de overkant van 
de straat 
T.h.v. huisnummer 59 

2.2.B.1        Er wordt voorrang verleend aan het verkeer door middel van het verkeersbord B15: 
op de Markt t.o.v. het verkeer in alle zijstraten met figuur B1. 
B1 Voorrang verlenen In de Legrellestraat aan het kruispunt 

met de Markt 
Achterkant van de kerk met onderbord    
–IIIb-  gevaar 
T.h.v. huisnummer 10 aan de doorsteek 
tussen de twee parkings 
Markt tegenover huisnummer 7 
T.h.v. huisnummer 11 aan de 
haaientanden 
T.h.v. het kruispunt met het wegtracé 
Dorpsstraat-Markt met onderbord M8 
--fietsers en bromfietsers klasse A- 
Aan de kerk komende van de 
Sollevelden 
T.h.v. huisnummer 6  

B15a Voorrang t.o.v. de eerstvolgende zijstraat 
zowel links als rechts 

In het verlengde van de Itegembaan dat 
aansluit op het wegtracé Dorpsstraat-
Markt richting Itegembaan 

B15c Voorrang t.o.v. de eerstvolgende zijstraat 
links 

T.h.v. huisnummer 66 
T.h.v. huisnummer 73 aan de overkant 
van de straat 
T.h.v. huisnummer 50 

B15d Voorrang t.o.v. de eerstvolgende zijstraat 
schuin links 

T.h.v. huisnummer 47 
T.h.v. huisnummer 13 

B15f Voorrang t.o.v. de eerstvolgende zijstraat 
rechts 

T.h.v. huisnummer 60 
T.h.v. huisnummer 30 
T.h.v. huisnummer 59 aan de overkant 
van de straat 
Tussen de bushalte en de school op de 
hoek van de Sollevelden 
T.h.v. huisnummer 56 aan de overkant 
van de rijbaan 

B15g Voorrang t.o.v. de eerstvolgende zijstraat 
schuin rechts 

T.h.v. huisnummer 10 op de 
middenberm 

 B5 Stoppen en voorrang verlenen Markt t.h.v. het kruispunt met de 
Smidstraat net voorbij de parking 
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T.h.v. huisnummer 50 
T.h.v. huisnummer 56 aan de overkant van 
de rijbaan 

2.2.C.2 Op de Markt wordt verboden toegang ingevoerd voor bestuurders van motorvoertuigen met  
meer dan twee wielen en van motorfietsen met zijspan. Links van de eerste openbare parking,  
komende van de richting Herenthout naar de richting Lier. 
C1 Verboden toegang in de richting van Lier, 

voor iedere bestuurder 
Middenstuk t.h.v. huisnummer 10 
Met onderbord – M3- 
Uitgezonderd fietsers en bromfietsers 
klasse A 

2.2.C.3 Op de Markt wordt verboden toegang ingevoerd in beide rijrichtingen voor bestuurders van 
motorvoertuigen met meer dan twee wielen en van motorfietsen met zijspan, vanaf 1 april tot 1 
oktober van elk jaar, t.h.v. huisnummers 10 en 11. Het verkeersvrije gedeelte wordt afgebakend door 
witte betonblokken. 
C3 Verboden toegang in beide richtingen 

voor iedere bestuurder 
Met onderbord – M3 –  
Uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A 

2.2.C.4 Het stuk van de Markt achter de kerk wordt enkel toegankelijk voor verkeer richting Pastorijstraat. 
C1 Verboden richting voor iedere bestuurder Achterkant van de kerk nabij het kruispunt 

met de Pastorijstraat 
Met onderbord M3  
-Uitgezonderd fietsers en bromfietsers 
klasse A 
Achterkant van de kerk nabij het kruispunt 
met de Sollevelden 
Met onderbord M3  
-Uitgezonderd fietsers en bromfietsers 
klasse A 

2.2.C.5 Er wordt een bord C11 geplaatst om de fietsers de weg rond de kerk te laten volgen. 
C11  T.h.v. huisnummer 33 aan de overkant van 

de weg naast de kerk 
2.2.C.6 Er wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd op de Markt tussen het kruispunt met de Smidstraat en het 

kruispunt met de Itegembaan. 
C1 Verboden richting voor iedere bestuurder T.h.v. huisnummer 83 aan de overkant van 

de straat met onderbord M3 
-Uitgezonderd fietsers en bromfietsers 
klasse A 
T.h.v. huisnummer 6 aan de overkant van 
de straat met onderbord M3 
-Uitgezonderd fietsers en bromfietsers 
klasse A 

C31b Verbod aan het volgende kruispunt af te 
slaan in de richting door de pijl aangegeven 
(rechts) 

Middenstuk t.h.v. de Itegembaan 

2.2.C.7 Er wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd op de Markt tussen het kruispunt met de Smidstraat en het 
kruispunt met de Dorpstraat. 
C31a Verbod aan het volgende kruispunt af te 

slaan in de richting door de pijl aangegeven 
(links) 

Smidstraat t.h.v. van huisnummer 1 met 
onderbord IV en M3 
-Uitgezonderd parking- 
-Uitgezonderd fietsers en bromfietsers 
klasse A- 

C1 Verboden richting voor iedere bestuurder T.h.v. het kruispunt met het wegtracé 
Dorpsstraat-Markt met onderbord M3 
--Uitgezonderd fietsers en bromfietsers 
klasse A- 
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2.2.C.8 Op de Markt wordt er naast de parking ter hoogte van huisnummer 7 en 9 enkelrichting ingevoerd 
met verplichte rijrichting in richting van de kerk. 
C1 Verboden richting voor iedere bestuurder T.h.v. huisnummer 7 aan de overkant 

Met onderbord M3 
--Uitgezonderd fietsers en bromfietsers 
klasse A- 
T.h.v. huisnummer 9 aan de overkant 
Met onderbord M3 
--Uitgezonderd fietsers en bromfietsers 
klasse A- 

C31b Verbod aan het volgende kruispunt af te 
slaan in de richting door de pijl aangegeven 
(rechts) 

T.h.v. huisnummer 9 aan de overkant 
aan de andersvalide parking 

 
 
  
2.2.D. Gebodsborden: 

 
Art. Bord Beschrijving Toepassing 
2.2.D.1 Er worden borden geplaatst aan het fietspad rond de kerk. 

D7 Verplicht fietspad T.h.v. huisnummer 33 
Thv huisnummer 28 

2.2.D.2   Verkeersgeleider op de Markt waar ze het kruispunt vormt met de Itegembaan  
 Verkeersborden D1 aangebracht. 

D1d Verplicht de door de pijl aangeduide richting 
te volgen 
 

Markt middenstuk recht tegenover de 
Itegembaan 
Markt middenstuk recht tegenover de 
Itegembaan 

2.2.D.3 Er wordt enkelrichtingverkeer ingevoerd in de Markt tussen de Dorpsstraat en de Smidstraat  
Aan de uitrit van de parking wortelpoel worden verkeersborden aangebracht. 
D1 Verplicht de door de pijl aangeduide richting 

te volgen 
Aan de uitrit van parking wortelpoel 
Aan de uitrit van parking wortelpoel 

 
 
 
2.2.E. Verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren: 

 
Art. Bord Beschrijving Toepassing 
2.2.E.1 Op de parking ter hoogte van de ingang van de kerk wordt één parkeerplaats 

voorbehouden voor ceremoniewagens. Beperkt in tijd. 
E9a Parkeren toegelaten Voor de kerk 

Met onderbord IV  
-Voorbehouden Ceremoniewagens 
Van 9 uur tot 15 uur 

2.2.E.2 Op de Markt wordt kortparkeren (max 30 minuten) ingevoerd: 
vanaf het pand nummer 52 over een lengte van 17 meter in de richting van de Dorpsstraat. 
E9a Parkeren toegelaten T.h.v. huisnummer 54 

Met onderbord Xb 
Einde van de reglementering.  
Parkeerschijf verplicht Maximum 30 min 

  T.h.v. huisnummer 51 
Met onderbord Xa 
Begin van de reglementering.  
Parkeerschijf verplicht Maximum 30 min 
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2.2.E.3 Op de Markt wordt parkeren ingevoerd: 
vanaf het pand nummer 46 tot aan het pand nummer 55. 
E9a Parkeren toegelaten T.h.v. huisnummer 46 

Met onderbord Xa 
Begin van de reglementering 

  T.h.v. huisnummer 55 
Met onderbord Xb 
Einde van de reglementering. 

2.2.E.4 Op de Markt wordt het parkeren uitsluitend voorbehouden voor personenauto’s vanaf huisnummer 
12  tot en met huisnummer 13 aangebracht. 

 E9b 
 
 

Parkeren uitsluitend voor personenauto's 
auto's voor dubbel gebruik en minibussen 
 
 

Ter hoogte van huisnummer  12 
Met onderbord Xa 
Begin reglementering  
Ter hoogte van huisnummer 13 
Met onderbord Xb 
Einde  reglementering  
 

2.2.E.5 Op de Markt wordt het parkeren uitsluitend voorbehouden voor personenauto’s vanaf het  
kruispunt met de Smidstraat tot het kruispunt met de Itegembaan aan beide zijden van de  
rijbaan. De verkeersborden E9b met onderbord “uitgezonderd woensdagen van 7 uur tot  
13.30  uur” worden aangebracht. 
E9b Parkeren uitsluitend voor personenauto's 

auto's voor dubbel gebruik en minibussen 
T.h.v. huisnummer 84 
Met onderbord Xa 
Begin van de reglementering 
Uitgezonderd woensdag van 7 tot 13.30 uur 
T.h.v. huisnummer 84 aan de overkant van 
de straat Met onderbord Xa 
Begin van de reglementering 
Uitgezonderd woensdag van 7 tot 13.30 uur 
T.h.v. huisnummer 2 
Met onderbord –II- 
Bovenstaand bord geldt over de gehele 
aangeduide afstand (6m) 
Uitgezonderd woensdag van 7 tot 13.30 uur 
T.h.v. huisnummer 4 
Uitgezonderd woensdag van 7 tot 13.30 uur 
Met onderbord Xa 
Begin van de reglementering. 
T.h.v. huisnummer 6 
Uitgezonderd woensdag van 7 tot 13.30 uur 
Met onderbord Xb 
Einde van de reglementering. 

2.2.E.6 Op de Markt wordt kortparkeren (max 30 minuten) ingevoerd: 
tussen de twee bloembakken voor het gemeentehuis. 
E9a Parkeren toegelaten T.h.v. huisnummer 89 

Met onderbord Xa 
Begin van de reglementering.  
Parkeerschijf verplicht Maximum 30 min 
T.h.v. huisnummer 2 
Met onderbord Xb 
Einde van de reglementering.  
Parkeerschijf verplicht Maximum 30 min 

2.2.E.7 Op de Markt wordt parkeren ingevoerd: vanaf het pand nummer 28 tot aan het pand nummer 29. 
E9a Parkeren toegelaten T.h.v. huisnummer 28 
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Met onderbord Xa 
Begin van de reglementering. 
T.h.v. huisnummer 29/30 
Met onderbord Xb 
Einde van de reglementering. 

2.2.E.8 Op de Markt worden parkeerplaatsen voorbehouden voor andersvaliden: 
E9a Parkeren toegelaten Voor de kerk 

Met onderbord VIId 
Enkel voor andersvaliden 
Op de parking wortelpoel twee plaatsen, 
nl. op de hoek met de Smidstraat 1 
Op de parking wortelpoel twee plaatsen, 
nl. op de hoek met de Smidstraat 2 
Op de parking ter hoogte van pand nr. 7 
t.e.m. nr. 11, één plaats ter hoogte van de 
doorsteek naar supermarkt Delhaize. 

 
 
 
2.2.F. Aanwijzingsborden: 

 
Art. Bord Beschrijving Toepassing 
2.2.F.1 Er wordt bewegwijzering aangebracht op de Markt. 

F34a Bewegwijzering voor inrichtingen 
en etablissementen die openbaar 
zijn of 
 van algemeen belang 

Markt recht tegenover de Legrellestraat 
(Bibliotheek) 
Markt recht tegenover de Legrellestraat 
(Station) 
Markt recht tegenover de Legrellestraa(Politie) 
Markt recht tegenover de Legrellestraat 
(Brandweer) 
Markt recht tegenover de Legrellestraat 
(Rode Kruis) 
Markt recht tegenover de Legrellestraat 
(Werkwinkel) 
Markt recht tegenover de Legrellestraat(Post) 
Legrellestraat tegen de zijkant van Markt nr 63 
(Rusthuis) 
Middenstuk thv de Itegembaan(Politie) 
Middenstuk thv de Itegembaan (Brandweer) 
Middenstuk thv de Itegembaan(Post) 
T.h.v. huisnummer 1 (OCMW) 
T.h.v. huisnummer 1 (Gemeentehuis) 
T.h.v. huisnumer 83 op de hoek met de 
Smidstraat (Gemeentehuis) 
T.h.v. huisnumer 83 op de hoek met de 
smidstraat (OCMW) 
T.h.v. huisnummer 57 (Bibliotheek) 
T.h.v. huisnummer 57 (Station) 
T.h.v. huisnummer 57 (Rode Kruis) 
T.h.v. huisnummer 57 (Werkwinkel) 
Voor de kerk (Rode Kruis) 
Voor de kerk (Werkwinkel) 
Tegen de zijkant van huisnummer 33 Markt 
(Kinderopvang Roefels) 
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Tegen de zijkant van huisnummer 33 Markt 
(Kinderdagverblijf Wolkenwietje) 
Tegen de zijkant van huisnummer 33 Markt 
(Speelplein Kriebels) 
Tegen de zijkant van huisnummer 33 Markt 
(Kinderland) 
Tegen de zijkant van huisnummer 33 Markt 
(Regiohuis Kind & Gezin) 
Tegen de zijkant van huisnummer 33 Markt 
(Basisschool De kleine kangoeroe) 
Markt middenstuk recht tegenover de 
Itegembaan (De post) 

2.2.F.2 F35 Wegwijzer: plaats met een  
toeristisch of ontspannend karakter 

Markt recht tegenover de Legrellestraat 
(Doelvelden) 
Markt recht tegenover de Legrellestraat 
(’t Stapveld) 
T.h.v. huisnummer 57 (Doelvelden) 
T.h.v. huisnummer 57 (’t Stapveld) 
Voor de kerk (’t Stapveld) 

F29 Wegwijzer 
 

Markt recht tegenover de Legrellestraat 
(Nijlen) 
Markt recht tegenover de Legrellestraat 
(Kessel) 
Voor de kerk (Herenthout) 
Markt middenstuk recht tegenover de 
Itegembaan (Herenthout) 
Markt middenstuk recht tegenover de 
Itegembaan (Antwerpen) 
Markt middenstuk recht tegenover de 
Itegembaan (Lier) 
Markt middenstuk recht tegenover de 
Itegembaan (Mechelen) 
Markt middenstuk recht tegenover de 
Itegembaan (Koningshooikt) 
Markt middenstuk recht tegenover de 
Itegembaan (Herentals) 

Markt middenstuk recht tegenover de 
Itegembaan (Bevel) 
Markt middenstuk recht tegenover de 
Itegembaan (Heist op den berg) 
Markt middenstuk recht tegenover de 
Itegembaan (Itegem) 
Markt recht tegenover de Legrellestraat 
(Herenthout) 
Markt recht tegenover de Legrellestraat (Lier) 

F59 Aankondiging van een parking T.h.v. huisnummer 74 aan de overkant van de 
straat 
T.h.v. huisnummer 74 aan de overkant van de 
straat 

Voor- 
wegwijzer 

Schets van de te volgen weg voor 
fietsers (rond de kerk) 

T.h.v. huisnummer 14 

2.2.F.3 De oversteekplaats aan huisnummer 16 wordt voorzien van extra duiding. 
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F49 Oversteekplaats voor voetgangers T.h.v. huisnummer 44 
T.h.v. huisnummer 16 

Het stuk van de Markt achter de kerk wordt enkel toegankelijk voor verkeer richting Pastorijstraat. 
F19 Openbare weg met eenrichtingsverkeer Achterkant van de kerk met onderbord    

-M5 -Tweerichtingsverkeer voor 
fietsers en bromfietsers klasse A 

F33a Bewegwijzeringbord op afstand  Legrellestraat tegen de zijkant van 
Markt nr 63 (Gestel) 

  Middenstuk t.h.v. de Itegembaan 
(Berlaar heikant) 

F31 Wegwijzer. Reisweg over de autosnelweg Markt recht tegenover de 
Legrellestraat 
(E313-E314) 

Er wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd op de Markt tussen het kruispunt met de Smidstraat en het 
kruispunt met de Itegembaan. 
F19 Openbare weg met eenrichtingsverkeer T.h.v. huisnummer 83 

-M5 -Tweerichtingsverkeer voor 
fietsers en bromfietsers klasse A 

2.2.F.4 Er wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd op de Markt tussen het kruispunt met de Smidstraat en het 
kruispunt met de Dorpsstraat. 
F19 Openbare weg met eenrichtingsverkeer T.h.v. het kruispunt met het wegtracé 

Dorpsstraat-Markt met onderbord M5 
--Doorgang fietsers en bromfietsers 
klasse A in beide richtingen- 

2.2.F.5 Op de Markt wordt er naast de parking ter hoogte van huisnummer 7 en 9 enkelrichting ingevoerd 
met verplichte rijrichting in richting van de kerk. 
F19 Openbare weg met eenrichtingsverkeer T.h.v. huisnummer 7 

Met onderbord M5 
--Doorgang fietsers en bromfietsers 
klasse A in beide richtingen- 

 
 
2.2.Z. Zonale borden: 
Op de volledige Markt geldt een zone 30km/uur. De zonale borden F4a en F4b staan in de omliggende straten 
aansluitend op de Markt. 
 
2.2.1 Tijdelijke Verkeersborden 
Op de Markt vanaf het kruispunt met de Smidstraat tot het kruispunt met de Schoolstraat wordt verboden toegang 
ingevoerd in beide richtingen voor iedere bestuurder, uitgezonderd Marktkramers, op woensdagen vanaf 7 uur tot 
13.30 uur tijdens de wekelijkse openbare Markt.  
De tijdelijke verkeersborden C3 met onderbord “uitgezonderd Marktkramers” worden aangebracht op 
woensdagen vanaf 7 uur tot 13.30 uur. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de voertuigen van de 
hulpdiensten zoals politie, ziekenvervoer en brandweer. 
 
Artikel 3. Wegmarkeringen: 
 
Art. 3.1  Er wordt voorrang verleend aan het verkeer op het wegtracé Dorpsstraat-Markt ten opzichte van alle 

zijstraten. Er worden dwarsstrepen aangebracht in alle zijstraten gevormd door witte driehoeken, de 
plaats aanduidend waar de bestuurders, zo nodig, moeten stoppen om voorrang te verlenen ingevolge 
een verkeersbord B1 zoals bepaald in artikel 2.2.B. 

 
Art 3.2 Oversteekplaatsen voor voetgangers worden afgebakend door witte banden, evenwijdig met de as van 

de rijbaan, op de Markt: 
  - ter hoogte van pand nr. 74; 
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  - ter hoogte van pand nr. 66; 
  - ter hoogte van pand nr. 59; 
  - ter hoogte van pand nr. 77; 
  - ter hoogte van pand nr. 81; 
  - ter hoogte van pand nr. 84; 
  - ter hoogte van pand nr. 6; 
  - ter hoogte van pand nr. 44; 
  - ter hoogte van pand nr. 56 aansluitend op de fietsenstalling; 
  - ter hoogte van pand nr. 19. 
 
Art 3.3 Een verkeersgeleider wordt aangebracht door middel van een opstaande betonconstructie op de Markt 

waar ze het kruispunt vormt met de Itegembaan. 
 
Art 3.4 Op de Markt wordt de rijbaan, aansluitend op de Pastorijstraat tot ter hoogte van het pand nr. 45, 

verdeeld in rijstroken door middel van onderbroken witte strepen, doorlopend vanaf pand nr. 16 tot en 
met pand nr. 28. 

 
Art 3.5 Op de Markt wordt de rijbaan verdeeld in rijstroken door middel van een volle witte lijn vanaf pand nr.29 

tot en met pand nr. 33. 
 
Art 3.6 Op de Markt wordt een verkeersgeleider aangebracht door middel van witte evenwijdige schuine strepen 

overeenkomstig art. 77.4 van het KB van 1 december 1975, vanaf pand nummer 29 tot voor 
ontmoetingscentrum Ballaer. 

 
Art 3.7 Op de Markt wordt een oversteekplaats voor fietsers aangelegd van het pand nummer 44 tot aan pand 

nummer 18. 
 
Art 3.8 De twee onderbroken strepen gevormd door witte vierkanten overeenkomstig art. 76.4 van het KB van 1 

december 1975 worden aangebracht. 
 
Art 3.9 Op de Markt wordt een éénrichtingsfietspad aangelegd : 
 - vanaf het kruispunt met de Ballaarweg tot aan het pand nummer 45; 
 - voor het pand nummer 18. 

Twee evenwijdige witte onderbroken strepen worden aangebracht overeenkomstig art. 74 van het KB 
van 1 december 1975. 

 
Art 3.10 Op de Markt wordt een dubbelrichtingsfietspad aangelegd vanaf het pand nummer 33 tot aan de 

aansluiting met de Pastorijstraat: 
Een witte doorlopende streep die de denkbeeldige rand van de rijbaan aanduidt overeenkomstig het 
artikel 75.2 van het KB van 1 december 1975 wordt aangebracht. 

 
Art 3.11 Op de Markt wordt een parkeerzone ingericht : 
 -  aan de zijde van de kerk rechtover pand nr. 20 tot tegenover de hoek met de Sollevelden; 
 -  ter hoogte van de panden nrs. 25 en 26. 
 Witte markeringen die de plaatsen afbakenen waar de voertuigen mogen staan, worden aangebracht. 
 
Art 3.12 Parkeren wordt verboden op de Markt : 
 - vanaf pand nr. 13 tot aan de hoek van de Sollevelden; 

-  aan de zijde van de kerk (sacristie) ter hoogte van pand nr. 24 vanaf het kruispunt met de Sollevelden 
tot aan het kruispunt met de Pastorijstraat; 

- achter de kerk (sacristie), aan de zijde van het pand nr. 24 vanaf het kruispunt met de Sollevelden tot  
 3 m voorbij de inkomdeur van pand, Markt 24; 

 -  vanaf pand nr. 57 tot aan het kruispunt met de Legrellestraat; 
- vanaf de overkant van het pand nr. 64 tot aan de overkant van de verste hoek met de Legrellestraat 

(tot aan het zebrapad); 
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 -  vanaf pand nr. 71 t.e.m. pand nr. 76; 
 -  vanaf pand nr. 77 (hoek Dorpsstraat) t.e.m. pand nr. 82 (hoek Smidstraat); 
 -  vanaf de overkant van de hoek met de Itegembaan t.e.m. de overkant van  pand nr. 60. 
 Een gele onderbroken streep wordt op de trottoirrand aangebracht. 
 
Art 3.13 Op de Markt wordt een parkeerzone voor personenauto’s aangebracht op de rijbaan van 2,4 meter 

breedte: 
 -  ter hoogte van  de panden nrs. 28 en 29;  

Een witte doorlopende streep die de denkbeeldige rand van de rijbaan aanduidt overeenkomstig het 
artikel 75.2 van het KB van 1 december 1975 wordt aangebracht. 

 
Artikel 4. Allerhande bepalingen: 
 
Art 4.1 Huidige wijziging van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer wordt bekendgemaakt 

overeenkomstig artikels 186 en 187 van het gemeentedecreet. 
 De verkeersmaatregelen worden bekendgemaakt aan de weggebruikers door middel van de passende 
verkeerstekens overeenkomstig artikel 12 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie 
van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer. 

 
Art 4.2 De overtredingen worden bestraft overeenkomstig de bepalingen van artikel 29 van het koninklijk besluit 

van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer. 
 
Art 4.3 Er wordt een afschrift van huidig reglement toegezonden aan de bestendige deputatie van de 

provincieraad en de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen en de Politierechtbank te 
Mechelen. 

 
Art 4.4  De gemeente deelt dit reglement mee aan de Vlaamse Regering. 
 
8. Wijziging aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer i.v.m. de gemeenteweg Spoorweglei 
 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie op het 
wegverkeer;  

 
 Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
 
Gelet op het Ministerieel Besluit  van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;  

 
 Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 

het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens; 
 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;  
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 17 mei 2011 (punt 13) houdende wijziging van het aanvullend reglement op de 
politie van het wegverkeer i.v.m. gemeenteweg Spoorweglei; 
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Overwegende dat de heraanleg van de stationsomgeving  een aanpassing aan de bestaande verkeersborden tot 
gevolg heeft waardoor een wijziging aan het aanvullende reglement op de politie van het wegverkeer 
noodzakelijk is;  

                  
 Overwegende dat de te reglementeren openbare weg Spoorweglei tot het beheer van de gemeente behoort; 

 
 
      BESLUIT  EENPARIG 
 
Koen Kerremans stelt vast dat er toch nog heel wat manoeuvres gebeuren met auto’s, waardoor het zeer onveilig 
is in de stationsomgeving. Chauffeurs die hun passagiers komen afzetten, weten niet waar ze moeten draaien. Er 
is ooit nagedacht over een ‘kiss and ride’-zone, maar die is er niet gekomen. Maar zoals het nu is, is het geen 
goede situatie. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat we de situatie nog even gaan aanzien. Een mogelijkheid is om 
paaltjes te zetten, maar die bederven het uitzicht een beetje en die sneuvelen ook regelmatig. 
 
Ronald Van Thienen vraagt of er tussen de fietsrekken en het stationsgebouw geparkeerd mag worden. 
 
Burgemeester Walter Horemans ontkent dit. Op die plek is geen parkeerplaats voorzien. Enkel heel even lossen 
en laden is toegelaten. 
 
 Artikel 1 
 
Het raadsbesluit d.d. 17 mei 2011  (punt  13) houdende wijziging van het aanvullend reglement op de politie van 
het wegverkeer in verband met de gemeenteweg Spoorweglei wordt opgeheven. 
 
Artikel 2 
 
2.1. Verkeerslichten 
 
Onderhavige artikels hebben betrekking op driekleurige verkeerlichten, ontruimingspijlen, bijzondere 
 verkeerslichten, tweekleurige verkeerslichten en verkeersknipperlichten;  
 
 
2.2. Verkeersborden 
 
Onderhavige artikels hebben betrekking op; 
A. Gevaarsborden 
B. Verkeersborden betreffende de voorrang 
C. Verbodsborden 
D. Gebodsborden 
E. Verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren 
F. Aanwijzingsborden 
Z. Zonale borden 
 
2.2.A. Gevaarsborden: 
 
Art. Bord Beschrijving Toepassing 
2.2.A.1 Er wordt een aankondiging voorzien op 150m voor de spoorwegovergang 

A41 Overweg met slagbomen  
 
 
2.2.B. Verkeersborden betreffende de voorrang: 
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Art. Bord Beschrijving Toepassing 
2.2.B.1 Er wordt voorrang verleend aan het verkeer in de Misstraat door het verkeer komende uit de 

Stationsstraat 
B1 Voorrang verlenen 

 
In de Stationsstraat op de hoek van 
huisnummer 2 van de Misstraat 

 
2.2.C. Verbodsborden: 
Nihil 
 
2.2.D. Gebodsborden: 
Nihil 
 
2.2.E. Verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren: 

 
Art. Bord Beschrijving Toepassing 
2.2.E.1 Het parkeren, uitsluitend voor personenauto's, wordt toegelaten in de Spoorweglei aan de zijde van de 

spoorweg. Er worden 47 parkeervakken aangebracht samen met het verkeersbord E9b, waarvan 33 
aan de zijde van de spoorweg, met tevens 3 mindervalide parkeervakken, uiterst rechts gelegen. Aan 
de onpare zijde wordt een parkeerzone afgebakend met 11 parkeervakken. 
E9b Parkeren uitsluitend voor personenauto's 

auto's voor dubbel gebruik en 
minibussen 
 
 
 
 
 
 

In de Spoorweglei aan overzijde van huisnummer 
17 het begin van de parkeervakken 
 – met onderbord Xa begin van de reglementering 
Ter hoogte van huisnummer 2, aan het einde van 
de parkeervakken 
 - met onderbord  Xb einde van de reglementering  
In de Spoorweglei ter hoogte van huisnummer 19 
– met onderbord Xa begin van de reglementering 

In de Spoorweglei ter hoogte van huisnummer 11 
- met onderbord Xb einde van de reglementering 

E9a Parkeren uitsluitend voor minder-validen Onderbord voor minder-validen op 3 rechtse 
parkeervakken aan de zijde van het spoor, 1 per 
parkeervak   

2.2.E.3 In de Spoorweglei wordt stilstaan- en parkeerverbod opgelegd langs de zijde van de spoorweg, en dit 
tussen de parkeervakken van de personenauto’s  tot aan de toegang tot het perron en voor de 
fietsenstalling. De verkeersborden E3 worden aangebracht. 
E3 Stilstaan en parkeren verboden In de Spoorweglei rechts van de fietsenstalling , 

aan de overzijde van Misstraat 2 
- met onderbord Xa begin van de reglementering 
Aan de overzijde van Spoorweglei 17  
- met onderbord Xb einde van de reglementering 

E3 Stilstaan en parkeren verboden In de Spoorweglei ter hoogte van huisnummer 35  
- met onderbord Xa begin van de reglementering 
In de Spoorweglei aan het  kruispunt met de 
Misstraat  
-met onderbord Xb einde van de reglementering 

 
 
2.2.F. Aanwijzingsborden: 
 
Nihil 
 
2.2.Z. Zonale Borden: 
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Art. Bord Beschrijving Toepassing 
2.2.Z.1 Er wordt een zonaal verbod ingevoerd voor voertuigen van +3,5t in beladen toestand. 

ZC21 Zone verbodenvoor voertuigen met een 
massa in beladen toestand hoger dan de 
aangeduide massa 

Spoorweglei thv huisnummer 2 

ZC21’ Einde van de zone aangekondigd door bord 
ZC21 

Spoorweglei tss huisnummer 33 en 35 

 
 
3. Wegmarkeringen: 
 
Art. 3.1 Er worden parkeerplaatsen voor personenauto’s  aan het station in de Spoorweglei aangebracht 
 
Art. 3.2 Er wordt een gele onderbroken lijn aan de oneven kant tussen de Misstraat en huisnummer 5    
   aangebracht 
 
4. Allerhande bepalingen: 
 
Art 4.1 Huidige wijziging van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer wordt bekendgemaakt 

overeenkomstig artikels 186 en 187 van het gemeentedecreet. 
 De verkeersmaatregelen worden bekendgemaakt aan de weggebruikers foor middel van de passende 

verkeerstekens overeenkomstig artikel 12 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie 
van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer. 

 
Art 4.2 De overtredingen worden bestraft overeenkomstig de bepalingen van artikel 29 van het koninklijk besluit 

van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer. 
 
 
Art 4.3 Er wordt een afschrift van huidig reglement toegezonden aan de bestendige deputatie van de 

provincieraad en de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen en de Politierechtbank te 
Mechelen. 

 
Art 4.4  De gemeente deelt dit reglement mee aan de Vlaamse Regering. 
 
Artikel 5. Addendum (ter informatie): 
 

5.1 Historiek 
  
Heraanleg van de stationsomgeving. 
 
5.2. Nog uit te voeren werken: ( wel reeds gestipuleerd in de vergunning en de visualisatie) 

 
9. Gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer – delegatie aan het college 
 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juli 1988; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
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Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

Gelet op het verzoek van het college om de bevoegdheid om aanvullende reglementen op de politie over het 
wegverkeer op te stellen te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen; 

Overwegende dat deze delegatie van snellere afhandeling mogelijk maakt daar het college wekelijks vergadert; 

BESLUIT met 13 ja-stemmen bij 8 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, 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 wil zich onthouden bij dit punt wegens de algemene tendens die decretaal in gang is gestoken om tijdens 
de legislatuur bepaalde zaken te verhuizen van de gemeenteraad naar het college. Hetzelfde werd opgemerkt in het 
kader van de nieuwe manier van budgetteren. Voor oppositieraadsleden wordt het steeds moeilijker om een globaal 
zicht te blijven behouden. Er worden meer en meer zaken aan de gemeenteraad onttrokken. Dit kadert zogezegd in 
de taak van de raad om een beleidsvisie te ontwikkelen en de taak van het bestuur om uit te voeren. Maar op den 
duur geraken de bevoegdheden van de gemeenteraad uitgehold. Dirk Aras betreurt deze evolutie. 
 
Burgemeester Walter Horemans wil aan deze verzuchtingen tegemoet komen door de verkeerscommissie zo veel 
mogelijk te voeden en daarnaast de commissie openbare werken regelmatig bij elkaar te roepen. Op deze manier 
krijgen alle geïnteresseerden een zicht op de grote projecten die op stapel staan en wordt ook de mogelijkheid tot 
inspraak gecreëerd. 
 
Koen Kerremans sluit zich aan bij de opmerkingen van Dirk Aras. Ook Groen! aanziet deze evolutie met lede ogen. Er 
is een tendens in heel Vlaanderen om meer centralistisch te gaan werken, maar dat bevordert het zicht op de zaken 
niet. Hij formuleert nog een bedenking bij de uitspraak van burgemeester Walter Horemans om de belangrijkste 
punten in de verkeerscommissie te bespreken. Hij vindt dit gevaarlijk, want wie bepaalt wat belangrijk is en wat niet? 
Hij suggereert om de tijdswinst door de delegatie aan het college alvast eens te registreren bij het invoeren van de 
30/50/70-zonering. 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat alle zaken waarvoor inspraak en ruggensteun nodig zijn, zullen 
doorstromen naar de verkeerscommissie. 
 

Artikel 1 

De bevoegdheid om aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer op te stellen te delegeren aan 
het college van burgemeester en schepenen met ingang van 1 juni 2009. 

Artikel 2 

Dit besluit wordt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken van de Vlaamse Overheid gestuurd (Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel). 

10. Gemeentelijke basisschool – princiepsbeslissing tot het vervangen van de huidige schoolraad 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 



 22 

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school van de Vlaamse Onderwijsraad, 
inzonderheid artikel 12, § 1, laatste lid; 

Gelet op de raadsbeslissing d.d. 18 januari 2005 (punt 5) houdende princiepsbeslissing tot oprichting van de 
schoolraad en vaststelling van het aantal mandaten; 

Overwegende dat de huidige mandaten van de schoolraad normaliter aflopen op 31 maart 2013; 

Overwegende dat de schoolraad wordt samengesteld door verkiezingen; 

Overwegende dat er uiterlijk tot 7 februari 2013 de mogelijkheid is geboden om de oprichting van een ouderraad 
te vragen en dat hiervan gebruik is gemaakt door volgende door geledingen: 

• ouders 
• lokale gemeenschap 

Overwegende dat de schoolraad bijgevolg door aanduiding zal worden samengesteld; 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

De ouderraad te machtigen om hun vertegenwoordiging in de schoolraad in de gemeentelijke onderwijsinstelling 
te vernieuwen. 

11. Gemeentelijke basisschool – goedkeuring verkiezingsreglement voor de geleding van het personeel 
 
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, 
inzonderheid artikel 12, §1, laatste lid; 

Overwegende dat de huidige mandaten van de schoolraad normaliter aflopen op 31 maart 2013; 

Overwegende dat de schoolraad wordt samengesteld door verkiezingen; 

Overwegende dat er geen pedagogische raad bestaat binnen het gemeentelijke basisonderwijs; 

Overwegende dat uiterlijk tot 8 februari 2013 de mogelijkheid is geboden om de oprichting van een pedagogische 
raad te vragen en dat hiervan geen gebruik is gemaakt; 

Overwegende dat er bijgevolg verkiezingen moeten worden georganiseerd om de geleding van het personeel 
samen te stellen; 

Overwegende dat het schoolbestuur de nadere regelen inzake de verkiezingsprocedure bepaalt; 

Gelet op het protocol 2004/10/18/05 van akkoord van het hoog overlegcomté (ABOC) van 18 oktober 2004; 

BESLUIT EENPARIG 

Koen Kerremans informeert waarom er voor de zoveelste keer geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid tot 
oprichting van een pedagogische raad. Hij wil de precieze reden hiervoor weten, aangezien de gemeente toch 
investeert in de scholen en een moderne uitstraling wil creëren. 

Burgemeester Walter Horemans zegt dat de reden niet onmiddellijk bekend is. In de gemeenteschool is er nog 
nooit een pedagogische raad geweest. 
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Schepen Jan Hendrickx zal zich informeren bij het beheerscomité en zal de informatie bezorgen. 

Enig artikel 

Het verkiezingsreglement voor de geleding van het personeel, waarvan de tekst in bijlage wordt door de 
gemeenteraad goedgekeurd. 

 
12. Goedkeuring tracé van gedeelte van wegenis tussen Aarschotsebaan (N10) en Heikanthof in functie 
van uitbreiding openbaar domein n.a.v. aanvraag verkavelingsvergunning V/492 van landmeter Marcel 
Van den Vonder bvba, Leopoldlei 3a Heist-op-den-Berg voor Paul Van Dyck voor creëren 1 kavel voor 
vrijstaande bebouwing, Aarschotsebaan 215 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 42-43; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248–260 betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 
 
Gelet op de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening, meer bepaald op artikel 4.2.17 §2, dat stelt dat bij een 
verkavelingsaanvraag met wegenaanleg de gemeenteraad een besluit over de wegen dient te nemen vooraleer 
het schepencollege over de vergunningsaanvraag beslist; 
 
Gelet op de collegiale beslissing d.d. 25 oktober 2012 (punt 39) waarbij tot de bekendmaking van het openbaar 
onderzoek werd overgegaan n.a.v. een verkavelingsaanvraag V/492 van landmeter Marcel Van den Vonder 
bvba, Leopoldlei 3a Heist-op-den-Berg voor Paul Van Dyck met betrekking tot een perceel gelegen 
Aarschotsebaan 215 (langs een zijweg van de Aarschotsebaan), kad. gekend sectie C nr.  802 h en strekkende 
tot het creëren van 1 kavel voor vrijstaande bebouwing; 
 
Gelet op het proces-verbaal van het openbaar onderzoek d.d. 26 november 2012 opgemaakt door gemeentelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar Werner Van den Broeck waaruit blijkt dat het openbaar onderzoek correct 
verlopen is en dat er geen bezwaarschriften werden ingediend; 
 
Gelet op de collegiale beslissing d.d. 6 december 2012 (punt 16) waarbij positief advies werd verleend aan 
voornoemde verkavelingsaanvraag; 
 
Overwegende dat in voornoemd collegebesluit echter ook werd gesteld dat het een kavel betreft gelegen aan een 
private weg met openbaar karakter, zijnde een zijweg van de Aarschotsebaan, waar de nodige nutsleidingen als 
waterleiding, elektriciteit en kabel TV zijn voorzien en die verhard is vanaf de Aarschotsebaan tot het te 
verkavelen perceel, waarna deze wegenis echter doorloopt tot aan de woonwijk Heikanthof; 
 
Overwegende dat het schepencollege in zijn advies van 6 december 2012 tevens heeft gesteld dat het deze 
verbindingsweg toekomstgericht terug wil opwaarderen als trage weg voor de zwakke weggebruiker, zodat het 
aangewezen is om het gedeelte van de wegenis ter hoogte van het te verkavelen perceel met een oppervlakte 
van ca. 122,88 m² (4 m x ca. 30,72 m) reeds op te nemen in het openbaar domein door het opleggen van gratis 
grondafstand bij het afleveren van de verkavelingsvergunning;  
 
Overwegende dat ook de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar d.d. 11 januari 2013 gunstig advies heeft 
verleend aan deze verkavelingsaanvraag, met die specificatie dat de gemeenteraad een beslissing dient te 
nemen over de zaak van de wegen (grondafstand) alvorens het vergunningverlenend bestuur een beslissing 
neemt over de verkavelingsaanvraag; 
 
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is dat de gemeenteraad een beslissing neemt betreffende het 
goedkeuren van een gedeelte van het wegtracé van de verbindingsweg tussen de Aarschotsebaan en het 
Heikanthof, met name over het gedeelte ter hoogte van het te verkavelen perceel en over de aanvaarding van de 
kosteloze grondafstand ten voordele van het gemeentebestuur; 
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Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na erover beraadslaagd te hebben; 
 

 
BESLUIT EENPARIG 

 
Dirk Aras stelt vast dat het de gewoonte is in Berlaar om over te gaan tot gratis grondafstand. Hij vraagt waarom 
er geen billijke vergoeding wordt voorzien voor de eigenaars. Er worden zelfs projecten tijdelijk stilgelegd indien 
er niet onmiddellijk tot gratis grondafstand kan worden overgegaan. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit een keuze is. Indien we zouden beginnen met een billijke 
vergoeding, moeten we dit voor iedereen voorzien. De gemeente legt op de vrijgekomen grond een nieuwe straat 
aan en staat daarna ook in voor het onderhoud ervan. Zodra de grond openbaar domein wordt, heeft de 
gemeente een aantal verplichtingen, dus is grondafstand de beste optie. Bovendien initieert de gemeente pas 
een gratis grondafstand op het ogenblik dat de eigenaar een verkavelingsaanvraag heeft ingediend. 
 
Artikel 1 
Het wegtracé van een gedeelte van de verbindingsweg tussen de Aarschotsebaan en het Heikanthof, met name 
het gedeelte ter hoogte van het te verkavelen perceel, Aarschotsebaan 215, kad. gekend 1e afdeling sectie C nr. 
802 h wordt goedgekeurd met een oppervlakte van ca. 122,88 m² (4 m x ca. 30,72 m) zoals voorgesteld op het 
opmetings- en verkavelingsplan  van landmeter Marcel Van den Vonder bvba d.d. 13 juli 2012 en gevoegd bij de 
aanvraag tot verkavelingsvergunning V/492. 
Het uitbreiden van het openbaar domein d.m.v. gratis grondafstand met het betrokken gedeelte van de 
verbindingsweg wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing zal samen met de overige voorgeschreven documenten bij het dossier gevoegd 
worden. 
 
13. Gemeentelijke Openbare Bibliotheek – akteneming gewijzigd dienstreglement 
 
Gelet op het decreet van 19 juni 1978 betreffende het Nederlandstalige Openbare Bibliotheekwerk en zijn 
uitvoeringsbesluiten; 
 
Gelet op het KB van 13 september 1979 houdende de voorwaarden tot erkenning door de Staat van de 
Nederlandstalige openbare bibliotheken, meer bepaald artikel 41; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht  
op de gemeenten; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 24 februari 1986 houdende akteneming van het dienstreglement der Gemeentelijke 
Openbare Bibliotheek van Berlaar; 
 
Gelet op de raadsbesluiten d.d. 13 oktober 1986, 21 oktober 1991 en 26 september 1994 houdende akteneming van 
het gewijzigde dienstreglement der Gemeentelijke Openbare Bibliotheek; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 14 mei 1996 houdende wijziging van het dienstreglement der Gemeentelijke Openbare 
Bibliotheek; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 28 januari 1997 houdende wijziging van artikel 2 van het dienstreglement der 
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek; 
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Gelet op het raadsbesluit d.d. 28 januari 1998 houdende wijziging van artikel 2 van het dienstreglement der 
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 18 maart 2008 (punt 17) houdende akteneming van het gewijzigde dienstreglement; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 20 mei 2008 (punt 9) houdende akteneming van het gewijzigde dienstreglement; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 21 december 2010 (punt 13) houdende akteneming gewijzigd dienstreglement, splitsing 
dienstreglement- retributiereglement; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 21 juni 2011 (punt 17) houdende akteneming gewijzigd dienstreglement; 
 
Gelet op de beslissing d.d. 17 december 2012 van het beheersorgaan der Gemeentelijke Openbare Bibliotheek 
houdende wijziging van het dienstreglement; 
 
Gelet op het bijgevoegde aldus aangepaste dienstreglement; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Schepen Ingeborg Van Hoof licht nog toe dat het gaat om twee aanvullingen van het retributiereglement, namelijk 
de prijsbepaling voor het interbibliothecair leenverkeer en voor de Daisy-speler die aangeschaft is. 
 
Enig artikel 
Neemt akte van het gewijzigde dienstreglement van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek.  
 
14. Pidpa – Hidrorio – achtergestelde lening – voorstel tot vastlegging kapitaalaflossing 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 20 december 2011 (punt 6) houdende toetreding van het gemeentebestuur tot 
Pidpa-HidroRio (toevertrouwen door de gemeente aan Pidpa o.v. van de opdracht inzake de activiteit van 
beheersing van afvalwater en hemelwater);  

Gelet op de HidroRio-overeenkomst tussen de gemeente en Pidpa, houdende de basismodaliteiten inzake de 
HidroRio-opdracht; 

Gelet op het feit dat de duur van de HidroRio-overeenkomst tussen de gemeente en Pidpa werd vastgesteld op 
99 jaar; 

Gelet op art. 5.3 van de HidroRio-overeenkomst dat o.m. inhoudt dat de gemeente als onderdeel van de 
vastgestelde “Prijs” voor de inbreng van haar rioleringsinfrastructuur een achtergestelde rentedragende 
schuldvordering heeft bekomen (ten belope van ca. 75% van de waarde van de ingebrachte infrastructuur); 

Gelet op het feit dat inzake die achtergestelde schuldvordering (soms ook achtergestelde lening genoemd) in de 
overeenkomst enkel een rente maar geen kapitaalaflossing was voorzien; 

Gelet op het feit dat Pidpa werd geconfronteerd met een controle door de diensten van de FOD Financiën en dat 
na een lange discussie toepassing werd gemaakt van de bepalingen van het wetboek inkomstenbelastingen, 
waardoor roerende voorheffing (nu 21%) op de rente dient te worden ingehouden; 
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Gelet op het feit dat Pidpa-HidroRio en de leden van het Adviescomité B (HidroRio) meerdere alternatieven 
hebben onderzocht en bespreken teneinde te komen tot een regeling waardoor de gebruikelijke periode 
ontvangsten van de gemeenten toekomstgericht maximaal zouden gevrijwaard blijven; 

Gelet op het feit dat nu een voorstel wordt gedaan aan alle HidroRio-gemeenten om een kapitaalaflossing vast te 
stellen inzake de achtergestelde lening: 

Overwegende at dit voorstel inhoudt dat de (“winstdelende” regeling van de) rentedragende achtergestelde lening 
in se behouden blijft. In essentie wordt de “eeuwigdurende” achtergestelde lening omgevormd naar een 
achtergestelde lening met kapitaalaflossing; M.a.w.: in de plaats van de huidige regeling, waarbij het bedrag van 
de achtergestelde lening “eeuwigheid” bij Pidpa blijft en een (resultaatgekoppelde) rente opbrengt, komt een 
toekomstige regeling die tevens toelaat de achtergestelde lening af te lossen. In deze voorgestelde benadering 
dient Pidpa op de over te maken aflossingsbedragen geen roerende voorheffing in te houden; 

Overwegende dat via het aflossen van de achtergestelde lening, het kapitaal ervan in waarde licht afneemt, in 
bedrijfseconomische overeenstemming met de afnemende netto boekwaarde van de ingebrachte infrastructuur; 

Overwegende dat door die kapitaalaflossing het te bestemmen resultaat iets hoger uitvalt dan wanneer hetzelfde 
bedrag naar een rente-uitkering gaat, waardoor de mogelijkheid ontstaat voor het verhoudingsgewijs opbouwen 
van de nodige reserves; 

Overwegende dat het voorstel in concreto inhoudt: 

• doel is de inkomsten die de gemeenten jaarlijks ontvangen van Pidpa-HidroRio maximaal te blijven 
garanderen; 

• de “achtergestelde lening zonder kapitaalaflossing” wordt een “achtergestelde lening met 
kapitaalaflossing”. Op de kapitaalaflossing dient Pidpa geen roerende voorheffing in te houden en is de 
gemeente geen belastingen verschuldigd; 

• de kapitaalaflossing gebeurt (minstens gedurende de eerstvolgende jaren) via een lineaire benadering: 
gelijkmatige spreiding over de (resterende) duur van de overeenkomst gemeente – Pidpa. De initiële 
overeengekomen duur van 99 jaar; 

• het blijft een rentedragende achtergestelde lening, zodat jaarlijks aan de gemeenten bijkomend een 
rente kan worden uitgekeerd. Op dat bijkomende bedrag van de rente is door Pidpa wel roerende 
voorheffing in te houden. Het bedrag van die in te houden roerende voorheffing betreft – bij behoud van 
het huidige niveau van de betalingen aan de gemeente – per gemeente normaal maar een beperkte 
bedrag van enkele honderden tot enkele duizenden euro; 

• of en hoeveel er wordt uitbetaald (aan kapitaalaflossing en aan rente) is afhankelijk van het resultaat, de 
kaspositie en de investeringsvooruitzichten; 

• dit voorstel houdt een wijziging in van een onderdeel van artikel 5 van de HidroRio-overeenkomsten 
tussen elke gemeente en HidroRio, nl. 

o toevoeging van de mogelijkheid van kapitaalaflossing; 
o weglating van het minimale intrestpercentage; 
o bij een eventuele beslissing tot niet volledig overmaken van het bedrag van de voorziene 

kapitaalaflossing, blijft het recht daarop behouden in hoofde van de gemeente. Dat 
saldobedrag kan dan bijkomend overgemaakt worden wanneer een volgend jaar de resultaten 
dat wel toelaten; 

Overwegende dat het akkoord van de gemeenteraad dient te worden bekomen inzake dat beperkt “addendum” 
bij de HidroRio-overeenkomst; 
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Overwegende dat het voorgebrachte voorstel geen afbreuk doet aan de rechten van de HidroRio-gemeenten, 
daar over het bedrag van de kapitaalaflossing alsook over het bedrag van de rente op de achtergestelde lening 
telkens wordt beslist door de gemeentelijke bestuurders, op advies van de gemeentelijke afgevaardigde die 
zetelen in het Adviescomité B (HidroRio); 

Overwegende dat het van belang is tijdig een beslissing te treffen, zodat het voorstel al kan worden toegepast 
wat betreft het boekjaar 2012 (betalingen 2013); 

Overwegende dat het voorstel al gunstig geadviseerd werd door het Adviescomité B (HidroRio) en dat het 
Directiecomité van Pidpa op 14 januari 2013 heeft beslist tot voorlegging ervan op 25 februari 2013 aan de Raad 
van Bestuur van Pidpa; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT met 13 ja-stemmen bij 8 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, 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 
 
Koen Kerremans zegt dat zijn fractie zich zal onthouden bij dit punt, omdat hij hierbij bedenkingen heeft. Hij vat 
samen dat er geen interesten meer zullen worden uitbetaald aan de gemeente, omdat hierop roerende 
voorheffing is verschuldigd. Het zou dus interessanter moeten zijn om kapitaalsterugbetalingen te krijgen, omdat 
daarop geen roerende voorheffing verschuldigd is. Maar de gemeente heeft daar sowieso recht op. Groen! heeft 
ooit de vraag gesteld met welke middelen Hidrorio alle werken zou uitvoeren - want vooral op het platteland is er 
heel veel geld nodig - en toen werd er geantwoord dat het geld moest komen van de grote geldschieters, namelijk 
de steden, en dat het platteland hiervan zou kunnen profiteren. Maar nu wordt er kapitaal vervroegd terugbetaald 
aan heel wat gemeenten, dus kan de vraag gesteld worden welke consequenties dit zal hebben op het 
werkingskapitaal. Als het kapitaal vermindert, kan het resultaat zodanig slecht worden dat er niets moet worden 
uitgekeerd. Hoe ver kan deze elastiek rekken? Want het gaat om 99 jaar, dus is er lang uitstel in de tijd mogelijk. 
Daarnaast wordt het minimum interest percentage weggelaten. Wat zijn daar de consequenties van? Indien de 
interest negatief wordt, gaat het dus geld kosten aan de gemeente. Men wil dus onder de interesten uit geraken 
en men stelt het kapitaal waarmee men moet werken veilig, want men hoeft niet terug te betalen als het resultaat 
het niet toelaat. En als men dan nog niet toekomt, dan moet de gemeente bijspringen. 
Schepen Stefaan Lambrechts bevestigt dat het inderdaad om de problematiek van de roerende voorheffing gaat, 
wat trouwens ook nog in andere dossiers terugkomt. De essentie van Hidrorio omvat de Europese verplichting 
van de gemeenten om meer te rioleren en in het kader van Hidrorio hebben een aantal gemeenten hun eigendom 
van de riolering overgedragen. Hidrorio moet er met de middelen die zij krijgen via BOT en VEW voor zorgen dat 
de gemeenten voldoen aan die Europese regelgeving. Op het ogenblik van de overdracht werd er beslist om de 
riolering deels cash en deels met achtergestelde lening te betalen met uitkering van een jaarlijks dividend. Nu 
zegt de hogere overheid dat hierop roerende voorheffing moet worden betaald. Om hieraan te ontsnappen – want 
de roerende voorheffing zal in mindering gebracht worden van BOT en VEW, waardoor het werkingskapitaal 
vermindert – wordt nu voorgesteld om jaarlijks een deel van het kapitaal terug te betalen en af te stappen van de 
achtergestelde lening met jaarlijks dividend. Dit is unaniem beslist in het beheersorgaan van Hidrorio, waarin elke 
gemeente afgevaardigd is. Veel alternatieven zijn er niet, want aan het betalen van roerende voorheffing heeft 
niemand iets.  
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John Steurs informeert of dit een uitzondering op de roerende voorheffing betreft. Moet 21% eigenlijk niet 25% 
zijn? 
Schepen Stefaan Lambrechts vermoedt dat het om 21% gaat voor de gemeente. Maar het principe gaat om het 
al dan niet betalen van roerende voorheffing. Moet een openbare dienst, wanneer ze bepaalde inkomsten int, 
roerende voorheffing betalen? Men zegt nu van wel, maar de discussie is nog volop bezig. 
Koen Kerremans herhaalt dat het probleem van de interest blijft. We verliezen ons recht op interest op het deel 
dat nog niet betaald is. 
Schepen Stefaan Lambrechts beaamt dit. Maar indien we roerende voorheffing moeten betalen, vloeit het geld 
ook weg. Nu zou het geld binnen Hidrorio blijven, waardoor het beschikbaar blijft voor het doel waarvoor het 
bestemd is, namelijk riolering. Het is een beetje kiezen tussen de pest en de cholera, maar we worden hier 
geconfronteerd met een gewijzigde visie omtrent roerende voorheffing vanuit de hogere overheid. 
Koen Kerremans wil nog weten welke consequenties een eventuele overname door de provincie van een aantal 
waterlopen zal hebben. 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat het onder meer om een aantal Hidrorio-grachten gaat, maar de 
gemeente beschikt hieromtrent nog niet over de nodige informatie. Een vergadering hierover is intussen wel 
gepland. 
Dirk Aras polst naar de gevolgen indien een gemeente dit voorstel van terugbetaling van kapitaal niet zou 
goedkeuren. Men vraagt de goodwill van de gemeenten om in dit verhaal mee te stappen, zodat het kapitaal van 
Hidrorio gewaarborgd blijft, maar wat als een gemeente het hiermee niet eens is? 
Burgemeester Walter Horemans maakt zich sterk dat alle betrokken gemeenten het voorstel zullen goedkeuren. 
Schepen Stefaan Lambrechts voegt toe dat dit niet aan de orde zal zijn, aangezien het voorafgaand werd 
afgetoetst in het beheerscomité. 
Dirk Aras concludeert dat de gemeente hierin dus weinig beslissingskracht heeft. 
Schepen Stefaan Lambrechts verduidelijkt dat het beheerscomité van Hidrorio, waarin elke gemeente 
vertegenwoordigd is, hierin een beslissing heeft genomen na een discussie ten gronde, die door elke gemeente 
nog formeel moet worden bekrachtigd. 
Ronald Van Thienen geeft mee dat hij de discussie binnen Pidpa heeft gevolgd en dat het inderdaad gaat om 
kiezen tussen de pest en de cholera. Er is met de belastingen al heel wat overleg geweest, maar de discussie is 
nog niet afgerond. Het grote probleem is dat het kapitaal binnen Pidpa zou inklappen, waardoor de werking niet 
op hetzelfde niveau behouden zou kunnen blijven. Dat is de vrees van vele gemeenten. En hierop is tot nog toe 
geen antwoord gekomen. 
Burgemeester Walter Horemans rondt af door te stellen dat een en ander ook afhankelijk is van het tempo en de 
timing waarbinnen bepaalde projecten worden uitgevoerd. 
Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van het de feiten en overwegingen die geleid hebben tot een voorstel om de 
achtergestelde rentedragende schuldvordering van de gemeente op Pidpa-HidroRio aan te passen door het 
voorzien van een kapitaalaflossing. 

Artikel 2 

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan bijgevoegd ontwerp van addendum bij de HidroRio-overeenkomst. 

Artikel 3 

Deze beslissing wordt getroffen onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van dit voorstel en van het 
addendum door de Raad van Bestuur van Pidpa. 

Artikel 4 
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Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een 
afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. 

 
 15. VZW Wolkewietje - aanduiding nieuwe gemeentelijke vertegenwoordigers 
 
Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005; 

Gelet op de raadsbeslissing d.d. 20 juni 2000 (punt 21) houdende princiepsbeslissing tot oprichting van de VZW 
Wolkewietje; 

Gelet op de raadsbeslissing d.d. 15 maart 2005 (punt 19) houdende kennisname van de nieuwe statuten van 
VZW Wolkewietje (voorheen VZW Kinderdagverblijf Ballaarweg); 

Overwegende dat één vertegenwoordiger van elke politieke partij die in de Berlaarse gemeenteraad zetelt in de 
gemeenteraad zal worden aangeduid om deze fractie te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de 
VZW Kinderdagverblijf Ballaarweg; 

Overwegende dat de schepen van gezin conform artikel 11 van de statuten van rechtswege deel uitmaakt van de 
vertegenwoordiging van de gemeente; 

Overwegende dat er tegen 1 januari 2014 een screening dient te gebeuren van de bestaande vzw’s betreffende 
werking en statuten en dat zij aan de voorschriften van titel VII hoofdstuk 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 
2005 dienen aangepast te worden, zal deze aanstelling van de afgevaardigden reeds eindigen op 31 december 
2013; 

Gelet op de voorstellen tot afvaardiging van volgende personen in de algemene vergadering van de VZW 
Wolkewietje: 
Voor CD&V: Suzy Put; 
Voor N-VA: Maria Vervloet; 
Voor Sp.a: Liesbeth Ceulemans; 
Voor SamBA: Nancy Ceulemans; 
Voor Groen: Leen Janssens; 
Voor Vlaams Belang: Maria Dirickx; 
 

Gaat over tot de geheime stemming betreffende de aanduiding in de algemene vergadering van de VZW 
Wolkewietje die volgend resultaat oplevert: 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven worden gevonden; 
 
Voor CD&V-fractie: 
Mevrouw Suzy Put bekomt 20 ja-stemmen; 
Er is 1 blanco-stem; 

Voor N-VA-fractie: 
Mevrouw Maria Vervloet bekomt 20 ja-stemmen; 
Er is 1 blanco-stem; 

Voor S.pa-fractie: 
Mevrouw Liesbeth Ceulemans bekomt 20 ja-stemmen; 
Er is 1 blanco-stem; 

Voor SamBA-fractie: 
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Mevrouw Nancy Ceulemans bekomt 20 ja-stemmen; 
Er is 1 blanco-stem; 

Voor Groen-fractie: 
Mevrouw Leen Janssens bekomt 20 ja-stemmen; 
Er is 1 blanco-stem; 

Voor Vlaams Belang-fractie: 
Mevrouw Maria Dirickx bekomt 20 ja-stemmen; 
Er is 1 blanco-stem; 

BESLUIT 

Artikel 1 

Volgende personen worden aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 
VZW Wolkewietje tot en met 31 december 2013: 

Voor CD&V:  Suzanne Put, geboren op 29 november 1960 te Heist-op-den-Berg en wonende te Berlaar, 
Herfststraat 33;  
Voor N-VA :  Maria Vervloet, geboren op 25 december 1946 te Lier en wonende te Berlaar, Itegembaan 306;  
Voor Sp.a : Liesbeth Ceulemans, geboren op 30 juli 1984 te Lier en wonende te Berlaar, Venushoek 65;  
Voor SamBA : Nancy Ceulemans, geboren op 6 september 1964 te Lier en wonende te Berlaar, Welvaartstraat 
96; 
Voor Groen : Leen Janssens, geboren op 2 februari 1963 te Mechelen en wonende te Berlaar, Schoolstraat 40; 
Voor Vlaams Belang : Maria Dirickx, geboren op 11 juli 1960 te Lier en wonende te Berlaar, Smidstraat 173. 
 

Schepen van gezin Willy Beullens maakt van rechtswege deel uit van de vertegenwoordiging. 

Artikel 2 

Dit besluit wordt voor nuttig gevolg toegestuurd aan VZW Wolkewietje, Ballaarweg 1 te 2590 Berlaar. 

16. Intergemeentelijke PWA Berlaar-Nijlen VZW – aanduiding 3 gemeentelijke vertegenwoordigers 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op artikel 73 van de wet van 30 maart 1994 (BS d.d. 31 maart 1994) houdende sociale bepalingen dat 
voorziet in de verplichting voor elke gemeente om over te gaan tot oprichting van een plaatselijk 
werkgelegenheidsagentschap onder de vorm van een VZW; 

Gelet op artikel 8 van de besluitwet van 28 december 1944 houdende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders; 

Gelet op de raadsbeslissing d.d. 23 september 1997 (punt 24) houdende princiepsbeslissing tot oprichting van 
een PWA, waarvan kennis werd genomen door de minister van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke Kansenbeleid 
op 28 oktober 1997; 

Gelet op het schrijven d.d. 18 december 2012 van PWA Berlaar-Nijlen VZW houdende het verzoek tot aanduiding 
van de gemeentelijke vertegenwoordigers in deze VZW; 
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Overwegende dat de leden die door de gemeenteraad zullen aangeduid worden om hem te vertegenwoordigen in 
de algemene vergadering van de VZW, opgedeeld dienen te zijn in proportionaliteit tussen de meerderheid en de 
minderheid in de gemeenteraad die het resultaat is van de verkiezingen van 14 oktober 2012; 

Overwegende dat de gemeente Berlaar toekomt om 3 van de 6 leden aan te duiden om de voornoemde 
vereniging zonder winstoogmerk samen te stellen; 

Gelet op de voorstellen tot afvaardiging van volgende personen in de algemene vergadering van de PWA 
Berlaar-Nijlen vzw: 
Coalitie: 
Voor CD&V: Chris Triau; 
Voor N-VA: Nadine Boekaerts; 
Oppositie: 
Voor Sp.a: Wim Nuyens; 
 

Gaat over tot de geheime stemming betreffende de aanduiding van de eerste gemeentelijke vertegenwoordiger in 
de algemene vergadering van de VZW PWA Berlaar-Nijlen die volgend resultaat oplevert; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus gevonden worden: 
 
Mevrouw Chris Triau bekomt 20 ja-stemmen; 
Er is 1 blanco-stem; 

Mevrouw Nadine Boekaerts bekomt 20 ja-stemmen; 
Er is 1 blanco-stem; 

De heer Wim Nuyens bekomt 20 ja-stemmen; 
Er is 1 blanco-stem; 

 

BESLUIT 

 

Artikel 1 

Mevrouw Chris Triau, geboren te Leuven op 23 mei 1951 en wonende te Berlaar, Kapellebaan 34 die de 
volstrekte meerderheid van de stemmen heeft behaald, wordt aangeduid als eerste gemeentelijke 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de VZW PWA Berlaar-Nijlen. 

Artikel 2 

Mevrouw Nadine Boekaerts , geboren te Lier op 16 april 1965 en wonende te Berlaar, Schoolstraat 57 die de 
volstrekte meerderheid van de stemmen heeft behaald, wordt aangeduid als tweede gemeentelijke 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de VZW PWA Berlaar-Nijlen. 

Artikel 3 

De heer Wim Nuyens , geboren te Lier op 9 mei 1966 en wonende te Berlaar, Molenlei 14 bus 2 die de volstrekte 
meerderheid van de stemmen heeft behaald, wordt aangeduid als derde gemeentelijke vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van de VZW PWA Berlaar-Nijlen. 
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17. Aanduiding voorzitter deontologische commissie 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

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

Gelet op het raadsbesluit d.d. 22 januari 2013 (punt 7) houdende aanduiding leden van de deontologische 
commissie; 

Overwegende dat uit de leden van de deontologische commissie een voorzitter moet worden aangeduid; 

Overwegende dat de voorzitter geen lid mag zijn van het college van burgemeester en schepenen; 

Gaat bij geheime stemming over tot aanduiding van de voorzitter van de deontologische commissie; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van de stemming: 
Raadslid Christophe De Backere bekomt 17 ja-stemmen; 
Raadslid Rudy Nuyens bekomt 1 ja-stem; 
Er worden 3 blanco-stemmen uitgebracht; 
 

BESLUIT 

Enig artikel 

Raadslid Christophe De Backere wordt aangeduid als voorzitter van de deontologische commissie. 

 
18. Samenstelling begrotingscommissie 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 41 houdende de bepalingen rond het 
oprichten van een gemeenteraadscommissie; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 19 juni 1989 houdende oprichting en samenstelling van de begrotingscommissie 
waarvan akte werd genomen door de heer gouverneur op 22 augustus 1989; 

Overwegende dat het opportuun is om een begrotingscommissie in te stellen die volgende taken toegewezen 
krijgt: 

• waakt over het budget, budgetwijziging en meerjarenplan; 
 

Overwegende dat in de commissie steeds deskundigen en belanghebbenden zullen 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; 

Overwegende dat het aangewezen is dat de gemeentesecretaris, de financieel beheerder en de schepen van 
financiën (CD&V-fractie) deel uitmaakt van deze commissie; 
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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 begrotingscommissie wordt samengesteld uit de schepen van financiën (CD&V fractie), de 
gemeentesecretaris en de financieel beheerder en wordt aangevuld met leden van de gemeenteraad evenredig 
verdeeld over alle zetelende politieke fracties nl. 3 mandaten voor CD&V (incl. schepen van financiën), 2 voor N-
VA, 1 voor SP.A, 1 voor Groen, 1 voor SamBA, 1 voor Vlaams Belang. 

Het secretariaat wordt waargenomen door boekhouder Ann Cooremans. 

19. Aanduiding leden begrotingscommissie 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

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

Gelet op het huidige raadsbesluit (punt 18) houdende oprichting van de begrotingscommissie; 

Gelet op de akten van voordracht voor de zes zetelende fracties in de gemeenteraad; 

Overwegende dat de ingediende akten van voordracht ontvankelijk zijn; 

Gaat derhalve over tot de aanduiding van de leden van de begrotingscommissie; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

Volgende politieke mandatarissen worden aangeduid als leden van de begrotingscommissie: 

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

• Voor de N-VA-fractie: 
o Maria Vervloet; 
o Christophe De Backere; 

• Voor de SP.A-fractie: 
o Liesbeth Ceulemans; 

• Voor de Groen-fractie: 
o Koen Kerremans; 

• Voor de SamBA-fractie: 
o Jozef Daems; 

• Voor de Vlaams Belang-fractie: 
o Dirk Aras. 

Artikel 2 
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De gemeentesecretaris en financieel beheerder maken als deskundigen deel uit van de begrotingscommissie. 

20. Aanduiding voorzitter begrotingscommissie 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

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

Gelet op het huidige raadsbesluit (punt 19) houdende aanduiding leden van de begrotingscommissie; 

Overwegende dat uit de leden van de begrotingscommissie een voorzitter moet worden aangeduid; 

Overwegende dat de voorzitter geen lid mag zijn van het college van burgemeester en schepenen; 

Gaat bij geheime stemming over tot aanduiding van de voorzitter van de begrotingscommissie; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van de stemming: 
Raadslid Christophe De Backere bekomt 13 ja-stemmen; 
Raadslid Lies Ceulemans bekomt 7 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

Raadslid Christophe De Backere wordt aangeduid als voorzitter van de begrotingscommissie. 

Artikel 2 

Het secretariaat van de begrotingscommissie zal worden verzorgd door Ann Cooremans. 

21. Samenstelling verkeerscommissie 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 41 houdende de bepalingen rond het 
oprichten van een gemeenteraadscommissie; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 19 juni 1989 (punt 21) houdende oprichting van een adviescommissie voor de 
verkeersveiligheid; 

Overwegende dat het opportuun is om een verkeerscommissie in te stellen die volgende taken toegewezen krijgt: 
• waakt over alle dossiers aangaande mobiliteit binnen de gemeente; 

 

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

Overwegende dat bij een nieuwe legislatuur een nieuwe commissie dient samengesteld te worden; 

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 het aangewezen is dat burgemeester Walter Horemans, die instaat voor het verkeersbeleid, 
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;  

Overwegende dat de mobiliteitsambtenaar Greet Inniger het secretariaat van de verkeerscommissie waarneemt; 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

De verkeerscommissie wordt samengesteld uit de burgemeester Walter Horemans (CD&V fractie) 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 een mobiliteitsambtenaar Greet Inniger. 

22. Aanduiding leden verkeerscommissie 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

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

Gelet op het huidige raadsbesluit (punt 21) houdende oprichting van de verkeerscommissie; 

Gelet op de akten van voordracht voor de zes zetelende fracties in de gemeenteraad; 

Overwegende dat de ingediende akten van voordracht ontvankelijk zijn; 

Gaat derhalve over tot de aanduiding van de leden van de verkeerscommissie; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

Volgende politieke mandatarissen worden aangeduid als leden van de verkeerscommissie: 

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

• Voor de N-VA-fractie: 
o Maria Vervloet; 
o Christophe De Backere; 

• Voor de SP.A-fractie: 
o Ronald Van Thienen; 

• Voor de Groen-fractie: 
o Leen Janssens; 

• Voor de SamBA-fractie: 
o Jozef Daems; 
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• Voor de Vlaams Belang-fractie: 
o Dirk Aras. 

Artikel 2 

Belanghebbenden en deskundigen kunnen steeds deel uitmaken van de verkeerscommissie. 

23. Aanduiding voorzitter verkeerscommissie 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

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

Gelet op het huidige raadsbesluit (punt 22) houdende aanduiding leden van de verkeerscommissie; 

Overwegende dat uit de leden van de verkeerscommissie een voorzitter moet worden aangeduid; 

Overwegende dat de voorzitter geen lid mag zijn van het college van burgemeester en schepenen; 

Gaat bij geheime stemming over tot aanduiding van de voorzitter van de verkeerscommissie; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van de stemming: 
Raadslid Suzy Put bekomt 13 ja-stemmen; 
Raadslid Ronald Van Thienen bekomt 7 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
 

BESLUIT 

Enig artikel 
 
Mevrouw Suzy Put wordt aangeduid als voorzitter van de verkeerscommissie. 
 
24. Samenstelling commissie openbare werken 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 41 houdende de bepalingen rond het 
oprichten van een gemeenteraadscommissie; 

Overwegende dat het opportuun is om een commissie openbare werken in te stellen die volgende taken 
toegewezen krijgt: 

• waakt over het beleid rond openbare werken binnen de gemeente; 
• geeft advies over de knelpunten in het openbaar domein; 
• legt contacten met belanghebbenden en zorgt voor een informatiestroom in twee richtingen; 
• detecteert opportuniteiten op vlak van openbare werken; 

 

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 het aangewezen is dat de schepen van openbare werken Jan Hendrickx (N-VA-fractie) 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 commissie openbare werken wordt samengesteld uit de leden van de gemeenteraad evenredig verdeeld over 
alle zetelende politieke fracties nl. 3 mandaten voor CD&V, 2 voor N-VA (incl. schepen openbare werken), 1 voor 
SP.A, 1 voor Groen, 1 voor SamBA, 1 voor Vlaams Belang. 

Het secretariaat wordt waargenomen door de afdeling ruimte. 

25. Aanduiding leden commissie openbare werken 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

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

Gelet op het huidige raadsbesluit (punt 24) houdende oprichting van de commissie openbare werken; 

Gelet op de akten van voordracht voor de zes zetelende fracties in de gemeenteraad; 

Overwegende dat het opportuun is dat de schepen van openbare werken Jan Hendrickx deel uitmaakt van de 
commissie; 

Overwegende dat de ingediende akten van voordracht ontvankelijk zijn; 

Gaat derhalve over tot de aanduiding van de leden van de commissie openbare werken; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

Volgende politieke mandatarissen worden aangeduid als leden van de openbare werken: 

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

• Voor de N-VA-fractie: 
o Maria Vervloet; 
o Christophe De Backere; 

• Voor de SP.A-fractie: 
o Rudolf Nuyens; 

• Voor de Groen-fractie: 
o Koen Kerremans; 

• Voor de SamBA-fractie: 
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o John Steurs; 
• Voor de Vlaams Belang-fractie: 

o Dirk Aras. 
Artikel 2 

De expert werken maakt als deskundige deel uit van de commissie openbare werken. 

26. Aanduiding voorzitter commissie openbare werken 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

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

Gelet op het huidige raadsbesluit (punt 25) houdende aanduiding leden van de commissie openbare werken; 

Overwegende dat uit de leden van de commissie openbare werken een voorzitter moet worden aangeduid; 

Overwegende dat de voorzitter geen lid mag zijn van het college van burgemeester en schepenen; 

Gaat bij geheime stemming over tot aanduiding van de voorzitter van de commissie openbare werken; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van de stemming: 
Raadslid Artur Issaev bekomt 13 ja-stemmen; 
Raadslid Ronald Van Thienen bekomt 7 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
 

BESLUIT 

Enig artikel 

De heer Artur Issaev wordt aangeduid als voorzitter van de commissie openbare werken. 

27. Samenstelling commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 41 houdende de bepalingen rond het 
oprichten van een gemeenteraadscommissie; 

Gelet op artikel 39 §1 van het gemeentedecreet dat stelt dat er minstens een gemeenteraadscommissie is die 
waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente; 

Overwegende dat het verplicht is om een commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in te stellen; 
 
Overwegende dat in de commissie steeds deskundigen en belanghebbenden zullen 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; 

Overwegende dat het aangewezen is dat de burgemeester Walter Horemans deel uitmaakt van deze commissie; 
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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 commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden wordt samengesteld uit de burgemeester Walter 
Horemans, uit het diensthoofd van Interne Zaken Nancy Roelands en de 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 administratief medewerker secretariaat Wendy Budts. 

28. Aanduiding leden commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

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

Gelet op het huidige raadsbesluit (punt 27) houdende oprichting van de commissie intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden; 

Gelet op de akten van voordracht voor de zes zetelende fracties in de gemeenteraad; 

Overwegende dat de ingediende akten van voordracht ontvankelijk zijn; 

Gaat derhalve over tot de aanduiding van de leden van de commissie intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

Volgende politieke mandatarissen worden aangeduid als leden van de commissie intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden: 

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

• Voor de N-VA-fractie: 
o Maria Vervloet; 
o Christophe De Backere; 

• Voor de SP.A-fractie: 
o Lies Ceulemans; 

• Voor de Groen-fractie: 
o Leen Janssens; 

• Voor de SamBA-fractie: 
o Jozef Daems; 
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• Voor de Vlaams Belang-fractie: 
o Dirk Aras. 

Artikel 2 

Het diensthoofd Interne Zaken maakt als deskundige deel uit van de commissie intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden. 

29. Aanduiding voorzitter commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

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

Gelet op het huidige raadsbesluit (punt 28) houdende aanduiding leden van de commissie intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden; 

Overwegende dat uit de leden van de commissie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden een voorzitter 
moet worden aangeduid; 

Overwegende dat de voorzitter geen lid mag zijn van het college van burgemeester en schepenen; 

Gaat bij geheime stemming over tot aanduiding van de voorzitter van de commissie intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van de stemming: 
Raadslid Suzy Put bekomt 13 ja-stemmen; 
Raadslid Leen Janssens bekomt 7 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
 

BESLUIT 

Enig artikel 

Mevrouw Suzy Put wordt aangeduid als voorzitter van de commissie intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden. 

30. CIPAL – aanwijzing en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente op 
de bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 22 maart 2013 
 
Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 42 en 43 inzake de 
bevoegdheid van de gemeenteraad; 

Gelet op de artikelen 19 tot en met 41 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in verband met de werking van 
de gemeenteraad; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houden 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 vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke 
algemene vergadering; 
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Gelet op artikel 35 van de statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL; 

Gelet op de bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL die plaatsvindt op 
vrijdag 22 maart 2013 om 10.30 uur op de zetel van CIPAL te 2440 Geel, Cipalstraat 1; 

Gelet op de oproepingsbrief van 14 januari 2013 met de agenda van de bijzondere algemene vergadering van de 
dienstverlenende vereniging CIPAL van 22 maart 2013 die volgende agendapunten bevat: 
 1.  Benoeming van de leden van de raad van bestuur 
 2.  Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van leden van de raad van bestuur met 

raadgevende stem en bepaling van de rangorde 
 3.  Benoeming van de leden van het adviescomité 
 4.  Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

Gelet op de toelichtende nota van de dienstverlenende vereniging CIPAL bij de agendapunten van de bijzondere 
algemene vergadering van 22 maart 2013; 

Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van de dienstverlenende CIPAL; 

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te weigeren; 

Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger en één of meer 
plaatsvervanger(s) mag aanduiden; 

Gaat over tot de geheime stemming van een gemeentelijk vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 
CIPAL; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Raadslid Eddy Verstappen bekomt 20 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 

Gaat over tot de geheime stemming van een plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger op de algemene 
vergadering van CIPAL; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Raadslid Jan Hendrickx bekomt 18 ja-stemmen; 
Raadslid Rita Deckers bekomt 1 ja-stem; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
Er wordt 1 ongeldige stem uitgebracht; 

BESLUIT 

Artikel 1 

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de bijzondere 
algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 22 maart 2013, zoals overgemaakt per 
aangetekend schrijven van 14 januari 2013, goedgekeurd. 

Artikel 2 

Als vertegenwoordiger van de gemeente voor de bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende 
vereniging CIPAL van 22 maart 2013 wordt aangewezen: de heer Eddy Verstappen (schepen), Kapellebaan 12 
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te Berlaar (gsm: 0478/293 778) met als plaatsvervanger: de heer Jan Hendrickx (schepen), Schuttershof 23 te 
Berlaar (gsm: 0476/808 705). 

Artikel 3 

Bovengenoemde vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de bijzondere algemene vergadering van de 
dienstverlenende vereniging CIPAL van 22 maart 2013 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of 
verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn 
genomen over de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging 
CIPAL van 22 maart 2013 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 

Artikel 4 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal 
onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de dienstverlenende vereniging CIPAL, Cipalstraat 1 te 
2440 Geel. 

31. CIPAL – Raad van Bestuur - voordracht van een kandidaat-bestuurder 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

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

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende Intergemeentelijke Samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen, betreffende de 
toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op artikel 15 van de statuten van CIPAL; 

Overwegende dat de leden van de Raad van Bestuur van CIPAL worden benoemd door de algemene 
vergadering op voordracht van de deelnemers; 

Overwegende dat de gemeente, overeenkomstig artikel 15 van de statuten van CIPAL, 1 kandidaat-bestuurder 
kan voordragen; 

Overwegende dat de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 22 maart 2013 de leden voor de Raad van Bestuur 
van CIPAL zal benoemen; 

Gelet op de onverenigbaarheden vermeldt in artikel 48 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking; 

Gaat over tot de geheime stemming tot voordracht van een kandidaat-bestuurder in de Raad van Bestuur van 
CIPAL; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
De heer Eddy Verstappen bekomt 20 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 

BESLUIT 
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Artikel 1 

De heer Eddy Verstappen wordt in zijn hoedanigheid van gemeenteraadslid, aan de Algemene Vergadering d.d. 
22 maart 2013, voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur van CIPAL. 

Artikel 2 

Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan CIPAL DV, Cipalstraat  te 2440 Geel. 

 
32. CIPAL – Adviescomité - voordracht van een kandidaat-bestuurder 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

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

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende Intergemeentelijke Samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen, betreffende de 
toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op artikel 25bis van de statuten van CIPAL; 

Overwegende dat de leden van het Adviescomité van CIPAL worden benoemd door de algemene vergadering op 
voordracht van de deelnemers; 

Overwegende dat de gemeente, overeenkomstig artikel 25bis van de statuten van CIPAL, 1 kandidaat-lid in het 
adviescomité kan voordragen; 

Overwegende dat de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 22 maart 2013 de leden voor het Adviescomité van 
CIPAL zal benoemen; 

Gelet op de onverenigbaarheden vermeldt in artikel 48 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking; 

Gaat over tot de geheime stemming tot voordracht van een kandidaat-bestuurder in het Adviescomité van CIPAL; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
De heer Willy Beullens bekomt 18 ja-stemmen; 
Mevrouw Rita Deckers bekomt 2 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 

BESLUIT 

Artikel 1 

De heer Willy Beullens wordt in zijn hoedanigheid van gemeenteraadslid, aan de Algemene Vergadering d.d. 22 
maart 2013, voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor het Adviescomité van CIPAL. 

Artikel 2 

Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan CIPAL DV, Cipalstraat  te 2440 Geel. 
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33. IGEMO – Algemene Vergadering d.d. 29 maart 2013 - kennisname van agendapunten 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

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

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

Gelet op de omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen, betreffende de 
toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Overwegende dat ingevolge artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking, de agenda van de Algemene Vergadering door de vennoten moet worden voorgelegd aan hun 
respectieve raden; 

Gelet op de agenda van de Algemene Vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO op 29 maart 
2013: 

1. Aanduiding stemopnemers 
2. Benoeming stemgerechtigde bestuurders van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van 

het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 
3. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen betreffende de aanduiding van kandidaat-leden met 

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

4. Vaststelling van de rangorde van de aangeduide kandidaat-leden met raadgevende stem voor de 
intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 

5. Benoeming van de leden van de adviescomités van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling 
van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 

6. Vaststelling van de vergoeding voor de leden van de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke 
vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 

7. Vaststelling van de vergoeding voor de leden van de adviescomités van de intergemeentelijke 
vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 

8. Volmacht aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 
9. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 29 maart 2013 van de 

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

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de Algemene Vergadering van 29 maart 2013 en verleent 
aan zijn afgevaardigde(n) het mandaat in te stemmen met de voorstellen van de Raad van Bestuur van de 
intergemeentelijke vereniging IGEMO met betrekking tot de agendapunten 6 en 7. 
 
Artikel 2 
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IGEMO. 
 



 45 

34. IGEMO –Algemene Vergadering d.d. 29 maart 2013- aanduiding van de afgevaardigde(n) 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

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

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen, betreffende de 
toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op artikel 36 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO; 

Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van de eerste afgevaardigde van de gemeente in de 
Algemene Vergadering van de intergemeentelijke IGEMO; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Raadslid Suzanne Put bekomt 19 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
Er wordt 1 ongeldige stem uitgebracht; 
 
Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van de tweede afgevaardigde van de gemeente in de 
Algemene Vergadering van de intergemeentelijke IGEMO; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Raadslid Artur Issaev bekomt 19 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
Er wordt 1 ongeldige stem uitgebracht; 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

Mevrouw Suzanne Put wordt aangeduid als eerste afgevaardigde in de Algemene Vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging IGEMO. Deze eerste afgevaardigde vertegenwoordigt het volledige 
stemmenaandeel (2.403) van de gemeente in de Algemene Vergadering van de intergemeentelijke vereniging 
IGEMO. 

Artikel 2 

De heer Artur Issaev wordt aangeduid als tweede afgevaardigde in de Algemene Vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging IGEMO. Deze tweede afgevaardigde vertegenwoordigt geen stemmenaandeel van 
de gemeente in de Algemene Vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO. Bij afwezigheid van de 
in artikel 1 van dit besluit aangeduide eerste afgevaardigde, verleent de gemeenteraad aan de tweede 
afgevaardigde het mandaat om het volledige stemmenaandeel (2.403) van de gemeente in de Algemene 
Vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO te vertegenwoordigen. 

Artikel 3 
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Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IGEMO. 

35. IGEMO – Raad van Bestuur - voordracht van een kandidaat-bestuurder 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

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

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende Intergemeentelijke Samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen, betreffende de 
toepassing van eht decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op artikel 18 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest 
Mechelen en omgeving (IGEMO); 

Overwegende dat de leden van de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van 
het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van 
de vennoten; 

Overwegende dat de gemeente, overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging 
voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO), 1 kandidaat-bestuurder moet voordragen; 

Overwegende dat de Algemene Vergadering d.d. 29 maart 2013 de leden voor de Raad van Bestuur van de 
intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) zal benoemen; 

Gelet op de onverenigbaarheden vermeldt in artikel 48 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking; 

Gaat over tot de geheime stemming tot voordracht van een kandidaat-bestuurder in de Raad van Bestuur van de 
intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO); 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Burgemeester Walter Horemans bekomt 20 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 

BESLUIT 

Artikel 1 

De heer Walter Horemans wordt in zijn hoedanigheid van gemeenteraadslid, aan de Algemene Vergadering d.d. 
29 maart 2013, voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke 
vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO). 

Artikel 2 

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

36. IGEMO – Raad van Bestuur - aanduiding van een lid met raadgevende stem 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
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Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief 
toezicht op de gemeenten; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende Intergemeentelijke Samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen, betreffende de 
toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Overwegende dat ingevolge artikel 52 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke 
Samenwerking, aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste vijf 
rechtstreeks door verschillende gemeenten aangeduide afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem; dat 
de statuten de criteria dienen te vermelden die bepalend zijn voor de wijze van aanduiding van deze 
afgevaardigden, die steeds raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan 
geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als 
voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; 

Overwegende dat de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen 
en omgeving (IGEMO) in artikel 21 de criteria bepalen die bepalend zijn voor de aanduiding van de 
afgevaardigden met raadgevende stem; 

Overwegende dat de gemeente het recht heeft één gemeenteraadslid aan te duiden, behorend tot de oppositie, 
als lid met raadgevende stem van de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling 
van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO); dat deze aanduiding wordt voorgelegd aan de Algemene 
Vergadering van 29 maart 2013; 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 21 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor 
ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO), indien het aantal gemeenten dat van dit recht 
gebruik maakt, méér dan drie bedraagt, de Algemene Vergadering van 29 maart 2013 akte neemt van de 
gemeenteraadsbeslissingen en de rangorde bepaalt van de aangeduide leden met raadgevende stem in 
afdalende volgorde op basis van statutair vastgestelde criteria; dat de eerste drie gerangschikte leden met 
raadgevende stem vanaf dat ogenblik deel uitmaken van de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke 
vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO); 

Gelet op het schrijven d.d. 17 december 2012 (ref. GUBRI1201209) van de intergemeentelijke vereniging voor 
ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO), waarin de gemeente op de hoogte wordt gesteld 
van de decretale en statutaire bepalingen terzake; 

Gaat over tot de aanduiding van een lid met raadgevende stem in de Raad van Bestuur van de 
intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO); 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Mevrouw Leen Janssens bekomt 17 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
Er worden 3 ongeldige stemmen uitgebracht; 
 
 

BESLUIT 
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Artikel 1 

Mevrouw Leen Janssens wordt aangeduid als lid met raadgevende stem van de Raad van Bestuur van de 
intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO). 

Artikel 2 

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

37. IGEMO – adviescomité STREEKBELEID - voordracht van een kandidaat lid 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

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

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen, betreffende de 
toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO, vastgesteld door de Algemene Vergadering 
op 2 juni 1973, zoals gewijzigd op 19 juni 1978, 26 mei 1981, 24 juni 1988, 3 mei 1991, 29 oktober 1993, 26 
maart 1999, 29 juni 2001, 21 juni 2002, 22 november 2002, 26 april 2003, 5 december 2003, 25 juni 2004, 22 juni 
2007 en 26 juni 2009; 

Gelet op het lidmaatschap van de gemeente van de intergemeentelijke vereniging IGEMO; 

Gelet op artikel 26 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO; 

Overwegende dat de leden van het adviescomité STREEKBELEID van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 
worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de deelnemers; 

Overwegende dat artikel 26.3 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO bepaalt dat 
uitsluitend gemeentelijke beleidsverantwoordelijken, lid van het college van burgemeester en schepenen, die 
bevoegd zijn voor ruimtelijke ordening en/of lokale economie, als stemgerechtigd lid deel kunnen uitmaken van 
het adviescomité STREEKBELEID; 

Overwegende dat de Algemene Vergadering d.d. 29 maart 2013 de voorgedragen leden voor het adviescomité 
STREEKBELEID van de intergemeentelijke vereniging IGEMO zal benoemen; 

Gaat over tot geheime stemming tot voordracht van een kandidaat-lid voor het adviescomité STREEKBELEID 
van de intergemeentelijke vereniging IGEMO; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
De heer Eddy Verstappen bekomt 20 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 

BESLUIT 

Artikel 1 
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De heer Eddy Verstappen wordt in zijn hoedanigheid van schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening, aan de 
Algemene Vergadering d.d. 29 maart 2013, voorgedragen als kandidaat-lid voor het adviescomité 
STREEKBELEID van de intergemeentelijke vereniging IGEMO. 

Artikel 2 

Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke verenging IGEMO. 

38. IGEMO – adviescomité MILIEU - voordracht van een kandidaat lid 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

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

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking; 

Gelet op de omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen, betreffende de 
toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO, vastgesteld door de Algemene Vergadering 
op 2 juni 1973, zoals gewijzigd op 19 juni 1978, 26 mei 1981, 24 juni 1988, 3 mei 1991, 29 oktober 1993, 26 
maart 1999, 29 juni 2001, 21 juni 2002, 22 november 2002, 26 april 2003, 5 december 2003, 25 juni 2004, 22 juni 
2007 en 26 juni 2009; 

Gelet op het lidmaatschap van de gemeente van de intergemeentelijke vereniging IGEMO; 

Gelet op artikel 26 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO; 

Overwegende dat de leden van het adviescomité MILIEU van de intergemeentelijke vereniging IGEMO worden 
benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de deelnemers; 

Overwegende dat artikel 26.2 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO bepaalt dat 
uitsluitend gemeentelijke beleidsverantwoordelijken, lid van het college van burgemeester en schepenen, die 
bevoegd zijn voor leefmilieu, als stemgerechtigd lid deel kunnen uitmaken van het adviescomité MILIEU; 

Overwegende dat de Algemene Vergadering d.d. 29 maart 2013 de voorgedragen leden voor het adviescomité 
MILIEU van de intergemeentelijke vereniging IGEMO zal benoemen; 

Gaat over tot geheime stemming tot voordracht van een kandidaat-lid voor het adviescomité MILIEU van de 
intergemeentelijke vereniging IGEMO; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Schepen Ingeborg Van Hoof bekomt 18 ja-stemmen; 
Raadslid Rita Deckers bekomt 1 ja-stem; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
Er wordt 1 ongeldige stem uitgebracht; 
 

BESLUIT 
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Artikel 1 

Mevrouw Ingeborg Van Hoof wordt in haar hoedanigheid van schepen, bevoegd voor leefmilieu, aan de 
Algemene Vergadering d.d. 29 maart 2013, voorgedragen als kandidaat-lid voor het adviescomité MILIEU van de 
intergemeentelijke vereniging IGEMO. 

Artikel 2 

Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke verenging IGEMO. 

39. IGEMO – interlokale vereniging “Wonen langs Dijle en Nete” - aanduiding afgevaardigde 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 20 januari 2009 (punt 8) houdende het sluiten van een overeenkomst aangaande 
de oprichting van de “Interlokale vereniging voor Wonen langs Dijle en Nete” tussen Igemo en de 
gemeentebesturen Berlaar, Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Putte en Lier; 
 
Gelet op het schrijven d.d. 17 december 2012 van IGEMO betreffende de voordracht van een beheerder; 
 
Overwegende dat de eerste vergadering reeds plaatsvindt op 20 februari 2013; 
 
Overwegende dat deze persoon de gemeente zal vertegenwoordigen tot herroeping van zijn mandaat en uiterlijk 
tot 31 december 2018; 
 
Overwegende dat de gemeente een effectief lid dient aan te duiden in het beheerscomité van de interlokale 
vereniging “Wonen langs Dijle en Nete”; 
 
Overwegende dat het opportuun is de schepen van wonen aan te stellen als effectief lid in het beheerscomité; 
 
Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een effectief lid in de interlokale vereniging “Wonen langs 
Dijle en Nete”; 
 
Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 
Gelet op de uitslag van deze stemming; 
Burgemeester Walter Horemans bekomt 20 ja-stemmen 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
 
 

BESLUIT 
 
Artikel 1 
Burgemeester Walter Horemans wordt voorgedragen als effectieve vertegenwoordiger van de gemeente Berlaar 
in de interlokale vereniging “Wonen langs Dijle en Nete”. 
 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing zal voor nuttig gevolg aan het IGEMO cvba, Schoutetstraat 2 te 2800 Mechelen, 
worden bezorgd. 
 
40. IGEMO – interlokale vereniging “Interne Dienst Preventie & Bescherming” - aanduiding afgevaardigde  
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het schrijven d.d. 17 december 2012 van IGEMO betreffende de voordracht van een beheerder 
gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie & Bescherming; 
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Overwegende dat de installatievergadering gepland is op 26 maart 2013; 
 
Overwegende dat de gemeente een effectief lid dient aan te duiden in het beheerscomité van de interlokale 
vereniging “Interne Dienst Preventie & Bescherming”; 
 
Overwegende dat deze persoon de gemeente zal vertegenwoordigen tot herroeping van zijn mandaat en uiterlijk 
tot 31 december 2018; 
 
Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een afgevaardigde van de interlokale vereniging “Interne 
Dienst Preventie & Bescherming”; 
 
Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 
Gelet op de uitslag van deze stemming; 
Schepen Eddy Verstappen bekomt 20 ja-stemmen 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
 
 

BESLUIT 
 
Artikel 1 
Schepen Eddy Verstappen wordt voorgedragen als lid in de interlokale vereniging “Interne Dienst Preventie & 
Bescherming”. 
 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing zal voor nuttig gevolg aan het IGEMO cvba, Schoutetstraat 2 te 2800 Mechelen, 
worden bezorgd. 
 
41. IGEMO – project “Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FGRE)” - aanduiding afgevaardigde 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 20 mei 2008 (punt 21) houdende het sluiten van een overeenkomst tussen de 
intercommunale IGEMO en de gemeente Berlaar betreffende het energiefonds (FRGE); 
 
Gelet op het schrijven d.d. 18 december 2012 van IGEMO betreffende de voordracht van een effectief en 
plaatsvervangend lid; 
 
Overwegende dat de gemeente een afgevaardigde dient aan te duiden in de algemene vergadering van het 
IGEMO; 
 
Overwegende dat deze persoon de gemeente zal vertegenwoordigen tot herroeping van zijn mandaat en uiterlijk 
tot 31 december 2018; 
 
Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een effectief lid in de projectgroep FGRE; 
 
Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 
Gelet op de uitslag van deze stemming; 
Schepen Ingeborg Van Hoof bekomt 18 ja-stemmen en 1 nee-stem; 
Raadslid Rita Deckers bekomt 1 ja-stem; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
 
Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een plaatsvervangend lid in de projectgroep FGRE; 
 
Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 
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Gelet op de uitslag van deze stemming; 
Schepen Nadine Boekaerts bekomt 20 ja-stemmen 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
 

BESLUIT 
 
Artikel 1 
Schepen Ingeborg Van Hoof wordt voorgedragen als effectieve vertegenwoordiger van de gemeente Berlaar in 
de FRGE (artikel 6 van de overeenkomst). 
 
Artikel 2 
Schepen Nadine Boekaerts wordt voorgedragen als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente 
Berlaar in de FRGE (artikel 6 van de overeenkomst). 

 
Artikel 3 
Een kopie van deze beslissing zal voor nuttig gevolg aan het OCMW Berlaar en IGEMO cvba, Schoutetstraat 2 te 
2800 Mechelen, worden bezorgd. 
 
42. IVAREM – algemene vergadering d.d. 29 maart 2013 - kennisname van de agendapunten 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

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

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking zoals gewijzigd op 9 januari 
2013; 

Gelet op de omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse Minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen, betreffende de 
toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking; 

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

Overwegende dat ingevolge artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke 
Samenwerking, de agenda van de algemene vergadering door de vennoten moet worden voorgelegd aan hun 
respectieve raden; 

Gelet op de agenda van de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM van 29 maart 
2013: 

1. Agenda stemopnemers 
2. Benoeming stemgerechtigde bestuurders van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam 

afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) 
3. Akteneming van de gemeenteraadbeslissingen betreffende de aanduiding van kandidaat-leden met 

raadgevende stem voor de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen 
(IVAREM) 

4. Vaststelling van de rangorde van de aangeduide kandidaat-leden met raadgevende stem voor de 
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM); 

5. Vaststelling van de vergoeding voor de leden van de raad van bestuur van de intergemeentelijke 
vereniging duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) [VVAV1300001]; 
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6. Aanduiding leden bestuurscomité maatschap MBS; 
7. Evaluatierapport bestuursperiode 2007 – 2012 [VVAV1300002]; 
8. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen; 
9. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 29 maart 2013 van de 

intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM); 
 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van 29 maart 2013 en verleent 
aan zijn afgevaardigde(n) het mandaat in te stemmen met het voorstel van de raad van bestuur van de 
intergemeentelijke vereniging IVAREM met betrekking tot agendapunt 5. 

Artikel 2 

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

43. IVAREM – algemene vergadering d.d. 29 maart 2013 - aanduiding van de afgevaardigde(n) met 
verdeling van het gemeentelijk stemmenaandeel 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

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

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking zoals gewijzigd op 9 januari 
2013; 

Gelet op de omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse Minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen, betreffende de 
toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking; 

Gelet op artikel 35 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IVAREM; 

Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van de eerste afgevaardigde van de gemeente in de 
Algemene Vergadering van de intergemeentelijke IVAREM; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Schepen Stefaan Lambrechts bekomt 19 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
Er wordt 1 ongeldige stem uitgebracht; 
 
Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van de tweede afgevaardigde van de gemeente in de 
Algemene Vergadering van de intergemeentelijke IVAREM; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Schepen Willy Beullens bekomt 18 ja-stemmen; 
Raadslid Rita Deckers bekomt 1 ja-stem; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
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Er wordt 1 ongeldige stem uitgebracht; 
BESLUIT 

Artikel 1 

Schepen Stefaan Lambrechts wordt aangeduid als eerste afgevaardigde in de algemene vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging IVAREM op 29 maart 2013. De eerste afgevaardigde vertegenwoordigt het 
volledige stemmenaandeel (2.364) van de gemeente in de algemene vergadering van de intergemeentelijke 
vereniging IVAREM. 

Artikel 2 

Schepen Willy Beullens wordt aangeduid als tweede afgevaardigde in de algemene vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging IVAREM op 29 maart 2013. De tweede afgevaardigde vertegenwoordigt geen 
stemmenaandeel van de gemeente in de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM. 
Bij afwezigheid van de in artikel 1 van dit besluit aangeduide eerste afgevaardigde, verleent de gemeenteraad 
aan de tweede afgevaardigde het mandaat om het volledige stemmenaandeel (2.364) van de gemeente in de 
algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM te vertegenwoordigen. 

Artikel 3 

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

44. IVAREM – Raad van Bestuur - voordracht van een kandidaat-bestuurder 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

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

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking zoals gewijzigd op 9 januari 
2013; 

Gelet op de omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse Minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen, betreffende de 
toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking; 

Gelet op artikel 18 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio 
Mechelen (IVAREM); 

Overwegende dat de leden van de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam 
afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) worden benoemd voor de algemene vergadering op voordracht van de 
vennoten; 

Overwegende dat de gemeente, overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging 
voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), 1 kandidaat bestuurder moet voordragen; 

Overwegende dat de algemene vergadering d.d. 29 maart 2013 de leden voor de raad van bestuur van de 
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) zal benoemen; 

Gelet op de onverenigbaarheden vermeld in artikel 48 van het decreet van 6 juni 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking; 
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Gaat bij geheime stemming over tot de voordracht van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van 
de intergemeentelijke IVAREM; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Schepen Ingeborg Van Hoof bekomt 18 ja-stemmen en 1 nee-stem; 
Raadslid Rita Deckers bekomt 1 ja-stem; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

Schepen Ingeborg Van Hoof wordt in zijn/haar hoedanigheid van gemeenteraadslid, aan de algemene 
vergadering d.d. 29 maart 2013, voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van de 
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM). 

Artikel 2 

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

45. IVAREM – Raad van Bestuur - aanduiding van een lid met raadgevende stem 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

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

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking zoals gewijzigd op 9 januari 
2013; 

Gelet op de omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse Minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen, betreffende de 
toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking; 

Overwegende dat ingevolge artikel 52 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke 
Samenwerking, aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste vijf 
rechtstreeks door verschillende gemeenten aangeduide afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem; dat 
de statuten de criteria dienen te vermelden die bepalend zijn voor de wijze van aanduiding van deze 
afgevaardigden, die steeds raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan 
geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als 
voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; 

Overwegende dat de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen 
(IVAREM) in artikel 21 de criteria die bepalend zijn voor de aanduiding van de afgevaardigden met raadgevende 
stem; 

Overwegende dat de gemeente het recht heeft één gemeenteraadslid aan te duiden, behorend tot de oppositie, 
als lid met raadgevende stem van de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam 
afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM); dat deze aanduiding wordt voorgelegd aan de algemene vergadering van 
29 maart 2013; 



 56 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 21 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor 
duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruikmaakt 
ten hoogste drie bedraagt, de algemene vergadering van 29 maart 2013 akte neemt van de 
gemeenteraadsbeslissingen, dat de aldus aangeduide leden met raadgevende stem vanaf dat ogenblik deel 
uitmaken van de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio 
Mechelen (IVAREM); 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 21 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor 
duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruikmaakt, 
méér dan drie bedraagt, de Algemene vergadering van 29 maart 2013 akte neemt van de 
gemeenteraadsbeslissingen en de rangorde bepaalt van de aangeduide leden met raadgevende stem in 
afdalende volgorde op basis van statutair vastgestelde criteria; dat de eerste drie gerangschikte leden met 
raadgevende stem vanaf dat ogenblik deel uitmaken van de raad van bestuur van de intergemeentelijke 
vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM); 

Gelet op de brief van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) van 
23-01-2013 (re. VUBRI1300064), waarin de gemeente op de hoogte wordt gesteld van de decretale en statutaire 
bepalingen terzake; 

Gaat bij geheime stemming over tot de voordracht van een kandidaat-lid met raadgevende stem van de raad van 
bestuur van de intergemeentelijke IVAREM; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Raadslid Koen Kerremans bekomt 20 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

Raadslid Koen Kerremans wordt aangeduid als lid met raadgevende stem van de raad van bestuur van de 
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM). 

Artikel 2 

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

46. IVAREM – bestuurscomité maatschap MBS – samenstelling 
 
Overwegende dat tussen IOK afvalbeheer en IVAREM in 2006 de maatschap MBS werd opgericht in functie van 
de gezamenlijke exploitatie van de installatie MBS 

Overwegende dat de leden van het bestuurscomité benoemd worden door de algemene vergadering van de 
vereniging die zij vertegenwoordigen 

Overwegende dat in artikel 8.1 van de maatschapsovereenkomst tussen IVAREM en IOK Afvalbeheer 
aangegeven wordt dat de Maatschap MBS wordt bestuurd door het bestuurscomité, paritair samengesteld ui 
maximum tien leden die elk één van de partijen (IOK Afvalbeheer en IVAREM) vertegenwoordigen; 

Overwegende dat de voorzitters van IOK Afvalbeheer en IVAREM van rechtswege deel uit maken van het 
bestuurscomité; 
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Overwegende dat IOK Afvalbeheer en IVAREM elk het recht hebben om maximaal vier leden van het 
bestuurscomité voor te dragen; 

Overwegende dat op het ogenblik de voorzitter van IVAREM, de ondervoorzitter van IVAREM, de deskundige 
van IVAREM, de algemeen directeur van IVAREM en de directiesecretaris deel uitmaken van het bestuurscomité; 

Overwegende dat de voorzitter en de ondervoorzitter pas kunnen worden aangeduid door de nieuwe raad van 
bestuur, die benoemd wordt door de algemene vergadering van 29 maart 2013; 

Overwegende dat de deskundige wordt aangeduid door de algemene vergadering van 28 juni 2013; 

Overwegende dat voor de volledigheid nog vermeld wordt dat naast deze maatschapsovereenkomst in 2006 ook 
een nv Patrimonium MBS werd opgericht, waarvan naast IOK Afvalbeheer en IVAREM sinds 2011 ook de private 
partner Remondis deel uitmaakt; 

Overwegende dat in dit kader ook de samenstelling van de raad van bestuur van de NV Patrimonium MBS zal 
worden voorgelegd aan de nieuwe raad van bestuur van IVAREM in functie van de formele aanduiding binnen de 
Algemene Vergadering van de NV Patrimonium MBS in het voorjaar 2013; 

Overwegende dat aan de algemene vergadering aldus wordt voorgesteld dat de voorzitter van IVAREM, de 
ondervoorzitter van IVAREM, de deskundige van IVAREM, de algemeen directeur en de directiesecretaris 
worden gemandateerd in het Bestuurscomité van de Maatschap MBS; 

 
BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad stemt in met het voorstel betreffende de samenstelling van het Bestuurscomité van de 
Maatschap MBS. 

Artikel 2 

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

47. Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) – aanduiding afgevaardigde 
 
Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005; 

Gelet op het schrijven d.d. 29 november 2012 van VVSG betreffende het aanduiden van een afgevaardigde; 

Overwegende dat de gemeente een afgevaardigde dient aan te duiden bij VVSG; 

Overwegende dat de eerste algemene vergadering plaatsvindt op 13 juni 2013 om 10 uur. 

Overwegende dat deze persoon de gemeente zal vertegenwoordigen tot herroeping van zijn mandaat en uiterlijk 
tot 31 december 2018; 
 
Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een afgevaardigde in VVSG; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Schepen Stefaan Lambrechts bekomt 20 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
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BESLUIT 

 
Artikel 1 
 
Schepen Stefaan Lambrechts die de volstrekte meerderheid der stemmen heeft behaald, wordt aangeduid als 
afgevaardigde van de gemeente Berlaar in VVSG tot herroeping van zijn mandaat en uiterlijk tot 31 december 
2018. 
 
Artikel 2 
 
Deze beslissing wordt voor nuttig gevolg toegestuurd aan VVSG, p/a Marc Suykens, Paviljoenstraat 9 te 1030 
Brussel. 
 

48. Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) – voordracht kandidaat-lid raad van bestuur 
 
Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005; 

Gelet op het schrijven d.d. 29 november 2012 van VVSG betreffende het voordragen van een kandidaat-lid voor 
de raad van bestuur; 

Overwegende dat de gemeente een voordracht KUNNEN doen tot het voordragen van een kandidaat-lid in de 
raad van bestuur van VVSG; 

Overwegende dat de eerste algemene vergadering waarop voordragen kandidaten kunnen benoemd worden 
plaatsvindt op 13 juni 2013 om 10 uur. 

Gaat bij geheime stemming over tot de voordracht van een kandidaat-lid bij de raad van bestuur van VVSG; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Burgemeester Walter Horemans bekomt 19 ja-stemmen; 
Schepen Jan Hendrickx bekomt 1 ja-stem; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
 

BESLUIT 
 

Artikel 1 
 
Burgemeester Walter Horemans die de volstrekte meerderheid der stemmen heeft behaald, wordt voorgedragen 
als kandidaat-lid voor de raad van bestuur bij VVSG. 
 
Artikel 2 
 
Deze beslissing wordt voor nuttig gevolg toegestuurd aan VVSG, p/a Marc Suykens, Paviljoenstraat 9 te 1030 
Brussel. 
 

49. De Lijn NV – aanduiding afgevaardigde in de algemene vergadering 
 
Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005; 

Gelet op het raadsbesluit tot deelname aan De Lijn NV; 
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Overwegende dat de gemeente een afgevaardigde in de algemene vergadering van De Lijn Nv dient aan te 
duiden; 

Overwegende dat deze persoon de gemeente een afgevaardigde in de algemene vergadering van De Lijn NV 
dient aan te duiden; 

Overwegende dat deze persoon de gemeente zal vertegenwoordigen tot herroeping van zijn mandaat en uiterlijk 
tot 31 december 2018; 

Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een afgevaardigde in de algemene vergadering van De 
Lijn NV: 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Schepen Jan Hendrickx bekomt 18 ja-stemmen en 1 nee-stem; 
Raadslid Rita Deckers bekomt 1 ja-stem; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

Schepen Jan Hendrickx die de volstrekte meerderheid der stemmen heeft behaald, wordt aangeduid als 
afgevaardigde in de algemene vergadering van De Lijn NV tot herroeping van zijn mandaat en uiterlijk tot 31 
december 2018. 

Artikel 2 

Dit besluit wordt voor nuttig gevolg toegezonden aan De Lijn NV, Motstraat 20 te 2800 Mechelen. 

50. Cvba Zonnige Kempen – aanduiding vertegenwoordiger in algemene vergadering en voordracht 
kandidaat-lid van de raad van bestuur 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het aandeelhouderschap van de gemeente Berlaar in de cvba Zonnige Kempen; 

Gelet op de statuten van deze sociale bouwmaatschappij, meer bepaald artikel 6 waarbij gesteld wordt dat elke 
aangesloten gemeente of OCMW dient vertegenwoordigd te zijn in de raad van bestuur, doch slechts door één 
vennoot; 

Overwegende dat de gemeente een afgevaardigde in de raad van bestuur en een vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van deze maatschappij dient aan te duiden; 

Overwegende dat deze persoon de gemeente zal vertegenwoordigen tot herroeping van zijn mandaat en uiterlijk 
tot 31 december 2018; 

Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een afgevaardigde in de raad van bestuur van de cvba 
Zonnige Kempen; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 
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Gelet op de uitslag van deze stemming; 
Burgemeester Walter Horemans bekomt 20 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 

Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een afgevaardigde in de algemene vergadering van de 
cvba Zonnige Kempen; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming; 
Schepen Nadine Boekaerts bekomt 20 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 

BESLUIT 

Artikel 1 

Burgemeester Walter Horemans, die de volstrekte meerderheid der stemmen heeft behaald, wordt aangeduid als 
afgevaardigde in de raad van bestuur van de cvba Zonnige Kempen tot herroeping van zijn mandaat en uiterlijk 
tot 31 december 2018. 

Artikel 2 

Schepen Nadine Boekaerts, die de volstrekte meerderheid der stemmen heeft behaald, wordt aangeduid als 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de cvba Zonnige Kempen tot herroeping van zijn mandaat en 
uiterlijk tot 31 december 2018. 

Artikel 3 

Deze beslissing wordt voor nuttig gevolg aan de cvba Zonnige Kempen, Grote Markt 39 te 2260 Westerlo 
toegezonden. 

51. Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten (OVSG) - aanduiding afgevaardigde 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 17 juni 1991 tot toetreding van het gemeentebestuur bij het OVSG; 

Gelet op het schrijven d.d. 10 januari 2013 van OVSG betreffende afgevaardigde algemene vergadering; 

Overwegende dat de gemeente een afgevaardigde dient aan te duiden in de algemene vergadering van het 
OVSG; 

Overwegende dat deze persoon de gemeente tot 31 december 2018 rechtsgeldig zal vertegenwoordigen; 

Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een afgevaardigde in de algemene vergadering van het 
OVSG; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Schepen Jan Hendrickx bekomt 18 ja-stemmen en 1 nee-stem; 
Raadslid Rita Deckers bekomt 1 ja-stem; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 



 61 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Schepen Jan Hendrickx, die de volstrekte meerderheid der stemmen heeft behaald, wordt aangeduid als 
afgevaardigde in de algemene vergadering van het OVSG tot 31 december 2018. 

Artikel 2 

Deze beslissing wordt voor nuttig gevolg aan het OVSG, Ravensteingalerij 3 bus 7 te 1000 Brussel toegezonden. 

52. Gemeentelijke basisschool – beheerscomité van de scholengemeenschap “Scholen aan de Nete” - 
aanduiding vertegenwoordigers 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 26 april 2011 (punt 15) houdende verlenging van de huidige 
scholengemeenschap voor de periode 2011-2014 en goedkeuring overeenkomst interlokale vereniging “Scholen 
aan de Nete”; 

Gelet op artikel 4 § 2 van de overeenkomst waarbij vermeld wordt dat door elke gemeenteraad een effectief lid 
van het schepencollege afgevaardigd wordt, voor het beheerscomité, alsmede een vervangend lid met hetzelfde 
mandaat ingeval van afwezigheid van het effectief lid; 

Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een effectief lid in het beheerscomité van de interlokale 
vereniging Scholengemeenschap “Scholen aan de Nete”; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Schepen Jan Hendrickx bekomt 18  ja-stemmen en 1 nee-stem; 
Raadslid Rita Deckers bekomt 1 ja-stem; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
 
Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een vervangend lid in het beheerscomité van de 
interlokale vereniging Scholengemeenschap “Scholen aan de Nete”; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Burgemeester Walter Horemans bekomt 20 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

Schepen Jan Hendrickx wordt aangeduid als effectief lid van het beheerscomité van de interlokale vereniging 
Scholengemeenschap “Scholen aan de Nete”. 

Artikel 2 

Burgemeester Walter Horemans wordt aangeduid als plaatsvervangend lid van het beheerscomité van de 
interlokale vereniging Scholengemeenschap “Scholen aan de Nete”. 
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Artikel 3 

Deze beslissing wordt voor nuttig gevolg toegestuurd aan Scholengemeenschap “Scholen aan de Nete”, 
Strepestraat 21 te 2235 Hulshout. 

53. De Kringwinkel Zuiderkempen - aanduiding afgevaardigde 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 20 juni 2000 (punt 18) houdende ontwerp van overeenkomst tussen de gemeente 
Berlaar en het kringloopcentrum “Krinkel De Kringloopwinkel” (VZW Milieu en Werk) m.b.t. de inzameling van 
textielafval in het kader van optie 5 van het gemeentelijk milieuconvenant 2000-2001; 

Gelet op het schrijven d.d. 16 januari 2013 van De Kringwinkel Zuiderkempen betreffende aanduiding 
afgevaardigde voor de algemene vergadering; 

Overwegende dat de gemeente een afgevaardigde dient aan te duiden in de algemene vergadering van De 
Kringwinkel Zuiderkempen”; 

Overwegende dat deze persoon de gemeente zal vertegenwoordigen tot herroeping van zijn mandaat en uiterlijk 
tot 31 december 2018; 

Gaat bij geheime stemming over tot aanduiding van een afgevaardigde in de algemene vergadering van “De 
Kringwinkel Zuiderkempen”; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Schepen Ingeborg Van Hoof bekomt 18 ja-stemmen en 1 nee-stem; 
Raadslid Rita Deckers bekomt 1 ja-stem; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

Schepen Ingeborg Van Hoof die de volstrekte meerderheid der stemmen heeft behaald, wordt aangeduid als 
afgevaardigde in de algemene vergadering van De Kringwinkel Zuiderkempen tot herroeping van zijn mandaat en 
uiterlijk tot 31 december 2018. 

Artikel 2 

Deze beslissing wordt voor nuttig gevolg aan De Kringwinkel Zuiderkempen, Noordstraat 25/1 te 2220 Heist-op-
den-Berg toegezonden. 

54. Aanduiding afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde bij het Regionaal Landschap 
Rivierenland (langs Nete, Dijle, Zenne en Rupel) en eventueel kandidaatstelling voor Raad van 
Bestuur/Dagelijks Bestuur 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 17 juni 2008 houdende toetreding tot het Regionaal Landschap Nete-Dijle-Rupel 
met goedkeuring van de doelstellingen, ontwerpstatuten en financiële inbreng; 
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Gelet op het schrijven d.d. 11 januari 2013 van Regionaal Landschap Rivierenland langs Nete, Dijle, Zenne en 
Rupel betreffende afvaardiging van gemeente Berlaar en eventueel kandidaatstelling voor Raad van Bestuur; 

Overwegende dat de gemeente een afgevaardigde en een plaatsvervangend afgevaardigde dient aan te duiden 
in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Rivierenland langs Nete, Dijle, Zenne en Rupel; 

Overwegende dat de gemeente eveneens een kandidaatstelling wil doen voor de Raad van Bestuur/Dagelijks 
Bestuur; 

Overwegende dat deze persoon de gemeente zal vertegenwoordigen tot herroeping van zijn mandaat en uiterlijk 
tot 31 december 2018; 

Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een afgevaardigde in de algemene vergadering van het 
Regionaal Landschap Rivierenland langs Nete, Dijle, Zenne en Rupel; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Schepen Willy Beullens bekomt 17 ja-stemmen; 
Schepen Ingeborg Van Hoof bekomt 1 ja-stem; 
Raadslid Rita Deckers bekomt 1 ja-stem; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
Er wordt 1 ongeldige stem uitgebracht; 
 
Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene 
vergadering van het Regionaal Landschap Rivierenland langs Nete, Dijle, Zenne en Rupel; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Burgemeester Walter Horemans bekomt 19 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
Er wordt 1 ongeldige stem uitgebracht; 
 
Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een kandidaat voor de Raad van Bestuur van het 
Regionaal Landschap Rivierenland langs Nete, Dijle, Zenne en Rupel; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Schepen Ingeborg Van Hoof bekomt 18 ja-stemmen en 1 nee-stem; 
Raadslid Rita Deckers bekomt 1 ja-stem; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

Schepen Willy Beullens, die de volstrekte meerderheid der stemmen heeft behaald, wordt aangeduid als 
afgevaardigde in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Rivierenland langs Nete, Dijle, Zenne 
en Rupel tot herroeping van zijn mandaat en uiterlijk tot 31 december 2018. 

Artikel 2 
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Burgemeester Walter Horemans, die de volstrekte meerderheid der stemmen heeft behaald, wordt aangeduid als 
plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Rivierenland langs 
Nete, Dijle, Zenne en Rupel tot herroeping van zijn mandaat en uiterlijk tot 31 december 2018. 

Artikel 3 

Schepen Ingeborg Van Hoof, die de volstrekte meerderheid der stemmen heeft behaald, stelt zich kandidaat voor 
de Raad van Bestuur van het Regionaal Landschap Rivierenland langs Nete, Dijle, Zenne en Rupel tot 
herroeping van zijn mandaat en uiterlijk tot 31 december 2018. 

Artikel 3 

Deze beslissing wordt voor nuttig gevolg aan het Regionaal Landschap Rivierenland langs Nete, Dijle, Zenne en 
Rupel, Vrijbroekpark, Hombeeksesteenweg 264 te 2800 Mechelen toegezonden. 

 
55. IOK – beheerscomité IVMK – aanduiding afgevaardigde 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 22 mei 2012 (punt 22) tot toetreding van het gemeentebestuur bij IOK; 

Gelet op het schrijven d.d. 28 januari 2013 van IOK betreffende aanduiding afgevaardigde; 

Overwegende dat de gemeente een afgevaardigde dient aan te duiden onder de raadsleden, die tevens de 
functie van burgemeester of schepen van leefmilieu uitoefent; 

Overwegende dat deze persoon de gemeente zal vertegenwoordigen tot herroeping van zijn mandaat en uiterlijk 
tot 31 december 2018; 
 
Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een afgevaardigde in IOK; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming; 
Schepen Ingeborg Van Hoof bekomt 18 ja-stemmen en 1 nee-stem; 
Schepen Jan Hendrickx bekomt 1 ja-stem; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 

BESLUIT 

Artikel 1 

Mevrouw Ingeborg Van Hoof, schepen van leefmilieu, die de volstrekte meerderheid der stemmen heeft behaald, 
wordt aangeduid als afgevaardigde in IOK tot herroeping van zijn mandaat en uiterlijk tot 31 december 2018. 

Artikel 2 

Deze beslissing wordt voor nuttig gevolg toegezonden aan IOK, Antwerpseweg 1 te 2440 Geel. 

56. LOGO Mechelen – aanduiding afgevaardigde 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 of de OCMW wet van 8 juli 1976 en het OCMW decreet van 18 
december 2008; 
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Gelet op de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, betreffende de verenigingen zonder 
winstoogmerk; 

Gelet op het preventiedecreet van 21 november 2003; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 januari 2009 betreffende de Logo’s; 

Gelet op het decreet Lokaal sociaal beleid van 19 maart 2004, gewijzigd door het decreet van 4 juli 2012, en de 
omzendbrief betreffende dit decreet van minister Vandeurzen dd. 16/11/2012; 

Gelet op het schrijven van Logo Mechelen van donderdag 15 november 2011 gericht aan het college van 
burgemeester en schepenen en de OCMW-raad betreffende de vraag naar een afvaardiging naar Logo Mechelen 
vzw voor de periode 2013 – 2018; 

Gelet op de statuten van Logo Mechelen vzw (art. 7) waarin staat vermeld dat lidmaatschap voor de 
gemeentebesturen en OCMW’s o.m. betekent: 

- het aanstellen van een afvaardiging naar de vzw Logo Mechelen, zijnde een afgevaardigde vanuit het 
gemeentebestuur en een afgevaardigde vanuit het OCMW, die bepaald wordt in overleg tussen het 
gemeentebestuur, het OCMW en het bestaande lokale gezondheids-en/of welzijnsoverleg; 

- het aanstellen van een ambtenaar die de gezondheidswerking kan opvolgen en die kan worden 
afgevaardigd als toegetreden lid van de vereniging; 

 
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Berlaar en Logo Mechelen vzw die afgesloten 
werd voor de periode van 1 juni 2012 tot en met 30 juni 2013; 
 
Gelet op de nauwe samenwerking tussen de gemeente Berlaar en Logo Mechelen vzw; 

Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een afgevaardigde bij Logo Mechelen vzw; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Schepen Ingeborg Van Hoof bekomt 18 ja-stemmen en 1 nee-stem; 
Raadslid Rita Deckers bekomt 1 ja-stem; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad aanvaardt de statuten en engageert zich opnieuw tot lidmaatschap van Logo Mechelen vzw. 

Artikel 2 

De gemeenteraad vaardigt schepen Ingeborg Van Hoof af als stemgerechtigd lid van de Algemene Vergadering 
van Logo Mechelen, in samenspraak met het OCMW. 

Artikel 3 



 66 

De gemeenteraad en OCMW-raad gaan akkoord om een gemeentelijk ambtenaar af te vaardigen als niet 
stemgerechtigd lid van Logo Mechelen vanuit het gemeentebestuur/OCMW Berlaar. 

Artikel 4 

Deze beslissing wordt voor nuttig gevolg toegezonden aan LOGO Mechelen. 

57. Toerisme Provincie Antwerpen vzw (TPA) - aanduiding afgevaardigde in de algemene vergadering 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het raadsbesluit tot deelname aan de Toerisme Provincie Antwerpen vzw; 

Gelet op de statuten van Toerisme Provincie Antwerpen vzw goedgekeurd in de algemene vergadering d.d. 19 
mei 2010; 

Gelet op het elektronisch bericht d.d. 18 januari 2013 van Toerisme Provincie Antwerpen vzw betreffende 
aanduiding gemeentelijke afgevaardigde voor de algemene vergadering; 

Overwegende dat de gemeente een afgevaardigde dient aan te duiden in de algemene vergadering van 
Toerisme Provincie Antwerpen vzw; 

Overwegende dat deze persoon de gemeente zal vertegenwoordigen tot herroeping van zijn mandaat en uiterlijk 
tot 31 december 2018; 

Gaat bij geheime stemming over tot aanduiding van een afgevaardigde in de algemene vergadering van 
Toerisme Provincie Antwerpen; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Schepen Ingeborg Van Hoof bekomt 18 ja-stemmen en 1 nee-stem; 
Raadslid Rita Deckers bekomt 1 ja-stem; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

Schepen Ingeborg Van Hoof die de volstrekte meerderheid der stemmen heeft behaald, wordt aangeduid als 
afgevaardigde in de algemene vergadering van Toerisme Provincie Antwerpen vzw tot herroeping van zijn 
mandaat en uiterlijk tot 31 december 2018. 

Artikel 2 

Deze beslissing wordt voor nuttig gevolg aan Toerisme Provincie Antwerpen vzw, Koningin Elisabethlei 16 te 
2018 Antwerpen toegezonden. 

58. Kempens Karakter (erfgoedcel) - aanduiding afgevaardigde voor de Raad van Bestuur 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 19 oktober 2008 tot toetreding tot de erfgoedcel Kempens Karakter; 
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Gelet op het elektronisch bericht d.d. 6 december 2012 van de heer Jeroen Janssens van Kempens Karakter 
betreffende aanduiding van afgevaardigden voor de gemeente; 

Overwegende dat de gemeente een stemgerechtigd lid en een adviserend lid met telkens een plaatsvervanger 
dient aan te duiden voor de erfgoedcel Kempens Karakter; 

  

Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een stemgerechtigd lid voor de Raad van Bestuur bij 
Kempens Karakter; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Schepen Ingeborg Van Hoof bekomt 18 ja-stemmen en 1 nee-stem; 
Raadslid Rita Deckers bekomt 1 ja-stem; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
 
Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een plaatsvervangend stemgerechtigd lid voor de Raad 
van Bestuur bij Kempens Karakter; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Burgemeester Walter Horemans bekomt 20 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
 
Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een adviserend lid (oppositie) voor de Raad van Bestuur 
bij Kempens Karakter; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Ronald Van Thienen bekomt 18 ja-stemmen; 
Dirk Aras bekomt 1 ja-stem; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
Er wordt 1 ongeldige stem uitgebracht; 
 

Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een plaatsvervangend adviserend lid (oppositie) voor de 
Raad van Bestuur bij Kempens Karakter; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Jef Daems bekomt 20 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
 

BESLUIT 

Artikel 1 
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Schepen Ingeborg Van Hoof, die de volstrekte meerderheid der stemmen heeft behaald, wordt aangeduid als 
stemgerechtigd lid bij de Raad van Bestuur van de erfgoedcel Kempens Karakter tot herroeping van zijn mandaat 
en uiterlijk tot 31 december 2018. 

Artikel 2 

Burgemeester Walter Horemans, die de volstrekte meerderheid der stemmen heeft behaald, wordt aangeduid als 
plaatsvervangend stemgerechtigd lid bij de Raad van Bestuur van de erfgoedcel Kempens Karakter tot 
herroeping van zijn mandaat en uiterlijk tot 31 december 2018. 

Artikel 3 

De heer Ronald Van Thienen, die de volstrekte meerderheid der stemmen heeft behaald, wordt aangeduid als 
adviserend lid bij de Raad van Bestuur van de erfgoedcel Kempens Karakter tot herroeping van zijn mandaat en 
uiterlijk tot 31 december 2018. 

Artikel 4 

De heer Jef Daems, die de volstrekte meerderheid der stemmen heeft behaald, wordt aangeduid als 
plaatsvervangend adviserend lid bij de Raad van Bestuur van de erfgoedcel Kempens Karakter tot herroeping 
van zijn mandaat en uiterlijk tot 31 december 2018. 

Artikel 5 

Deze beslissing wordt voor nuttig gevolg aan het Erfgoedcel Kempens Karakter, Fundatiehuis, Begijnhof 27 te 
2200 Herentals toegezonden. 

59. Aanduiding afvaardiging Interlokale Vereniging Sportregio Dijle-Nete 
 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 19 juni 2007(punt 22) houdende wijziging overeenkomst Interlokale Vereniging 
Sportregio Dijle-Nete; 
 
Overwegende dat de gemeente Berlaar één afgevaardigde en één plaatsvervangende afgevaardigde kan 
aanstellen om deel uit te maken van het beheerscomité van deze Interlokale Vereniging; 
 
Gaat over tot de geheime stemming tot aanduiding van een afgevaardigde van de gemeente Berlaar in het 
beheerscomité; 
 
Gelet op het resultaat van deze stemming; 
 
Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Schepen Eddy Verstappen bekomt 20 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
 
Gaat over tot de geheime stemming tot aanduiding van een plaatsvervangend afgevaardigde van de gemeente 
Berlaar in het beheerscomité; 
 
Gelet op het resultaat van deze stemming; 
 
Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 
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Schepen Jan Hendrickx bekomt 18 ja-stemmen en 1 nee-stem 
Raadslid Rita Deckers bekomt 1 ja-stem; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
 
 

BESLUIT 
 

Artikel 1 
Schepen Eddy Verstappen, die de volstrekte meerderheid der stemmen heeft behaald, wordt aangeduid als 
afgevaardigde van het beheerscomité van de Interlokale Vereniging “Sportregio Dijle-Nete”. 

 
Artikel 2 
Schepen Jan Hendrickx, die de volstrekte meerderheid der stemmen heeft behaald, wordt aangeduid als 
plaatsvervangend afgevaardigde van het beheerscomité van de Interlokale Vereniging “Sportregio Dijle-Nete”. 
 

60. Aanduiding afgevaardigde in de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding NV in 
vereffening 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Overwegende dat de gemeente een afgevaardigde in de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding nv 
in vereffening dient aan te duiden; 

Overwegende dat deze persoon de gemeente zal vertegenwoordigen tot herroeping van zijn mandaat en uiterlijk 
tot 31 december 2018; 

Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een afgevaardigde in de algemene vergadering van de 
Gemeentelijke Holding NV in vereffening; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Schepen Stefaan Lambrechts bekomt 20 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

Schepen Stefaan Lambrechts, die de volstrekte meerderheid der stemmen heeft behaald, wordt aangeduid als 
afgevaardigde in de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding NV in vereffening tot herroeping van 
zijn mandaat en uiterlijk tot 31 december 2018. 

Artikel 2 

Deze beslissing wordt voor nuttig gevolg aan de Gemeentelijke Holding NV in vereffening, Sint-Annadreef 68 B te 
1020 BRUSSEL toegezonden. 

61. Resoc – aanduiding afgevaardigde 
 
Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005; 

Gelet op het schrijven d.d. 22 november 2012 van Resoc betreffende het aanduiden van een afgevaardigde; 
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Overwegende dat de gemeente een afgevaardigde dient aan te duiden in Resoc; 

Overwegende dat deze persoon de gemeente zal vertegenwoordigen tot herroeping van zijn mandaat en uiterlijk 
tot 31 december 2018; 

Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een afgevaardigde in Resoc; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Schepen Willy Beullens bekomt 18 ja-stemmen; 
Raadslid Rita Deckers bekomt 1 ja-stem; 
Er worden 2 blanco-stemmen uitgebracht; 
 

BESLUIT 
 

Koen Kerremans vraagt of de gemeente al eerder een vertegenwoordiging had in Resoc. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dat niet het geval was. Het is een vorm van regionaal overleg die 
alleen maar aan belang zal winnen en die we op deze manier op de voet kunnen volgen. 

 
Artikel 1 
 
Schepen Willy Beullens die de volstrekte meerderheid der stemmen heeft behaald, wordt aangeduid als 
afgevaardigde van de gemeente Berlaar in Resoc tot herroeping van zijn mandaat en uiterlijk tot 31 december 
2018. 
 
Artikel 2 
 
Deze beslissing wordt voor nuttig gevolg toegestuurd aan Resoc, Jan Pieter de Nayerlaan 5 te 2860 Sint-
Katelijne-Waver. 
 

BIJKOMENDE PUNTEN 
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN VOLGENDE PUNTEN OP DE 
AGENDA GEPLAATST DOOR: 
 
Raadsleden Koen Kerremans en Leen Janssens: 
 
 
63.I. Inschrijvingsprocedure kinderopvang ROEFELS  
 
Om je kind in te schrijven bij kinderopvang Roefels moet je tijd hebben. De wachttijd beloopt anderhalf uur. Voor 
elke vakantieperiode worden voor elk kind opnieuw dezelfde gegevens manueel ingebracht terwijl de ouders 
wachten. Nochtans blijven voor de meeste kinderen de opgevraagde gegevens steeds dezelfde. Ook zijn steeds 
twee medewerkers aanwezig waarvan iemand niets anders doet dan de ingevulde formulieren uit de printer halen 
zodat ouders kunnen nakijken en tekenen.  
We zijn ervan overtuigd dat deze manier van werken efficiënter en sneller kan. Het zou ouders én personeel veel 
tijd kunnen besparen. Kan het bestuur actie ondernemen om deze procedure te laten herbekijken zodat deze nog 
voor het paasverlof kan verbeterd worden? 
 
Schepen van jeugd Willy Beullens antwoordt dat de inschrijvingen voor de kleine vakanties steeds een week voor 
de betreffende vakantie op zaterdagvoormiddag van 9.30 uur tot 12 uur gebeuren. Voor de inschrijvingen voor de 
krokusvakantie dit jaar stonden er om 9 uur al een 10-tal ouders te wachten, ruim een half uur voor de 
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inschrijvingen van start gingen dus. Het briefje waarvan sprake is het foldertje met het weekprogramma. Hierop 
moeten de ouders aanduiden wanneer hun kinderen opvang nodig hebben (voormiddagen en/of namiddagen) en 
eventuele uitstappen die de kinderen mogen meemaken. Deze zaken moeten ter plaatse worden betaald en dat 
vraagt een korte verwerkingstijd. Aan het foldertje wordt een volgnummer bevestigd, zodat ieder op zijn beurt kan 
worden bediend. Het is niet zo dat alle kind- en gezinsgegevens telkens opnieuw moeten worden ingeput. We 
werken met een software pakket Reynaert en alle gegevens zitten daarin, wanneer het om bestaande klanten 
gaat. Nieuwe klanten moeten uiteraard wel volledig geregistreerd worden. Wat er wel ingegeven moet worden, 
zijn de dagen waarop opvang nodig is en de uitstappen, zo’n 14-tal gegevens die op de fiche van het kind 
moeten worden aangepast. Hiervan wordt een bevestiging geprint, zodat de ouders meteen weten of er opvang 
voorhanden is of niet. Daarnaast is er uiteraard ook nog de betaling voor uitstappen die geregeld moet worden. 
Eén medewerker geeft de inschrijving in in de PC (aanvinken opvangmomenten), een andere medewerker 
handelt de rest van de administratie af (volgnummers, inschrijving + betaling uitstap, afdruk bevestigingsbrief 
halen van printer). Het is dus niet zo dat de tweede medewerker enkel aanwezig is om een papier uit de printer te 
halen; het werken met twee is noodzakelijk om de inschrijving juist vlot te laten verlopen. Voor de kleine 
vakanties werken we op die manier, omdat we rekening moeten houden met de plaatsen die er zijn en de ouders 
zo meteen weten of er opvang voor hun kinderen is. Indien we zouden wachten tot maandag om alles te 
verwerken, wordt de tijd voor ouders om eventueel naar alternatieven te zoeken erg kort. Om alles nog vlotter te 
laten verlopen, is er in de vorige legislatuur reeds een aanbesteding gebeurd om een bijkomende licentie voor de 
gebruikte software aan te kopen. Eerstdaags wordt die licentie geïnstalleerd, maar we moeten nog uitwerken hoe 
we dit in de praktijk het efficiëntst kunnen aanpakken. Er is immers maar één kassaregistratie. Misschien kunnen 
we een opsplitsing maken tussen kinderen die uitstappen doen en kinderen die geen uitstappen doen. Voor de 
grote vakanties werkt het iets anders. De inschrijvingen gebeuren dan een maand op voorhand en worden de 
week erna verwerkt. Indien er dan problemen zijn, worden de ouders gecontacteerd en hebben ze nog meer tijd 
om een andere oplossing te zoeken. 
 
Koen Kerremans vraagt of de betaling in twee snelheden verloopt. Een deel is ter plaatse te betalen en een deel 
verloopt via factuur? 
 
Schepen Willy Beullens antwoordt dat dat niet het geval is. De vakanties worden ter plaatse afgerekend. 
 
Koen Kerremans wil weten waarom we vasthouden aan het principe van ter plaatse betalen. 
 
Schepen Willy Beullens zegt dat de administratieve kost anders te hoog wordt. Er zijn tijdens de vakanties heel 
wat kinderen in de opvang die tijdens het schooljaar niet komen en geen reguliere klant zijn. 
 
Leen Janssens suggereert om de vaste klanten dan via factuur te laten betalen. 
 
Schepen Willy Beullens repliceert dat dit de zaak niet zal oplossen. Vakanties en voor- en naschoolse opvang 
werken helemaal anders. Het belangrijkste is dat ouders onmiddellijk weten of er opvang is of niet. De wachttijd 
moet gerelativeerd worden; het gaat maximaal om een uur tot anderhalf uur in ruil voor zekerheid over opvang. 
Maar we werken zeker verder aan onze efficiëntie. 
 
 
63.II. Sneeuwruimen 
 
 We wensen de medewerkers van de technische dienst van de gemeente te bedanken voor de grote inspanning 
die geleverd werd bij het ruimen van de eerste sneeuw, ook op de fietspaden. Vooral wat betreft de fietspaden 
zijn we er een flink stuk op vooruit gegaan.  
Op deze ingeslagen weg moeten we verder en kunnen we nog verbeteren. Er bleven immers voor voetgangers 
en fietsers nog gevaarlijke plekken. Enkele voorbeelden:  
• Fietspad Dorpsstraat  
• Begin en einde fietspaden en de oversteek van kruispunten  
• De spooroverwegen  
• De landelijke wegen waar veel fietsers passeren  
• Voetpaden  
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We kregen van een aantal mensen te horen dat de eerste dagen minder gestrooid en geveegd werd. Klopt deze 
indruk? Kunnen we zicht krijgen op de inspanningen? Waren er problemen met materiaal?  
Verder vragen we antwoord op volgende vragen:  
1. Werkt de kleine sneeuwruimer naar behoren? Hier en daar hadden we de indruk dat er stukken onberijdbaar 
bleven nadat men er gepasseerd was.  
2. Worden er in onze gemeente voertuigen omgebouwd voor winterwerk? Er bestaan voorbeelden uit andere 
gemeenten. Indien dit nog niet gebeurt, kan dit dan ook bij ons bekeken worden? Zo kan de capaciteit verhogen 
en bijgevolg het resultaat verbeteren, bovendien aan een redelijke kostprijs.  
3. Waarom heeft het bestuur nog geen overeenkomsten gesloten met onze land- en tuinbouwers? Deze vraag 
refereert naar een oude vraag van groen om deze mensen in het kalme winterseizoen te betrekken bij het ruimen 
van sneeuw. Ondertussen gingen meerdere gemeenten ons voor, tot grote tevredenheid van alle betrokkenen. 
Wat is het standpunt van het college voor de volgende jaren?  
4. Op verbazend veel plaatsen werden de stoepen niet geruimd door de bewoners. GroenBerlaar is voorstander 
om preventief te werken rond dit onderwerp. Daarom vroegen we in het verleden al om, eventueel via de 
wijkagenten, preventief actie te ondernemen en bij overtreding op een redelijke manier mensen aan te zetten om 
in de toekomst wel te ruimen. Wat is de huidige houding van het bestuur? Welke concrete maatregelen zullen er 
eventueel volgend jaar genomen worden?  
 
Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat de bedankingen intussen overgemaakt zijn aan de werklieden. Er zijn ook 
verschillende burgers die heel tevreden waren over het ruimen van de sneeuw. Wij zullen zeker op de ingeslagen 
weg verdergaan en we hebben trouwens de verschillende interventies ook zelf geëvalueerd. En er is altijd ruimte 
voor verbetering. Er wordt prioriteit gegeven aan een vlot woon–, werk– en schoolverkeer voor zowel fietsers als 
auto’s met als uitgangspunt de invalswegen. Tijdens de nacht wordt er prioriteit gegeven aan het strooien en 
wordt er maar een beperkt aantal manuren besteed om scholen en openbare gebouwen sneeuw- en ijzelvrij te 
maken. Overdag worden er meer mensen ingezet om de opgesomde pijnpunten te verhelpen. Spooroverwegen 
worden niet gestrooid wegens mogelijke storing van de spoorwegsignalisatie. 
 
Leen Janssens merkt hierbij op dat het niet gaat om strooien, maar om ruimen, wat ook op de spooroverwegen 
mogelijk moet zijn. 
 
Schepen Jan Hendrickx vervolgt als antwoord op de eerste vraag:  
Onze kleine tractor wordt 90% ingezet voor fietspaden, vooral rond de dorpskern en op fietspaden die 
onbereikbaar zijn voor de grote tractor met borstel. Deze kleine tractor kan uitgerust worden met borstel of 
schaaf, achteraan met zoutstrooier. De borstel is ideaal bij lichte sneeuwval of net na de sneeuwval. Als de 
sneeuw nog niet bevroren is, kan er 95% geruimd worden. Als er dan met de zoutstrooier nog eens over wordt 
gegaan, zorgt dit ervoor dat het wegdek voor lange tijd gevrijwaard blijft van ijsvorming. Bij oneffenheden in het 
fietspad wordt dit soms bemoeilijkt en wordt er aan kwaliteit ingeboet. Ook is er een verschil als het fietspad langs 
open vlakten loopt, waar wind en kou vrij spel hebben. Dan vriest het sneller aan en heeft de borstel het moeilijk. 
De schaaf wordt ingezet bij zware sneeuwval. De fietspaden worden ook vaak besmeurd door auto’s die van 
opritten komen. Deze kleine tractor is een zeer nuttige investering. 
 
Als antwoord op vraag 2: 
De klepelmaaier van de grote tractor wordt vervangen door een sneeuwborstel en achteraan wordt een 
zoutstrooier gemonteerd. Dat is gebeurd op 24 oktober vorig jaar. Bij hevige sneeuwval kan de grote schaaf 
vooraan bevestigd worden. De kleine tractor heeft zoals in vorig punt aangehaald een borstel of schaaf en 
zoutstrooier. Daarnaast is er de grote vrachtwagen met grote zoutstrooier en de kleine vrachtwagen met kleine 
zoutstrooier. Dat hebben wij qua materiaal om de sneeuw te bestrijden. 
 
Als antwoord op vraag 3: 
Volgens ingewonnen informatie lijkt dat overbodig, aangezien we de grote tractor kunnen voorzien van borstel 
en/of schaaf. Maar dit zal verder worden onderzocht, vooral qua mogelijkheden wanneer er bijvoorbeeld extreme 
sneeuwval is of bij een panne van 1 van de zoutstrooiers. 
 
Als antwoord op vraag 4: 
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Dit is mij persoonlijk niet zo erg opgevallen, uitgezonderd op Heikant (N10). Daar hebben de mensen grote 
moeite om hun voetpad ijsvrij te maken. Er wordt door het gewest veel te laat gestrooid op voet- en fietspaden en 
momenteel zijn er veel open plaatsen waar niemand het voetpad ruimt, bijvoorbeeld recht tegenover de kerk. Dit 
zal zeker ook op verschillende plaatsen in het centrum van Berlaar zijn, waar er open plaatsen of niet-bewoonde 
huizen zijn. Tegen volgende winter kunnen we onze inwoners via de gemeentelijke infokanalen zoals Den Balder 
en op de digitale infoborden erop attent maken dat de stoepen geveegd moeten worden. En misschien kunnen 
we inderdaad aan de politie vragen om briefjes te bussen waar dit duidelijk niet gebeurt. Afrondend kan nog 
meegegeven worden dat er 362 manuren zijn gepresteerd op het vlak van sneeuwbestrijding en dat er 131 ton 
zout werd gestrooid. 
 
Ronald Van Thienen merkt nog op dat er toch opdracht was gegeven om het sportcomplex Doelvelden mee te 
nemen. Dit is echter niet gebeurd, wat resulteerde in een spekgladde, levensgevaarlijke ondergrond. Hopelijk kan 
hiermee in de toekomst rekening worden gehouden. 
 
Burgemeester Walter Horemans belooft dit. 
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN VOLGENDE PUNTEN OP DE 
AGENDA GEPLAATST DOOR: 
 
Door raadsleden Lies Ceulemans, Ronny Van Thienen en Rudy Nuyens: 
 
63.III. Stand van zaken jeugdhuis – jeugdraad 
 
Uit welingelichte bron vernemen we dat het jeugdhuis geen gebruik meer maakt 
van zaal Kwarto. Wat is hiervan de reden? 
Is er een andere ruimte waarvan ze kunnen gebruik maken? 
(“als er geen infrastructuur beschikbaar is zoeken we naar een alternatief”? ) 
In het jeugdwerkbeleidsplan lezen we: 
“De jeugdraad is een uitstekend communicatiemiddel. Is dat zo? 
Openingsuren jeugddienst? 
(ondanks verzoek nog steeds niet aangepast. Woensdagnamiddag!) 
Hoeveel jeugdraden waren er in 2012? 
(website up to date houden?) 
De jeugddienst is moeilijk bereikbaar. 
Als er mensen buiten de uren telefoneren; worden die dan toch 
doorverbonden? (en verder geholpen?) 
 
Schepen van jeugd Willy Beullens antwoordt dat het jeugdhuis geen gebruik meer maakt van de zaal Kwarto, 
omdat de werking ervan door de Paranoid Dancers o.l.v. Vincent Thijs gestopt is. Er is dus geen lokaal nodig, 
omdat er geen werking is. De gemeente heeft altijd voor een alternatief gezorgd als er geen lokaal voorhanden 
was. Op dit moment stelt zich dus de vraag of er een andere ruimte nodig is. We moeten eerst aftoetsen binnen 
de jeugdraad wat de mogelijkheden voor de toekomst zijn. Maar als er geen werking is, hoeft er misschien ook 
geen jeugdhuis meer te zijn. Dit moet eerst goed besproken worden. Maar als er geen engagement vanuit de 
jongeren is, dan wordt het een moeilijke zaak. De jeugdraad is inderdaad een uitstekend communicatiemiddel in 
die zin dat er veel informatie binnenkomt bij de jeugddienst in de gemeente die verspreid en gedeeld kan worden 
via de jeugdraad. Daar is ook ruimte voor debat en discussie. Veel betere communicatie kan je niet voeren op dat 
niveau. Er zijn vorig jaar drie jeugdraden geweest; alleen die van september is geannuleerd wegens het 
overlijden van de moeder van Nancy Cloos. De verslagen staan intussen wel degelijk op de website. De 
openingsuren van de jeugddienst zullen aangepast worden. Het college heeft beslist om het gemeentehuis te 
openen op woensdagnamiddag vanaf september. Maar het is niet zo dat de dienst niet verzekerd is wanneer één 
van de collega’s afwezig is. In het gebouw van de jeugddienst zit ook de sportconsulent en wanneer Nancy Cloos 
niet aanwezig is, is er een derde persoon die de dienst waarneemt. Hetzelfde geldt voor de telefoon. Zelfs 
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wanneer er niemand in het gebouw van de jeugddienst zou zijn, schakelt de telefoon door naar de medewerkers 
aan het onthaal, zodat je steeds zo goed mogelijk verder geholpen wordt. 

Koen Kerremans gaat verder op het begrip jeugdwerking – jeugdhuiswerking. Groen! heeft reeds in de 
begrotingscommissie opgemerkt dat de gemeente weliswaar 6.000 euro heeft toegekend aan het jeugdhuis, 
maar dat er toch gevaren schuilen in dergelijke samenwerking, aangezien dit geen enkel engagement vanuit de 
gemeente inhoudt. Dat dit geen goede piste is, wordt nu jammer genoeg bevestigd. De verwachtingen die we 
gecreëerd hebben bij onze jongeren, kunnen we nu helemaal niet meer waarmaken. Jeugdwerking mag niet 
afhankelijk zijn van een organisatie buiten ons bestuur. We hebben een engagement en zijn verplicht om zo snel 
mogelijk de continuering van het jeugdhuis waar te maken. Het is geen goed idee om hier te zeggen dat we er 
eerst over willen vergaderen en afwachten. In de buurgemeenten loopt dit al jaren wel goed mits engagement 
van de gemeente. In Berlaar is dit duidelijk geen prioriteit. Onze jeugd wordt op dit vlak stiefmoederlijk behandeld. 

Schepen Willy Beullens is voor een jeugdhuis, zelfs 100%, maar het moet ook kunnen lukken. 75% tot 80% van 
de jeugd is geen vragende partij. 

Koen Kerremans weerlegt dit. Ooit heeft het jeugdhuis in Berlaar stampvol gezeten. 

Schepen Willy Beullens haalt aan dat hij vorig jaar zelf bij een activiteit van het jeugdhuis aanwezig is geweest. 
Er was toen zelfs een heuse act voorzien, maar er waren amper 18 mensen aanwezig. We moeten toch kritisch 
durven nadenken over een dergelijke besteding van gemeenschapsmiddelen. Indien we dit allemaal zelf zouden 
organiseren, zou het misschien wel lukken. Maar is dat de bedoeling? 

Koen Kerremans zegt dat we hierin een leercurve te gaan hebben. Er moet geëvalueerd worden waarom 
bepaalde activiteiten geen succes waren. Hieruit moeten lessen getrokken worden. En daar is de rol van de 
gemeente cruciaal in. 

Schepen Willy Beullens beweert dat ook de jongeren moeten leren. 

Koen Kerremans vindt dat de gemeente de jeugd moet steunen. Hij vraagt zich trouwens af waar al het geld 
naartoe is dat ooit in het jeugdhuis aanwezig was. 

Schepen Willy Beullens antwoordt dat de Paranoid Dancers subsidies kregen die ze vrij mochten benutten voor 
het jeugdhuis. We moeten nu naar de toekomst kijken en evalueren hoe we een jeugdhuis op poten krijgen en 
het ook in gang kunnen houden. Dat is uiteraard afhankelijk van het kostenplaatje. 

Koen Kerremans weerlegt dit. Het hoeft niet noodzakelijk veel geld te kosten. Het gaat om creativiteit, synergieën 
creëren, … 

Schepen Willy Beullens heeft het rekensommetje gemaakt. Het zou ongeveer 10.000 euro per maand kosten om 
een jeugdhuis open te houden. Deze prijs is gebaseerd op een lokaal en een halftijdse functie. 

Koen Kerremans zegt dat het toch om een gedeelde functie zou kunnen gaan, eventueel samen met Nijlen. 

Schepen Willy Beullens beaamt dit, maar houdt vol dat er ook engagement van de jeugd nodig is. De gemeente 
heeft steeds voldoende steun geboden. 

Burgemeester Walter Horemans rondt de discussie af en belooft dit zeker te agenderen in de jeugdraad. 
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De vergadering wordt gesloten om 22.05 uur. 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 

_____________________________ 
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