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OPENBARE ZITTING 
 
1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 16 april 2013 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 16 april 2013 wordt het verslag met eenparigheid 
van stemmen goedgekeurd. 
 
2. Wijziging formatie gemeentepersoneel - organogram 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 16 december 2008 (punt 14) houdende goedkeuring nieuwe rechtspositieregeling 
voor het gemeentepersoneel en latere wijzigingen; 
 
Gelet op artikel 104 §1, 3° van bovenvernoemde rechtspositieregeling, waarbij de mogelijkheid voorzien wordt 
om personeelsleden in contractueel verband in dienst te nemen om aanvullende of specifieke opdrachten te 
vervullen; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 24 oktober 1995 houdende vaststelling van de nieuwe personeelsformatie, en 
latere wijzigingen; 
 
Organisatorische wijzigingen en wijziging functiebenamingen 
Overwegende dat het omwille van de verschuiving van de inhoud van sommige taakinvullingen (n.a.v. 
reorganisatie en opmaak nieuwe functiebeschrijvingen) aangewezen is om enkele organisatorische wijzigingen 
en wijzigingen van functiebenamingen door te voeren; 
 
Extra voltijds statutair personeelslid: expert werken 
Overwegende dat het in de praktijk nodig is gebleken om expertise te voorzien op de dienst ruimte, ter 
ondersteuning van het afdelingshoofd; 
 
Opwaardering 3 gemeentearbeiders naar 3 technisch assistenten 
Overwegende dat er op de technische uitvoerende dienst nood is aan 3 personeelsleden in het D-niveau 
(technisch assistent) om bepaalde expertises uit te voeren (groen/wegen/gebouwen) en dat het hierbij 
aangewezen is om 3 functies van gemeentearbeider niveau E op te waarderen naar niveau D; 
 
Extra voltijds contractueel personeelslid: diensthoofd vrije tijd 
Overwegende dat het in de praktijk, en wegens aankomende opname van speelpleinwerking in de gemeentelijke 
werking, aangewezen is om een coördinerende betrekking van voltijds diensthoofd vrije tijd te voorzien op de 
dienst jeugd, cultuur, toerisme en sport (wordt: dienst vrije tijd); 
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Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor in budget 2013 voorzien werden; 
 
Overwegende dat de kredieten voor de meerkost van de opwaardering van 3 gemeentearbeiders naar 3 
technisch assistenten zullen voorzien worden in budgetwijziging dienstjaar 2013; 
 
Overwegende dat deze wijzigingen de financiële draagkracht van de gemeente niet in het gedrang brengen; 
 
Gelet op het advies van het managementteam d.d. 27 maart 2013 dienaangaande; 
 
Gelet op de notulen van het bijzonder onderhandelingscomité in zitting van 22 april 2013; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Jef Daems vraagt waar het kantoor van de nieuwe vrijetijdsconsulent zal zijn. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de personeelsleden ‘vrije tijd’ met z’n drieën op Markt 4 zullen 
zitten. Er zal daar orde op zaken worden gesteld om dit mogelijk te maken. Ze moeten ook voor elkaar kunnen 
inspringen wanneer nodig, inclusief bereikbaar zijn op woensdagnamiddag. 
 
Jef Daems peilt naar de functie van expert werken. 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat het om een nieuwe functie gaat. Het gaat om iemand die zich 
specifiek met openbare werken zal bezighouden, lastenboeken opstelt en nakijkt. Met de uitdagingen die de 
gemeente zich gesteld heeft in het vooruitzicht is er nood aan iemand die de coördinatie van openbare werken op 
zich kan nemen. 
 
Jef Daems wil weten of de expert werken onder het afdelingshoofd Ruimte ressorteert. 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. 
 
Dirk Aras merkt op dat er in het organogram weinig ‘geel’ voorkomt (statutaire functies). Hij vraagt naar het 
verschil tussen diensthoofd RO en afdelingshoofd Ruimte. 
 
Burgemeester Walter Horemans verklaart dat het diensthoofd RO in de toekomst zal worden ingevuld door de 
milieuambtenaar. 
 
Dirk Aras uit zijn bezorgdheid over het feit dat er in de milieuraad toch regelmatig het signaal wordt gegeven dat 
de milieuambtenaar overbelast is. Hij vreest dat de cumulatie van functies tot problemen zal leiden. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de milieuambtenaar zich in eerste instantie met milieu zal 
bezighouden, maar dat we hoe langer hoe meer evolueren naar een geïntegreerde aanpak van milieu, 
stedenbouw en ruimtelijke ordening. 
 
Schepen Eddy Verstappen voegt toe dat de omgevingsvergunning normaliter vanaf 1 januari 2014 in voege gaat. 
 
Dirk Aras wil nog weten of ruimtelijke ordening en technisch uitvoerende dienst allebei ressorteren onder 
hetzelfde afdelingshoofd. 
 
Burgemeester Walter Horemans beaamt dit. 
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Artikel 1 
De formatie van het gemeentepersoneel van de gemeente Berlaar wordt als volgt aangepast: 

• 1 extra voltijds statutair personeelslid: expert werken niveau Av 
• De functie van afdelingshoofd Ruimte wordt omgezet van een statutaire naar een contractuele functie 
• 1 extra voltijds contractueel personeelslid: diensthoofd vrije tijd niveau Bv 
• 3 betrekkingen van voltijds geco gemeentearbeider niveau Ev worden opgewaardeerd naar 3 

betrekkingen van voltijds geco technisch assistent niveau Dv 
 

Artikel 2 
De volgende functiebenamingen worden gewijzigd: 

• De diensthoofden ruimte en interne zaken/welzijnszaken + de stafmedewerker worden afdelingshoofd 
van respectievelijk de domeinen ruimte, mens en organisatie 

• De milieuambtenaar wordt diensthoofd RO, met toevoeging van aanduiding milieuambtenaar 
• De werkleider wordt diensthoofd TUD (technische uitvoerende dienst) en de assistent-werkleider wordt 

assistent TUD  
• De technisch medewerker wordt assistent werken 
• De ambtenaar RO-mobiliteit wordt deskundige RO 
• De bibliothecaris, coördinator buitenschoolse kinderopvang en de administratief medewerker die leiding 

geeft aan de schoonmakers worden “diensthoofd” (van hun respectievelijke afdeling); 
 
Organisatorisch worden volgende wijzigingen doorgevoerd: 

• Domein mens 
o Het vroegere diensthoofd interne zaken / welzijnszaken wordt afdelingshoofd van het volledige 

domein mens, waardoor de dienst burgerzaken ook onder leiding van dit afdelingshoofd komt 
te staan.  

o De dienst jeugd/cultuur/toerisme/sport wordt de dienst vrije tijd, waarvan het diensthoofd vrije 
tijd aan de leiding komt te staan 

o Ter info wordt het terbeschikkinggesteld personeelslid voor de uitreiking van de elektronische 
identiteitskaarten aan de dienst burgerzaken toegevoegd. Zij staat onder de functionele leiding 
van het diensthoofd burgerzaken. De juridische werkgever is echter de FOD Binnenlandse 
Zaken. 
 

• Domein organisatie 
o De onderdelen van de huidige dienst interne zaken komen onder leiding te staan van de 

stafmedewerker, met uitzondering van de dienst secretariaat (+ onderwijs), die rechtstreeks 
onder de leiding van de gemeentesecretaris komt. 

o Ter info wordt toegevoegd dat de directeur van de gemeenteschool onder de functionele leiding 
staat van de gemeentesecretaris. De inrichtende macht is de gemeente Berlaar, maar zij wordt 
volledig gesubsidieerd door het Ministerie Van Onderwijs  

o De diensten faciliteiten/aankoop/economaat en onderhoud gebouwen worden 1 dienst: 
faciliteiten 
 

• Domein ruimte 
o Het diensthoofd RO komt aan de leiding te staan van 1 administratief medewerker, de 

gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en de deskundige RO 
o De assistent TUD wordt als assistent van het diensthoofd TUD aangeduid. Hij zal de 

leidinggevende taken van het hoofd TUD uitvoeren bij diens afwezigheid 
o De expert werken wordt als assistent van het afdelingshoofd (ruimte) aangeduid. Hij is 

leidinggevende van de assistent werken, en zal de leidinggevende taken van het 
afdelingshoofd (ruimte) uitvoeren bij diens afwezigheid 

 
Artikel 3 
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Het aangepaste organogram wordt goedgekeurd. 
 
3. Wijziging rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van de gemeente Berlaar 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 16 december 2008 houdende goedkeuring nieuwe rechtspositieregeling voor het 
gemeentepersoneel, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 23 november 2012 tot wijziging van het 
rechtspositieregelingsbesluit; 
 
Gelet op het raadsbesluit van heden (punt 2) houdende wijziging formatie gemeentepersoneel – organogram 
waarbij enkele functies van benaming gewijzigd werden; 
 
Gelet op het feit dat uit de praktijk blijkt dat er enkele wijzigingen aan de rechtspositieregeling van de gemeente 
Berlaar noodzakelijk zijn om de goede werking van de uitvoering ervan te verzekeren; 
 
Gelet op de bijgevoegde gewijzigde versie van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel met 
bijlagen; 
 
Gelet op het advies van het managementteam d.d. 27 maart 2013 dienaangaande; 
 
Gelet op de notulen van het bijzonder onderhandelingscomité in zitting van 22 april 2013; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van de gemeente Berlaar wordt aangepast volgens de 
herwerkte versie, met aanduiding van de wijzigingen, in bijlage. 
 
Artikel 2 
Deze beslissing wordt voor nuttig gevolg aan de gouverneur en de Vlaamse regering toegezonden. 
 
4. Wijziging arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van arbeidsreglementen, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel, met bijlagen goedgekeurd door de gemeenteraad in 
zitting van 17 februari 2004 (punt 3) en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 16 december 2008 (punt 14) houdende goedkeuring nieuwe rechtspositieregeling 
voor het gemeentepersoneel, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het raadsbesluit van heden (punt 3) houdende wijziging rechtspositieregeling voor het 
gemeentepersoneel van de gemeente Berlaar; 
 
Overwegende dat sommige bepalingen van het arbeidsreglement nog aan bovenvermelde rechtspositieregeling 
dienen aangepast te worden; 
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Overwegende dat sommige bepalingen van het arbeidsreglement dienen geactualiseerd en/of verduidelijkt te 
worden; 
 
Overwegende dat de bevolkingsbevraging van 2012 heeft aangewezen dat de openingsuren van het 
gemeentehuis dienen aangepast te worden, en dat naar aanleiding hiervan de uurroosters van het administratief 
personeel dienen aangepast te worden; 
 
Overwegende dat, na afloop van een stemming bij het personeel van de TUD, gebleken is dat zij voorstander zijn 
van een uurrooster met gelijke dagen van 7,6 uur (3,8 in de voormiddag en 3,8 in de namiddag); 
 
Overwegende dat het voor sommige personeelsgroepen ((assistent)-diensthoofd TUD, bibliotheek- en 
schoonmaakpersoneel) mogelijk is om hen ook, rekening houdende met de noden van de dienst, in een 
glijtijdsysteem in te schakelen; 
 
Overwegende dat voor het wijzigen van het arbeidsreglement de onderhandelings- en overlegprocedures gelden 
bedoeld in de wet van 19 december 1974; 
 
Gelet op de bijgevoegde gewijzigde versie van het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel met bijlagen; 
 
Gelet op het advies van het managementteam d.d. 27 maart 2013 dienaangaande; 
 
Gelet op de notulen van het bijzonder onderhandelingscomité in zitting van 22 april 2013; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
Het herwerkte arbeidsreglement zoals vermeld in de bijlage wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2 
Een afschrift van dit arbeidsreglement wordt toegezonden aan de Sociale Inspectie en de Weddecentrale van de 
NV Schaubroeck. 
 
5. Aanstelling waarnemend secretaris bij gewettigde afwezigheid van de gemeentesecretaris 
 
Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald art. 81; 

Overwegende dat de gemeenteraad personeelsleden dient aan te duiden als erkende waarnemers die, in geval 
van wettige afwezigheid, door de gemeentesecretaris kunnen aangesteld worden om te voorzien in zijn 
vervanging, voor een periode van maximaal zestig dagen en dat deze maatregel voor eenzelfde afwezigheid 
maximaal eenmaal verlengd kan worden; 

Gelet op de beslissing van heden (punt 2) houdende de nieuwe formatie; 

Overwegende dat hierdoor het raadsbesluit d.d. 16 maart 2010 (punt 9) houdende aanstelling plaatsvervangers 
bij gewettigde afwezigheid van de gemeentesecretaris dient aangepast te worden; 

Op voorstel van college van burgemeester en schepenen; 

Na beraadslaging; 
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BESLUIT EENPARIG 

Jef Daems wil weten wat hierin is gewijzigd tegenover vroeger. 

Burgemeester Walter Horemans legt uit dat het alleen gaat om de gewijzigde functiebenamingen die voortvloeien 
uit de formatiewijziging en het nieuwe organogram. 

Artikel 1 

De raadsbeslissing d.d. 16 maart 2010 (punt 9) wordt opgeheven. 

Artikel 2 

De volgende personeelsleden worden aangeduid als mogelijke waarnemers bij gewettigde afwezigheid van de 
gemeentesecretaris: 
1. Stafmedewerker 
2. Afdelingshoofd Mens 
3. Afdelingshoofd Ruimte 
4. Diensthoofd RO / milieuambtenaar 
 
6. Akteneming ontslag van Stefaan Lambrechts als politieraadslid 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 2 januari 2013 (punt 8) houdende de verkiezing van de leden van de politieraad 
waarbij de heer Stefaan Lambrechts wordt verkozen tot effectief lid van de politieraad met als opvolger mevrouw 
Suzy Put; 

Gelet op de ontslagbrief d.d. 9 april 2013 van de heer Stefaan Lambrechts als politieraadslid; 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

Akteert het ontslag als politieraadslid aangeboden door de heer Stefaan Lambrechts. 

7. Politieraad – kennisname nieuwe voordracht van de kandidaat en kandidaat-opvolger 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 2 januari 2013 (punt 8), houdende verkiezing van de leden van de politieraad; 

Gelet op het raadsbesluit van heden (punt 6) houdende akteneming van het ontslag van de heer Stefaan 
Lambrechts als politieraadslid; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 2 januari 2013 (punt 8) waaruit blijkt dat de kandidaat-opvolger van de heer 
Stefaan Lambrechts zijnde Suzy Put reeds zetelt in de politieraad als effectief lid; 

Gelet op de voordrachtsakte ingediend d.d. 8 mei 2013 overeenkomstig overeenkomstig de artikelen 2, 4 en 5 
van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden 
van de politieraad; 

Overwegende dat, respectievelijk, deze akte de hierna vermelde kandidaten voordragen en ondertekend zijn door 
de volgende verkozenen van de gemeenteraad: 
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effectief lid opvolger voordragende verkozenen van de 
gemeenteraad 

ISSAEV Artur VERTOMMEN Silvain HOREMANS Walter 
VAN HOOF Ingeborg 
HENDRICKX Jan 
VERSTAPPEN Eddy 
LAMBRECHTS Stefaan 
BEULLENS Willy 
BOEKAERTS Nadine 
ISSAEV Artur 
PAUWELS Pegie 
DECKERS Rita 
VERTOMMEN Silvain 

 

Stelt bijgevolg dat de heer Artur Issaev als effectief lid en Silvain Vertommen als opvolger verkozen is; 

Stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn door de verkozen kandidaat-effectief lid en van de 
opvolger van de kandidaat-effectief lid; 

Dit proces-verbaal zal overeenkomstig artikel 18bis van de wet van 7 december 1998 en artikel 15 van het 
koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de 
politieraad in dubbel exemplaar naar de deputatie worden verzonden. 

8. Gemeentelijke BegeleidingsCommissie (GBC)- vaststellen samenstelling 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42 en 43; 

Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, artikel 26/1 en 26/2, ingevoegd bij het 
decreet van 10 februari 2012, (hierna ‘het Decreet’ te noemen); 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende de 
organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid,  artikel 2tot en met 12, 
(hierna ‘het Besluit’ te noemen); 

Overwegende dat artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat elke gemeente een Gemeentelijke 
Begeleidingscommissie (afgekort ‘GBC’) zal oprichten en ook de minimale samenstelling van de GBC vastlegt. 

Overwegende dat artikel 2 tot en met 5 van het Besluit nadere regels bevat omtrent de aanwijzing van de vaste, de 
variabele en adviserende leden. 

Overwegende dat het overeenkomstig artikel 5 van het Besluit aan de gemeente toekomt adviserende leden van de 
GBC aan te wijzen;  

Overwegende dat artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat de gemeenteraad in het kader van participatie kan 
beslissen de vergaderingen van de GBC open te stellen voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk 
middenveld en de bevolking; 

Overwegende dat het volgens artikel 26/2 van het Decreet in sommige gevallen zinvol en noodzakelijk kan zijn de 
werkzaamheden van de GBC of deelaspecten ervan te bundelen op bovengemeentelijk vlak. Deze beslissing komt 
volgens artikel 9, §1, tweede lid van het besluit toe aan het College van Burgemeester en Schepenen; 

Na hierover beraadslaagd te hebben, 
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BESLUIT 

Burgemeester Walter Horemans voegt toe dat er voorafgaand aan de bijeenkomst van de begeleidingscommissie 
een commissie openbare werken zal worden gepland. 

Koen Kerremans informeert of deze begeleidingscommissie in de plaats komt van de vroegere ambtelijke 
werkgroep die vergaderde over mobiliteitsproblemen. 

Schepen Eddy Verstappen licht toe dat er vroeger een PAC bestond, maar dan ook op gemeentelijk vlak. Deze 
begeleidingscommissie is de voortzetting van dit initiatief. 

Artikel 1 

Er wordt eenparig beslist een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC op te richten als multidisciplinair en 
beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum verantwoordelijk voor: 

1° de voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in voorkomend geval, de herziening van 
het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan; 

2° de begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van projecten die 
aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid. 

Artikel 2 

Met behoud van de toepassing van artikel 26/1, §2, derde lid van het Decreet en artikel 2 en artikel 5 van het 
Besluit, wordt eenparig beslist de volgende adviserende leden toe te voegen aan de GBC: de burgemeester, de 
schepen van mobiliteit, de schepen van openbare werken, de korpschef, de brandweercommandant, de 
mobiliteitsambtenaar, de stedenbouwkundig ambtenaar, de schepen van milieu, de milieuambtenaar.  

Deze adviserende leden worden uitgenodigd op elke vergadering van de GBC. 

Artikel 3 

Burgemeester Walter Horemans wordt (met 16 ja-stemmen en 5 blanco stemmen) aangewezen als voorzitter van 
de GBC. In geval van verhindering, kan de voorzitter deze bevoegdheid delegeren aan een ander lid van het 
College of een gemeentelijke ambtenaar. 

Artikel 4 

De Raad draagt haar bevoegdheid om te beslissen tot het openstellen van de vergaderingen van de GBC voor 
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de bevolking over aan de voorzitter van de GBC, die dit 
doet in overleg met de vaste leden. 

9. Voordracht lid Toezichtscommissie Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Lier 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 

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

Gelet op de raadsbeslissing d.d. 18 januari 2005 (punt 18) houdende actualisering contract van de Stedelijke 
Academie voor Muziek, Woord en Dans – filiaal Berlaar – deeltijds kunstonderwijs; 

Overwegende dat de gemeente een effectieve afgevaardigde en een plaatsvervangende afgevaardigde dient aan 
te stellen conform artikel 18 van het contract hoofschool Lier – filiaal Berlaar – deeltijds kunstonderwijs; 
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Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een effectief afgevaardigde in de toezichtscommissie voor 
de Stedelijke Academie voor Muziek, Woordkunst en Dans; 

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 Jan Hendrickx  bekomt 15 ja-stemmen en 1 nee-stem; 
De heer Walter Horemans bekomt 1 ja-stem; 
Er worden 4 blanco-stemmen uitgebracht; 
 
Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een plaatsvervangend afgevaardigde in de toezichts-
commissie voor de Stedelijke Academie voor Muziek, Woordkunst en Dans; 

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 Walter Horemans bekomt 15 ja-stemmen; 
De heer Jan Hendrickx bekomt 1 ja-stem; 
Er worden 5 blanco-stemmen uitgebracht; 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De heer Jan Hendrickx, die de volstrekte meerderheid der stemmen heeft behaald, wordt voorgedragen als 
effectief lid van de Toezichtscommissie der Stedelijke Academie voor Muziek, Woordkunst en Dans van Lier tot 
herroeping van het mandaat en uiterlijk tot 31 december 2018. 

Artikel 2 

De heer Walter Horemans, die de volstrekte meerderheid der stemmen heeft behaald, wordt voorgedragen als 
plaatsvervangend lid van de Toezichtscommissie der Stedelijke Academie voor Muziek, Woordkunst en Dans van 
Lier tot herroeping van het mandaat en uiterlijk tot 31 december 2018. 

Artikel 3 

Deze beslissing wordt voor nuttig gevolg aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, Gasthuisvest 
50 te 2500 Lier. 

10. Cultuurraad – erkenning en goedkeuring organiek reglement. 
 
Gelet op de cultuurpactwetgeving van 16 juli 1973 waarbij de gemeentebesturen een beroep moeten doen op 
bestaande of op te richten organen en structuren met het oog op inspraak en advies van de gebruikersgroeperingen 
en de ideologische en filosofische strekkingen bij de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid; 
 
Gelet op het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk 
cultuurbeleid meer bepaald art. 8 waarbij gesteld wordt dat de raden voor cultuurbeleid uiterlijk binnen zes maanden 
volgend op de installatie van een nieuwe gemeenteraad opnieuw dienen erkend of opgericht te worden;  
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het raadsbesluit van 15 mei 2001 (punt 14) houdende oprichting en erkenning gemeentelijke raden voor 
cultuurbeleid; 
  
Gelet op de installatie van de nieuwe gemeenteraad in zitting van 2 januari 2013  waardoor de cultuurraad opnieuw 
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dient erkend te worden; 
 
Gelet op het verslag van de cultuurraad d.d. 29 april 2013; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Rudy Nuyens informeert of de cultuurraad al een voorzitter heeft. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof ontkent dit. Iedereen heeft blijkbaar een heel drukke agenda. 
 
Koen Kerremans vindt dat dit reglement goed werd uitgeschreven. Het stipuleert bijvoorbeeld duidelijk hoe een advies 
moet worden gevraagd met vermelding van termijnen. Dit is zoals het hoort. Hij maakt de vergelijking met de 
milieuraad en wil deze manier van werken overnemen. Hij vraagt om dit mee te nemen naar de volgende bijeenkomst 
van de milieuraad, aangezien dit één van de vragen was van deze raad tijdens de vorige legislatuur. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof belooft om dit idee mee te nemen. 
 
Dirk Aras merkt op dat het reglement uitdrukkelijk bepaalt dat de erkenning van de leden gedelegeerd wordt aan het 
college. Is dat ook gebruikelijk in de andere raden? Bijvoorbeeld in de sportraad is het zo dat de sportraad zelf 
oordeelt of iemand mag aansluiten. Er wordt voor de cultuurraad dus niet gewerkt via vooraf te toetsen voorwaarden 
waaraan iemand moet voldoen, maar wel via een erkenningsprocedure bij het college. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof licht toe dat de erkenning van de leden van de cultuurraad gebeurt op basis van het 
lidmaatschap van een erkende socioculturele vereniging. Bij twijfel of discussie wordt de zaak doorverwezen naar het 
college. Maar de erkenning van de socioculturele verenigingen, met afvaardiging voor de cultuurraad, komt sowieso 
eerst op het college terecht. Indien het college deze lijst goedkeurt, stroomt dit door naar de cultuurraad. 
 
Dirk Aras is verwonderd over het onderscheid tussen de verschillende raden. Een vereniging moet toch vooraf zelf 
kunnen afstippen of men voldoet aan de voorwaarden en op die manier in aanmerking komt om tot de cultuurraad te 
kunnen behoren. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof voert aan dat dit de vorige jaren ook zo verliep en dat er nooit problemen zijn geweest. 
 
Dirk Aras houdt vol dat het gaat om het verschil dat gemaakt wordt tussen de verschillende raden. 
 
Koen Kerremans vat de procedure als volgt samen: de cultuurraad stelt de lijst samen, beslist wie toegelaten wordt, 
legt de lijst voor aan het schepencollege, waar een goedkeuring volgt. 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat dit altijd zo verlopen is. 
 
Koen Kerremans vraagt naar de reden voor de delegatie. 
 
Burgemeester Walter Horemans geeft aan dat het louter gaat om een snelle, vlotte werking. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof voegt toe dat de gemeenteraad de lijst met socioculturele verenigingen te zien krijgt op 
het ogenblik dat de subsidies worden toegekend. 
 
Koen Kerremans weerlegt dit. De gemeenteraad zal dit detailniveau in de toekomst niet meer onder ogen krijgen. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof repliceert dat alle gemeenteraadsleden deze gegevens kunnen opvragen. 
 
Burgemeester Walter Horemans voegt hieraan toe dat alle verslagen openbaar zijn. 
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Koen Kerremans vraagt om deze gegevens dan beschikbaar te maken via de gemeentelijke website. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof heeft dit al gevraagd aan de communicatieambtenaar. 
 
Artikel 1 
Onderstaand organiek reglement van de gemeentelijke cultuurraad wordt goedgekeurd. 
 

 
G E M E E N T E L I J K E  C U L T U U R R A A D  

 
O R G A N I E K  R E G L E M E N T  

HOOFDSTUK 1 : Erkenning. 
 
Artikel 1. 
 
De gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als adviesorgaan in het kader van de uitvoering van het decreet van 6 
juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid volgens de nadere voorwaarden bepaald in het 
gemeenteraadsbesluit van 21 mei 2013. 
 
Artikel 2. 
 
De gemeentelijke cultuurraad moet uiterlijk binnen de zes maanden volgend op de installatie van een nieuwe 
gemeenteraad opnieuw worden erkend of opgericht. 
Geeft delegatie aan het college van burgemeester en schepenen voor de erkenning van de leden van de 
cultuurraad. 
 
HOOFDSTUK 2 : Doel. 
 
Artikel 3. 
 
De gemeentelijke  cultuurraad wordt door de gemeente opgericht met het oog op de voorbereiding en de 
evaluatie van het gemeentelijk cultuurbeleid. Hij wordt betrokken bij de opmaak van de strategische 
meerjarenplanning.  
De gemeente moet in het kader van de beleidsvoorbereiding en – evaluatie  advies vragen aan de gemeentelijke 
cultuurraad over alle aangelegenheden, vermeld in artikel 4, 1° tot en met 10° van de bijzondere wet van 8 
augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met uitzondering van de materies die jeugd en sport betreffen, 
waarvoor afzonderlijke adviesraden worden opgericht. 
 
 
Artikel 4:  
 
De gemeentelijke cultuurraad heeft bovendien als opdrachten: 
1. het verzamelen van informatie en documentatie over het culturele leven en de culturele behoeften in het 

werkingsgebied; 
2. het bevorderen en het organiseren van overleg, coördinatie en samenwerking tussen de culturele 

organisaties; 
3. het stimuleren van de inspraak van de brede bevolking bij de opbouw van het gemeentelijk cultuurbeleid; 
4. het bevorderen van de deelname van alle lagen van de bevolking; 
5. het mogelijk maken en het zelf nemen van op de behoeften afgestemde initiatieven in de culturele sector. 
 
HOOFDSTUK 3 : Adviezen. 
 
Artikel 5. 
 
Het college van burgemeester en schepenen zal een uittreksel uit het collegeverslag bezorgen aan de 
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cultuurraad met telkens de opgave van de behandelde agendapunten  waarover hij ( = de cultuurraad) specifieke 
adviesbevoegdheid heeft. 
 
Artikel 6. 
 
Wanneer het gemeentebestuur de cultuurraad om advies vraagt, zal het bij de adviesvraag alle nodige informatie 
voegen.  Tevens hebben de leden van de cultuurraad het recht om inzage te hebben in alle documenten en 
dossiers die betrekking hebben op dit dossier, tenzij er wettelijke bezwaren zijn.  Dit inzagerecht kan uitgeoefend 
worden via de gemeentelijke ambtenaar die toegewezen wordt aan de cultuurraad. 
 
Aritkel 7. 
 
Wanneer de cultuurraad op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen, kan hij steeds informatie opvragen 
aan het college van burgemeester en schepenen, dat deze informatie zal ter beschikking stellen, tenzij er 
wettelijke bezwaren zijn. 
De schriftelijke verzoeken om informatie vanwege de cultuurraad zullen binnen de 10 dagen beantwoord worden 
door de gevraagde informatie ter beschikking te stellen ofwel door de wettelijke bezwaren tegen de 
informatieverstrekking mee te delen. 
 
Artikel 8. 
 
Het gemeentebestuur zal de adviesvragen steeds schriftelijk stellen met :  
 
1. een duidelijke omschrijving van de concrete vraag; 
2. opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de adviesgever moet rekening houden; 
3. opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies bij het gemeentebestuur. 
 
Het gemeentebestuur zal de cultuurraad steeds minimaal een termijn van 6 weken geven te rekenen vanaf de 
datum van aankomst van de adviesvraag bij de cultuurraad.  Slechts om uitzonderlijke redenen en omwille van 
hoogdringendheid kan het gemeentebestuur deze termijn gemotiveerd inkorten.  In onderlinge afspraak tussen 
cultuurraad en gemeentebestuur kan de termijn ook verlengd worden. 
 
Artikel 9. 
 
De cultuurraad zal de adviezen, gevraagde en ongevraagde, die hij uitbrengt steeds schriftelijk bezorgen aan het 
gemeentebestuur en in de adviezen melding maken van : 
 
1. de wijze waarop het advies tot stand kwam met duidelijke opgave welke betrokkenen op welke manier 

geconsulteerd werden; 
2. de argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies; 
3.  het duidelijk omschreven standpunt van de adviesraad met vermelding van afwijkende meningen of 

minderheidsstandpunten. 
 
Artikel 10. 
 
Het gemeentebestuur zal binnen een termijn van 6 weken te rekenen vanaf de datum dat het advies bij het 
gemeentebestuur toekwam een schriftelijk gemotiveerd antwoord op het advies bezorgen aan de cultuurraad. 
Indien de verdere behandeling van het dossier langere tijd vraagt, zal het gemeentebestuur binnen de 6 weken 
een antwoord bezorgen met melding van de procedure die het dossier nog verder moet volgen en de opgave van 
de datum waarop een definitief antwoord aan de cultuurraad zal bezorgd worden. 
 
Artikel 11. 
 
Het college van burgemeester en schepenen kan een overlegvergadering samenroepen tussen een afvaardiging 
van het college en een afvaardiging van de cultuurraad. 
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In dit overleg zullen tenminste volgende punten behandeld worden: 
1. verduidelijkingen door de adviesraad bij uitgebrachte adviezen; 
2. verduidelijkingen door het gemeentebestuur bij antwoorden op adviezen; 
3. bespreking of afspraken over informatieverstrekking en adviesverlening voor de volgende periode. 
 
Aritikel 12. 
 
De gemeente moet geen advies vragen over de opmaak van het gemeentelijk budget. 
 
HOOFDSTUK 4 : Ondersteuning. 
 
Artikel 13. 
 
Het gemeentebestuur zal de erkende cultuurraad ondersteunen door: 
 
1. op de gemeentelijke begroting jaarlijks een budget voor financiering van de werking op de nemen; de 

controle op de aanwending van het budget zal gebeuren door het college van burgemeester en schepenen; 
2. administratieve en logistieke ondersteuning door de gemeentediensten te verzorgen alsook een ambtenaar 

ter beschikking te stellen voor het bijwonen van de vergaderingen van de raad en om de 
secretariaatswerkzaamheden waar te nemen. 

 
De concrete uitwerking hiervan zal gebeuren door het college van burgemeester en schepenen na overleg met 
de raad. 
 
HOOFDSTUK 5 : Lidmaatschap. 
 
Artikel 14. 
 
De gemeente moet de volgende culturele actoren in de cultuurraad opnemen : 
 
1. alle culturele verenigingen en instellingen, zowel private als publieke, die het Nederlandstalige culturele 

leven bevorderen , die werken met vrijwilligers of met professionele beroepskrachten en die een werking 
ontplooien op het grondgebied van de gemeente; 

2. deskundigen op het vlak van cultuur die het Nederlandstalige culturele leven bevorderen en die in de 
gemeente wonen. 

 
 Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen stemgerechtigd 
lid zijn van de cultuurraad. 
 
Artikel 14 bis. 
 
De schepen, bevoegd voor cultuur, wordt als waarnemer uitgenodigd op de vergaderingen. 
 
Artikel 15. 
 
 
1. De afgevaardigden van culturele verenigingen en instellingen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 a) minimum 18 jaar zijn; 
 b) actief lid zijn van de vereniging waardoor ze worden aangeduid; 
 c) niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen. 
 
2.  Deskundigen moeten voldoen aan: 
      a) minimum 18 jaar zijn 
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 b) een zekere deskundigheid aantonen met betrekking tot de culturele aangelegenheden zoals vermeld in 
artikel 3 
c) woonachtig zijn in de gemeente 

 
Artikel 16. 
 
1. De duur van het lidmaatschap bedraagt normaal 6 jaar en loopt tot de cultuurraad opnieuw samengesteld 

wordt door de nieuwe gemeenteraad, uiterlijk binnen de 6 maanden na de installatie van de nieuwe 
gemeenteraad. 

2. Aan alle vertegenwoordigde culturele verenigingen en instellingen wordt een invulformulier bezorgd met de 
vraag om voor een vastgestelde datum (terug) een kandidaat (en eventueel plaatsvervanger?) af te 
vaardigen voor de cultuurraad. Ook de leden-deskundigen wordt gevraagd of zij zich opnieuw formeel 
kandidaat wensen te stellen.  Bij de nieuwe samenstelling dient rekening gehouden te worden met de 
voorwaarden en de procedures, zoals voorzien in artikel 15. 

3. Tevens wordt dan via verschillende informatiekanalen een open oproep gedaan opdat geïnteresseerde 
inwoners zich kandidaat zouden stellen als deskundige voor de cultuurraad. 

 
Artikel 17. 
 
1. Aan een mandaat van lid van de algemene vergadering komt een einde door : 

a) het ontslag uit de gemeentelijke cultuurraad of uit de afvaardigende organisatie; 
b)  intrekking van de opdracht door de afvaardigende organisatie; 
c) drie opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden op de vergadering van de gemeentelijke 

cultuurraad. 
d)     minder dan één keer per jaar aanwezig 
e)     voor een deskundige: het niet meer woonachtig zijn op het grondgebied van de gemeente. 

 
2. Als wordt vastgesteld dat aan het mandaat van een lid van de algemene vergadering een einde is gekomen, 

dient binnen de zes maanden in zijn vervanging te worden voorzien.  Als dit niet gebeurt vervalt het 
lidmaatschap van deze vereniging of instelling  en kan het alleen worden terug verkregen na het indienen van 
een nieuwe aanvraag bij de voorzitter. 

 
Artikel 18. 
 
1. Plichten van het stemgerechtigde lid: 

a) onderschrijven van de doelstellingen van de cultuurraad en zich ertoe verbinden om actief mee te werken 
aan de realisering ervan; 

b) het bijwonen van de vergaderingen van de cultuurraad; indien dit onmogelijk is, is het lid gebonden zich 
uitdrukkelijk te verontschuldigen; de afgevaardigden v an de culturele verenigingen en instellingen kunnen 
zich laten vertegenwoordigen door hun vaste plaatsvervanger; zij dienen minimum één maal per jaar een 
vergadering bij te wonen. 

c) afgevaardigden van de culturele verenigingen en instellingen dienen hun achterban grondig te informeren 
over de werkzaamheden van de cultuurraad en ook geregeld overleg te plegen met deze achterban in 
functie van het opsporen van behoeften, ideeën en verwachtingen inzake het cultuurbeleid. 

 
2. Rechten van het stemgerechtigd lid: 

a) spreek- en stemrecht op de samenkomsten van de algemene vergadering en op de andere 
samenkomsten van de cultuurraad waarop het lid wordt uitgenodigd; 

b) inzagerecht in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuur ter beschikking stelt aan de 
cultuurraad. 

 
HOOFDSTUK 6 : Structuur en werking. 
 
Artikel 19. 
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De cultuurraad heeft volgende structuur : 
 
1. een voorzitter en ondervoorzitter 
2. een algemene vergadering;  
3. werkgroepen. 
 
Artikel 20. 
 
De algemene vergadering kiest bij geheime stemming onder de voorgedragen kandidaten een voorzitter en een 
ondervoorzitter. Samen met de gemeentelijke ambtenaar vormen zij het bestuur. 
Het bestuur bereidt de algemene vergadering administratief, praktisch en inhoudelijk voor.  
Wanneer een mandaat van een lid van het bestuur tussentijds vacant wordt, zal de algemene vergadering een 
opvolger verkiezen. 
 
Als er geen kandidaten zijn zorgt de ambtenaar voor het goeie verloop van de vergaderingen. Dit betreft ook de 
voorbereiding, de samenroeping/uitnodiging en het gevolg dat aan de vergaderingen wordt gegeven in het kader 
van de adviesverlening aan het gemeentebestuur 
 
Artikel 21. 
 
De algemene vergadering komt tenminste 3 maal per jaar samen.  Zij wordt samengeroepen door de voorzitter.  
De uitnodiging vermeldt de agenda ; zij wordt ten minste 10 dagen vóór de bijeenkomst verstuurd. 
 
Indien tenminste 1/5 van de leden hierom verzoeken is de voorzitter verplicht de algemene vergadering samen te 
roepen binnen de 14 dagen. 
 
Artikel 22. 
 
De algemene vergadering wordt normaal voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid door de 
ondervoorzitter.  Als er geen kandidaten zij voor voorzitter- of ondervoorzitterschap of als deze afwezig zijn, zorgt 
de gemeentelijke ambtenaar voor het goede verloop van de vergadering. 
 
 Elke bijeenkomst begint met de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering.  De op de agenda 
gestelde punten worden besproken in de volgorde waarin zij op de agenda voorkomen. Bij beslissing van de 
algemene vergadering kan de agenda gewijzigd worden. 
 
Artikel 23. 
 
1. Behalve bij uitsluiting van leden of bij ontbinding van de cultuurraad, worden de beslissingen van de 

algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen. 
 
2. Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden voor het bepalen van het quorum inzake gewone 

meerderheid. 
 
Artikel 24. 
 
Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.  Indien deze staking van stemmen zich voordoet bij 
een geheime stemming volgt een herstemming.  Bij een nieuwe staking van stemmen wordt de geheime 
stemming naar een buitengewone algemene vergadering verwezen en dit binnen veertien dagen. 
 
Artikel 25. 
 
De stemming is geheim telkens als het om personen gaat of als 2/5 van de aanwezige leden erom verzoeken. 
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11. Igemo – interlokale vereniging “Wonen langs Dijle en Nete” – financieel verslag en jaarboek 2012 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, hoofdstuk II, artikel 7; 

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 gemeentebestuur 
Berlaar, Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Putte en Lier; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 18 mei 2010 (punt 6) houdende de instemming met tweede aangepast project 
inzake intergemeentelijk woonbeleid “Wonen langs Dijle en Nete”; 

Overwegende dat het beheerscomité van de interlokale vereniging “Wonen langs Dijle en Nete” op 7 maart 2012 
het jaarboek 2011 en het financieel verslag 2011 goedkeurde; 

Gelet op de overeenkomst met statutaire draagkracht van de interlokale vereniging “Wonen langs Dijle en Nete”, 
meer bepaald artikel 8 tot en met 11; 

Overwegende dat de interlokale vereniging “Wonen langs Dijle en Nete” voor de uitvoering van de taken beroep 
doet op de interlokale vereniging IGEMO, die instaat voor de realisatie van het project; 

Overwegende dat “Wonen langs Dijle en Nete” er op enkele jaren in geslaagd is om een stevige reputatie – te 
starten vanaf “0” – op te bouwen in Vlaanderen; een reputatie die gestoeld is op een degelijke werking met 
aantoonbare resultaten; 

Overwegende dat het grote succes van De Woonwinkel en de huisbezoeken rond woonkwaliteit aantonen dat 
burgers met heel veel concrete vragen zitten rond het thema “wonen” en dat ze bovendien goed de weg weten te 
vinden naar deze gemeentelijke dienstverlening die via het initiatief “Wonen langs Dijle en Nete” door IGEMO 
wordt gerealiseerd; 

Overwegende dat 2012 op vlak van woonbeleid een jaar van verfijning was: 
• dat de deelvisies levenslang wonen, woonkwaliteit en betaalbaar wonen werden opgemaakt;  
• dat de noden op het vlak van ADL-clusters, woonwagenterreinen, noodhuisvesting, huisvesting ex-

psychiatrische patiënten werd onderzocht;  
• dat het thema aanpasbaar wonen de nodige aandacht kreeg; 
• dat de opmaak van een uitgebreid woonplan met daarin een woonstudie, woonvisie en woonacties veel 

tijd en energie in beslag nam 
• dat het vooral een goed inzicht opleverde over de complexiteit van het “recht op wonen” 
• dat de volgende jaren de focus zal liggen op het uitvoeren van acties die inspelen op de gekende 

knelpunten; 
Overwegende dat het opsporen en beheren van het leegstrandregister taken zijn die in de uitvoering veel 
complexer waren dan initieel door Vlaanderen werd voorgesteld; tenminste voor wie hier degelijk werk van wil 
maken en niet eindigt met een minimalistisch formeel administratief register; dit vraagt een goede opsporing, een 
correcte administratieve verwerking en een geduldige en klantvriendelijke aanpak, vooral om dat uiteraard 
niemand juicht omdat z’n woning in het register is opgenomen; eigenaars bijstand bij het oplossen van de 
effectieve leegstand is een essentieel element van een leegstandsbeleid, indien dit beleid primair gericht is op het 
oplossen van de leegstand; 

Overwegende dat gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver goed bezig zijn, want 
Wonen-Vlaanderen presenteert onze werking als een “good practice”; 
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Overwegende dat zowel de lokale resultaten als de waardering uit de woonsector een stimulans zijn om verder te 
doen: niet om de huidige werking “gewoon” verder te zetten, maar wel om blijven in te zetten op 
kwaliteitsverbetering, methodiekontwikkeling en het voortouw te nemen in nieuwe innovatieve initiatieven; 

Overwegende dat er in 2012 421.366,48 euro aan uitgaven waren en 474.405,08 euro aan inkomsten; 

Overwegende dat het positief saldo van 43.038,60 euro (door onderbreking tewerkstelling en omwille van 
zwangerschappen) als reserve bij het positief gecumuleerd saldo van de vorige jaren wordt gevoegd; 

Overwegende dat het jaarboek 2012 “Wonen langs Dijle en Nete” en het financieel verslag 2012 “Wonen langs 
Dijle en Nete” als bijlagen aan dit dossiers worden toegevoegd; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

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 merkt op dat het vervelend is dat dit post factum in de commissie intergemeentelijke samenwerking zal 
worden behandeld. Het gaat niet alleen om een kennisname, maar ook om een goedkeuring van het financieel 
verslag. Daarom onthoudt het Vlaams Belang zich. 
 
Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarboek 2012 “Wonen langs Dijle en Nete”. 

Artikel 2 

De gemeenteraad keurt het financieel verslag 2012 van de interlokale vereniging “Wonen langs Dijle en Nete” 
goed. 

12. Sportregio Dijle-Nete - goedkeuring werkingsverslag met jaarrekening 2012. 
 
Gelet op de oprichting van de interlokale vereniging “Sportregio Dijle-Nete” op 19 maart 2005; 
 
Overwegende dat de gemeente Berlaar participeert in deze vereniging; 
 
Gelet op de kennisname van het werkingsverslag 2012, (inclusief het financieel verslag 2012) door het college 
van burgemeester en schepenen in zitting van … 2013; 
 
Overwegende dat hoofdstuk 5 bepaalt dat jaarlijks de rekeningen en het resultaat van de interlokale vereniging 
“Sportregio Dijle-Nete” voorgelegd en goedgekeurd moet worden door alle participanten; 
 
Overwegende dat hoofdstuk 6 bepaalt dat het werkingsverslag jaarlijks voorgelegd en goedgekeurd moet worden 
door alle participanten; 
 

BESLUIT met 16 ja-stemmen bij 5 onthoudingen 
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Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Lies Ceulemans, Ronald 
Van Thienen, Rudy Nuyens, Artur Issaev, Rita Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan 
Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter Horemans 
Onthoudingen: Dirk Aras, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens 
 
Leen Janssens vraagt of dit verslag grondig werd nagelezen. Bij de stemgerechtigde leden staat voor Berlaar als 
plaatsvervanger Hubert Van Hoof vermeld. 
Schepen Eddy Verstappen licht toe dat dit dateert uit de vorige legislatuur. De leden worden bij het begin van de 
legislatuur aangeduid en dit is niet gewijzigd. De informatie is dus correct. 
Dirk Aras heeft vorig jaar, toen dit onderwerp op de agenda stond, vragen gesteld over de vertegenwoordiging 
van Berlaar, onder andere bij G-sport en een aantal opleidingen. Dit zou nagekeken worden, maar er is nooit een 
antwoord gevolgd. Het Vlaams Belang heeft indertijd gesteld dat het om een waardeloos verslag ging, wanneer 
de cijfers inderdaad fout zouden zijn, of dat de toelichting in de gemeenteraad niet klopte. Het rapport dat nu 
voorligt, bevat dezelfde informatie. Bij G-sport staat er bijvoorbeeld een nul, idem voor opleiding voor onderhoud 
en beheer van sportterreinen. De vraag naar de waarde van dit verslag blijft dus overeind. 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat er telkens wordt verwezen naar het aantal inschrijvingen. Indien er 
geen enkele club inschrijft voor de opleiding onderhoud en beheer van sportterreinen, is het cijfer inderdaad nul. 
Voor G-sport heeft Berlaar vorig jaar deelgenomen aan de initiatieven in Sint-Katelijne-Waver, waar deze 
sportvorm geconcentreerd zit. Berlaar neemt hieraan deel met ongeveer 120 personen. 
Dirk Aras concludeert dat er uit dit rapport nooit kan worden afgeleid hoe de vork in de steel zit. De opgenomen 
cijfers verschaffen de gemeenteraadsleden dus geen informatie. Daarom zal het Vlaams Belang zich onthouden. 
 
Enig artikel 
Keurt het werkingsverslag met jaarrekening 2012 van de interlokale vereniging “Sportregio Dijle-Nete” goed. 
 

13. VZW Speelplein Kriebels – rekening 2012 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen; 
 
Gelet op de ministeriële rondzendbrief van 21 april 1993 betreffende de uitoefening van gemeentelijke en 
provinciale belangen in samenwerking met private rechtspersonen – toelagen – vereisten inzake openbaarheid 
en inzagerecht; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 28 april 1998 (punt 13) houdende princiepsbeslissing tot oprichting van de VZW 
Speelpleinwerking; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 23 juni 1998 (punt 17) houdende goedkeuring statuten van de VZW 
Speelpleinwerking; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 16 mei 2000 (punt 12) houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement 
van de VZW Speelpleinwerking Ballaarweg; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 15 oktober 2002 (punt 6) houdende goedkeuring aanpassing van het 
huishoudelijk reglement VZW Speelpleinwerking Ballaarweg; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 17 mei 2005 (punt 13) houdende kennisname nieuwe statuten van VZW 
Speelplein Kriebels (voorheen VZW Speelpleinwerking Ballaarweg); 
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Gelet op de raadsbeslissing d.d. 22 mei 2012 (punt 9) houdende toekenning van een subsidie van 20.500 euro 
aan de VZW Speelplein Kriebels m.b.t. het dienstjaar  2012; 
 
Gelet op het verslag van de algemene vergadering van de VZW Speelplein Kriebels d.d. 6 februari 2013 waarbij 
de rekening 2011 van de VZW werd goedgekeurd; 
 
Gelet op de voorgelegde documenten “Kasboek Speelplein Kriebels Berlaar 2012 met de bijhorende facturen, 
uitgaven- en inkomstenstaten van de VZW Speelplein Kriebels”; 
 
Overwegende dat de VZW voor haar werkingsjaar 2012 van de gemeente Berlaar 20.500 euro ontvangen heeft ; 
 
Overwegende dat uit nazicht van de rekeningen van de VZW Speelplein Kriebels blijkt dat dit bedrag ook effectief 
besteed is aan de werking wat als voorwaarde was gesteld in artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing d.d. 22 
mei 2012 (punt 9) waarin de subsidie werd toegekend; 
 
Gelet op artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing d.d. 22 mei 2012 (punt 9) waarin werd bepaald: “Deze 
subsidie zal slechts als een recupereerbaar voorschot worden uitbetaald. Bij het voorleggen van de rekening 
2012 zal de VZW Speelplein Kriebels moeten aantonen dat zij heeft voldaan aan alle wettelijke verplichtingen 
(o.a. de wettelijke boekhoudkundige verplichtingen m.b.t. het boekjaar  2012”; 
 
Overwegende dat het overzicht van het kasboek 2012 van de VZW Speelpleinwerking Kriebels op 26 maart 2013 
werd neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen; 
 
Gelet op het visum van de gemeenteontvanger d.d. 6 april 2013 nr. 2013/14; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 

BESLUIT EENPARIG 
 
Enig artikel 
Keurt de voorgelegde rekening (boekhouding) 2012 met bijhorende facturen, uitgaven- en inkomstenstaten van 
de VZW Speelplein Kriebels goed. 
 
14. Toekenning subsidie 2013 ten bedrage van 20.500 euro aan de VZW Speelplein Kriebels 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen; 
 
Gelet op de ministeriële rondzendbrief van 21 april 1993 betreffende de uitoefening van gemeentelijke en 
provinciale belangen in samenwerking met private rechtspersonen – toelagen – vereisten inzake openbaarheid 
en inzagerecht; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 28 april 1998 (punt 13) houdende princiepsbeslissing tot oprichting van de VZW 
Speelpleinwerking; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 23 juni 1998 (punt 17) houdende goedkeuring statuten van de VZW 
Speelpleinwerking; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 16 mei 2000 (punt 12) houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement 
van de VZW Speelpleinwerking Ballaarweg; 
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Gelet op de raadsbeslissing d.d. 15 oktober 2002 (punt 6) houdende goedkeuring aanpassing van het 
huishoudelijk reglement van de VZW Speelpleinwerking Ballaarweg; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 17 mei 2005 (punt 13) houdende kennisname nieuwe statuten van VZW 
Speelplein Kriebels (voorheen VZW Speelpleinwerking Ballaarweg); 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 18 december 2012 (punt 5) houdende goedkeuring van het budget dj.  2013; 
 
Gelet op de raadsbeslissing van heden (punt 13) houdende goedkeuring van de rekening 2012 van de VZW 
Speelplein Kriebels; 
 
Gelet op het visum van de gemeenteontvanger d.d. 6 mei 2013 met als nummer 2013/15; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Koen Kerremans vraagt hoe dit bedrag zal evolueren in de toekomst, wanneer de gemeentelijke betrokkenheid 
verhoogd wordt. 
 
Burgemeester Walter Horemans verduidelijkt dat het speelplein gemeentelijk beheerd zal worden. Afhankelijk van 
de werking zal er dan geëvalueerd worden of het budget toereikend is. Dit jaar worden de speeltoestellen op het 
speelplein nog hersteld; verder zijn er voorlopig geen grote investeringen voorzien. 
 
Koen Kerremans informeert of er ook onderzocht zal worden in hoeverre het terrein van het speelplein ook 
openbaar kan worden gebruikt. 
 
Burgemeester Walter Horemans verklaart dat dit één van de pistes is waarover wordt nagedacht. 
 
Artikel 1 
Er wordt aan de VZW Speelplein Kriebels voor het dienstjaar 2013 een subsidie van 20.500 euro toegekend om 
een werking op te zetten om speelkansen aan te bieden tijdens de vakantie door middel van avontuurlijke 
speelterreinen en een gevarieerd spelaanbod, onder deskundige begeleiding van monitoren op het speelplein 
van Kinderland, Ballaarweg 1 te Berlaar. 
 
Artikel 2 
Deze subsidie zal slechts als een recupereerbaar voorschot worden uitbetaald. Bij het voorleggen van de 
rekening 2013 zal de VZW Speelplein Kriebels moeten aantonen dat zij heeft voldaan aan alle wettelijke 
verplichtingen (o.a. de wettelijke boekhoudkundige verplichtingen m.b.t. het boekjaar 2013). 
 
Artikel 3 
De definitieve afrekening van de subsidie 2013 zal dan ook gebeuren op het moment van de behandeling van de 
rekening  2013 van de VZW Speelplein Kriebels door de gemeenteraad. 
 
Artikel 4 
De toekenning van deze subsidies wordt afhankelijk gesteld van de vigerende wetgeving op de toekenning van 
subsidies. 
 
Artikel 5 
De geëigende kredieten hiervoor zijn voorzien in het budget dj. 2013 (1313.1.2.3.11-0750-64920200). 
 
15. Aanduiding afgevaardigde in de algemene vergadering van Ethias nv. 
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Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op de statuten van Ethias; 
 
Gelet op het schrijven d.d. 29 april 2013 houdende de algemene jaarvergadering en de dag van de 
collectiviteiten; 
 
Overwegende dat de gemeente een afgevaardigde mag aanduiden in de algemene vergadering van Ethias; 
 
Overwegende dat deze persoon de gemeente tot 31 december 2018 rechtsgeldig zal vertegenwoordigen bij 
Ethias; 
 
Gaat over tot de geheime stemming; 

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 17 ja-stemmen; 
Er worden 4 blanco-stemmen uitgebracht; 
 

BESLUIT 
 
Artikel 1 
De heer Eddy Verstappen die de volstrekte meerderheid der stemmen heeft behaald, wordt aangeduid als 
afgevaardigde in de algemene vergadering van Ethias tot 31 december 2018. 
 
Artikel 2 
Deze beslissing wordt voor nuttig gevolg aan Ethias nv, Rue des Crosiers 24 te 4000 Luik toegezonden. 
 
16. CIPAL - aanwijzing en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger en de 
plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergadering van de 
dienstverlenende vereniging CIPAL van 14 juni 2013 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 19 tot en met 43 inzake de 
werking en de bevoegdheid van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg “DIS”); 
 
Gelet op de statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL (hierna kortweg “CIPAL”); 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van CIPAL; 
 
Overwegende dat artikel 35 van de statuten van CIPAL bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op de algemene vergadering van CIPAL die plaatsvindt op vrijdag 14 juni 2013 om 10.30 uur op de zetel 
van CIPAL te 2440 Geel, Cipalstraat 1; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 29 april 2013 met de agenda van de algemene vergadering die volgende 
agendapunten bevat: 
 

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

van CIPAL over het boekjaar 2012, afgesloten op 31 december 2012 



 24 

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2012, afgesloten op 31 
december 2012 

4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 
jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2012, afgesloten op 31 december 2012 

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2012, afgesloten op 31 
december 2012 

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun 
mandaat tijdens het boekjaar 2012  

7. Benoeming commissaris en vaststelling van vergoeding 
8. Goedkeuring van het evaluatierapport 2007-2012 met inbegrip van het ondernemingsplan 2013-2018 
9. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
10. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 

 
Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering; 
 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL; 
 
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de 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 één vertegenwoordiger voor gemeente Berlaar in 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: 
De heer Eddy Verstappen bekomt 17 ja-stemmen; 
Er worden 4 blanco-stemmen uitgebracht; 
 
Gaat over tot de geheime stemming van een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor gemeente Berlaar in 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: 
De heer Jan Hendrickx bekomt 16 ja-stemmen en 1 nee-stem; 
Er worden 4 blanco-stemmen uitgebracht; 
 
 

BESLUIT 
 
Artikel 1 
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de algemene 
vergadering van CIPAL van 14 juni 2013, zoals overgemaakt per aangetekend schrijven van 29 april 2013, 
goedgekeurd. 
 
Artikel 2 
Als vertegenwoordiger van de gemeente wordt aangewezen: de heer Eddy Verstappen, schepen, wonende te 
Berlaar, Kapellebaan 12 (tel. 0478/29 37 78) met als plaatsvervanger de heer Jan Hendrickx, schepen, wonende 
te Berlaar, Schuttershof 23 (tel. 0476/80 87 50). 
 
Artikel 3 
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Bovengenoemde vertegenwoordiger of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger worden gemandateerd om op 
de algemene vergadering van CIPAL van 14 juni 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 algemene vergadering van CIPAL van 14 juni 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 CIPAL, Cipalstraat 1 te 2440 Geel. 
 
17. Finilek – aanduiding gemeentelijk volmachtdrager en plaatsvervangend gemeentelijk volmachtdrager 
van de gemeente op de jaarvergadering van Finilek d.d. 26 juni 2013 
 
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 

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

Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief van 19 maart 2013 om vertegenwoordigd te zijn op de 
jaarvergadering van Finilek op 26 juni 2013; 

Overwegende dat de jaarvergadering van Finilek op 26 juni 2013 volgende agenda heeft: 

1. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2012; 
2. Verslag van het toezichtscomité van de vereniging in deelneming; 
3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2012; 
4. Goedkeuring van de jaarrekening 2012 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting); 
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor; 
6. Goedkeuring van het evaluatierapport in het kader van artikel 70 van het decreet op de 
intergemeentelijke samenwerking; 
7. Statutaire benoemingen;  
 

Overwegende de inhoud van de documentatie die met de uitnodiging werd meegestuurd; 
 
Gaat over tot de geheime stemming tot aanduiding van een gemeentelijk volmachtdrager voor de jaarvergadering 
van Finilek op 26 juni 2013; 
 
Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van de eerste afgevaardigde van de gemeente in de 
Buitengewone Algemene Vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO op 28 juni 2013. 
 
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 Stefaan Lambrechts bekomt 17 ja-stemmen; 
Er worden 4 blanco-stemmen uitgebracht; 
 
 
Gaat over tot de geheime stemming tot aanduiding van een plaatsvervangend gemeentelijk volmachtdrager voor 
de jaarvergadering van Finilek op 26 juni 2013; 
 
Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van de eerste afgevaardigde van de gemeente in de 
Buitengewone Algemene Vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO op 28 juni 2013. 
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Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Mevrouw Ingeborg Van Hoof bekomt 16 ja-stemmen en 1 nee-stem; 
Er worden 4 blanco-stemmen uitgebracht; 
 
 

BESLUIT 
 

Artikel 1 
De heer Stefaan Lambrechts aan te wijzen als volmachtdrager van de gemeente Berlaar om deel te nemen aan 
de jaarvergadering van Finilek op 26 juni 2013. 
 
Artikel 2 
Mevrouw Ingeborg Van Hoof aan te wijzen als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente Berlaar om 
deel te nemen aan de jaarvergadering van Finilek op 26 juni 2013. 
 
Artikel 3 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van deze jaarvergadering en de daarbij horende documentatie nodig 
voor het onderzoek van de volgende agendapunten: 
 

1. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2012; 
2. Verslag van het toezichtscomité van de vereniging in deelneming; 
3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2012; 
4. Goedkeuring van de jaarrekening 2012 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting); 
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor; 
6. Goedkeuring van het evaluatierapport in het kader van artikel 70 van het decreet op de 
intergemeentelijke samenwerking;  
7. Statutaire benoemingen. 

 
Artikel 4 
De vertegenwoordiger van de gemeente Berlaar die zal deelnemen aan de jaarvergadering van Finilek op 26 juni 
2013 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband 
met de te behandelen agendapunten.  
 
18. IGEMO – Kennisname van de agendapunten van de Algemene Vergadering van de intergemeentelijke 
vereniging IGEMO d.d. 28 juni 2013 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

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 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke 
Samenwerking, de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering door de vennoten moet worden 
voorgelegd aan hun respectieve raden;  
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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, 26 april 2003, 5 december 2003, 25 juni 2004, 22 juni 2007 en 26 juni 
2009; 

Gelet op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 
op 28 juni 2013: 

1. Aanduiding stemopnemers  
2. Kennisgeving activiteitenverslag 2012 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest 
Mechelen en omgeving (IGEMO) [GVAV1300009]  
3. Goedkeuring jaarrekening 2012 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest 
Mechelen en omgeving (IGEMO) 
 Balans, resultatenrekening en toelichting [GVAV1300010] 
 Jaarverslag van de Raad van Bestuur [GVAV1300011] 
 Verslag van de revisor 

4. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de revisor van de intergemeentelijke vereniging voor 
ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 
5. Wijziging van de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en 
omgeving (IGEMO) [GVAV1300012] 
6. Volmacht om de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en 
omgeving (IGEMO) te coördineren 
7. Bespreking en goedkeuring van het evaluatierapport 2007-2012 van de intergemeentelijke vereniging voor 
ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) [GVAV1300013] 
8. Benoeming leden voorgedragen door de gemeente Willebroek van de adviescomités van de intergemeentelijke 
vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 
9. Volmacht aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen  
10. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 28 juni 2013 van de intergemeentelijke 
vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 
 
Gelet op document GVAV1300009, houdende het activiteitenverslag voor het jaar 2012 van de 
intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO), zoals 
vastgesteld door de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in zitting van 22 maart 2013; 
 
Gelet op document GVAV1300010, houdende de balans, de resultatenrekening en de toelichting bij de 
jaarrekening voor het jaar 2012 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen 
en omgeving (IGEMO), zoals opgesteld door de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 
in zitting van 22 maart 2013; 
 
Gelet op document GVAV1300011, houdende het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het jaar 2012 van 
de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO), zoals 
vastgesteld door de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging in zitting van 22 maart 2013; 
 
Gelet op document GVAV1300012, houdende het voorstel tot wijziging van de statuten van de intergemeentelijke 
vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO), zoals vastgesteld door de Raad 
van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging in zitting van 22 maart 2013; 
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Gelet op document GVAV1300013, houdende het evaluatierapport 2007-2012, zoals vastgesteld door de Raad 
van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in zitting van 22 maart 2013; in toepassing van artikel 
70 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking; 
 
Gelet op de voorstellen betreffende de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 juni 
2013, zoals geformuleerd door de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in vergadering 
van 25 januari 2013. 
 

BESLUIT EENPARIG 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 juni 2013. 
 
Artikel 2 
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IGEMO. 
 
19. IGEMO – wijziging van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO  
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;  

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, 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 document GVAV1300012, houdende het voorstel tot wijziging van de statuten van de intergemeentelijke 
vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO), zoals vastgesteld door de Raad 
van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging in zitting van 22 maart 2013; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de door de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging 
IGEMO voorgestelde wijziging der statuten, waarover de Buitengewone Algemene Vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging IGEMO zal beraadslagen en beslissen op 28 juni 2013; 
 
Artikel 2 
De gemeenteraad verleent aan zijn afgevaardigde(n) in de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 juni 
2013 van de intergemeentelijke vereniging IGEMO het mandaat om te beraadslagen en te beslissen 
overeenkomst voormeld besluit.  
 
Artikel 3 
Deze beslissing wordt ter kennis overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IGEMO.  
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20. IGEMO – Het evaluatierapport 2007-2012 van de intergemeentelijke vereniging IGEMO  
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

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, 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 770 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking;  

Gelet op document GVAV1300013, houdende het evaluatierapport voor de bestuursperiode 2007-2012, zoals 
vastgesteld door de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in zitting van 22 maart 2013;  

Overwegende dat de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO een ondernemingsplan 
voor de bestuursperiode 2013-2018 zal voorleggen aan de Algemene Vergadering van 13 december 2013; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het door de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke 
vereniging IGEMO vastgestelde evaluatierapport 2007-2012, waarover de Buitengewone Algemene Vergadering 
van de intergemeentelijke vereniging IGEMO zal beraadslagen en beslissen op 28 juni 2013; 
 
Artikel 2 
De gemeenteraad verleent aan zijn afgevaardigde(n) in de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 juni 
2013 van de intergemeentelijke vereniging IGEMO het mandaat om te beraadslagen en te beslissen 
overeenkomstig voormeld besluit.  
 
Artikel 3 
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IGEMO.  
 
21. IGEMO – aanduiding van de afgevaardigde(n) op de Buitengewone Algemene Vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging IGEMO d.d. 28 juni 2013 met verdeling van het gemeentelijk 
stemmenaandeel  
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

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

Gelet op het decreet van 18 januari 2003 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking;  
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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;  

Overwegende dat artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking werd 
gewijzigd bij decreet van 18 januari 2003 (artikel 8); dat deze wijziging in werking treedt op 1 mei 2013;  
Dat de benoemingsprocedure voor (een) afgevaardigde(n) in de Algemene Vergadering niet meer moet herhaald 
worden voor elke algemene vergadering; 
Dat de gemeente zijn afgevaardigde(n) in de Algemene Vergadering kan vaststellen voor de gehele 
legislatuurperiode, tot en met 31 december 2018; 
 
Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van de eerste afgevaardigde van de gemeente in de 
Buitengewone Algemene Vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO op 28 juni 2013. 
 
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 16 ja-stemmen en 1 nee-stem; 
Er worden 4 blanco-stemmen uitgebracht; 
 
Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van de tweede afgevaardigde van de gemeente in de 
Buitengewone Algemene Vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO op 28 juni 2013. 
 
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 17 ja-stemmen; 
Er worden 4 blanco-stemmen uitgebracht; 
 

BESLUIT 
Artikel 1 
De heer Willy Beullens wordt aangeduid als eerste afgevaardigde in de Algemene Vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging IGEMO. Die eerste afgevaardigde vertegenwoordigt het volledige stemmenaandeel 
(2403 stemmen) van de gemeente in de Algemene Vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO.  
 
Artikel 2 
De heer Eddy Verstappen wordt aangeduid als tweede afgevaardigde in de Algemene Vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging IGEMO. Die tweede afgevaardigde vertegenwoordigt geen stemmenaandeel van 
de gemeente in de Buitengewone 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 (2403 stemmen) van de gemeente in 
de Algemene Vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO te vertegenwoordigen.  
 
Artikel 3 
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IGEMO.  
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22. IVAREM – Kennisname van de agendapunten van de Algemene Vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging IVAREM d.d. 28 juni 2013 en verlenen van mandaat  
 
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 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  
28 juni 2013:  
 

1) Aanduiding stemopnemers 

2) Kennisgeving activiteitenverslag 2012 van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer 
regio Mechelen (IVAREM) 

3) Goedkeuring jaarrekening 2012 van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio 
Mechelen (IVAREM) 

-  Balans, resultatenrekening en toelichting 

-  Jaarverslag van de Raad van Bestuur 

-  Verslag van de revisor 

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

5) Wijziging van de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio 
Mechelen (IVAREM)  

6) Benoeming experten 

7) Volmacht om de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio 
Mechelen (IVAREM) te coördineren 

8) Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 

9) Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging voor 
duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) van 28 juni 2013 
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Gelet op document VVAV1300005, houdende het activiteitenverslag voor het jaar 2012 van de intergemeentelijke 
vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), zoals vastgesteld door de raad van bestuur 
van de intergemeentelijke vereniging IVAREM in zitting van 17-05-2013; 
 
Gelet op document VVAV1300006, houdende de balans, de resultatenrekening en de toelichting bij de 
jaarrekening voor het jaar 2012 van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen 
(IVAREM), zoals opgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM in zitting van 
15-03-2013; 
 
Gelet op document VVAV1300007, houdende het financiële jaarverslag voor het jaar 2012 van de 
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), zoals vastgesteld door de 
raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM in zitting van 15-03-2013; 
 
Gelet op document VVAV1300012, houdende de benoeming van deskundigen in de bestuursorganen van de 
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), zoals na gezamenlijk 
overleg van de gemeentelijke deelnemers overeengekomen en bekrachtigd in de raad van bestuur van de 
intergemeentelijke vereniging IVAREM in zitting van 29-03-2013, vervolgens voorgesteld aan de stad Mechelen 
via een brief van 05-04-2013 en behandeld door de gemeenteraad van Mechelen in zitting van 28-05-2013;  
 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van 28 juni 2013 en verleent aan 
zijn afgevaardigde(n) het mandaat in te stemmen met de voorstellen van de raad van bestuur van de 
intergemeentelijke vereniging IVAREM.  
 
Artikel 2 
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IVAREM. 
 

23. IVAREM - Aanduiding van de afgevaardigde(n) op de algemene vergadering van de intergemeentelijke 
vereniging IVAREM d.d. 28 juni 2013 met verdeling van het gemeentelijk stemmenaandeel  
 
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 wijziging van het Decreet van 6 juli 2001 zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 
februari 2013, inzonderheid artikel 44; 
 
Gelet op artikel 35 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IVAREM;  
 
 
Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van de afgevaardigde(n) van de gemeente in de algemene 
vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM op 28 juni 2013; 
 
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: 
De heer Stefaan Lambrechts bekomt 17 ja-stemmen; 
Er worden 4 blanco-stemmen uitgebracht; 
 
Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van de tweede afgevaardigde van de gemeente in de 
algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM op 28 juni 2013; 
 
Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Mevrouw Nadine Boekaerts bekomt 16 ja-stemmen en 1 nee-stem; 
Er worden 4 blanco-stemmen uitgebracht; 
 
 
 

BESLUIT 
 
Artikel 1 
De heer Stefaan Lambrechts, wonende te Berlaar, Sollevelden 48 wordt aangeduid als eerste afgevaardigde in 
de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM. Die eerste afgevaardigde 
vertegenwoordigt het volledige stemmenaandeel (2364 stemmen) van de gemeente in de algemene vergadering 
van de intergemeentelijke vereniging IVAREM. 
 
Artikel 2 
Mevrouw Nadine Boekaerts, wonende te Berlaar, Schoolstraat 57 wordt aangeduid als tweede afgevaardigde in 
de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM. Die 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 (2364 stemmen) van de gemeente in de algemene vergadering van de intergemeentelijke 
vereniging IVAREM te vertegenwoordigen.  
 
Artikel 3 
De afvaardiging geldt voor de resterende bestuursperiode. 
 
Artikel 4 
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IVAREM. 
 

24. Iverlek – goedkeuring van agenda van de algemene vergadering d.d. 26 juni 2013 
 
Gelet op het feit dat de gemeente voor de activiteit distributiebeheer elektriciteit en/of gas deelneemt aan de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek; 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 30 april 2013 wordt opgeroepen om deel te 
nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek, die op 26 juni 2013 plaatsheeft in 
Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140 te Groot-Bijgaarden; 

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

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

Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de algemene 
vergadering; 
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Gelet op het gemeentedecreet; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 26 juni 2013; 

1.  Verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris over het boekjaar 2012 
2.  Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 (balans, resultatenrekening, 

winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 
3.  Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en aan de Commissaris met betrekking tot het boekjaar 

2012 
4.  Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes 

jaar en ondernemingsplan 2013-2018 
5.  Statutaire benoemingen 
6.  Statutaire benoemingen 
 
Artikel 2 
 
De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering tevens 
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 26 juni 2013, op te dragen hun stemgedrag af te 
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agenda cf. artikel 1. 
 
Artikel 3 
 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder 
meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het 
secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 
 

25. Iverlek – aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van 26 juni 
2013 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Berlaar voor het distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deelneemt aan de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek; 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 30 april 2013 wordt opgeroepen om deel te 
nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek, die op 26 juni 2013 plaatsheeft in 
Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140 te Groot-Bijgaarden; 

Gelet op het artikel 24 lid A van de statuten, waarbij bepaald wordt dat de deelneemde gemeenten hun 
vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald 
voor elke algemene vergadering; 

Gelet op het feit dat een lid van de Regionale Bestuurscomités of Raad van Bestuur van Iverlek géén 
vertegenwoordiger (volmachtdrager) of plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering kan 
zijn; 
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Gelet op het gemeentedecreet; 

Gaat over tot de geheime stemming van een vertegenwoordiger van de gemeente Berlaar in de algemene 
jaarvergadering van Iverlek op 26 juni 2013; 

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

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Mevrouw Suzy Put bekomt 16 ja-stemmen; 
De heer Willy Beullens bekomt 1 nee-stem; 
Er worden 4 blanco-stemmen uitgebracht; 
 
Gaat over tot de geheime stemming van een vertegenwoordiger van de gemeente Berlaar in de algemene 
jaarvergadering van Iverlek op 26 juni 2013; 

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 16  ja-stemmen; 
Mevrouw Suzy Put bekomt 1 nee-stem; 
Er worden 4 blanco-stemmen uitgebracht; 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

Mevrouw Suzy Put, wonende te Berlaar, Herfststraat 33, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente 
Berlaar om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek op 26 juni. 

Artikel 2 

De heer Willy Beullens, wonende te Berlaar, Hertstraat 23, aan te duiden als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente Berlaar om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens 
jaarvergadering van Iverlke op 26 juni 2013. 

Artikel 3 

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

26. Pidpa - benoeming en vaststelling van het mandaat van afgevaardigde van de gemeente voor de 
Statutaire Jaarvergadering van Pidpa op 17 juni 2013 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;  
 
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
afgevaardigde door de raad dient aangewezen te worden en dat het mandaat van deze afgevaardigde voor elke 
algemene vergadering dient te worden vastgesteld; 
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Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene vergadering en dat van lid 
van een van de andere organen; 

Overwegende dat artikel 61 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat controle 
op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van dit decreet en van 
de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt uitgeoefend door een of meer 
commissarissen, die door de algemene vergadering worden benoemd onder de leden van het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren; 

Gelet op artikel 22 van de statuten van Pidpa;  

Gelet op de Statutaire Jaarvergadering van Pidpa die zal plaats hebben op maandag 17 juni 2013 op het 
administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen; 

Gelet op de oproepingsbrief van 29 april 2013 waarmee Pidpa de agenda van de Statutaire Jaarvergadering 
heeft meegedeeld en gelet op de stukken die werden overgemaakt  inzake het verslag van de Raad van Bestuur 
over het jaar 2012, inzake de jaarrekening over het boekjaar 2012,  inzake het verslag van de commissaris, 
inzake het evaluatierapport over de werking, en inzake de benoeming van een commissaris;  

Gelet op het feit dat alleszins voor twee deelnemers een benoeming van een voorgedragen bestuurder dient te 
gebeuren; 

Gelet op het feit dat de Algemene Vergadering elf leden van het A-adviescomité (watervoorziening) dient te 
benoemen en overwegende dat de gemeente meent een nuttige kandidatuurstelling te kunnen doen; 

Gelet op het feit dat de gemeente de HidroRio-opdracht heeft toevertrouwd aan Pidpa en gelet op het feit dat de 
Algemene Vergadering één lid per HidroRio-gemeente dient te benoemen tot het B-adviescomité (afvalwater en 
hemelwater);  

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

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

Gaat over tot de geheime stemming tot aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger voor het A-
adviescomité (watervoorziening); 

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 Walter Horemans bekomt 17 ja-stemmen; 
Er worden 4 blanco-stemmen uitgebracht; 
 
Gaat over tot de geheime stemming tot aanduiding van een plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger 
voor het A-adviescomité (watervoorziening); 

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 Jan Hendrickx bekomt  16 ja-stemmen en 1 nee-stem; 
Er worden 4 blanco-stemmen uitgebracht; 



 37 

 
Gaat over tot de geheime stemming tot aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger voor het B-
adviescomité (watervoorziening); 

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 Walter Horemans bekomt 17 ja-stemmen; 
Er worden 4 blanco-stemmen uitgebracht; 
 
Gaat over tot de geheime stemming tot aanduiding van een plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger 
voor het B-adviescomité (watervoorziening); 

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 Jan Hendrickx bekomt 16 ja-stemmen en 1 nee-stem; 
Er worden 4 blanco-stemmen uitgebracht; 
 
Gaat over tot de geheime stemming tot aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger voor de Statutaire 
Jaarvergadering op 17 juni 2013; 

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 Jan Hendrickx bekomt 16 ja-stemmen en 1 nee-stem; 
Er worden 4  blanco-stemmen uitgebracht; 
 
Gaat over tot de geheime stemming tot aanduiding van een plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger 
voor de Statutaire Jaarvergadering op 17 juni 2013; 

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 17 ja-stemmen; 
Er worden 4 blanco-stemmen uitgebracht; 
 

BESLUIT 
 
Artikel 1 
Het verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2012, de jaarrekening over het boekjaar 2012, het verslag van 
de commissaris, en het evaluatierapport over de werking worden goedgekeurd. 

Artikel 2 
Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 2012, wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 3 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van de Raad van Bestuur betreffende het voorstel inzake het 
revisorale mandaat van de commissaris. 
 
Artikel 4  
Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor het A-adviescomité (watervoorziening) wordt voorgedragen:  
de heer Walter Horemans met als vervanger de heer Jan Hendrickx. 
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Artikel 5  
Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor het B-adviescomité (afvalwater en van hemelwater) wordt 
voorgedragen: 
de heer Walter Horemans met als vervanger de heer Jan Hendrickx. 
 
Artikel 6 
Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de Statutaire Jaarvergadering wordt aangewezen : 
de heer Jan Hendrickx met als vervanger de heer Eddy Verstappen. 
 
Artikel 7 
Aan bovengenoemde vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de Statutaire Jaarvergadering van 17 
juni 2013, overeenkomstig deze beslissing te stemmen alsook de voorgestelde benoemingen goed te keuren, 
evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten 
van deze Statutaire Jaarvergadering. 

Artikel 8 
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. 

 
27. BIJKOMENDE PUNTEN: 
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN VOLGENDE PUNTEN OP DE 
AGENDA GEPLAATST DOOR: 
 
Raadsleden Lies Ceulemans, Ronny Van Thienen en Rudy Nuyens: 
 
27.I. Werking PWA 
 
- Ondanks het feit dat ons bijkomend punt van de vorige gemeenteraad vakkundig, maar blijkbaar terecht 
geweerd werd en er weer meer tijd vrijkwam om een algemene vergadering te organiseren om de nieuwe PWA 
raad te installeren is dat nog steeds niet gebeurd. 
- Ondanks het feit dat de wetgeving geen verplichte termijn voorziet voor de installatie van de nieuwe raad vinden 
wij dat dit, om een goede werking ervan te garanderen al lang had moeten gebeurd zijn. 
- Zolang er geen geldige nieuwe samenstelling is van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur 
dient er een “continuïteit van bestuur” te zijn om de werking van de VZW-PWA te garanderen. Dit houdt in dat de 
huidige Algemene Vergadering en de huidige Raad van Bestuur nog altijd besturen en dus de nodige 
beslissingen nemen. 
- Wat betekent “continuïteit van bestuur” voor de huidige PWA raad? 
- Sp.a vindt het geen “continuïteit van bestuur” wanneer er uitgerekend in de periode waarin de nieuwe raad al 
had moeten geïnstalleerd zijn één beambte werd overgeplaatst en één bediende en één kuisvrouw op staande 
voet ontslagen werden. 
- Zijn deze handelingen wettelijk verlopen? 
- Waarom ontslagen op staande voet? Als die gegrond zouden zijn kunnen die misschien besproken worden op 
de komende deontologische commissie van maandag 27 mei ? 
- Zijn de burgemeester en zijn college op de hoogte van deze abnormale manier van werken? 
- Gaan zij hier hun verantwoordelijkheid opnemen? 
- Wanneer zal de raad nu uiteindelijk geïnstalleerd worden? 
 
Op vraag van de voorzitter wordt dit punt voor verdere bespreking doorverwezen naar de geheime zitting. 
 
 
Raadslid Dirk Aras: 



 39 

 
27.II. Interpellatie omtrent het budget 2013: gevolgen van de toepassing van de ‘kaasschaaf’ voor de 
betaalbaarheid van de dienstnoodwendigheden en van de dienstverlening  
 
Op de installatievergadering van het nieuwe beheersorgaan van de gemeentelijke bibliotheek bleek dat het 
budget dat door het gemeentebestuur voor 2013 wordt vrijgemaakt voor de werking van de bibliotheek, op een 
aantal kernposten sterk verschilt met het budgetvoorstel van het beheersorgaan. De reden daarvan is het 
toepassen van de zogenaamde ‘kaasschaaf’, een weinig kundige besparingsmethode. Nochtans was het 
budgetvoorstel al scherp geraamd.  
De gevolgen ervan zijn ingrijpend: bepaalde activiteiten kunnen niet meer georganiseerd worden; bepaalde 
werkingsmaterialen kunnen niet meer aangekocht worden en contractuele overeenkomsten die de essentie van 
een bibliotheek aangaan, kunnen niet meer nagekomen worden.  
Gelet op het feit dat het gemeentebestuur zich – zoals verleden vergadering bleek – momenteel bezint over het 
meerjarenbeleidsplan voor deze legislatuur, stelt de vraag “waar wil het gemeentebestuur met bepaalde 
beleidstaken naar toe ?” zich wel heel pertinent. Welke waarde worden domeinen als bijvoorbeeld cultuur of sport 
nog toegekend ?  
Vandaar alvast volgende vragen:  
- Op welke manier werd deze ‘kaasschaaf’ toegepast op de verschillende beleidsdomeinen van de gemeentelijke 
werking ?  
- Werden alle domeinen op dezelfde manier aan de ‘kaasschaaf’ onderworpen ? Welke ontsnapten eventueel ?  
- Waarom werd deze besparingsmethode toegepast en welk exact doel wil het gemeentebestuur ermee bereiken 
?  
- Hoe werd de ‘kaasschaaf’ toegepast op de werkingskosten van het domein sociale zaken, jeugd, sport, 
onderwijs, op de ‘oude post’ receptie- en representatiekosten ?  
 
Concreet wat het budget 2013 aangaat:  
- Hoe zal het gemeentebestuur het tekort aan middelen waarmee de bibliotheek wordt geconfronteerd oplossen ?  
- Zijn er nog beleidsdomeinen waar betalingsproblemen zich (zullen) voordoen ? Zo ja, welke en in welke mate ?  
- Waar ligt desgevallend voor die domeinen de oplossing ?  
 
 
Koen Kerremans wenst zich hierbij aan te sluiten. Hij stelt nog een aantal bijkomende vragen: 
- Wat met de  opgenomen stijging van de boetegelden, terwijl mensen nu automatisch verwittigd worden om 
materialen binnen te brengen en er dus eigenlijk een daling te verwachten valt? 
- Het aankoopbedrag blijkt intussen teruggevallen tot minder dan 50% van het bedrag dat in 1999 gespendeerd 
werd. Het gaat toch om een kerntaak van de bibliotheek? 
- Er werd bij opmaak van het budget gevraagd om zo correct mogelijk te ramen met de bedoeling om in die fase 
al een rationalisering van de kosten door te voeren. Het is dus niet aangewezen om daarna nog met de 
kaasschaaf over het budget te gaan. 
- De structurele kosten zijn opvallend laag geworden, bijvoorbeeld voor de toners. Zijn er dan in 2013 geen prints 
meer mogelijk? Dat is nochtans een basisdienstverlening van onze bib. 
- Vorming Plus valt volledig weg. Er zullen dus sowieso minder activiteiten zijn dan vroeger? Zal het de aanbieder 
zijn die bepaalt wat er dan nog gebeurt? 
- De prestaties van derden voor de gebouwen is serieus teruggeschroefd. Is hier een verklaring voor? 
- Wat met alle projecten die nog in de pijplijn zaten? Vallen die ook weg? 
 
Schepen Stefaan Lambrechts vindt de manier waarop het debat rond het budget van de bib gelopen is een 
spijtige zaak. Indien hij op de hoogte geweest zou zijn van de vragen, zou hij ervoor gezorgd hebben dat hij 
aanwezig kon zijn, zodat hij al wat ongerustheid had kunnen wegnemen. Berlaar is pilootgemeente voor BBC, 
wat een totaal andere manier van werken impliceert. Vroeger werden de budgetten die gevraagd werden door de 
diensten in het programma Deloptigem gebracht, wat een historisch overzicht van de benutting van de kredieten 
opleverde. Omdat er post per post moest worden geraamd, kregen we toen vaak te maken met overramingen. Zo 
werden de werkingskosten globaal gezien overraamd met 20%. In het kader van BBC is de opdracht echter 
anders. Nu was het de bedoeling om zo dicht mogelijk uit te komen bij de jaarrekening. Aan de budgetbeheerders 
werd daarom gevraagd de historische cijfers kritisch te bekijken en reële cijfers door te geven voor het budget. 
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Maar bij de opmaak van het budget stelden we vast dat niet iedereen in die zin had gewerkt. Meestal werd 
opnieuw het budget van de vorige jaren gevraagd. De dienst Financiën heeft daarop de cijfers geëvalueerd en 
indien de bedragen overraamd bleken, ook bijgesteld. Eens alle cijfers verzameld waren in het ontwerpbudget, 
stelde zich het probleem dat het financieel evenwicht van het dienstjaar niet werd gehaald. Op dat ogenblik 
waren we al in november/december beland en kwamen we onder tijdsdruk te staan, waardoor een verdere 
consultatie van de gemeentelijke diensten niet meer mogelijk was. Toen is er beslist om de kaasschaafmethode 
toe te passen en een besparing door te voeren van 12%, wat nog een marge betekende t.o.v. de historische 
overramingen met 20%. Dat is dus ook bij de bib gebeurd. Alleen had de bib haar huiswerk wel goed gemaakt en 
scherp geraamde cijfers aangeleverd, waardoor de kaasschaaf inderdaad grote gevolgen heeft. Toen dit ontdekt 
werd, werd conform de filosofie van BBC in eerste instantie de boodschap gegeven dat kredieten binnen de 
eigen dienst dienden te worden verschoven. In tweede instantie kan het afdelingshoofd verschuivingen laten 
doorvoeren binnen het domein. Omdat er bij het toepassen van de kaasschaaf op het krediet van de bibliotheek 
geen rekening werd gehouden met de effectief afgesloten contracten, werd aan hen meegedeeld dat zij een 
budgetwijziging mogen doorvoeren in juni. 
 
Dirk Aras merkt op dat de vraag tot budgetwijziging voor de bib onbeantwoord is gebleven. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts weerlegt dit. Er werd gevraagd om eerst te onderzoeken of er verschuivingen 
mogelijk waren. Indien dit niet kan, moet het met een budgetwijziging opgelost worden. Dat werd ook al 
meegedeeld aan de bib. 
 
Jef Daems concludeert dat er in de volgende budgetwijziging extra budget voor de bib ter beschikking komt. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts bevestigt dat. Hij vraagt begrip voor de introductie van een vrij complex nieuw 
systeem, dat kinderziektes heeft en waarvoor iedereen een andere werkmethode moet aanleren en eigen maken. 
De kaasschaaf is niet de beste maatregel, maar was de enige mogelijkheid gezien de tijdsdruk. BBC is qua 
overstap een hels karwei. Hij formuleert een compliment aan de administratie voor de manier waarop met deze 
overgang wordt omgesprongen. 
 
Dirk Aras wil weten of deze besparing voor alle domeinen is gebeurd. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat het niet voor personeel en voor de dotatie aan de politie is gebeurd, 
wel voor het OCMW. Of dit zo moet blijven, moet samen met het OCMW bekeken worden. Aan de politieraad is 
de boodschap overgemaakt dat we ook hier naar een meerjarenplanning moeten gaan om het financieel 
evenwicht over meerdere jaren te kunnen realiseren. Voor de rest ging het inderdaad om een lineaire besparing 
van 12%, behalve voor een aantal contracten. 
 
Dirk Aras waarschuwt voor het gevaar van verschuivingen tussen globale posten indien er niet voldoende wordt 
afgebakend. 
 
Schepen Stefaan Lambrecht legt uit dat elk budget vasthangt aan een budgetbeheerder met een 
registratiesleutel. Bepaalde overkoepelende kredieten zitten bij één centrale beheerder, maar hieronder kunnen 
verschillende zaken vallen. Bij verschuivingen moeten de budgetbeheerders met elkaar overleggen. We bekijken 
nu welke tools we ter beschikking moeten stellen om dit te ondersteunen. 
 
Dirk Aras merkt nog op dat het niet de eerste maal is dat de kaasschaaf wordt toegepast. Hij herinnert zich dat er 
nog ooit een begroting werd opgesteld met als opdracht een besparing van 10% te realiseren. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts betwijfelt dit. Vroeger kregen de diensten een excel aangeleverd door de dienst 
Financiën, die dan werd aangevuld. Er is nog nooit een lineaire besparing doorgevoerd zonder voorafgaande 
toetsing en bespreking. 
 
Koen Kerremans rondt af door te stellen dat er toch tegenstrijdige signalen zijn gegeven over de budgetwijziging 
voor de bib. Hij vraagt zich af of er een concurrentiestrijd zou kunnen ontstaan binnen eenzelfde beleidsdomein 
tussen verschillende budgetbeheerders. Hij vraagt of er in de begrotingscommissie kan worden ingegaan op de 
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vraag of de prioritaire beleidsdoelstellingen bepalend zullen zijn of dat er andere werkmethoden bestaan om snel 
beslissingen te kunnen nemen over verschuivingen van kredieten. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts verwijst naar de tools die in opmaak zijn, waardoor duidelijkheid ontstaat voor de 
budgetbeheerders. De verschuivingen kunnen alleen in onderling overleg. Verdere toelichting wordt verstrekt 
tijdens de begrotingscommissie van 5 juni. 
 
Ronny Van Thienen vat de problematiek kort samen door te stellen dat de bib haar huiswerk eigenlijk te goed 
heeft gemaakt en dat hiervan dus nog 12% werd afgehouden. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts beaamt dit. 
 
Ronny Van Thienen wil weten of die 12% er dus opnieuw bijkomt tijdens de budgetwijziging. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts licht toe dat er vertrokken wordt van de jaarrekening 2012 en dat de bib zal laten 
weten welke budgetwijziging noodzakelijk is. Het zal om een realistisch voorstel gaan om de zaken te realiseren 
die op de planning staan. 
 
 
Raadsleden Koen Kerremans en Leen Janssens: 
 
27.III. Ligt Berlaar stil?  
 
Afgaande op de agenda van de gemeenteraden en de activiteit van de commissies, ligt Berlaar stil. Nochtans 
gebeurt er heel wat achter de schermen, maar als oppositie krijgen we hier geen informatie over.  
Daarom onze vraag naar de stand van zaken in de volgende dossiers:  

• Gemeenteschool centrum  
• Administratief centrum  
• Heraanleg kerk- en marktomgeving  
• Sint-Pieterskerk – restauratiedossier en dringende onderhoudswerken  
• Jeugdhuis – huidige status en toekomstvisie  
• Milieuraad en het beloofde overleg met de politieke fracties  
• Commissies  
• Sporthal Stapveld  
• Sporthal Heikant  
• KMO-zone “de hutten”  
• Invoering snelheidszones  

 
Leen Janssens drukt het gevoel uit dat de oppositie er bij zit voor spek en bonen. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er heel veel aan het gebeuren is. De uitvoerige toelichting over 
BBC geeft al aan dat er achter de schermen heel hard wordt gewerkt. Intussen lopen er ook een aantal grote 
dossiers, waarvan de stand van zaken kort geschetst zal worden. 
 
Gemeenteschool centrum 
 
Schepen Jan Hendrickx vertelt dat de bouwvergunning binnen is. Momenteel wordt het hele concept 
gedetailleerd en nauwkeurig bekeken. Dat gaat bijvoorbeeld om de afwerking, de eerste uitrusting, het bepalen 
van het aantal stopcontacten en de verlichting, het sanitair, verwarming en verluchting, de ramen en deuren, de 
kasten,  de sloten en bijhorend sleutelplan, gordijnen en verduisteringsgordijnen. Dit moet allemaal vastliggen 
vooraleer het aan de aannemer kan worden overgemaakt. Het volledige concept wordt nog eens overlopen 
samen met een preventieadviseur. Daarna moet de brandweer alles bekijken. Er is een specialist akoestiek 
aangesteld voor de muziekklassen en de sportzaal. Het plan van de werfzone is bepaald, de buitenaanleg is 



 42 

besproken, er zijn grondstalen genomen en er volgt een archeologisch onderzoek. Dan is er ook nog het 
gedeelte van de kinderopvang, waar er natuurlijk rekening gehouden moet worden met de regels die opgelegd 
worden door Kind en Gezin, wat het zeker niet vereenvoudigt. Daarnaast moet het gebruik van lokalen worden 
besproken. Bijvoorbeeld: zal de sportzaal alleen gebruikt worden door de school en de kinderopvang of mogen 
verenigingen hiervan na de uren ook gebruik maken? Dat is bepalend voor de materialen die best gebruikt 
worden. En dat moet dan weer gebeuren in het kader van de 30 jaar garantie die de aannemer moet geven. We 
zitten nu in de eindfase en dan kan het volledige dossier overhandigd worden aan Scholen voor Morgen die dan 
op hun beurt  het volledige pakket aan de door hen gekozen aannemers bezorgen. De datum van de opening van 
onze nieuwe school is nog altijd september 2015. 
 
Leen Janssens heeft een wrang gevoel bij dit dossier, omdat de oppositie hier volledig buiten wordt gehouden 
zonder enige vorm van inspraak. Er is nog nooit gepeild naar hun ideeën. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de plannen wel degelijk getoond zijn en meningen gevraagd. 
 
Schepen Jan Hendrickx voegt toe dat de plannen te bekijken waren tijdens de opendeurdagen van de scholen. 
Het is bovendien niet zo’n makkelijk dossier met alle betrokkenen die rond de tafel zitten. Er zijn zoveel meningen 
en wensen als er mensen zijn. 
 
Schepen Eddy Verstappen vult aan dat ook de timing heel erg strikt is. 
 
Burgemeester Walter Horemans belooft om regelmatig terug te koppelen, zodat iedereen kan opvolgen in welke 
fase het dossier belandt. 
 
Administratief centrum 
 
Schepen Jan Hendrickx licht toe dat het de bedoeling van het bestuur is om zo vlug mogelijk nadat de school 
verhuisd is te beginnen aan het nieuw administratief centrum. In januari dit jaar hebben we reeds de eerste 
gesprekken gevoerd over het plan van aanpak. Er werden intussen een aantal studie- en adviesbureaus 
aangeschreven om een haalbaarheid/behoeftestudie te maken. Morgen volgt een voorstelling van vier van 
dergelijke bureaus. Met één van hen gaan we dan in zee om tot een administratief centrum op maat van onze 
gemeente te komen.  
 
Heraanleg kerk- en marktomgeving  
 
Burgemeester Walter Horemans legt uit dat het college voor de heraanleg van de kerk- en marktomgeving een 
schriftelijk advies van het MAT verwacht omtrent het beperkte contract met een lokale zelfstandige. Het wordt 
nagegaan of dit contract nog geldig is, gezien de opdracht gevoelig wordt uitgebreid tot een masterplan. Eén van 
de eerste zaken die zal worden uitgevoerd, is de Pastorijstraat. Het overleg met Pidpa hierover loopt. Ballaerweg 
zal hier waarschijnlijk aan gekoppeld worden. Voor de rest is het nog even afwachten, maar het masterplan met 
hierin een grote mobiliteitsstudie vervat, zal zeker ontwikkeld worden.  
 
Sint-Pieterskerk – restauratiedossier en dringende onderhoudswerken 
 
Het dossier van de Sint-Pieterskerk ligt in Antwerpen en zal waarschijnlijk deze week rond geraken. Dan kan het 
naar het kabinet van Bourgeois, maar daar komt het op de stapel terecht. Dan kunnen we alleen maar afwachten. 
Er kan geen timing op geplakt worden, aangezien er meer dan 130 kerken vóór de Sint-Pieterskerk op 
behandeling wachten. 
 
Jeugdhuis 

Schepen Willy Beullens vertelt dat er wat activiteiten van het jeugdhuis betreft voorlopig geen veranderingen te 
melden vallen. De VZW zal ontbonden worden. Er is mogelijk een opportuniteit, maar aangezien dit nog maar in 
een verkennende fase zit, kan hierover nog geen informatie worden gegeven. Op dit moment is er dus een stand-
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still. We staan open voor mogelijke voorstellen. Op dit moment zijn er verder geen initiatieven om een 
jeugdhuiswerking op te zetten. Dit kan echter op termijn wel veranderen. 
 
Milieuraad en het beloofde overleg met de politieke fracties 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof legt uit dat er een nieuwe oproep werd gelanceerd voor kandidaten voor de 
milieuraad. Indien er vanuit de natuur- en milieugerelateerde verenigingen bijvoorbeeld drie kandidaturen zijn, 
dan kunnen er nog zes extra stemgerechtigde kandidaten aangeduid worden. Hoe minder kandidaturen vanuit de 
milieuverenigingen, hoe minder bijkomende stemgerechtigde leden. Dat zou qua participatiegehalte niet 
representatief zijn. Het is de bedoeling om met de verschillende afgevaardigden van de fracties samen te komen 
in de loop van juni.  
 
Commissies 
 
Burgemeester Walter Horemans overloopt de data van de verschillende commissies: 
- De deontologische commissie is gepland op 27 mei. 
- De verkeerscommissie is bijeen geweest op 15 mei. 
- De begrotingscommissie is op 5 juni gepland. 
- Voor de commissie openbare werken werd vandaag een doodle verstuurd. 
- De commissie intergemeentelijke samenwerking gaat op 3 juli van start. 
 
Sporthal ’t Stapveld 
 
Schepen Eddy Verstappen licht toe dat voor de renovatie van ‘t Stapveld momenteel de onderzoeken gestart zijn. 
Zodra hier meer over bekend is, zal de informatie zeker volgen. Voorlopig zou dat nog te voorbarig zijn. 
 
Sportschuur Heikant 
 
Wat de situatie sportschuur Heikant betreft, werden er suggesties geformuleerd om een aantal verbeteringen in 
te bedden in de meerjarenplanning, zodat deze kunnen verwerkt worden in de beleidsdoelstellingen. De 
bedoeling is om hier tegen 2018 een verbeterde hal te hebben. Een grondige poets- en schilderbeurt van de 
sportschuur kan nog dit jaar uitgevoerd worden. 
 
KMO-zone De Hutten 
 
Het dossier van De Hutten is een paar keer op de Gecoro besproken. Uiteindelijk is er een procedure voor de 
Raad van State gevoerd door een aantal aangelanden. Na onderzoek heeft de gemeentelijke raadsman te 
kennen gegeven dat de gemeente best de hele procedure opnieuw start. Dat is nu lopende. We moeten dus een 
groot deel van het werk overdoen. 
 
Koen Kerremans peilt naar de reden waarom de gemeente opnieuw moet starten. 
 
Schepen Eddy Verstappen legt uit dat dit volgt uit de ingediende bezwaren tegen het RUP. Onze raadsman schat 
in dat de kans groot is dat het RUP zal worden vernietigd. Daarom trekken we het RUP best in om opnieuw te 
beginnen. 
 
Leen Janssens wil weten hoe groot de kans is dat alles in orde komt. 
 
Schepen Eddy Verstappen licht toe dat niet alles moet worden overgedaan. Het gaat om een aantal 
procedurefouten, om foutieve interpretaties, zelfs om verkeerd advies vanuit de provincie. 
 
Burgemeester Walter Horemans voegt toe dat het om vormelijke fouten gaat. Maar om een procedureslag te 
vermijden, wil de gemeente liever opnieuw opstarten met een propere lei. Intussen zal de onteigening van start 
gaan met de gesprekken met het OCMW van Lier over de prijs van de grond. 
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Ronny Van Thienen wil weten of dit extra kosten voor de gemeente met zich meebrengt. 
 
Burgemeester Walter Horemans vermoedt dat dit het geval zal zijn. 
 
 Snelheidszones 
 
Burgemeester Walter Horemans vertelt dat de politie bijna klaar is met het voorontwerp, dat in juni aan de 
provinciale dienst mobiliteit zal worden voorgelegd. Zij moeten hier advies over geven, waarna een definitief plan 
wordt opgesteld. Dit definitief plan wordt dan tijdens een speciale vergadering van de verkeerscommissie 
besproken. Momenteel is dat voorzien in oktober, zodat het ontwerp op de gemeenteraad van 
november/december kan worden voorgelegd. De uitvoering is dan voorzien in het voorjaar van 2014. 
 
Burgemeester Walter Horemans concludeert dat Berlaar dus absoluut niet stil ligt. Er wordt bijkomend nog volop 
gewerkt aan de fiets-o-strade, de N10, de Tulpenstraat, de renovatie van Gestel, de opening van de woningen in 
de Welvaartstraat en het Winterhof, de inhuldiging van de nieuwe brandweerwagen, de verkaveling van 
Balderdorp, … Er gebeurt dus wel wat in Berlaar. 
 
Ronny Van Thienen wil weten of de afspraken rond de grensoverschrijdingen in het kader van het 30/50/70-
project al zijn gemaakt. 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat deze gesprekken op de planning staan. 
 
 
27.IV. Rampenplan  
 
Tijdens de gemeenteraad van 22 januari 2013 werd unaniem de hieronder vermelde motie goedgekeurd over het 
opstellen van een bij rampen bruikbaar protocol.  
 
De gemeenteraad van de gemeente Berlaar vraagt het college opdracht te willen geven aan de 
rampenambtenaar om een protocol of scenario op te maken dat gebruikt kan worden bij rampen. Het document 
biedt een praktische leidraad (rode draad) van logisch op elkaar volgende te volgen stappen, is bondig en 
overzichtelijk en tevens onmiddellijk beschikbaar en bruikbaar voor de burgemeester of de waarnemend 
burgemeester. Het handelt over de acute fase en over nazorg. (Direct nuttige contactgegevens van alle instanties 
die moeten betrokken worden, stappen te ondernemen voor de evacuatie van slachtoffers, stappen te 
ondernemen bij het zoeken naar onderdak, stappen te ondernemen in het kader van de nazorg (ocmw e.a.). 
Deze opsomming is niet limitatief.)  
 
Graag vernamen wij een stand van zaken. 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat er volop wordt gewerkt aan het rampenplan. Alle wijkagenten zijn 
het huidige document aan het bekijken en aanpassen. Zodra dit klaar is, zal de communicatieambtenaar van de 
politie alles bundelen en voorleggen aan de gemeenteraad. Dat zal in juni of september gebeuren. 
 
Koen Kerremans vraagt of het een bestaand document is dat herwerkt wordt. 
 
Burgemeester Walter Horemans beaamt dit. Het gaat om een lijvig document met heel veel gegevens, die stuk 
voor stuk gecheckt worden, bijvoorbeeld telefoonnummers, contactadressen, opvordering van stroomgroepen en 
dergelijke. 
 
Koen Kerremans zegt dat zijn vraag niet handelt over een lijvig document, maar over een praktische leidraad die 
stap voor stap schetst wat er moet gebeuren in het geval van rampen. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat deze motie is overgemaakt aan de politie, in de hoop dat deze 
leidraad eveneens wordt aangereikt. 
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27.V. Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en gebruikers van andere rollende assists.  
 
Naar aanleiding van onze rolstoelenactie van eind maart en onze daarop volgende interpellatie op de 
gemeenteraad van maart 2013 komen wij terug op deze problematiek. We stellen namelijk vast dat er nog niets 
werd ondernomen om tegemoet te komen aan de meest dringende noden. Noch door ons noch door de 
betrokken burgers wordt dit aanvaard. Daarom vragen wij opnieuw aan het college, en meer in het bijzonder aan 
bevoegde schepen, om op zeer korte termijn, dit wil zeggen nog voor het zomerseizoen van start gaat, in Berlaar 
centrum en op de meest dringende plaatsen op het ganse grondgebied maatregelen te nemen. Bij onze vorige 
interpellatie werd al gewezen op de bereidheid van betrokken burgers om hun medewerking te verlenen. Zij zijn 
het best geplaatst om de moeilijke plaatsen aan te wijzen en suggesties te formuleren rond mogelijke 
oplossingen.  
 
Graag een duidelijk standpunt terzake. 
 
Koen Kerremans voegt hieraan toe dat er niet kan worden gewacht tot de marktomgeving opnieuw is aangelegd. 
Er zijn bepaalde duidelijk aanwijsbare situaties, die wij met onze eigen mensen zelf kunnen oplossen. Dat is 
eigenlijk alles wat gevraagd wordt op korte termijn. Het kan echt niet dat er na twee maanden nog niets is 
gebeurd. Groen zal hierin actie blijven ondernemen. 
 
Schepen Jan Hendrickx geeft toe dat hierin nog geen actie is ondernomen. Dit is te wijten aan de drukke 
werkzaamheden. Bovendien kan dit maar uitgevoerd worden door enkele werklieden. Hij stelt voor om dit punt 
tijdens de commissie openbare werken te behandelen, waar dan ook de lijst met aan te pakken situaties kan 
worden bekeken. 
 
Koen Kerremans antwoordt dat het gaat om duidelijk zichtbare situaties en dat daarvoor geen lijst nodig is. Er 
werd ooit beloofd tijdens een gemeenteraad om een inventaris op te maken. Het kan dan toch niet zo moeilijk zijn 
om deze boven te halen en eraan te werken. Dat het te druk is, is geen argument. Er zijn mensen die elke dag 
opnieuw geconfronteerd worden met het feit dat de gemeente geen oplossing biedt voor hun problemen. 
 
Burgemeester Walter Horemans zegt dat er verschillende gemeenten zijn met dezelfde problematiek. Hij licht toe 
dat er een regionaal overleg loopt met een aantal buurgemeenten om te kijken hoe we een aantal zaken samen 
kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld samenaankopen, uitwisselen van personeel en dergelijke. Eén van de dingen 
die mogelijk is, is kijken hoe we samen herstellingen kunnen uitvoeren na de passage van nutsmaatschappijen. 
Samen staan we hierin sterker. Een en ander moet professioneel worden aangepakt, bijvoorbeeld het voetpad in 
de Legrellestraat. 
 
Leen Janssens antwoordt dat het daar om een heel slecht voetpad gaat, maar dat het vooral de plaats in het dorp 
betreft waar rolstoelgebruikers van het voetpad af moeten geraken om op het zebrapad te komen. Dat zou toch 
maar een kleine aanpassing betekenen. 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat, maar het lost de volledige problematiek niet op. 
 
Koen Kerremans vindt dat het eigenlijk om puur politieke wil gaat en het schepencollege dat deze prioriteit niet 
vooropstelt. Het is blijkbaar teveel om éénmaal te vergaderen over dit onderwerp. Groen kan hiermee niet 
akkoord gaan. 
 
 
27.VI. Doelvelden – voorwaardelijke boskap – invulling voorwaarden  
 
Naar aanleiding van onze interpellatie rond het dossier van de voorwaardelijke kapvergunning voor het kappen 
van een bos op de Doelvelden en naar aanleiding van de blokkerende opmerking van de schepen van sport die 
stelde dat wij het dossier niet goed zouden hebben gelezen, komen wij terug op dit dossier. Omdat wij het dossier 
wel goed hadden gelezen en onze vragen derhalve legitiem waren vragen wij een rechtzetting van de 
antwoorden die vorige keer werden gegeven. We vragen om dit in een constructieve geest te willen doen en met 
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een duidelijke transparantie. Bij uitbreiding wensen wij te debatteren over de toekomstige verantwoordelijkheden 
op het domein. Als leidraad kunnen volgende vragen dienen:  
1. Wat is de stand van zaken omtrent de vereiste groene buffer tussen het voetbalveld en het terrein dat door een 
hondenschool wordt gebruikt?  
2. Wat zegt het contract met de gebruiker van het domein precies over het groenonderhoud. Wat is de rol en 
waar liggen de verantwoordelijkheden van het gemeentebestuur?  
3. Wat zijn de bepalingen omtrent gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en zijn die in overeenstemming 
met de Vlaamse decreten terzake?  
4. Wanneer wordt de groene buffer die zonder toelating verdween daar waar een klein voetbalveldje werd 
aangelegd, opnieuw hersteld. De buffer van 10 meter rond het domein staat immers ook in de voorwaarden.  
 
Graag een duidelijk standpunt terzake. 
 
Koen Kerremans vraagt naar het plannetje dat tijdens de vorige gemeenteraad beloofd werd. De discussie is 
vorige maal gestopt toen gesuggereerd werd dat Groen het dossier niet goed zou hebben gelezen. Intussen heeft 
de milieuambtenaar via mail een aantal antwoorden bezorgd. Hieruit blijkt duidelijk dat Groen het wel bij het 
rechte eind had. Groen verwacht dus een korte verontschuldiging, omdat het dus wel degelijk om een legitieme 
vraag ging. 
 
Schepen Eddy Verstappen zegt dat het om een meningsverschil gaat, om uiteenlopende interpretaties van 
dezelfde tekst. 
 
Koen Kerremans wil constructief oppositie voeren, maar stelt vast dat het bestuur soms onbetrouwbaar is qua 
informatie die verstrekt wordt. In meerdere dossiers is sprake van een dubbele of een verborgen agenda. 
Bovendien wordt er soms op de man, in plaats van op de bal gespeeld. Hij wil een stand van zaken krijgen en 
een visie over wat de bedoeling is met het domein. Het gaat om parkgebied, waar de snoeiwerken gebeuren door 
vrijwilligers. Er moet een beleid rond komen, anders loopt het daar helemaal fout. Daarnaast wil hij horen hoe het 
daar gesteld is met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, aangezien het om openbaar terrein gaat. 
Ten slotte verwacht hij een antwoord op de vraag over de groenbuffer rond het hele domein, die nog steeds niet 
hersteld is, hoewel dit ook deel uitmaakt van de vergunningen. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof schetst de stand van zaken over de buffer tussen het voetbalveld en de 
hondenschool. Het is de bedoeling om op de schuine talud een deel bodembedekkers en een deel 
haagkantstruiken aan te planten. Het gaat om inheemse struiksoorten, namelijk liguster, spork, hulst, gewone 
brem, verfbrem, Duitse brem en struikheide. De eerste vier als struiklaag aan de hoge zijde van de talud; de 
laatste drie als lage struiklaag, aansluitend aan het A-terrein en de tribunes. Als sierelement wordt over de hele 
strook vlinderstruik aangeplant in groepen met witte of blauwe bloemen op 1 à 1,5 m van de tribunes. Het 
plannetje zal worden doorgestuurd, zoals gevraagd. Dit aanplantingsvoorstel werd op 14 mei voorgelegd aan de 
milieuraad ter advies. 
 
Over het contract met SK Berlaar verwijst schepen Eddy Verstappen naar de bespreking in de gemeenteraad, 
een tweetal jaar geleden. Qua onderhoud staat in het contract vermeld dat dit volledig ten laste is van de 
voetbalclub, behalve de echt grote werken aan de gebouwen. Jaarlijks moet SK Berlaar een aantal facturen 
voorleggen om te bewijzen dat zij het onderhoud ter harte nemen. 
 
Koen Kerremans werpt op dat dit niet realistisch is. 
 
Schepen Eddy Verstappen zegt dat het SK Berlaar vrijstaat om het onderhoud te organiseren op de manier die 
hen het best schikt. De gemeente kan hiervoor niet instaan. 
 
Koen Kerremans wil weten waarom dit niet herbekeken kan worden. Het onderhoud gebeurt nu ondeskundig met 
eigen materiaal. Er dreigt een probleem, dus het is aan de gemeente om dit opnieuw te bespreken en zo goed 
mogelijk te organiseren. 
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Schepen Eddy Verstappen verduidelijkt dat de gemeente tweemaal per jaar zelf instaat voor de grote 
onderhoudswerken, bijvoorbeeld snoeien, grote opkuiswerken en dergelijke. 
 
Burgemeester Walter Horemans voegt toe dat er regelmatig overleg met SK Berlaar wordt gehouden, zodat 
eventuele problemen snel op tafel kunnen worden gelegd. 
 
Koen Kerremans peilt naar de bepalingen over bestrijdingsmiddelen. 
 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat de club op de hoogte is van de relevante bepalingen in dit verband, 
maar rechtstreeks heeft de gemeente dit niet in de hand. 
 
Koen Kerremans stelt vast dat de gemeente dus doet alsof ze niet weet dat daar gesproeid wordt. De gemeente 
ontloopt haar verantwoordelijkheid. Het gaat om openbaar domein, wat betekent dat het bestuur hier controle 
moet uitoefenen. Er is geen politieke wil om het contract te herbekijken, noch om het beleid rond 
bestrijdingsmiddelen op punt te zetten. 
 
Burgemeester Walter Horemans weet dat dit op de gemeente af komt en drukt de hoop uit dat Vlaanderen advies 
zal verstrekken over hoe de zaken qua onderhoud moeten worden aangepakt. 
 
Leen Janssens zegt dat er gemeenten zijn waarin dit op een goede manier wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld Eeklo. 
Misschien is het aangewezen om eens een werkbezoek te organiseren. 
 
Over de vraag omtrent de verdwenen groenbuffer zegt schepen Eddy Verstappen dat dit lang geleden is 
gebeurd, wat bezwaarlijk in de schoenen van het huidige bestuur kan worden geschoven. 
 
Koen Kerremans verduidelijkt dat de buffer van tien meter dankzij de kapvergunning herbevestigd is. 
 
Schepen Eddy Verstappen repliceert dat het toch niet de bedoeling kan zijn om het duiveltjesterrein te laten 
verdwijnen. 
 
Koen Kerremans antwoordt dat dat perfect elders kan worden gerealiseerd. Het voetbal voor de duiveltjes hoeft 
niet in het gedrang te komen, er is ruimte genoeg. Maar de huidige situatie is illegaal. 

 
 
Raadsleden Jef Daems en John Steurs: 
 
27.VII. Budget voor de bibliotheek 
 
In 2013 krijgt de bibliotheek voor de aanschaf van boeken een budget van 18.480 Euro. Dit ondanks een contract 
met Standaard Boekhandel om in 2012, 2013 en 2014 voor 21.000 euro boeken aan te schaffen. Hoe kan u dit 
uitleggen? Wordt er gedacht aan een eventueel openbreken van dit contract om dit te kunnen wijzigen? Of gaat u 
het gewoon verbreken?  
Door het toepassen van de “kaasschaaf” in de budgettering van de bibliotheek zal het voor hen moeilijk zijn om 
volledig ten dienste te kunnen staan van de bevolking  
 
Cf. toelichting bij punt 27.II. 
 

GEHEIME ZITTING 
 
 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 22.35 uur. 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
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de gemeentesecretaris de burgemeester 
 
Anja Neels Walter Horemans 

_____________________________ 
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