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Gemeente Berlaar 

 
Gemeenteraad 
Notulen Zitting van 20 september 2016 

 
 
 
 
 
OPENBARE ZITTING 

 

Organisatie - Stafdienst 
Secretariaat 
1 2016_GR_00035 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag vorige 

vergadering - goedkeuring 

2 2016_GR_00033 Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - 
kwartaalrapportering - 2e kwartaal 2016 - kennisneming 

3 2016_GR_00031 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
Voordracht van een afgevaardigde in het beheerscomité van de 
Intergemeentelijke Omgevingshandhavingscel - aanstelling 

4 2016_GR_00039 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
agendapunten en vaststelling mandaat voor algemene 
vergaderingen van Iverlek en Eandis Assets op 3 oktober 2016 - 
goedkeuring 

5 2016_GR_00034 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
raamovereenkomst samenwerking bodukap, Lier, Berlaar, Nijlen 
en Heist-op-den-Berg - kennisneming 

Organisatie 
Personeel 
6 2016_GR_00019 Opmaak van reglementen - er-wel-zijn-beleid - goedkeuring 

 

Faciliteiten 
7 2016_GR_00040 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
 Gezamelijke aankoop door gemeenten, OCMW's en politiezones 

van aardgas en elektrische energie voor hun installaties, 
gebouwen en openbare verlichting - goedkeuring 

Mens 
Vrije tijd 
8 2016_GR_00036 Opmaak van reglementen - subsidiereglement voor 

kunstgrasterreinen - goedkeuring 
 

BKO 
9 2016_GR_00030 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 

Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Berlaar en SPK 
vzw/KIKO - goedkeuring 

 

Ruimte 
Stedenbouw 
10 2016_GR_00037 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - aankoop 

en installatie software vergunningenbeheer ruimtelijke ordening 
en leefmilieu - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 
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Openbare werken 

goedkeuring 

11 2016_GR_00032 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
Samenwerkingsovereenkomst betreffende de studie en de 
uitvoering van werken op gewestweg N10 te Heist op den Berg, 
Putte en Berlaar - goedkeuring 

 

Financiën 
Financiële dienst 
12 2016_GR_00038 Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - 

rekening OCMW - dienstjaar 2015 - kennisneming 
 

13 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: Werking dienst lokale 
economie 

 
 

14 Mondelinge vraag van raadsleden Swa Debakker, John Steurs: Kansen voor Berlaarse 
ondernemers 

 
 

15 Mondelinge vraag van raadsleden Swa Debakker, John Steurs: Digitale week in de 
bibliotheek 

 
 

16 Mondelinge vraag van raadsleden Swa Debakker, John Steurs: Open Monumentendag 
in Berlaar 

 
 

17 Mondelinge vraag van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: Groenbeleid 
gemeente Berlaar 

 
 

18 Mondelinge vraag van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: Deelname 
groepsaankoop e-bikes IGEMO 

 
 

19 Mondelinge vraag van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: Onderhoud fiets- en 
voetpaden 

 
 

20 Mondelinge vraag van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: Fietsostrade Berlaar 
 
 

21 Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Bibliotheek. Toch besparingen ? 

 
 

22 Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Een fietspad in de Stationsstraat ? Het moet kunnen. 
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Samenstelling: 
 
 
Aanwezig: 
de heer Walter Horemans, burgemeester-voorzitter; de heer Jan Hendrickx, schepen; de heer Eddy 
Verstappen, schepen; de heer Stefaan Lambrechts, schepen; mevrouw Suzy Put, schepen; mevrouw 
Nadine Boekaerts, schepen; de heer Dirk Aras, raadslid (vanaf punt 4); de heer Willy Beullens, raadslid; 
mevrouw Lies Ceulemans, raadslid; de heer Christophe De Backere, raadslid; mevrouw Rita Deckers, 
raadslid; de heer Artur Issaev, raadslid; mevrouw Leen Janssens, raadslid; de heer Koen Kerremans, 
raadslid; de heer Rudy Nuyens, raadslid; de heer John Steurs, raadslid; de heer Silvain Vertommen, 
raadslid; mevrouw Maria Vervloet, raadslid 

 
Zijn eveneens aanwezig: 
mevrouw Geert Verrelst, waarnemend secretaris 

 
Verontschuldigd: 
mevrouw Ingeborg Van Hoof, schepen; de heer Swa De Bakker, raadslid; de heer Ronald Van 
Thienen, raadslid; mevrouw Anja Neels 

 
 
 
20 september 2016 20:00 -De voorzitter opent de openbare zitting 

 
OPENBARE ZITTING 

 

Organisatie - Stafdienst 
Secretariaat 

 
 

1 2016_GR_00035 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag 
vorige vergadering - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
Het gemeenteraadsverslag van 21 juni 2016. 

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

 
Stemming op het agendapunt 
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

 
 
 
Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het verslag van de zitting van 21 juni 2016 goed. 
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Bijlagen 
•  Verslag_notulen_20160621.pdf 

 
 

2 2016_GR_00033 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - kwartaalrapportering - 2e kwartaal 2016 - 
kennisneming 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
De tweede kwartaalrapportering van 2016 werd samengesteld. 

 
 
 
 

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

 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit 

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De raadsleden nemen kennis van de 2e kwartaalrapportering van 2016. 

 
 
 
Bijlagen 

•  1BalancedScoreCard IntegraalKW2.pdf 
•  2BalancedScoreCard BeleidsdoelstellingenKW2.pdf 
•  3 BalancedScoreCard ActieplannenKW2.pdf 
•  4BalancedScoreCard ActiesKW2.pdf 
•  5BalancedScoreCard FinancienKW2.pdf 
•  6BalancedScoreCard OrganisatieKW2.pdf 
•  7BalancedScoreCard MensKW2.pdf 
•  8BalancedScoreCard RuimteKW2.pdf 
•  DetailGrafiekKW2.pdf 
•  KnipperlichtenKW2.pdf 
•  OrganisatiebeheersingKW2.pdf 

 
3 2016_GR_00031 Organisatie en participatie aan 

 samenwerkingsverbanden - Voordracht van een 
afgevaardigde in het beheerscomité van de 
Intergemeentelijke Omgevingshandhavingscel - 
aanstelling 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 
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Context en historiek 
De gemeenteraad keurde op 15 december 2015 de samenwerkingsovereenkomst "Intergemeentelijke 
aanpak Omgevingshandhaving" goed. 

 
Een eerste overleg met Igemo vond plaats op 14 maart 2016. Hier werd aan de gemeente gevraagd 
om een afgevaardigde aan te duiden voor het beheerscomité van de Intergemeentelijke 
Omgevingshandhavingscel. 

 
Argumentatie 
De vereniging wordt conform artikel 4 van de samenwerkingsovereenkomst bestuurd door een 
beheerscomité en dus dient door elk lid van de vereniging 1 afgevaardigde aangeduid te worden. 

 
De afgevaardigde voor een deelnemende gemeente wordt aangeduid onder de gemeenteraadsleden, 
die tevens de functie van burgemeester of schepen leefmilieu of schepen stedenbouw uitoefenen. 

 
Het is ook aangewezen om een plaatsvervanger aan te duiden onder de gemeenteraadsleden, die 
tevens de functie van burgemeester of schepen leefmilieu of schepen stedenbouw uitoefenen. 

 
Wetgeving 

• Gemeentedecreet 
• Raadsbesluit van 15 december 2015 (hoofdstuk 2) over de samenwerkingsovereenkomst 

"Intergemeentelijke aapak omgevingshandhaving" 
 

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

 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit 

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De heer Eddy Verstappen, schepen van stedenbouw, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de 
gemeente in het beheerscomité van de Intergemeentelijke Omgevingshandhavingscel. 

 

 
 

Artikel 2 
Mevrouw Ingeborg Van Hoof, schepen van leefmilieu, wordt aangeduid als plaatsvervanger van de 
gemeente in het Beheerscomité van de Intergemeentelijke Omgevingshandhavingscel. 

 

 
 

Artikel 3 
Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan IGEMO. 

 
 
 
 
20:25 - Dirk Aras betreedt de zitting 

 
4 2016_GR_00039 Organisatie en participatie aan 

 samenwerkingsverbanden - agendapunten en 
vaststelling mandaat voor algemene vergaderingen van 
Iverlek en Eandis Assets op 3 oktober 2016 - 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
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Beschrijving 

 

Context en historiek 
De gemeente Berlaar is voor de activitieit distributienetbeheerder elektriciteit en/of gas als deelnemer 
van de opdrachthoudende vereniging Iverlek betrokken bij de fusieoperatie in "Eandis Assets" waartoe 
de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas in 
december 2015 hebben beslist. 

 
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 30 juni 2016 opgeroepen om deel te nemen aan de 
algemene vergaderingen in buitengewone zitting van Iverlek en Eandis Assets die op 3 oktober 2016 
plaatshebben in de Ghelamco Arena (GreenDistrict), Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent. 

 
Op korte termijn dienen zich binnen het distributienetbeheer nieuwe en omvangrijke investeringen 
aan, zoals de ombouw van laag- naar hoogcalorisch gas, Slimme Meters, e.d..... Omdat de pogingen 
om via de gemeenten bijkomend eigen vermogen aan te trekken ver onder de verwachtingen bleven, 
werd Eandis genoodzaakt om te zoeken naar een nieuwe private partner die bereid is om voor lange 
termijn te participeren binnen Eandis Assets. 

 
Argumentatie 
Na screening medio 2015 van de markt naar mogelijke valabele kandidaat-private partners en een 
selectieprocedure, waarbij 23 partijen een reële interesse betoonden en vijf ervan op 5 februari 2016 
een concreet niet-bindend bod uitbrachten, werd de vennootschap "State Grid Europe Limited" (SGEL) 
door de raad van bestuur als beste kandidaat weerhouden. Deze nieuwe aandeelhouder verwerft door 
zijn definitief bod van 830.000.000 euro een kapitaal-participatie van 14% binnen Eandis Assets ten 
bedrage van 211,6 miljoen euro. Ten opzichte van de huidige netto-actiefwaarde van 484.413.396,90 
euro wordt aldus een meerwaarde geboden van 345.586.603,09 euro of 71,3%. Van deze 
meerwaarde behoort 86% aan de gemeenten. Vanaf het 9de jaar neemt het aandeel van de private 
partner in de meerwaarde toe met 1% per jaar dat hij verder deelneemt. 

 
SGEL verwerft 211,6 miljoen euro in het kapitaal vertegenwoordigd door 17.444.458 aandelen B1 en 
ontvangt een aandeel in de winst dat overeentemt met zijn kapitaalbezit binnen Eandis Assets. 

 
Dit gaat gepaard met een aantal statutenwijzigingen, zoals toegelicht in de toelichtende nota die 
onder meer volgende thema's omvatten: 

 
• afspraken omtrent het respecteren van de "ontvlechtingsregels", het mogelijk 

aandeelhoudersschap via een "groepsvennootschap" en inzake "bijzondere governance 
rechten"; 

• introductie van nieuwe aandelencategorieën B1 en B2; 
• modaliteiten en procedure m.b.t. de overdracht van deze aandelen; 
• nadere regeling inzake het doorvoeren van kapitaalverhogingen; 
• omschrijving van de geldelijke inbreng van de private partner (deels "kapitaal" ten bedrage 

waarvan 211,6 miljoen euro en deels "uitgiftepremie" ten bedrage van 618,4 miljoen euro, 
waarvan 345,6 miljoen euro als "commerciële premie"); 

• samenstelling en werking van de raad van bestuur (o.a. 3 bijkomende bestuurders voor de 
private partner en bescherming van de minderheidsrechten inzake "bijzondere 
bestuursbeslissingen"); 

• beperking van de stemrechten van de private partner en de financieringsverenigingen in de 
algemene vergadering (plafond 20% min één stem); 

• verdagingsrecht van de private partner in de algemene vergadering (voor "bijzondere 
beleidsbeslissingen") 
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• geherformuleerde winstverdeling (basismodaliteiten onveranderd) rekening houdend met de 
nieuwe deelnemerscategorieën; 

• afspraken bij het beëindigen van de samenwerking inzake het aandeel in de commerciële 
premie" 

 
Wetgeving 

• Vlaams decreet van 6 juli 2001 (art. 44) over de intergemeentelijke samenwerking 
 

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

 
Notulen 
Koen Kerremans zegt dat er nog vele vragen zijn omtrent dit punt en dat niet alle vragen beantwoord 
zijn. De stad Gent is van plan opschorting te vragen om nog wat antwoorden te krijgen. Moeten wij 
dan nu al instappen ? 

 
Eandis heeft geld nodig en er werd reeds 100.0000.000 euro opgehaald bij de gemeenten en nu 
krijgen ze 830.000.000 euro van een buitenlandse investeerder. De distributie, het enige dat we nog 
in bezit hebben, gaan we nu ook wegdoen aan deze buitenlandse investeerder. Ze willen aanwezig 
zijn in de organen waar belangrijke beslissingen zullen genomen worden. Groen wenst niet mee te 
stappen in dit verhaal. Het is een bedenkelijke deal. Eigenlijk gaat het slechts om een klein 
kapitaaltekort dat we zelf zouden kunnen oplossen. 

 
Nu geven we alles af met het risico dat de gemeenten nadien toch nog voor een oplossing moeten 
zorgen. 

 
Dirk Aras zegt dat hij de stellingen van Groen kan volgen. De gemeenten hebben tot tweemaal toe 
een vraag tot kapitaalsverhoging gehad en zouden niet ingestapt zijn. Klopt dit? 

 
Stefaan Lambrechts antwoordt dat wij altijd positief hebben gereageerd op elke vraag tot 
kapitaalsverhoging. 

 
Dirk Aras antwoordt dat het Vlaams Belang dit punt toch niet wenst goed te keuren. We hadden beter 
dit netwerk in Vlaamse handen gehouden. De gemeenten zouden de enige vertegenwoordigers 
moeten zijn, een privépartner toelaten is een foute keuze. 

 
Het decreet werd op maat geschreven van de partner die wenst toe te treden, zodat niemand anders 
een kans krijgt. De Vlaamse regering heeft hier verantwoordelijkheid en schiet hier tekort. Het 
toelaten van een Chinees staatsbedrijf is geen goede zaak. De intercommunale bepaalt onder andere 
het distributietarief en hier halen we dan een Chinees staatsbedrijf binnen. 

 
Koen Kerremans beaamt dat het inderdaad een belangrijk punt is dat we een kans gemist hebben om 
de distributie in eigen handen te houden. Een coöperatie oprichten had hier de oplossing geweest. 

 
Walter Horemans stelt dat er inderdaad gezocht is naar kapitalen bij de gemeenten maar dat dit niet 
gelukt is. Hij begrijpt dat er nog vraagtekens zijn en dat niet alles duidelijk is, maar toch vraagt hij de 
goedkeuring van dit punt. We moeten uitgaan van de goede bedoelingen van de investeerder. 

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

 
 
Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 3 oktober 2016: 

 
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 

intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 
2. Statutaire benoemingen 
3. Statutaire mededelingen. 

 

 
 

Artikel 2 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agendaputen van de algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Eandis Assets van 3 oktober 2016: 

 
1. Aanvaarding van toetreding van een B1 deelnemer (onder voorbehoud van effectieve intrede) 
2. Voorstel van wijziging van de statuten en bijlagen 
3. Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging 
4. Machtiging tot coördinatie van de stauten en bijlagen met aanpassing van het register van de 

deelnemers 
5. Verlenen van machtiging aan de heer Nick Vandevelde en/of de heer José Verbiese en/of 

mevrouw Sofie Arickx om de beslissing genomen in voorgaande agendapunten bij authentieke 
akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen 

6. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 
voor het boekjaar 2017 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017 

7. Statutaire benoemingen 
8. Statutaire mededelingen 

 
onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van de splitsings- en fusieoperaties 
waarover beslist werd door de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, 
Iveka, Iverlek en Sibelgas van december 2015. 

 

 
 

Artikel 3 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde toetreding van de vennootschap "State 
Grid Europe Limited" als "B1 deelnemer" tot de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets, aan de 
toetredings- en deelnemersovereenkomst, en aan de overeenkomstige statutenwijzigingen binnen 
Eandis Assets, onder de opschortende voorwaarde van effectieve realisatie van de splitsings- en 
fusieoperaties waarover beslist werd door de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, 
Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas van december 2015. 

 

 
 

Artikel 4 
De gemeenteraad draagt de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene 
vergaderingen van de opdrachthoudende verenigingen Iverlek en Eandis Assets op 3 oktober 2016 op 
zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 
voormelde artikelen 1, 2 en 3 van onderhavige raadsbeslissing. 
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Artikel 5 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Eandis Assets, ter attentie van het 
secretariaat, uitsluitend op het mailadres intercommunales@eandis.be. 

 
 
 
 

5 2016_GR_00034 Organisatie en participatie aan 
 samenwerkingsverbanden - raamovereenkomst 

samenwerking bodukap, Lier, Berlaar, Nijlen en Heist- 
op-den-Berg - kennisneming 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
De gemeenten Bonheiden/Duffel/Sint-Katelijne-Waver/Putte, Lier, Berlaar, Nijlen en Heist-op-den-Berg 
willen een structurele samenwerking tot stand brengen tussen de verschillende politiezones. 

 
Argumentatie 
Het is de bedoeling om een gestructureerde samenwerking tot stand te brengen tussen 
hogervermelde politiezones zonder dat deze evenwel hun zelfstandigheid zullen verliezen. 

 
De overeenkomst in bijlage heeft tot doel een aantal aangelegenheden gemeenschappelijk te regelen 
op een duurzame wijze. 

 
De doelstelling is steeds het realiseren van meerwaarden die bijdragen tot het beheersen van de 
kosten en/of het beheersen van de kwaliteit van diensten en die een antwoord bieden op de 
toenemende verwachtingen. 

 
Huidige raamovereenkomst zal nog verder uitgewerkt worden in verschillende subovereenkomsten. 

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

 
Notulen 
Dirk Aras vindt dat het huiswerk terug moet gemaakt worden. Hij heeft het document goed nagelezen 
en het is een zeer onduidelijke overeenkomst. Bv. men spreekt over "beide zones", wat dan met de 
andere zones? 

 
Er werd geen rekening gehouden met de verschillende juridische structuren van de zones, met of 
zonder rechtspersoonlijkheid. De gemeenteraadsleden zullen niet steeds dezelfde informatie krijgen 
van het beleid omtrent de politiewerking. Vlaams Belang zal dit dan ook niet goedkeuren. 

 
Walter Horemans antwoordt dat de vragen steeds mogen gesteld worden en dat in de politieraad een 
lid zit van elke fractie. 

 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met 
- 12 stem(men) voor: Walter Horemans; Jan Hendrickx; Eddy Verstappen; Stefaan Lambrechts; Suzy 
Put; Nadine Boekaerts; Willy Beullens; Christophe De Backere; Rita Deckers; Artur Issaev; Silvain 
Vertommen; Maria Vervloet 

mailto:intercommunales@eandis.be
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- 1 stem(men) tegen: Dirk Aras 
- 5 onthouding(en): Lies Ceulemans; Leen Janssens; Koen Kerremans; Rudy Nuyens; John Steurs 

 
 
Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de raamovereenkomst in bijlage. 

 
 
 
Bijlagen 

•  Raamovereenkomst_samenwerking_Bodukap.pdf 
Organisatie 
Personeel 

 
 

6 2016_GR_00019 Opmaak van reglementen - er-wel-zijn-beleid - 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
In de actieplannen van BBC staat voorzien dat er een er-wel-zijn-beleid dient uitgewerkt te worden. In 
het kader daarvan werd er een ontwerptekst opgesteld. 

 
Wetgeving 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen. 

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

 
Notulen 
Koen Kerremans vraagt of er een target werd gesteld. Walter Horemans antwoordt dat dit niet zo is, 
maar dat we niet zoveel verzuim hebben onder de medewerkers. Dit "er-wel-zijn-beleid" maakt 
duidelijke afspraken hieromtrent. 

 
Stefaan Lambrechts voegt nog toe dat er ook preventief gewerkt wordt. 

 
 
 
 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit 

 

Besluit 
 

Artikel 1 
Het er-wel-zijn-beleid, zoals opgesteld in bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd en zal als bijlage 
toevoegd worden aan het arbeidsreglement. 

 

 
 

Faciliteiten 
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7 2016_GR_00040 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
 Gezamelijke aankoop door gemeenten, OCMW's en 

politiezones van aardgas en elektrische energie voor hun 
installaties, gebouwen en openbare verlichting - 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
De huidige opdracht voor levering van energie loopt af op 31 december 2017. 

Er dient dus een nieuwe opdracht gegund te worden. 

Argumentatie 
Sinds 1 juli 2003 is elkle afnemer op de Vlaamse electriciteitsmarkt vrij om te contracteren met de 
elektriciteitsleverancier van zijn keuze. 

 
Het Vlaams EnergieBedrijf treedt krachtens artikel 4, 2° van het Decreet van 15 juli 2011 op als speler 
en facilitator op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas en dat het Vlaams Energiebedrijf 
hierbij optreedt als aankoopcentrale zoals bedoeld in artikel 2, 4° van de Wet van 15 juni 2006. 

 
De aanbestedende overheden die beroep doen op een aankoop- of opdrachtencentrale zijn vrijgesteld 
van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren (art 15, Wet van 15 juni 2006). 

 
Het OCMW van Berlaar wenst ook toe te treden en zal een mandaat geven aan de gemeente. 

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

 
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder) 
De Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement  en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 
2003/54/EG; 

 
De Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en de daarbij horende 
uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd; 

 
De Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door de 
Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het 
energiebeleid betreft; 

 
Het  Decreet  houdende  algemene  bepalingen  betreffende  het  energiebeleid  (het 
‘Energiedecreet’) van 8 mei 2009, zoals tot op heden gewijzigd; 

 
Het  Besluit  van  de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid 
(het ‘Energiebesluit’) van 19 november 2010, zoals tot op heden gewijzigd; 

 
De Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en 

het Decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden gewijzigd; 

 
De Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

2 niveaus, zoals tot op heden gewijzigd; 



12/45  

Het Decreet van 15 juli 2011 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk 
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaams Energiebedrijf; 

 
De Wet van 15 juni 2006 Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, 

leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel 38; 
 

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

 
Het KB van 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, zoals tot op heden 

gewijzigd; 
 

Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; 

 
 
 
 

Notulen 
Koen Kerremans vraagt hoeveel % groene stroom er voorzien is. Walter Horemans antwoordt dat dit 
100% zal zijn. 

 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit 

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De gemeente aanvaardt het mandaat van het OCMW zodra dit gegeven is. 

 

 
 

Artikel 2 
De gemeente wenst een overeenkomst af te sluiten met het Vlaams EnergieBedrijf voor de levering 
van elektriciteit en aardgas voor de gemeente, alsook voor het OCMW. 

 

 
 

Artikel 3 
De gemeente neemt hierbij alle procedurele verplichtingen op zich m.b.t. de in artikel 2 bedoelde 
overeenkomst. 

 

 
 

Artikel 4 
De gemeente mandateert Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, om de 
lijst van gecontracteerde verbruikspunten en facturatieadressen op te vragen bij de huidige 
energieleveranciers teneinde op te treden als facilitator voor de overgang naar het nieuwe contract; 

 
 
 
 
 

Artikel 5 
De gemeente en het OCMW zijn zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de facturen met 
betrekking tot de leveringen op hun eigen afnamepunten in de vermelde overeenkomst met het 
Vlaams EnergieBedrijf. 
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Mens 
Vrije tijd 

 
 

8 2016_GR_00036 Opmaak van reglementen - subsidiereglement voor 
kunstgrasterreinen - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
Er is gebleken dat het reglement een te nauwe invulling bood van de subsidiabele werken in 
samenhang met de financiële haalbaarheid voor de clubs. 

 
Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
Actie: 3.1.2.6. 

Beleidscode: 0740 

Algemeen rekeningnummer: 66400000 
 

Notulen 
Dirk Aras stelt dat er bij de vorige goedkeuring reeds redenen tot onthouding waren. Deze zijn niet 
weerlegd en het reglement is nog onduidelijker. 

 
Walter Horemans antwoordt dat we het reglement aanpassen om het eenvoudiger te maken. 

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

 
 
Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de wijziging in het subsidiereglement voor kunstgrasterreinen goed. 

 

 
 

BKO 
 
 

9 2016_GR_00030 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - 
Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Berlaar 
en SPK vzw/KIKO - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
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Beschrijving 

 

Argumentatie 
De Provincie Antwerpen ontving deze federale middelen voor regionale coördinatie. Deze middelen 
werden toegekend op basis van de samenwerkingsovereenkomst. 

 
De Provincie Antwerpen diende echter, als gevolg van de decentralisatie van de bevoegdheden van de 
provincies, haar dienstverlening in het kader van Welzijn af te bouwen. Hierdoor werd het aanbod 
regionale coördinatie beëindigd op 31 december 2015. 

 
Om een continuering van de regionale coördinatie te kunnen verzekeren wordt een nieuw Ministerieel 
Besluit gemaakt dat rekening houdt met art. 2, 1° van het Besluit van de Vlaamse Regering 
betreffende subsidiëring van projecten vanuit het vroegere Fonds voor Collectieve Uitrustingen en 
Diensten en voor personeelsleden met een gewezen gescostatuut. Op 13 mei 2016 ontving dit Besluit 
een principiële goedkeuring. Het artikel 2, 1° bepaalt dat subsidie wordt toegekend aan een reeds 
bestaand FCUD-project. 

 
Daarnaast is het aangewezen dat het aanbod regionale coördinatie binnen de provincie Antwerpen 
onmiddellijk inzetbaar is en zich prioritair kan richten op de ondersteuning van de organisatoren die 
voordien van het aanbod van de Provincie Antwerpen gebruik konden maken. Vanuit deze optiek is 
het belangrijk dat de organisator vertrouwd is met de plaatselijke noden en behoeften van de 
organisatoren buitenschoolse opvang binnen de provincie Antwerpen en ruime ervaring heeft met de 
ondersteuning ervan. Het ontwerp van Ministerieel besluit bevat hier dan ook een aantal artikels over. 

 
Rekening houdend met de hierboven vermelde argumenten zal de regionale coördinatie voor deze 
organisatoren worden toegewezen aan de vzw KIKO. 

 
KIKO beschikt reeds over een bestaande werking binnen de provincie Antwerpen als FCUD-project 
sedert 1996 en heeft in de provincie Antwerpen meerdere samenwerkingsovereenkomsten met 
organisatoren buitenschoolse opvang. 

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

 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit 

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst goed tussen het 
gemeentebestuur en de regionale promotor SPK vzw / KIKO met ingang vanaf 1 juli 2016. 

 
 
 
Bijlagen 

•  SKMBT_C35316061714260.pdf 
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Ruimte 
Stedenbouw 

 
10 2016_GR_00037 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 

 aankoop en installatie software vergunningenbeheer 
ruimtelijke ordening en leefmilieu - goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
Voor de opdracht “Aankoop en installatie software vergunningenbeheer ruimtelijke ordening en 
leefmilieu” werd een bestek met nr. 2016-025 opgesteld door de dienst Ruimte. 

 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 58.000,00 euro excl. btw of 70.180,00 euro incl. 
21% btw. 

 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 

 
Als uiterste datum voor het indienen van de offertes wordt 18 oktober 2016 om 10.00 uur 
voorgesteld. 

 
 
 
 

Wetgeving 
• De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van 85.000,00 euro excl. btw niet overschreden). 

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

 
• Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105. 

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

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

 
Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
Actie: 1419/002/002/004/004 

 
Beleidscode:011903 

 
Algemeen rekeningnummer: 24100000 
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Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit 

 

Besluit 
 

Artikel 1 
Het bestek met nr. 2016-025 en de raming voor de opdracht “Aankoop en installatie software 
vergunningenbeheer ruimtelijke ordening en leefmilieu”, opgesteld door de dienst Ruimte wordt 
goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 
werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 58.000,00 euro excl. btw of 70.180,00 euro incl. 
21% btw. 

 

 
 

Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 

 

 
 

Artikel 3 
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 

 
- Cevi nv, Bisdomplein 3 te 9000 Gent; 
- Cipal, Bell Telephonelaan 2D te 2440 Geel; 
- Remmicom NV, Stationsstraat 145 te 2235 Westmeerbeek. 

 
 
 
 
 

Artikel 4 
Het bestuur moet de offertes ten laatste op 18 oktober 2016 om 10.00 uur ontvangen. 

 

 
 

Artikel 5 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op budgetcode 
GEM/24100000/011903 (actie 1419/002/002/004/004). 

 
 
 
Bijlagen 

•  2016_09_02_Bestek - Model 3P.doc 
Openbare werken 

 
11 2016_GR_00032 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 

 Samenwerkingsovereenkomst betreffende de studie en 
de uitvoering van werken op gewestweg N10 te Heist op 
den Berg, Putte en Berlaar - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
Gemeenten Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar leggen samen fietspaden aan langs gewestweg N10. 
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Pidpa en Aquafin leggen een gescheiden rioleringstelsel aan deels in overlap met de werken en 
aansluitend op de werken langs gewestweg N10. 

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

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

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

collegebeslissing van 11 december 2008 betreffende de aanstelling van de ontwerper 

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

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

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

 
Notulen 
Walter Horemans voegt nog toe dat wegens geldgebrek dit werk zeer lang zal duren. We hopen dat 
ons deel in fase 1 zit. 

 
Dirk Aras stelt dat er inderdaad wil tot samenwerken is, maar dat het financieel verhaal ernstig is en 
herinnert zich dat er ook een technisch verhaal aanzat. Hij vraagt of dit ondertussen uitgeklaard is? 

 
Walter Horemans antwoordt dat dit stilaan uitgeklaard is en zeker wat betreft het grondgebied 
Berlaar. 

 
Koen Kerremans stelt dat AWV het slachtoffer is van zichzelf. Ze geven veel geld uit om bv. 1 
kruispunt te herleggen en dit alleen ten voordele van de auto. Hij dacht dat het technisch aspect ging 
over de volgorde tussen de fietser, de gracht en de weg. Hij vraagt hoe dit opgelost werd. Hij vraagt 
zich ook af waarom de schatting van de onteigeningen zo erg kan verschillen. 

 
Walter Horemans stelt dat het antwoord op die laatste vraag niet geweten is. 

 
Jan Hendrickx antwoordt dat er een gracht zal komen tussen de weg en de fietser zodat de fietser 
beschermd is. Er zullen geen verhoogde duikers gezet worden. 

 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit 

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed. 

 

 
 

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

 
12 2016_GR_00038 Opmaak van strategische en financiële nota's en 

 rapporten - rekening OCMW - dienstjaar 2015 - 
kennisneming 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
De rekening van het dienstjaar 2015 werd vastgesteld in de vergadering van de OCMW-raad van 
Berlaar op 27 juni 2016. 

 
Wetgeving 

• gemeentedecreet van 15 juli 2005 
• OCMW-decreet van 19 december 2008, meerbepaald artikel 174 §2 

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

 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit 

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening en het jaarverslag van 2015 van het OCMW van 
Berlaar en wenst hier geen opmerkingen over te formuleren. 

 
 
 
Bijlagen 

•  J5 dj 2015 OCMW.pdf 
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13 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: Werking 
dienst lokale economie 
BEHANDELD 

 
Indiener(s): 
Swa De Bakker, SamBa; John Steurs, SamBa 

 

Toelichting: 
Zie bijlage. 

 
Antwoord 
Schepen Suzy Put antwoordt: 

Over het ondernemersloket is inderdaad al heel veel gepraat. Een toelichting over de werking. 

Onze ondernemers of nieuwe startenden komen steeds ‘eerst’ in contact met de ambtenaren van 
lokale economie. Daar krijgen ze degelijke informatie en worden ze in de mate van het mogelijke 
geholpen. We doen al het mogelijke om hen optimaal te begeleiden en indien nodig zullen ze 
doorverwezen worden naar de juiste interne dienst in het gemeentebestuur van Berlaar. De startende 
ondernemers worden doorverwezen naar het Ondernemersloket Zenito in Lier, waar mensen zitten die 
een hele dag niets anders doen en de volledige expertise bezitten om opstartende zaakvoerders 
perfect in alles te begeleiden, gaande van het aanvragen van een ondernemingsnummer tot 
verzekeringen, wetgeving, tips en adviezen, het vinden van locaties, noem maar op. Een 
inkijkexemplaar (waaruit kopies kunnen gemaakt worden) van de startende ondernemersgids is 
steeds ter beschikking aan het loket, alsook een lijst met alle adressen, telefoonnummers, e-mail, 
enz…van alle Zenitoloketten in Vlaanderen. Het “ondernemersloket van Berlaar” moet eruit bestaan 
om mensen gericht advies te geven over waar ze bepaalde dingen in orde kunnen en moeten 
brengen, en dat gebeurt momenteel op een correcte manier. Dat ondernemers bij de gemeente 
doorgestuurd worden naar andere interne diensten is eveneens zeer logisch, vermits ze ook daar 
moeten zijn. Een ambtenaar lokale economie kan helaas nog altijd geen stedenbouwkundige 
vergunning of milieuvergunning afleveren, dus de mensen worden doorverwezen naar de dienst 
waar ze uiteindelijk dienen terecht te komen, met een duidelijke vermelding van de ambtenaar die ze 
nodig hebben en indien mogelijk worden ze geholpen indien de desbetreffende personen aanwezig 
zijn. 

 
John Steurs vraagt waarom de handelaars soms worden doorgestuurd naar andere gemeenten. 

 
Suzy Put zegt dat daar soms meer expertise aanwezig is, gezien wij niet echt een loket hebben maar 
eerder een aanspreekpunt. Op de website van Berlaar vind je de dienst economie, klik dan door naar 
lokale middenstand en via een link ben je dan onmiddellijk verbonden met het agentschap 
ondernemen. De info zal wel aangepast worden bij de verdere ontwikkeling van de nieuwe website 
van Berlaar. Het ontwikkelen van een uitzendbare nieuwsbrief naar de ondernemers op regelmatige 
basis is eens geopperd maar wordt blijkbaar niet optimaal gelezen. Wel staan onze 2 lokale 
ambtenaren vermeld in onze infogids onder lokale economie met foto zelfs. 

 
Ik denk dat we gerust mogen stellen dat de dienst Lokale Economie al veel meer aanwezig is in de 
gemeentelijke werking dan pakweg een paar jaar geleden, en dat er, naar beschikbare tijd en 
mogelijkheden, regelmatig acties georganiseerd worden voor en met de handelaars en marktkramers, 
waarbij de ambtenaren zelfs al meerdere malen ter plaatse bij de handelaars de acties zijn gaan 
toelichten. We proberen dus het contact met de handelaars optimaal te houden en bovendien is de 
schepen van lokale economie meestal aanwezig op de vergaderingen van de ZOB, waarna ze een 
duidelijke briefing formuleert naar de ambtenaar. 
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Bijlagen 
•  Raad_20160920_4_dienst lokale economie.pdf 
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Geachte heer burgemeester, 

 
 
 
 
 
 
Berlaar, 14 september 2016 

 
 

Gelet op de nieuwe gemeentewet vragen wij u vriendelijk om volgend punt te willen 
toevoegen aan de agenda van de komende gemeenteraad op dinsdag 20 september 2016. 

 
 
 

Betreft  : Werking dienst lokale economie 
 
 

De ondernemingsorganisatie UNIZO deed een vergelijkend onderzoek in de zevende Grote 
Gemeentetest naar het ondernemingsklimaat. Berlaar scoorde 7/10 niet slecht maar het kan 
beter. 

 
De UNIZO voorzitter spreekt in het Nieuwsblad van zaterdag 27 augustus 2016 over een 
“schrijnend gebrek aan visie en creativiteit”. Zoals U weet willen we het bestuur en de 
werking van onze gemeente naar een hoger niveau van functioneren tillen. 

 
Daarom de vraag om werk te maken in de laatste 2 jaar van deze legislatuur van een 
ONDERNEMINGSLOKET. We hebben ook gemerkt dat zeer weinig ondernemers de lokale 
ambtenaar lokale economie kennen of al gesproken hebben. Hoog tijd om deze ambtenaar te 
promoten bij onze ondernemers in een nieuwsbrief en met naamkaartjes met foto. 

 
Startende ondernemers komen meestal terecht op de dienst Ruimte en andere ambtenaren 
maar niet bij de ambtenaar van lokale economie. Wij verwachten deze ambtenaar op jaarlijkse 
activiteiten van de ondernemingsvereninging ZOB/UNIZO (zoals trekking eindejaarstombola 
en andere netwerkactiviteiten). 

 
Graag meer actie en minder stilzitten van het bestuur. Aangezien de band tussen lokale 
economie en welvaart zeer groot is. 

 
 

Met dank, 
 
 

Swa De Bakker en John Steurs 
 
 

Gemeenteraadsleden  SamBA 
 
 
 
 
 
 

1 
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14 Mondelinge vraag van raadsleden Swa Debakker, John Steurs: Kansen voor 
Berlaarse ondernemers 
BEHANDELD 

 
Indiener(s): 
Swa De Bakker, SamBa; John Steurs, SamBa 

 

Toelichting: 
Zie bijlage. 

 
Antwoord 
Jan Hendrickx antwoordt: 

 
De Trage weg Broekwegpad is eerder een lijdensweg. 

 
Onze dienst Ruimte is al ruim een jaar bezig met de voorbereidingen van deze trage weg. 

 
Zowel met het maken van goede afspraken met de perceeleigenaars en met de omwonenden alsook 
plaatsbezoeken met verschillende aannemers, ook aannemers uit onze gemeente. Er zijn verschillende 
plaatsbezoeken geweest met een plaatselijke grondwerker voor het groenwerk poorten, afsluitingen. 
Ook een aannemer tuinwerken is ter plaatse geweest. 

 
Beide aannemers hebben na een plaatsbezoek beslist om af te zien van dit project en hebben ons 
bedankt om de kans die we hen geboden hebben. 

 
Dit is een groot werk met verschillende facetten: omheiningen en poorten, snoeien van bomen en 
struiken, grondwerken, aanplant bomen. 

 
Dit in een moeilijk toegankelijke omgeving om materiaal en personeel ter plaatse te krijgen. 

 
Niet elke aannemer heeft de nodige ervaring om in deze omgeving te werken en er moest volgens 
een strikte planning gewerkt worden om de weiden zo vlug mogelijk terug te kunnen afsluiten. 

 
Het was echt niet eenvoudig om hier 2 geschikte aannemers voor te vinden die ervaring en personeel 
en de tijd hadden om dit werk uit te voeren. Laat staan dat ze dan nog uit Berlaar moeten komen. 

 
Voor andere werken bv. grondwerken en afsluiting nieuwe school, grondwerken stapveld, kerkhof 
Hemelshoek, ruiming wachtbekken doelvelden... 

 
Laat me ook duidelijk zijn dat we streven naar projecten die goed verlopen en die correct afgewerkt 
zijn. 

 
Koen Kerremans voegt nog toe dat bij de aanleg van een trage weg de betrokken boer bezorgd is 
over zijn dieren. De wandelaars weten niet altijd hoe gevaarlijk het is. 

 
Bijlagen 

•  Raad_20160920_3_middenstand.pdf 
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Geachte heer burgemeester, 

 
 
 
 
 
 
Berlaar, 14 september 2016 

 
 

Gelet op de nieuwe gemeentewet vragen wij u vriendelijk om volgend punt te willen 
toevoegen aan de agenda van de komende gemeenteraad op dinsdag 20 september 2016. 

 
 
 

Betreft  : Kansen voor Berlaarse ondernemers 
 
 

U weet dat SamBA ook de belangen van de Berlaarse middenstand ter harte neemt. 
 

Graag had ik van het schepencollege vernomen waarom geen Berlaarse aannemers werden 
aangeschreven voor de werken op het openbaar domein (2016-CBS-00447 / 2016-CBS- 
004448 S.C.  25/8/2016. Wetende dat we ondernemingen hebben op het Berlaars grondgebied 
die deze werken kunnen uitvoeren. Motivatie ? 

 
Het plaatsen van afsluitingen en poorten voor een trage weg tussen Broekweg en 
Ezenhoek. Voor dit werk werden 4 firma’s uitgenodigd in het kader van een 
onderhandelingsprocedure. Twee firma’s dienden een offerte in. 

 
Het gaat hier toch over een aanzienlijke opdracht. Het werk werd gegund aan een bedrijf uit 
Heist-op-den-Berg voor een bedrag van 33.132,30 euro (btw inclusief). 

 
Groen, grond- en constructiewerken trage weg tussen Broekweg en Ezenhoek, hier 
werden drie ondernemingen aangeschreven. Het werk werd gegund voor 24.277,97 euro. 
Berlaarse bedrijven zien hier weeral 57.000 euro aan hun neus passeren… 

 
In het verleden klaagden we in deze gemeenteraad aan dat onze Berlaarse ondernemers te 
weinig kansen krijgen als het gaat over het leveren van diensten aan de gemeente. 

 
We vragen het bestuur om meer aandacht te hebben voor onze Berlaarse ondernemers. 

 
 
 

Met dank, 
 
 

Swa De Bakker en John Steurs 
 
 

Gemeenteraadsleden  SamBA 
 
 
 

1 
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15 Mondelinge vraag van raadsleden Swa Debakker, John Steurs: Digitale week 
in de bibliotheek 
BEHANDELD 

 
Indiener(s): 
Swa De Bakker, SamBa; John Steurs, SamBa 

 

Toelichting: 
Zie bijlage. 

 
Antwoord 
Stefaan Lambrechts antwoordt: 

 
Rond het bewerken van digitale foto’s organiseerden we in het verleden al enkele cursussen. Maar 
we organiseerden er nog veel meer. De laatste jaren doen we dat bijna uitsluitend in samenwerking 
met Vormingplus omdat we daar sinds enkele jaren niet meer voor hoeven te betalen. Vormingplus 
regelt de inschrijvingen en bepaalt de prijs die we aanrekenen aan de deelnemers (de ontvangsten 
zijn voor Vormingplus). 

 
Het klopt dat we dit jaar tijdens de digitale week geen cursussen organiseren (komt mede doordat 
ook de agenda van Vormingplus dat moet toelaten), maar we organiseren ze wel op andere 
momenten in het najaar. 

 
Stefaan Lambrechts geeft een overzicht van het aantal cursussen dat werd gegeven over het aantal 
jaren. Het detail zal hiervan zal bezorgd worden aan de gemeenteraadsleden. 

 
Bijlagen 

•  Raad_20160920_2_BIB.pdf 
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Geachte heer burgemeester, 

 
 
 
 
 
 
Berlaar, 14 september 2016 

 
 

Gelet op de nieuwe gemeentewet vragen wij u vriendelijk om volgend punt te willen 
toevoegen aan de agenda van de komende gemeenteraad op dinsdag 20 september 2016. 

 
 
 

Betreft  : Digitale week in de bibliotheek 
 
 

Dankzij SamBA werden er computercursussen georganiseerd in de gemeentelijke bibliotheek: 
aan de slag met PC en internet,…. 

 
Onze fractie stelt voor volgende cursussen te organiseren: 

 
• Digitale foto’s opslaan op de PC, verfraaien en bewerken + bewaar je mooiste 

herinneringen in een fotoboek (minimum 3 namiddagen). 
• Online kopen en bankieren (2 voormiddagen). 
• Op stap met het internet: van fietstocht tot weekend aan zee (2 namiddagen). 

 
SamBA stelt voor om bij inschrijving een waarborg van 5 euro te vragen, maar de lessen 
gratis te organiseren. Maximum 10 personen per sessie. 

 

In de omliggende gemeenten (Lier, Nijlen, Herenthout, Hulshout, Lille, Grobbendonk, 
Herentals, Heist-op-den-Berg) organiseert men dit in samenwerking met Seniorennet 
Vlaanderen, Kempens Karakter en met steun van de Provincie Antwerpen. 

 
Het is dan wederom spijtig dat Berlaar de boot mist. Ondanks alle steun en subsidies doet men 
niet mee. 
Graag hadden we van de schepen van cultuur vernomen waarom Berlaar weeral achter blijft 
en wanneer men wat meer dynamisme aan de dag gaat leggen. 

 
 
 

Met dank, 
 
 

Swa De Bakker en John Steurs 
 
 

Gemeenteraadsleden  SamBA 
 
 
 
 

1 
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16 Mondelinge vraag van raadsleden Swa Debakker, John Steurs: Open 
Monumentendag in Berlaar 
BEHANDELD 

 
Indiener(s): 
Swa De Bakker, SamBa; John Steurs, SamBa 

 

Toelichting: 
Zie bijlage. 

 
Antwoord 
Walter Horemans antwoordt: 

 
Er zijn verschillende Vlaamse en Regionale initiatieven die jaarlijks kunnen worden georganiseerd. 
Naast Open Monumentendag is er ook de Nacht van het Kempens Erfgoed en de Erfgoeddag. Voor 
de organisatie van deze evenementen werken we samen met een werkgroep gepassioneerde 
vrijwillige medewerkers die steeds kleiner wordt. Jef De Ceuster werkt wel nog steeds mee. Meestal 
worden er van deze 3 initiatieven 2 gekozen die worden uitgewerkt. We werken nauw samen met de 
organisatie van Kempens Karakter (Erfgoedcel) waar ook Jeroen Janssens (Raad van Archief) 
professioneel voor werkt. Op 21 oktober wordt de Nacht van het Kempens Erfgoed georganiseerd. 

 
Berlaar kent verschillende prachtige monumenten en gebouwen maar we kunnen niet steeds dezelfde 
gebouwen openstellen 

 
Sinds 2015 is het ook niet louter de taak van de gemeentes om een Open Monumentendag-aanbod te 
voorzien. Het is ook de bedoeling dat eigenaars van markante gebouwen zichzelf registreren. Dit 
wordt elk jaar kenbaar gemaakt via de gemeentelijke infobladen. 

 
Er is nog geen wijziging bij de samenstelling van de cultuurraad; er is nog geen voorzitter gevonden. 

 
Bijlagen 

•  Raad_20160920_1_OMD.pdf 
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Geachte heer burgemeester, 

 
 
 
 
 
 
Berlaar, 14 september 2016 

 
 

Gelet op de nieuwe gemeentewet vragen wij u vriendelijk om volgend punt te willen 
toevoegen aan de agenda van de komende gemeenteraad op dinsdag 20 september 2016. 

 
 
 

Betreft  : Open Monumentendag te Berlaar 
 
 

Op zondag 11 september 2016 namen ongeveer 400.000 mensen deel aan Open 
Monumentendag (OMD). In Berlaar deed men weeral niet mee. Een gemiste kans, om eigen 
inwoners en toeristen met Berlaar te laten kennismaken. Onze buren Nijlen en Lier deden wel 
mee. 

 
De evaluatie van de OMD vorig jaar (cfr.verslag A.V. Cultuurraad 21/9/2015) was ook al niet 
te schitterend: “Er waren géén vlaggen geplaatst, noch wegwijzers. De wandeling was niet 
bewegwijzerd, slecht voorbereid”. 

 
Wat doet de schepen van cultuur eigenlijk ? Twee hoogtepunten per jaar zijn normaal: 11- juli 
viering (waarvoor een oud-schepen het nodige doet) en de OMD. 

 
In de evaluatie van vorig jaar konden we nog lezen dat men het Rameyenhof en/of Berlaarhof 
wou betrekken in de OMD. Welke contacten zijn er geweest ? Met wie ? Wanneer ? om hen 
te betrekken in de OMD. 

 
Voor OMD moet men gewoon profiteren van de Vlaamse erfgoedorganisatie HERITA vzw 
om via hun een eigen OMD vorm te geven. 

 
Kortom we wensen meer actie en activiteit van de schepen van cultuur. 

NB: is er nu al een nieuwe voorzitter voor de cultuurraad ? 

 
 

Met dank, 
 
 

Swa De Bakker en John Steurs 
 
 

Gemeenteraadsleden  SamBA 
 
 
 

1 
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17 Mondelinge vraag van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: 
Groenbeleid gemeente Berlaar 
BEHANDELD 

 
Indiener(s): 
Koen Kerremans, Groen; Leen Janssens, Groen 

 

Toelichting: 
Zie bijlage. 

 
Antwoord 
Walter Horemans nodigt Wim Azijn, milieuambtenaar, uit om te antwoorden op deze vragen: 

 
De gevraagde aanvullingen en verduidelijkingen van de inventaris van het bomenplan werd op 15 
maart ontvangen. Daarbij verhoogde het bomenareaal van 1.318 tot 1.691 bomen. Ongeveer de helft 
van de aanvulling (200+ bomen) beslaat de knotbomen op domein De Weerdt en 26 bomen op 
privaat terrein. Deze aanvullingen werden ondertussen ook intern nagekeken. De wijzigingen aan het 
beheerbudget werden reeds onderzocht, voor 340 bomen wordt onderzocht of deze via een andere 
samenwerking kunnen worden onderhouden. Bv. knotbomen De Weerdt en de oude dreef van de 
Rameyenstraat, elk via een een specifiek onderhoudsproject van het regionaal landschap Rivierenland 
(samen 293 bomen). 

 
Het plan werd (nog) niet opnieuw voorgelegd aan de milieuraad. Wel werd aanvang genomen met het 
opstellen van een kapreglement inclusief bescherming van waardevolle bomen. 

 
Omwille van praktische administratieve redenen zal de definitieve versie van het bomenplan op de 
gemeenteraad van november worden voorgelegd. 

 
Er is een (beperkte) inventarisatie gebeurd van vermoedelijk waardevolle bomen op particulier domein. 
Deze gegevens zijn in het bestand opgenomen en worden gekoppeld aan het in ontwikkeling zijnde 
kapreglement en beschermingstool. 

 
Het is de bedoeling om met de milieuraad een tool te ontwikkelen die toelaat om op basis van een 
beperkt aantal criteria een score toe te kennen aan een potentieel waardevolle boom. Vanaf een 
bepaalde score zal de boom dan in aanmerking komen om als dusdanig bestempeld te worden. 
Volgens de huidige ideeën in de milieuraad zou voor deze bomen gelden dat zij niet gekapt mogen 
worden tenzij omwille van aantoonbare risico’s of slechte gezondheids- en vitaliteitstoestand. Als 
tegenprestatie wordt een voorstel uitgewerkt waarbij bv. de bomen in het gemeentelijk bomenbeheer 
worden opgenomen. 

 
Landschapselementen werden niet in het plan opgenomen. Zowel voor tuinbomen als 
landschapsbomen geldt dat er steeds de mogelijkheid bestaat om deze bomen aan te brengen als 
potentieel waardevolle boom. Na toetsing met de tool kunnen zij dan opgenomen worden in een lijst 
met waardevolle bomen. Zo blijft deze lijst een levend iets. Ook bomen op openbaar domein kunnen 
opgenomen worden in de lijst waardevolle bomen. 

 
Groenbeheer wordt als taak of eenheid niet vermeld in het organogram. Deze taak berust bij de 
afdeling Ruimte waar de verschillende aspecten binnen deze personeelsgroep worden verdeeld. Het 
planmatige bomenbeheer wordt opgenomen door de milieuambtenaar. 
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De groenploeg heeft inderdaad opleiding gevolgd. Het detail daarvan zal nog aan de 
gemeenteraadsleden bezorgd worden. 

 
Concreet? Dit najaar worden bijkomende aanplantingen voorzien. Ook plaatsen waar uitval was van 
eerdere aanplantingen worden dan bijgewerkt. 

 
Momenteel beweegt er in het werkveld heel wat rond het inventariseren van openbaar groen en het 
bijhorend komen tot visie, beleid en beheer. We volgen dit op en proberen op deze golf mee te 
surfen. 

 
Koen Kerremans stelt dat we toch al een inventarisatie gedaan hadden. Wim Azijn bevestigt dat dit 
inderdaad zo is, maar nog niet voor de rest van het openbaar groen, namelijk de kleine elementen. 
Deze moeten we nog inventariseren. 

 
Koen Kerremans vraagt nog wanneer het kapreglement dat hij reeds in 2000 vroeg er eindelijk zal 
zijn. 

 
Wim Azijn antwoordt dat hij dit jaar het kapreglement graag zou afwerken. 

 
Dirk Aras stelt dat we goed moeten communiceren wat we met onderhoud van de bomen juist 
bedoelen, wat verwachten we van de particulier en wat zal de gemeente doen. Betekent dit geen 
grote werklast voor de gemeente? 

 
Wim Azijn antwoordt dat we nog moeten bepalen wat het onderhoud juist inhoudt en dat 
communicatie hierover is belangrijk. 

 
Walter Horemans bedankt Wim voor zijn deskundige uitleg. 

 
Bijlagen 

•  bijkomend punt GroenGR2016-09-20-groenbeleid.pdf 
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Berlaar, 14 september 2016 
 

 
 

Aan de gemeentesecretaris 
 

Markt 1 
2590 Berlaar 

 
 

Geachte Mevrouw, 
 
 
 
 

Gelieve volgende interpellatie te willen toevoegen aan de agenda van de komende gemeenteraad op 
dinsdag 20 september 2016. 

 
Groenbeleid gemeente Berlaar 

 
In het kader van de opvolging van ontwikkeling van een consequent groenbeleid in de gemeente 
leggen wij enkele vragen voor aan het college en meer bepaald aan de schepen van milieu. 

 
Op de gemeenteraad van 15/09/2015 keurde de gemeenteraad gedeeltelijk het bomenbeheerplan 
goed. Er zou een update volgen die dan opnieuw naar de milieuraad en vervolgens naar de 
gemeenteraad zou komen. Ook zou er een structurele opvolging komen en zouden onze werklieden 
opgeleid worden om zelf te kunnen worden ingezet in functie van dit plan. Naast een bomenplan zou 
er ook een plantsoenenplan komen en zouden landschapselementen en waardevolle bomen op 
particuliere plaatsen deel gaan uitmaken van een totaal bomen- en groenbeleidsplan. 

 
Graag kregen we antwoord op volgende vragen: 

 
• Werd de definitieve versie van het bomenbeheerplan al voorgelegd aan de milieuraad? 
• Wanneer komt de definitieve versie naar de gemeenteraad ter goedkeuring? 
• Zijn de groenbuffers toegevoegd aan het plan? 
• Werden particuliere waardevolle bomen (definitie?) in kaart gebracht en toegevoegd aan het 

plan? 
• Zullen particulieren hulp krijgen bij het onderhoud van waardevolle bomen? 
• Werden alle landschapselementen (landschapsplan) toegevoegd aan het plan? 
• Wie is verantwoordelijk voor de opvolging? Zien we dat in het organigram van de gemeente? 
• Hoeveel opleidingsuren snoei- en groenwerk konden onze werklieden volgen? 
• Hoeveel werklieden volgden een opleiding en hoeveel uren? 
• Wanneer worden de afgestorven jonge aanplantingen opnieuw aangeplant? 

We danken u voor uw antwoord. 

 
 

Koen Kerremans Leen Janssens 
 

Raadslid Groen Raadslid Groen 



35/45 
 

 

 
 
 
 

18 Mondelinge vraag van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: 
Deelname groepsaankoop e-bikes IGEMO 
BEHANDELD 

 

Stemming op het initiatiefrecht 
 

Behandeld door de gemeenteraad met 
- 6 stem(men) voor: Dirk Aras; Lies Ceulemans; Leen Janssens; Koen Kerremans; Rudy Nuyens; John 
Steurs 
- 12 stem(men) tegen:Walter Horemans; Jan Hendrickx; Eddy Verstappen; Stefaan Lambrechts; Suzy 
Put; Nadine Boekaerts; Willy Beullens; Christophe De Backere; Rita Deckers; Artur Issaev; Silvain 
Vertommen; Maria Vervloet 

 
 

Indiener(s): 
Koen Kerremans, Groen; Leen Janssens, Groen 

 

Toelichting: 
Zie bijlage. 

 
Antwoord 
Walter Horemans stelt dat het nog iets te vroeg is om deel te nemen. De gemeente Duffel zal het nog 
verder onderzoeken. We kunnen dit onderzoek afwachten en later nog aansluiten. 

 
We ontvingen ook een aanbod van Eandis. 

 
Walter Horemans stelt ook dat Igemo problemen heeft ondervonden met de lokale fietshandelaars. De 
mensen kopen een goedkope fiets en komen daarna voor herstelling bij de fietshandelaars. We willen 
inschrijven op het beste initiatief en daarom stelt Walter Horemans voor om nog niet deel te nemen. 

 
Koen Kerremans heeft nochtans ondervonden dat onze plaatselijke handelaar enthousiast is hierover. 
Mechelen, Willebroek, Duffel en Lier doen reeds mee. En men wil zoveel mogelijk deelnemers zodat er 
betere prijzen kunnen onderhandeld worden. 

 
Dirk Aras voegt nog toe dat hij de nuance rond de lokale fietshandelaar belangrijk vindt en dat we 
trekker zouden kunnen worden van dit project. 

 
Koen Kerremans vraagt dan ook de stemming over dit project. 

 
Bijlagen 

•  bijkomend punt GroenGR2016-09-20-groepsaankoopelectrischefietsen.pdf 
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Berlaar, 14 september 2016 
 

 
 

Aan de gemeentesecretaris 
 

Markt 1 
2590 Berlaar 

 
 

Geachte Mevrouw, 
 
 
 
 

Gelieve volgende interpellatie te willen toevoegen aan de agenda van de komende gemeenteraad op 
dinsdag 20 september 2016. 

 
Deelname groepsaankoop e-bikes IGEMO 

 
Op vraag van de gemeente Duffel organiseert IGEMO een samenaankoop elektrische fietsen voor 
zowel inwoners als werknemers van lokale ondernemingen. Niet alleen elektrische fietsen, maar ook 
de elektrische variant van bakfietsen en steps worden mee opgenomen in het aanbod. Op die manier 
wordt een zo breed mogelijk publiek aangesproken. 

 

 
Omstreeks deze tijd wordt de samenaankoop opgestart zodat het aanbod naar de burgers 
gelanceerd kan worden in het voorjaar van 2017. 

 

 
Als wij als gemeente willen deelnemen aan deze samenaankoop elektrische fietsen dan moeten we 
nu die beslissing nemen. Als gemeenteraad kunnen wij dat opdragen aan het college. Daarom stellen 
wij voor om volgend besluit goed te keuren op de gemeenteraad: 

 
Besluit: 

 
De gemeenteraad gaat akkoord met de deelname aan de groepsaankoop elektrische fietsen van 
IGEMO en draagt het college op om de nodige stappen te ondernemen. 

 
Koen Kerremans Leen Janssens 

 
Raadslid Groen Raadslid Groen 
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19 Mondelinge vraag van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: 
Onderhoud fiets- en voetpaden 
BEHANDELD 

 
Indiener(s): 
Koen Kerremans, Groen; Leen Janssens, Groen 

 

Toelichting: 
Zie bijlage. 

 
Antwoord 
Koen Kerremans wenst ook nog de werklieden te bedanken. Zij hebben in de zomer veel werk met de 
evenementen en dan zijn er ook nog de fietspaden die ze moeten onderhouden. 

 
Jan Hendrickx antwoordt: 

 
Ik vind inderdaad ook dat de werklieden prima werk leveren in Berlaar en dat ze dit doen met een 
hart voor Berlaar! 

 
Momenteel werken we nog met het plan dat is opgemaakt door Luc Goossens en Joos Gysen in maart 
2014. 

 
We hebben dit plan ook al aangepast aan de huidige toestand van onze wegen, fiets- en voetpaden. 
Mijns inziens waren de fiets- en voetpaden op 1 september toch netjes. 

 
In 2015 hebben we een overheidsopdracht opgestart om het onderhoud van wegen, voet- 
en fietspaden in 1 opdracht te kunnen aanpakken. 

 
Vanaf dan heb ik samen met onze nieuwe opzichter de voorbereiding gemaakt van dit dossier 
onderhoud wegen. 

Door overbelasting van het studiebureau heeft deze opdracht langer geduurd dan verwacht. 

Gevolg: werken die gepland waren voor begin 2016 worden nu maar eerst uitgevoerd. 

Momenteel werken aan voetpaden Anjerstraat - Nethedal en Pastoor Haemelstraat ook hoek 
Bremstraat Kleinkapellebaan staat nog op de planning. 

 
Er zijn nog betonvakken Itegembaan en asfalteringswerken in Leemputten en Kegelstraat. 

 
Ook hebben we in eigen beheer al op verschillende plaatsen voetpaden heraangelegd; recent nog in 
de klein Kapellebaan hoek Stationstraat. Vooraan de Diamantstraat staat ook nog op de planning. 

 
In de Lentestraat is er momenteel een probleem met verzakkingen in het voetpad, dit is Pidpa aan het 
onderzoeken. Mogelijk gaan hier dringende werken moeten uitgevoerd worden. 

 
Momenteel zijn we een nieuwe opdracht aan het opstarten voor fiets- en voetpaden en wegenwerken. 

Uitvoering van deze opdracht is voor de zomer van 2017. 
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Hier zit al zeker in: fietspad Itegembaan en Legrellestraat, deel Liersesteenweg en Smidstraat 
voetpad. Suggesties zijn welkom vanuit de gemeenteraad. 

 
De opdracht van volgend jaar zal opgemaakt worden als herhalingsopdracht, waarbij zowel in het 
bestek als voor het budget rekening gehouden wordt om deze opdracht tot maximum 3 jaar te 
kunnen herhalen. Zo kunnen we in de toekomst sneller herstellingswerken laten uitvoeren. 

 
Het (groen) onderhoud van de fiets- en voetpaden is heel tijdrovend. We zetten onze veegwagen in 
we werken met bosmaaier en met gasbranders, maar het is dweilen met de kraan open. Dit probleem 
is niet alleen in Berlaar merkbaar. 

 
Onze ploegbazen zijn deze maand al naar 2 grote beurzen geweest voor groenonderhoud en hebben 
daar verschillende machines aan het werk gezien om onkruid te borstelen of stomen. 

 
We hebben hier al enkele prijsaanvragen aangevraagd aan verschillende leveranciers van zulke 
toestellen en daar zitten 2 firma's van Berlaar bij. 

 
Bijlagen 

•  bijkomend punt GroenGR2016-09-20-fiets-en voetpaden.pdf 
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Berlaar, 13 september 2016 
 

 
 

Aan de gemeentesecretaris 
 

Markt 1 
2590 Berlaar 

 
 

Geachte Mevrouw, 
 
 
 
 

Gelieve volgende interpellatie te willen toevoegen aan de agenda van de komende gemeenteraad op 
dinsdag 20 september 2016. 

 
Onderhoud fiets- en voetpaden 

 
Enkele jaren geleden leek het einde van de slechte fiets- en voetpaden in zicht. Men werkte aan een 
masterplan wegen, waarin ook fiets- en voetpaden werden opgenomen. 

 
Twee jaar geleden hoorden we dat er door ziekte van de betrokken ambtenaar met de nodige 
expertise nog niet veel gebeurd was, maar er waren wat verschuivingen op personeelsvlak gebeurd, 
mits de nodige inwerktijd kwam alles wel in orde. 

 
Ondertussen is het september 2016 en liggen de fietspaden er nog slechter bij dan voorheen. Graag 
vernemen we welke stappen gezet zijn voor de opmaak en uitvoering van het masterplan wegen in 
verband met het onderhoud van voet- en fietspaden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koen Kerremans Leen Janssens 
 

Raadslid Groen Raadslid Groen 
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20 Mondelinge vraag van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: 
Fietsostrade Berlaar 
BEHANDELD 

 
Indiener(s): 
Koen Kerremans, Groen; Leen Janssens, Groen 

 

Toelichting: 
Zie bijlage. 

 
Antwoord 
Koen Kerremans vraagt dit punt nog te schrappen. 

 
Bijlagen 

•  bijkomend punt GroenGR2016-06-21-fietsostrade.pdf 
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Aan de gemeentesecretaris 
 

Markt 1 
2590 Berlaar 

Berlaar, 15 juni 2016 

 
 

Geachte Mevrouw, 
 
 
 
 

Gelieve volgend punt te willen toevoegen aan de agenda van de komende gemeenteraad op dinsdag 
21 juni 2016. 

 
Fietsostrade in Berlaar 

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

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

 
 
 
 

Koen Kerremans Leen Janssens 
 

Raadslid Groen Raadslid Groen 
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21 Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Bibliotheek. Toch besparingen ? 
BEHANDELD 

 

Indiener(s): 
Rudy Nuyens, sp.a; Ronald Van Thienen, sp.a; Lies Ceulemans, sp.a 

 

Toelichting: 
Zie bijlage. 

 
Antwoord 
Stefaan Lambrechts antwoordt: 

 
Het betreft geen voltijdse, maar een deeltijdse (20 u/week) bibliotheekmedewerkster die niet 
vervangen zal worden na haar pensioen. Er werd een werklastmeting uitgevoerd door Möbius. Deze 
leert ons dat er nog ruimte is binnen de bib. Bv. de boeken worden nog steeds ter plaatse gekaft. Wat 
zou kunnen vervangen worden door het aankopen van gekafte boeken. Dit kost 7.000 euro. In 2018 
hebben we dat dan ook voorzien in het budget. 

 
Voor de aankoop van RFID werd 50.000 euro begroot. Er werd ook 1800 euro/jaar begroot voor de 
licentiekosten. Voor het plaatsen van de intelligente inleverschuif zijn er infrastructuurwerken nodig; 
hiervoor werd 10.000 euro voorzien. Deze investeringen zullen de dienstverlening verbeteren, doordat 
de toegankelijkheid verhoogd wordt. 

 
Al deze zaken zullen nog wel besproken worden met de mensen van de bib. 

 
Leen Janssens stelt dat het niet vervangen van het personeelslid toch ook gevolgen heeft voor de 
aanwezigheid van de andere personeelsleden tijdens de openingsuren. 

 
Stefaan zegt dat dit nog zal bekeken worden met de mensen van de bib. 

 
Rudy Nuyens stelt dat hij het belangrijk vindt dat er toch nog contact blijft met de burgers en dat niet 
de volledige uitleen zal geautomatiseerd worden. 

 
 
 
 
 

22 Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Een fietspad in de Stationsstraat ? Het moet kunnen. 
BEHANDELD 

 

Indiener(s): 
Rudy Nuyens, sp.a; Ronald Van Thienen, sp.a; Lies Ceulemans, sp.a 

 

Toelichting: 
Zie bijlage. 

 
Antwoord 
Jan Hendrickx antwoordt: 



43/45 
 

Inderdaad, het is mij ook opgevallen dat er tijdens de daguren nog plaatsen waren in de 
Stationstraat. 

 
's Avonds was dit niet zo merkbaar, maar wat er wel opviel was dat de zijstraten Kapellebaan, 
Balderdorp, Zomerstraat, parking Aldi, parking station wel intensief gebruikt werden. 

 
Dat er destijds bewust minder goed geteld is, kan ik moeilijk aannemen, zeker omdat jullie destijds in 
de meerderheid zaten en hier zeker streng op toegezien hebben dat de tellingen wel realistisch waren. 

 
Waar we meer op moeten inzetten, is de fietsers bewust maken dat de Stationsstraat kan vermeden 
worden door langs de Doelstraat te fietsen. 

 
Er gaat bewegwijzering komen om de alternatieve fietsroutes herkenbaar te maken. 

Laat ons dit op de agenda van de eerstvolgende verkeerscommissie zetten. 

Liersesteenweg 

Dit moet ik ten stelligste ontkennen; we hebben zelf steekproeven gedaan en hier waren geen 
problemen. 

 
De aannemer stond trouwens in om dit te doen, de projectleider heeft de brieven zelf gebust. 

Deze werken waren op een week afgerond, wat volgens mij heel goed verlopen is. 

We hebben trouwens meer klachten gehad van bewoners uit de Stationsstraat wat de reden was dat 
er parkeerverbod was langs 1 zijde in hun straat. 

 
Leen Janssens voegt toe dat het omleiden van de fietser toch in strijd is met onze visie op de 
detailhandel. 

 
Suzy Put antwoordt hierop dat de veiligheid van de fietser toch ook belangrijk is. 

 
Bijlagen 

•  Extrapunt gemraad 20_9_2016_bib en fietspad Stationsstraat.pdf 
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Berlaar, 15 september 2016 
 
 
 
 

Aan de gemeentesecretaris 
Markt 1 
2590 Berlaar 

 
 
 
 
Geachte secretaris, 

 

 
Gelieve ondertsaand punt te bezorgen aan de voorzitter van de gemeenteraad zodat dit wordt 
toegevoegd aan de agenda van de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 20 september- 
aanstaande. 

 
Hoogachtend 

 

 
Bibliotheek. Toch besparingen? 
Naar aanleiding van ons bijkomend punt over cultuur en de besparingen erop stelde sp.a Berlaar 
in de gemeenteraadszitting van april 2015 al eens de vraag of er zou geraakt worden aan de BIB 
én/of de werking ervan? Wij werden toen gerustgesteld met het antwoord dat de tapis plein nog 
maar net vernieuwd werd! Dit antwoord voorspelde niet veel goeds. Maar er zouden geen bespa- 
ringen komen. En wij geloven dat, want wij zouden graag de kosten kennen van de aankoop en 
het opstarten van de zelfscanbalie, die in de nabije toekomst voorzien wordt. Wegen die op tegen 
het feit dat een voltijdse medewerkster niet meer zal vervangen worden na haar pensioen? Waar- 
om niet kiezen voor meer menselijkheid? Is het dat allemaal waard? Wat kost die apparatuur? En 
wat de tapis plein betreft zijn we gerust, maar zijn er in de toekomst nog besparingen voorzien? 
Mogen de boeken blijven? 

 
Een fietspad in de Stationsstraat? Het moet  kunnen. 
Naar aanleiding van de herstellingswerken van de asfaltlaag van de Liersesteenweg deden wij een 
vreemde, doch aangename vaststelling. Destijds heeft de politie zich murw-geteld toen men, om 
eventueel een  fietspad aan  te leggen, ging proberen uit te maken of er al dan niet genoeg 
parkeerplaatsen waren  in de fietsonvriendelijke Stationsstraat. Nu, terwijl er aan  één  zijde een 
stationeringsverbod gold, zat de overzijde  vol ‘gaten’ waar geen auto’s geparkeerd stonden! Zowel 
tijdens de daguren als ‘s avonds. Hoe kan dat?  Werd er destijds (bewust) minder goed  geteld? 
Waren  de inwoners nog op reis (begin september)? Sp.a  vraagt  daarom om de mogelijkheid  om 
een veilig voet- en fietspad aan  te leggen in de Stationsstraat opnieuw  te onderzoeken. 

 
Bijkomend hebben wij ook vernomen dat niet alle bewoners van de zijstraten van de Liers- 

esteenweg officiëel op de hoogte werden gesteld van de nakende werken. 
 
Met dank. 
Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans 
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20 september 2016 22:25 - De voorzitter sluit de zitting 

 
secretaris waarnemend 

 
 
 
 

Geert Verrelst 

burgemeester-voorzitter 
 
 
 
 

Walter Horemans 


