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Gemeenteraad
Notulen Zitting van 18 oktober 2016

OPENBARE ZITTING
Organisatie - Stafdienst
Secretariaat
1 2016_GR_00056 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag vorige 

vergadering - goedkeuring

2 2016_GR_00045 Beheer van patrimonium en openbaar domein - Goedkeuring 
recht van opstal Alpenroosstraat te Berlaar voor Eandis - 
goedkeuring

Mens
BKO
3 2016_GR_00044 Organisatie van interne controle - verslag Zorginspectie  - 

kennisneming

onderwijs divers
4 2016_GR_00043 Organisatie van onderwijs en vorming - beginselverklaring 

neutraliteit gemeentelijk onderwijs - goedkeuring

Ruimte
Stedenbouw
5 2016_GR_00047 Vergunningsaanvragen, toelatingen en meldingen - ruimtelijk 

uitvoeringsplan Zonevreemde Bedrijven fase 2 - vaststelling

6 2016_GR_00048 Vergunningsaanvragen, toelatingen en meldingen - tracé 
openbare wegenis in verkavelingsaanvraag V/515 voor creëren 
van een bouwkavel voor een ééngezinswoning in open 
bebouwing met wegeniswerken, Wipstraat 78 - goedkeuring

7 2016_GR_00046 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
Wonen langs Dijle & Nete - jaarboek en financieel verslag 2015 - 
kennisneming

8 2016_GR_00049 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
interlokale vereniging wonen langs Dijle en Nete - subsidiedossier 
2017/2019 - goedkeuring

Projecten
9 2016_GR_00050 Beheer van patrimonium en openbaar domein - wijziging dotatie 

en principiële goedkeuring erfpachtregeling kazerne van de 
gemeente Berlaar naar Hulpverleningszone Rivierenland  - 
goedkeuring

Lokale economie
10 2016_GR_00051 Organisatie van activiteiten en evenementen - reglement op 

circussen in de gemeente Berlaar - goedkeuring

Financiën
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Financiële dienst
11 2016_GR_00052 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Onbevlekt Hart 

van Maria - Budget 2017 - aktename

12 2016_GR_00053 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint-Pieter - 
Budget 2017 - aktename

13 2016_GR_00054 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint-Rumoldus - 
Budget 2017 - aktename

14 2016_GR_00055 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint-Lambertus 
- Budget 2017 - aktename

BIJKOMENDE PUNTEN
15 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: Stand van zaken NAC en 

masterplan sport (meer bepaald terreinen FC De Weerdt).

16 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: Fietstelweek

17 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: De grote gemeentetest: 
0,6 voor toegankelijkheid gemeentehuis

18 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: Fiets-
o-strade

19 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: Een 
giftig geschenk voor FC Heikant?

20 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Kilometerheffing controles?

21 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Pastorijstraat 30-50-70 ?

22 Interpellatie van raadsleden test raadslid2, Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Onderhoud kerkhof

23 Interpellatie van raadslid Dirk Aras: Interpellatie omtrent de herinrichting van het oude 
kerkhof

24 Interpellatie van raadslid Dirk Aras: Interpellatie omtrent de discrepantie tussen de 
subsidiëring van bepaalde sporten t.a.v. andere sporten en de culturele verenigingen 

25 Interpellatie van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: Parking Smidstraat

26 Interpellatie van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: Kinderrommelmarkt 
stationsplein

27 Interpellatie van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: Uitbreiding aula begraafplaats 
Hemelshoek
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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Walter Horemans; de heer Swa De Bakker; de heer Silvain Vertommen; de heer Rudy 
Nuyens; de heer Ronald Van Thienen; de heer Artur Issaev; mevrouw Lies Ceulemans; mevrouw 
Nadine Boekaerts; mevrouw Rita Deckers; mevrouw Ingeborg Van Hoof; de heer Eddy Verstappen; de 
heer Stefaan Lambrechts; mevrouw Suzy Put; de heer Willy Beullens; mevrouw Maria Vervloet; 
mevrouw Leen Janssens; de heer Koen Kerremans; de heer Dirk Aras; de heer John Steurs; de heer 
Christophe De Backere; mevrouw Anja Neels

Verontschuldigd:
de heer Jan Hendrickx

18 oktober 2016 19:49 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING
Organisatie - Stafdienst
Secretariaat

1 2016_GR_00056 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag 
vorige vergadering - goedkeuring

VERDAAGD

Notulen
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat het proces agenda en besluitvorming voor de 
gemeenteraad voortaan volledig digitaal verloopt. Er worden geen papieren dossiers meer 
samengesteld. Hij verontschuldigt zich voor eventuele kinderziektes bij de omschakeling. Zo is het 
blijkbaar niet eenvoudig geweest om het verslag van de vorige zitting terug te vinden. Naar de 
volgende zitting toe zal er een ontwerp-pdf ter beschikking worden gesteld via een bijlage aan het 
eerste punt.

Dirk Aras stelt voor om de goedkeuring van het verslag van september te verdagen, aangezien de 
raadsleden niet in staat zijn geweest om het document te lezen. De vergadering aanvaardt dit voorstel 
eenparig.

 

2 2016_GR_00045 Beheer van patrimonium en openbaar domein - 
Goedkeuring recht van opstal Alpenroosstraat te Berlaar 
voor Eandis - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Het betrokken perceel grond is eigendom van de gemeente.  



5/67

Argumentatie
Eandis vraagt een recht van opstal zodat zij een cabine kunnen oprichten op deze grond.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Wet van 10 januari 1824 op het opstalrecht

Notulen
Dirk Aras vraagt of Eandis Assets, waaraan de schenking gebeurt, nog bestaat.

Burgemeester Walter Horemans heeft nog geen bericht ontvangen van het tegendeel. Tegen het 
ogenblik dat de akte bij de notaris passeert, zal er waarschijnlijk wel duidelijkheid zijn. Waarschijnlijk 
wordt dit dan Iverlek.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Bijgevoegd ontwerp van vestiging van een recht van erfpacht betreffende een stuk grond in de 
Alpenroosstraat te Berlaar aan Eandis wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen zal de nodige maatregelen nemen ter uitvoering van dit 
besluit.

Mens
BKO

3 2016_GR_00044 Organisatie van interne controle - verslag Zorginspectie  
- kennisneming
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De oude opvanglocatie was erkend voor 83 kindopvangplaatsen. De nieuwe locatie is groter en er 
werd een erkenningsaanvraag gedaan voor 150 kindopvangplaatsen. 

Argumentatie
Op maandag 19 september werd het ontwerpverslag bezorgd aan de coördinator. Er werden geen 
bemerkingen aan het verslag toegevoegd. 

Er werden drie tekorten vastgesteld:

1. De klachtenprocedure vermeldt niet duidelijk wanneer het  een klacht of een opmerking 
betreft.

2. In de procedure van grensoverschrijdend gedrag ontbreekt het onderdeel 'Preventie'.
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3. Er werd nog geen risicoanalyse opgesteld voor het nieuwe gebouw. 

Op basis van de vaststellingen tijdens het inspectiebezoek geeft Zorginspectie een positief advies.

De coördinator zal de tekorten wegwerken voor 1 februari 2017. Zij bezorgt het verbeterplan aan Kind 
en Gezin evenals de aangepaste procedures na verbetering. 

Notulen
Koen Kerremans peilt naar de aandachtspunten in het verslag. Hoe werd er gereageerd?

Schepen Suzy Put meldt dat de coördinator een antwoord heeft gestuurd aan Kind en Gezin met 
betrekking tot de drie aangehaalde tekorten, namelijk preventie wat de procedure 
grensoverschrijdend gedrag betreft, de procedure rond klachtenbehandeling en de aanpassing van de 
risicoanalyse aan de huidige huisvesting. Het gaat om kleine opmerkingen. Het inspectieverslag is 
positief; er werden 138 kindplaatsen toegekend.

Leen Janssens merkt op dat er gewag wordt gemaakt van de goedkeuring van de procedure 
grensoverschrijdend gedrag in de gemeenteraad van oktober.

Schepen Suzy Put antwoordt dat het inspectiebezoek voor wat vertraging heeft gezorgd, waardoor de 
procedure pas in november zal worden voorgelegd n.a.v. de aanpassing van het kwaliteitshandboek.

Dirk Aras heeft bij een bezoek aan de buitenschoolse kinderopvang een ventilator zien staan, blijkbaar 
bij gebrek aan airco. Zijn zulke zaken ook in het verslag opgenomen?

Schepen Suzy Put licht toe dat er steeds bijkomende zaken kunnen worden toegevoegd, indien de 
inspectie ter plaatse specifieke dingen vaststelt. Maar over het algemeen wordt er een vastomlijnde 
procedure gevolgd op basis waarvan het verslag wordt opgemaakt. 

Dirk Aras refereert naar de ontsnappingsmogelijkheden voor kinderen. Hij heeft bijvoorbeeld een 
openstaand raam opgemerkt. Houdt de inspectie daar ook geen rekening mee? Op welke basis wordt 
het verslag dan opgemaakt?

Schepen Suzy Put antwoordt dat dit blijkbaar niet wordt beschouwd als een minpunt op het vlak van 
veiligheid. Het gebouw en de werking worden in hun geheel bekeken en bijvoorbeeld ook afgetoetst 
op het gebied van pedagogische werking.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de Zorginspectie. 

Bijlagen
 PDF-2016-KAGH-0067.pdf



Zorginspectie

Koning Albert IIlaan 35 bus 31

1030 BRUSSEL

T 02 553 34 34

F 02 553 34 35

contact@zorginspectie.be

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

INSPECTIEVERSLAG BUITENSCHOOLSE ERKENDE GROEPSOVANG
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

INSPECTIEPUNT

Naam Roefels

Adres Pastorijstraat 60, Berlaar

Telefoon 03 482 08 08

Email bko.roefels@berlaar.be

Dossiernummer 61200201

INRICHTENDE MACHT

Naam GEMEENTE BERLAAR

Juridische vorm GEMEENTE

Adres Markt 1, 2590 Berlaar

Telefoon 03 410 19 00

VESTIGINGSPLAATS

Naam Centrum

Adres

Capaciteit

Pastorijstraat 60,2590 Berlaar

gevraagde capaciteit: 150

OPDRACHT

Nummer O2016XPDF0019

Datum 1/08/2016

Inspecteur(s) Kathleen Ghelen

VERSLAG

Nummer V2016KAGH0067

Datum 7/09/2016

INSPECTIEBEZOEK

Soort Onaangekondigd bezoek 'Centrum' op 7/09/2016 (15:0016:15)

Gesprekspartners Sofie Wouters, coördinator

Inneke Bouwens, administratief medewerker

Inspectieverslag Roefels
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SITUERING INSPECTIEBEZOEK
Reden van bezoek:

 verhuis

 capaciteitswijziging

LEESWIJZER

Waarom toezicht?

De Vlaamse overheid legt aan alle organisatoren van een erkende of geattesteerde buitenschoolse 

kinderopvang kwaliteitseisen op. Eisen onder andere op het gebied van personeel, veiligheid en 

gezondheid, accommodatie en inrichting, het aantal kinderen per kinderbegeleider, het pedagogisch 

beleid en werking, ouderparticipatie, klachten, kwaliteitszorg, … .

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

De organisatoren die buitenschoolse kinderopvang aanbieden zijn verantwoordelijk voor het leveren van 

een kwalitatief goede kinderopvang. 

Zorginspectie heeft de opdracht om via inspectie na te gaan of de regelgeving wordt nageleefd en de 

kinderopvang voldoet aan de geïnspecteerde regelgeving. Zo nodig adviseert Zorginspectie aan Kind en 

Gezin om maatregelen te nemen (zie ook de website van Zorginspectie: www.zorginspectie.be).

Het is Kind en Gezin die verantwoordelijk is voor de handhaving van de regelgeving. Kind en Gezin beslist 

wat er op basis van onder andere de vaststellingen van Zorginspectie met de vergunning gebeurt. 

Waarop is de inspectie gebaseerd?

De beoordeling of de geïnspecteerde kinderopvang voldoet aan de voorwaarden, is gebaseerd op 

volgende basisregelgeving:

� Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids en 

welzijnsvoorzieningen.

� Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 over de voorwaarden voor erkenning en attest 

van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang.

� Ministerieel besluit van 23 mei 2014 tot uitvoering van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse 

Opvang van 16 mei 2014.

Deze regelgeving vindt u op www.kindengezin.be .

Wanneer komt Zorginspectie?

Zorginspectie stuurt sinds de start van het decreet kinderopvang op 1 april 2014 grotendeels haar 

inspectiebezoeken zelf aan. Zorginspectie inspecteert de erkende buitenschoolse kinderopvang binnen 

een bepaalde periode aan de hand van diverse bezoeken en dit op verschillende momenten van de dag. 

Zo probeert Zorginspectie een gefundeerd oordeel te vellen over de werking van de kinderopvang. Dit 
sluit niet uit dat ook op basis van één bezoek een oordeel kan gevormd worden en Zorginspectie aan 

Kind en Gezin een advies formuleert voor de opstart van de handhaving.

Daarnaast kan Zorginspectie in opdracht van Kind en Gezin een inspectiebezoek brengen naar aanleiding 

van een klacht of in het kader van handhaving. 

Hoe verloopt een inspectie?

De inspecties van Zorginspectie zijn (in principe) onaangekondigd. De inspecteur waakt er over tijdens de 

inspectie de medewerkers zo weinig mogelijk te storen in de opvang van de kinderen. 

Onze vaststellingen zijn gebaseerd op wat er tijdens het inspectiebezoek vastgesteld wordt en dit via 

observatie, bevraging van medewerkers en verantwoordelijke en/of aanspreekpersoon, inzage in 

documenten en een bezoek aan de lokalen die gebruikt worden voor de kinderopvang. 

Inspectieverslag Roefels
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Tijdens het bezoek geeft de inspecteur feedback aan de verantwoordelijke of de aanspreekpersoon en 

medewerkers over de positieve en negatieve vaststellingen. De geïnspecteerde kan tijdens het bezoek 

meer duiding vragen over de vaststellingen en een reactie geven op de vaststellingen.
Om te kunnen beoordelen of aan de regels (kwaliteitseisen) wordt voldaan, werken alle inspecteurs met 

dezelfde standaardinstrumenten. Op deze manier wordt op een gestructureerde en afgestemde manier 

informatie verzameld tijdens een inspectiebezoek. 

Wat is het doel van het inspectieverslag?

De bevindingen van ieder inspectieonderzoek staan in een inspectieverslag. Het doel van dit verslag is:

� Het weergeven van de vaststellingen en het oordeel of de kinderopvang voldoet aan de 

geïnspecteerde regelgeving.
� Via dit verslag de organisator/verantwoordelijke van de opvanglocatie schriftelijk op de hoogte 

brengen van de vaststellingen en het oordeel.

� Rapporteren aan Kind en Gezin.

� Informeren van andere betrokken lezers, o.a. burgers die verslagen willen raadplegen in het kader 

van de openbaarheidswetgeving.

Zorginspectie moedigt de organisator aan om met ouders open te communiceren over de vaststellingen.

Hoe leest u het inspectieverslag?

De inspecteur maakt een verslag van het inspectiebezoek. Dat verslag bestaat uit verschillende 
rubrieken. Enkel rubrieken die aan bod kwamen tijdens het bezoek, neemt de inspecteur op in het 

verslag. Per geïnspecteerd aspect van de werking vindt u in het verslag de regelgeving, de bron, de 

concrete vaststelling van de inspecteur uitgedrukt in de vorm van tekorten, aandachtspunten of eerder 

beschrijvend. Positieve vaststellingen neemt Zorginspectie niet op in het inspectieverslag.

� Tekort: De inspecteur stelt vast dat een aspect van de werking niet overeenstemt met de 

regelgeving. De organisator wordt uitgenodigd de tekorten weg te werken en de werking in 

overeenstemming te brengen met de regelgeving. 

� Aandachtspunt: De inspecteur stelt vast dat de werking van de voorziening afwijkt van een 
aanbeveling van Kind en Gezin. De organisator is niet verplicht een aandachtspunt weg te werken 

maar wordt daartoe toch wel uitdrukkelijk uitgenodigd.

� Tijdens het inspectiebezoek kunnen ook andere elementen van de werking aan bod komen. Bij 

deze elementen wordt geen afweging gemaakt omwille van de overgangstermijn die in de 

regelgeving voorzien is of omdat we tijdens de eerste inspectie dit element nog niet afwegen. Dit 

laatste heeft te maken met de korte termijn tussen de start van de nieuwe regelgeving en de 

inspectie. 

Wat na de inspectie? 

Na het inspectiebezoek ontvangt u het ontwerpverslag met de vaststellingen. Als u opmerkingen heeft 

bij het verslag kan u binnen een termijn van 14 kalenderdagen reageren op het inspectieverslag. Zie de 

begeleidende email bij het inspectieverslag. 

Kind en Gezin spreekt zich vervolgens uit over mogelijke gevolgen van de inspectie. Het is dan ook bij 

Kind en Gezin waar u terecht kan met vragen over het eigen dossier of om eventuele verbeterplannen te 

bezorgen.

Inspectieverslag Roefels
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PEDAGOGISCHE WERKING

GEVARIEERD AANBOD

Bronnen

Bekijken beschikbaar speelgoedaanbod en bevraging coördinator.

BVR 160514

Art. 23§2 Het pedagogisch beleid, vermeld in paragraaf 1, bevat minstens de volgende aspecten:

1° een gevarieerd aanbod aan spelmateriaal, bewegings en andere activiteiten, zowel voor binnen 

als buiten met ruimte voor vrij spel;

Vaststellingen

Tijdens het inspectiebezoek werd er geen tekort vastgesteld.

Aanvullende informatie

Er is een gevarieerd speelgoedaanbod beschikbaar voor de verschillende leeftijden gericht op de 

verschillende ontwikkelingsdomeinen. Coördinator verklaarde dat het aanbod aan spelmateriaal voor de 
tieners nog zal worden uitgebreid.

TOEZICHT EN CONTINUÏTEIT

Bronnen

Bevraging coördinator en observatie werking tijdens inspectiebezoek.

BVR 160514

Art. 23§2 Het pedagogisch beleid, vermeld in paragraaf 1, bevat minstens de volgende aspecten:

4° toezicht en de continuïteit in de begeleiding van de kinderen, zodat een relatie opgebouwd kan 

worden tussen de kinderen en de kinderbegeleiders.

Vaststellingen

Tijdens het inspectiebezoek werd er geen tekort vastgesteld.

Aanvullende informatie

Er is een vast team van kinderbegeleiders verbonden aan deze vestigingsplaats. Qua toezicht tracht men 

in de mate van het mogelijke twee kinderbegeleiders per ruimte te voorzien, ook in de buitenruimte.

Inspectieverslag Roefels
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VEILIGHEID

RISICOBEHEERSING

Bronnen

Inzage risicoanalyse dd. 161215, verslag teamvergadering 160816 en 160716, kwaliteitsagenda met 

veiligheidsaspecten en verwijzing naar datum teamvergadering, bevraging gesprekspartners.

Risicoanalyse

BVR 160514

Art. 13§1 (risicobeheersing) De organisator van gezinsopvang of groepsopvang zorgt voor een veilige 

en gezonde omgeving. Daarvoor maakt de organisator een risicoanalyse, met inbegrip van een plan 

van aanpak met tijdspad om de risico’s te beheersen.

De risicoanalyse wordt uitgevoerd binnen een cyclus van maximaal twee jaar en gaat minimaal over:

1° de veiligheid en het voorkomen van verwondingen, ongevallen, levensbedreigende situaties en het 

verdwijnen van kinderen;

2° de gezondheid en het voorkomen van ziekte, besmetting en verontreiniging.

Vaststellingen

Volgend tekort werd tijdens het inspectiebezoek vastgesteld:

 De organisator heeft, in functie van het zorgen voor een veilige en gezonde omgeving, geen 

risicoanalyse gemaakt voor de huidige nieuwe locatie. Er is enkel een risicoanalyse beschikbaar voor 

de oude locatie. Het IBO is sinds 040716 in deze nieuwe locatie gevestigd.

Aanvullende informatie

De getoonde risicoanalyse werd eind 2014 opgemaakt door de coördinator, door haar geëvalueerd op 

161215 en nagekeken door het afdelingshoofd. Op de vraag van inspectie of de kinderbegeleiders op 

de hoogte zijn van de risicoanalyse, antwoordde de coördinator dat dit niet het geval is. Wel worden 
tijdens de teamvergaderingen om de twee weken veiligheidsaspecten besproken, aldus coördinator. 

Inspectie lichtte het opzet van de risicoanalyse toe, waarop coördinator dat ze dit doen, maar niet in de 

risicoanalyse zelf.

CRISISPROCEDURE

Bronnen

Bevraging gesprekspartners en inzage crisisprocedure in kwaliteitshandboek '15 versie 2015.1 (telkens 
voor meerdere begeleiders en 1 begeleider aanwezig) over reanimatie bij een levensbedreigende 

situatie, evacuatie bij een overmachtssituatie, een kind raakt zoek of verdwijnt uit de opvang; verkorte 

versie crisisprocedure.

BVR 160514

Art. 16 (crisisprocedure) In dit artikel wordt verstaan onder crisis: een acute noodsituatie waarbij de 

fysieke of psychische integriteit van een kind tijdens de buitenschoolse opvang in gevaar is en waarbij 

acuut hulp vereist is.

De organisator heeft een crisisprocedure en meldt elke crisis zo snel mogelijk aan Kind en Gezin.

De crisisprocedure legt de opeenvolgende stappen en de manier van communiceren vast die gevolgd 

moeten worden in geval van crisis. Er is daarbij minstens één persoon aangewezen op wie een beroep 

kan worden gedaan.

Inspectieverslag Roefels
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Vaststellingen

Tijdens het inspectiebezoek werd er geen tekort vastgesteld.

Aanvullende informatie

Coördinator lichtte toe dat alle kinderbegeleiders een kopie van het kwaliteitshandboek gekregen 

hebben en dat er regelmatig geëvalueerd wordt of ze de procedures kennen. Deze evaluatie is 

opgenomen in de jaarplanafspraken.

PROCEDURE GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Bronnen

Bevraging gesprekspartners en inzage procedure grensoverschrijdend gedrag in kwaliteitshandboek '15 

versie 2015.1 en nieuwe versie procedure grensoverschrijdend gedrag op pc.

BVR 160514

Art. 17 (grensoverschrijdend gedrag) In dit artikel wordt verstaand onder grensoverschrijdend 

gedrag: een situatie waarin een kind in relatie tot een persoon die aanwezig is tijdens de 

buitenschoolse opvang, slachtoffer is of dreigt te worden van bedreigingen of geweld.

De organisator heeft een procedure grensoverschrijdend gedrag en meldt elke situatie van 

grensoverschrijdend gedrag zo snel mogelijk aan Kind en Gezin.

De procedure grensoverschrijdend gedrag legt vast hoe grensoverschrijdend gedrag gedetecteerd 

wordt, hoe er gepast op gereageerd kan worden en hoe aan preventie kan worden gedaan.

Vaststellingen

Volgend tekort werd tijdens het inspectiebezoek vastgesteld:

 In de procedure grensoverschrijdend gedrag werd het aspect preventie niet uitgewerkt.

Aanvullende informatie

Coördinator lichtte toe dat de procedure grensoverschrijdend gedrag recent werd aangepast, waarbij 

deze werd uitgebreid en concreter uitgewerkt, m.n. beter in stappen uitgelegd. Deze procedure zal nog 

goedgekeurd worden op de gemeenteraad van oktober.

PARTICIPATIE GEZINNEN

BETROKKENHEID EN PARTICIPATIE GEZINNEN

Bronnen

Bevraging gesprekspartners en observatie afhaalmoment, bekijken infobord in gang.

Regelmatig overleg en communicatie

BVR 160514

Art. 24 (betrokkenheid en participatie gezinnen) De organisator zorgt voor betrokkenheid en 

participatie van de gezinnen door:

2° regelmatig overleg te plegen en te communiceren met het gezin, minimaal over de pedagogische 

aanpak en omgang met het kind en als er problemen zijn met het kind;

Vaststellingen

Tijdens het inspectiebezoek werd er geen tekort vastgesteld.

Inspectieverslag Roefels
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Toegang opvangruimtes voor gezin

BVR 160514

Art. 24 (betrokkenheid en participatie gezinnen) De organisator zorgt voor betrokkenheid en 

participatie van de gezinnen door:

5° het gezin toegang te geven tot alle ruimtes waar het kind wordt opgevangen.

Vaststellingen

Tijdens het inspectiebezoek werd er geen tekort vastgesteld.

KLACHTENBEHANDELING

Bronnen

Bevraging gesprekspartners, inzage map met klachtenregistratie, klachtenprocedure in 

kwaliteitshandboek '15, versie 2015.1 en klachtprocedure gemeente versie mei '16.

BVR 160514

Art. 50 (klachtenprocedure) “De organisator van gezinsopvang of groepsopvang met een erkenning 

heeft een procedure voor klachtenbehandeling waarin minstens een ontvangstmelding, een 

onderzoek en een schriftelijke mededeling van het resultaat aan de klager is opgenomen, alsook 

binnen welke termijnen dat gebeurt. Daarnaast registreert de organisator de klachten waarbij 

minstens de volgende gegevens worden opgenomen:

1° een omschrijving of samenvatting van de klacht;

2° het resultaat van de klachtenbehandeling in termen van gegrond, ongegrond of onduidelijk.”

Vaststellingen

Volgend tekort werd tijdens het inspectiebezoek vastgesteld:

 In de procedure voor klachtenbehandeling is enkel een ontvangstmelding opgenomen voor 

klachten waarvoor niet direct een oplossing wordt gevonden. De termijn van de ontvangstmelding 

is niet vermeld in de twee procedures.

 De klachtenregistratie bevat niet minstens volgende gegevens: het resultaat van de 

klachtenbehandeling in termen van gegrond, ongegrond of onduidelijk.

Aandachtspunten

Volgend aandachtspunt werd tijdens het inspectiebezoek vastgesteld:

 Het is aangewezen om een duidelijk definitie uit te werken van wat verstaan wordt onder een 

klacht en wat onder een opmerking.

Aanvullende informatie

Coördinator lichtte toe dat de klachtenprocedure werd aangepast en dat het volgens de nieuwe 

werkwijze de bedoeling is dat klachten worden doorgegeven aan de communicatieverantwoordelijke van 

de gemeente die beslist of het om een klacht of een opmerking gaat. Opmerkingen worden nog steeds 

behandeld volgens de huidige procedure, aldus coördinator.

Inspectieverslag Roefels
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OPVANGLOCATIE CENTRUM

BEZETTING EN AANWEZIGHEIDSREGISTER

Bronnen

Inzage elektronische aanwezigheidsregistratie en aanwezigheidslijst dag inspectiebezoek voorschoolse 

opvang en woensdagnamiddag, bevraging gesprekspartners.

Bezetting en piekperiode

BVR 160514

Art. 36 (piekperiode) Gedurende een piekperiode van maximaal een uur per opvangmoment, kan op 

een opvanglocatie voor groepsopvang met een erkenning, het maximaal aantal tegelijk aanwezige 

kinderen, 130% van het aantal erkende opvangplaatsen zijn. Het aantal aanwezige kinderbegeleiders 

is nooit minder dan het aantal kinderbegeleiders dat zou moeten aanwezig zijn bij een bezetting van 

100%.

Op een opvanglocatie voor groepsopvang met een erkenning, met maximaal 21 opvangplaatsen, kan 

het maximale aantal tegelijk aanwezige kinderen 130% van het aantal erkende opvangplaatsen zijn.

Vaststellingen

Tijdens het inspectiebezoek werd er geen tekort vastgesteld.

Aanvullende informatie

Voorschools en op woensdagnamiddag zijn er gemiddeld 30 à 40 kinderen aanwezig, naschools 

gemiddeld 70. In de vakantie waren er op de drukste dagen een 55tal kinderen aanwezig. In de 

zomervakantie voorziet het IBO opvang voor kinderen tot 7 jaar, oudere kinderen gaan naar de 

speelpleinwerking.

Inspectieverslag Roefels
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Aanwezigheidsregister

BVR 160514

Art. 30 (aanwezigheidsregister) De organisator zorgt voor een aanwezigheidsregister dat aanwezig is 

in de opvanglocatie en dat per opvangdag de aankomst en vertrektijd van elk opgevangen kind van 

de afgelopen twaalf maanden vermeldt. De gezinnen bevestigen schriftelijk of elektronisch de 

geregistreerde aanwezigheid van hun kind.

Vaststellingen

Tijdens het inspectiebezoek werd er geen tekort vastgesteld.

INZET PERSONEEL

Bronnen

Inzage aanwezigheidsregistratie dag inspectiebezoek, uurrooster kinderbegeleiders en registratie uren 

kinderbegeleiders op pc coördinator en bevraging gesprekspartners.

Aantal kinderen per kinderbegeleider

BVR 160514

Art. 35 (ratio kinderenkinderbegeleider) De organisator voor groepsopvang zorgt ervoor dat er 

maximaal veertien kinderen tegelijk aanwezig zijn per aanwezige kinderbegeleider. De organisator 

voor gezinsopvang zorgt ervoor dat er maximaal acht kinderen tegelijk aanwezig zijn per aanwezige 

kinderbegeleider.

Vaststellingen

Tijdens het inspectiebezoek werd er geen tekort vastgesteld.

Aanvullende informatie

Coördinator verklaarde dat er per 14 kinderen 1 kinderbegeleider wordt voorzien: naschools worden 9 

kinderbegeleiders ingezet, waarvan er 1 instaat voor het onthaal en de administratie, voorschools en op 

woensdagnamiddag zijn het 7 kinderbegeleiders.

Registratie kinderbegeleiders

BVR 160514

Art. 45 (registratie aanwezigheid kinderbegeleiders) De organisator zorgt voor een registratie van de 

aanwezigheid van de kinderbegeleiders, minimaal voor de toepassing van artikel 35 en 36.

Vaststellingen

Tijdens het inspectiebezoek werd er geen tekort vastgesteld.

Aanvullende informatie

De werkuren van de kinderbegeleiders worden geregistreerd via hun badge. De personeelsdienst 

verwerkt deze registratiegegevens.

Inspectieverslag Roefels
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INLICHTINGENFICHE

Bronnen

Inzage steekproef van 4 inlichtingenfiches van aanwezige kinderen en bevraging gesprekspartners.

Inlichtingenfiche

BVR 160514

Art. 28 (inlichtingenfiche) De organisator heeft, met het oog op de veiligheid van de kinderen, voor 

elk opgevangen kind een actuele inlichtingenfiche waarin de volgende bepalingen zijn opgenomen en 

waarvoor de contracthouder de toestemming geeft om deze te verwerken in het kader van de 

naleving van de voorwaarden van dit besluit:

1° de identificatiegegevens van het kind en het gezin;

2° de bereikbaarheidsgegevens van het gezin en de behandelende arts;

3° de specifieke aandachtspunten onder meer over de gezondheid of de manier van omgaan met het 

kind;

4° de personen die het kind mogen ophalen.

Vaststellingen

Tijdens het inspectiebezoek werd er geen tekort vastgesteld.

Raadplegen inlichtingenfiche

BVR 160514

Art. 29 (raadplegen inlichtingenfiche) De inlichtingenfiche kan alleen, en op elk moment, 

geraadpleegd worden door:

1° de organisator, in geval van aantoonbare noodzakelijkheid;

2° de verantwoordelijke;

3° elke kinderbegeleider, voor elk kind dat hij begeleidt;

4° de toezichthouders;

5° Kind en Gezin;

6° de gezinnen, voor hun eigen kind.

Vaststellingen

Tijdens het inspectiebezoek werd er geen tekort vastgesteld.

Inspectieverslag Roefels
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BINNENRUIMTE

Bronnen

Rondgang in de opvangruimtes, opmeten binnenruimtes, bevraging gesprekspartners.

Binnenruimtes

BVR 160514

Art. 5 (binnenruimtes) Op de opvanglocatie zijn er de volgende binnenruimtes:

1° een speelruimte aangepast aan het aantal aanwezige kinderen en waar kinderen veilig kunnen 

spelen;

2° een sanitaire ruimte met een toilet en een wasbak. Het sanitair is aangepast aan het aantal 

opgevangen kinderen en aan de leeftijd van de opgevangen kinderen.

Op de opvanglocatie voor groepsopvang met een erkenning met meer dan veertien opvangplaatsen, 

zijn er minimaal twee speelruimtes als vermeld in het eerste lid, 1°.

In elke ruimte die de kinderen in de opvanglocatie gebruiken, vinden er tijdens de openingsuren geen 

andere activiteiten plaats dan buitenschoolse opvang van kinderen.

Vaststellingen

Tijdens het inspectiebezoek werd er geen tekort vastgesteld.

Aanvullende informatie

Er is één grote speelruimte beschikbaar, bestaande uit 4 delen, die via schuifdeuren kunnen worden 

afgescheiden van elkaar. De polyvalente zaal van de kleuterschool is tijdens de opvanguren permanent 

ter beschikking van het IBO. Daarnaast mag het IBO ook gebruik maken van het slaapklasje, de refter en 

de turnzaal van de kleuterschool.

Het sanitair wordt gedeeld gebruikt met de school. Er zijn twee sanitaire ruimtes beschikbaar voor lagere 

schoolkinderen en kleuters.

Rustmogelijkheid

BVR 160514

Art. 6 (rustmogelijkheid) In de opvanglocatie is er een mogelijkheid voor de kinderen om te rusten.

Vaststellingen

Tijdens het inspectiebezoek werd er geen tekort vastgesteld.

Aanvullende informatie

Kinderen die moe zijn kunnen rusten in een apart lokaal, het slaapklasje van de kleuterschool waarin een 

zestal ligbedjes staan.

Inrichting

BVR 160514

Art. 7 (inrichting) De inrichting van de opvanglocatie is:

1° uitgerust voor het aantal opgevangen kinderen;

2° aangepast aan de leeftijd van de opgevangen kinderen.

Vaststellingen

Tijdens het inspectiebezoek werd er geen tekort vastgesteld.

Inspectieverslag Roefels
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Oppervlakte

BVR 160514

Art. 10 (oppervlakte) In de opvanglocatie voor groepsopvang met een erkenning bedraagt de 

nettovloeroppervlakte van de speelruimte, vermeld in artikel 5, eerste lid, 1°, richtinggevend 4 m² per 

kind. De organisator zorgt ervoor dat hij de nettovloeroppervlakte ook effectief gebruikt voor alle 

aanwezige kinderen.

In het eerste lid wordt verstaan onder de nettovloeroppervlakte: de vloeroppervlakte die gebruikt kan 

worden om te spelen of te rusten.

Vaststellingen

Tijdens het inspectiebezoek werd er geen tekort vastgesteld.

Aanvullende informatie

Beschikbare speelruimtes:

 speelruimte 1, motorische ruimte, van 142,60 m²;

 speelruimte 2, huiswerk en knutselruimte, van 70,22 m²;

 speelruimte 3, met speelhoeken voor fantasiespel, van 108,95 m²;

 speelruimte 4, rustige ruimte, van 87,98 m²;

 polyvalente ruimte van 143,51 m².

In totaal is er 553 m² speelruimte beschikbaar, wat richtinggevend voldoende is voor 138 plaatsen.

Daarnaast mag het IBO gebruik maken van de kleuterrefter van de school als eetruimte en de turnzaal 

van de school die echter niet permanent ter beschikking is van het IBO vermits deze soms tijdens de IBO

uren ook door sportscholen gebruikt wordt voor sportactiviteiten.

BUITENRUIMTE

Bronnen

Bekijken exclusieve buitenruimte IBO en speelplaats van de school, bevraging gesprekspartners.

BVR 160514

Art. 9 (buitenspeelruimte) De opvanglocatie voor groepsopvang heeft een buitenspeelruimte die 

grenst aan de opvanglocatie en waar kinderen veilig kunnen spelen.

Vaststellingen

Tijdens het inspectiebezoek werd er geen tekort vastgesteld.

Aanvullende informatie

De buitenruimte die exclusief is voor het IBO bestaat uit een verhard gedeelte en een grasveld. Er staan 

enkel speeltoestellen. Ook mag de speelplaats van de school gebruikt worden door het IBO, deze is 

gedeeltelijk overdekt en daar is ook een grasveld.

Inspectieverslag Roefels
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ADVIES OPVANGLOCATIE CENTRUM

Op basis van de vaststellingen tijdens het inspectiebezoek geeft Zorginspectie een positief advies.

De inspecteur(s) ,

Kathleen Ghelen

Inspectieverslag Roefels
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onderwijs divers

4 2016_GR_00043 Organisatie van onderwijs en vorming - 
beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk onderwijs - 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
In de brief van 21 juni 2016 verzoekt OVSG vzw om de beginselverklaring neutraliteit goed te keuren 
met het oog op een brede gedragenheid binnen het gemeentelijk onderwijs.

Argumentatie
De algemene vergadering OVSG vzw heeft op donderdag 9 juni 2016 de beginselverklaring neutraliteit 
goedgekeurd. Ook de VVSG vzw heeft zich hierbij aangesloten.

Het gemeentelijk onderwijs is een openbare dienst die moet beantwoorden aan de principes van 
neutraliteit. Met deze beginselverklaring wil het gemeentelijk onderwijs zich nog duidelijker profileren 
als neutrale onderwijsverstrekker. De beginselverklaring is als bijlage toegevoegd bij dit besluit, 
evenals een toelichting die de beweegredenen uitlegt en de wettelijke basis meegeeft.

De beginselverklaring bevat de principes van wat neutraliteit betekent in een school, een academie of 
een centrum van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.

Het formuleren van een lokaal gedragen pedagogisch, artistiek of agogisch project behoort tot de 
autonomie van het schoolbestuur. De beginselverklaring vormt daarbij de gemeenschappelijke noemer 
voor het hele stedelijk en gemeentelijk onderwijs, waaronder de lokale projecten een plek vinden.

Het gemeentebestuur gaat door de goedkeuring het engagement aan om het eigen pedagogisch 
project, het eigen schoolreglement en de eigen onderwijspraktijk hiermee in overeenstemming te 
brengen.

Wetgeving
 Wet van 29 mei 1959 (art. 6 en 6bis) over de wijziging van sommige bepalingen van 

onderwijswetgeving
 Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (art. 3, 42° en 62)

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

Notulen
Dirk Aras wenst dit niet goed te keuren, omdat hij de bedoeling ervan niet begrijpt. Er wordt de schijn 
gewekt dat er een probleem zou zijn met de neutraliteit van ons gemeentelijk onderwijs, terwijl hij 
van de veronderstelling uitgaat dat dit niet het geval is. Het document heeft weinig waarde; de 
neutraliteit van het onderwijs zit verankerd in de bestaande regelgeving. Dit wordt eigenlijk als 
kapstok gebruikt voor zware onderwerpen als de discussie tussen de godsdiensten. Dat verloopt niet 
overal vlekkeloos, maar dat gaat om een heel ander verhaal.

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

Besluit
Artikel 1
De beginselverklaring neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs, zoals opgenomen in de bijlage, 
wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan OVSG vzw.

Bijlagen
 160620 Beginselverklaring neutraliteit gesubsdieerd off. ond.pdf
 160620 Toelichting bij beginselverklaring.pdf
 160621 brief neutraliteit.pdf

Ruimte
Stedenbouw

5 2016_GR_00047 Vergunningsaanvragen, toelatingen en meldingen - 
ruimtelijk uitvoeringsplan Zonevreemde Bedrijven fase 2 
- vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Op 21 december 2010 (punt 23) stelde de gemeenteraad de intercomunale Igemo aan voor de 
opmaak van een RUP Zonevreemde bedrijven voor een forfaitair bedrag variërend tussen 73.400 en 
79.400 euro:

 fase 1: inventaris, beleidsvisie, detailonderzoek: 41.400 euro (ondertussen volledig afgesloten 
en betaald)

 fase 2: opmaak RUP en goedkeuringsprocedure: tussen 32.000 euro en 38.000 euro 
afhankelijk van het aantal op te nemen deelgebieden en van een na de inventarisatie betere 
detailkennis van de terreinen

Op 26 maart 2013 (punt 11) bepaalde de gemeenteraad de exacte kostprijs voor de opmaak en de 
goedkueringsprocedure van het RUP uiteindelijk op 57.105 euro

De voorontwerpen van het RUP werden besproken door de ambtelijke werkgroep op 7 september 
2011 en 7 september 2012.
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Op 5 oktober 2012 volgde een vooroverleg met het provinciebestuur.

Op 11 oktober 2012 besliste het schepencollege dat het RUP in twee delen diende opgesplitst te 
worden, teneinde 4 bedrijven, die zich in een cluster bevinden, een prioritaire behandeling te kunnen 
verlenen:

 Cannaerts Julien bvba (aluminium - ramen en deuren), Aarschotsebaan 156 Berlaar
 Bad Weelde (sauna's, zwembaden), Aarschotsebaan 140 Berlaar
 Varosan bvba (sanitair), Heidestraat 109 Berlaar
 Jos Leys en Zonen (schrijnwerkerij), Aarschotsebaan 136 Berlaar

Het RUP zonevreemde bedrijven fase 1 werd

 voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van 18 juni 2013
 onderworpen aan een openbaar onderzoek tussen 1 augustus 2013 en 1 oktober 213
 definitief vastgesteld door de gemeenteraad van 18 maart 2014
 goedgekeurd door de deputatie op 22 mei 2014

Fase 2, die het voorwerp van deze voorlopige vaststelling uitmaakt, omvat de hierna volgende 
deelplannen:

 Garage Van Hove NV, Steenbeek 2 Berlaar
 Verelst FFT (schrijnwerkerij), Aarschotsebaan 268 Berlaar
 Van den Broeck-Keuleers bvba (schrijnwerkerij), Melkouwensteenweg 127 Berlaar
 Rombauts bvba (centrale verwarming), Melkouwensteenweg 65 Berlaar

 

De oorspronkelijk eveneens voorziene deelplannen voor deze fase, Jacobs Marc bvba (tuinaanleg, 
grondwerken) en De Nieuwe Smid (smeed- en ijzerwerk) werden geschrapt, omwille van het feit dat 
op de ene site er ondertussen geen uitbreidingen meer gewenst zijn en op de andere site er afgezien 
van residentiële bewoning er zelfs geen activiteit  meer aanwezig is.

 

Het screeningsdossier voor het ruimtelijk uitvoeringsplan werd overeenkomstig artikel 4.2.6§1 van het 
planMER-decreet ingediend teneinde de dienst MER te vragen een beslissing te nemen over de 
opmaak van een planMER.

 

Op 30 augustus 2016 heeft de dienst MER het hiernavolgende besluit getroffen:

“Enkele adviesinstanties hebben opmerkingen over de beschrijving en beoordeling van de milieu-
effecten van het plan. De opmerkingen werden op een voldoende wijze beantwoord of weerlegd in 
het screeningsdossier via een aanpassing van de screeningsnota, zodat het screeningsdossier 
voldoende informatie bevat om een correcte inschatting m.b.t. de milieu-effecten te kunnen maken.

In het screeningsdossier wordt duidelijk aangetoond dat de milieu-effecten die het plan genereert niet 
van die aard zijn dat zij als aanzienlijk moeten beschouwd worden.



23/67

Rekening houdend met het bovenvermelde kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan geen 
aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet 
nodig is.”

Er werd via aanplakking op de aanplakplaatsen van de gemeente, via de website van de gemeente en 
via publicatie in het gemeentelijk infoblad gemeld dat de screeningsnota en de beslissing 
geraadpleegd kunnen worden op de webstek van de dienst MER www.mervlaanderen.be en op het 
gemeentehuis.

Het ontwerp van RUP werd door de ontwerper aangepast op basis van de opmerkingen verleend op 
de plenaire vergadering, die plaats vond op 8 januari 2016.

Argumentatie
Het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan “Zonevreemde Sport- en Recreatie – fase 2”, opgesteld door 
IGEMO omvat:

 een toelichtingsnota;
 stedenbouwkundige voorschriften;
 nota verzoek tot raadpleging Mer-plicht;
 een kaart “feitelijke toestand”;
 een kaart “juridische toestand”;
 een kaart “grafisch plan”. 

in toepassing van artikel 8 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 
dienen alle uitvoeringsplannen te worden onderworpen aan een watertoets; de grondig uitgevoerde 
toetsing staat beschreven  in de toerlichtingsnota (blz. 87 t.e.m. 91). De gemeenteraad is akkoord 
met de uitgevoerde toetsing en met de conclusie, waarvan de belangrijkste elementen hierna worden 
opgesomd.

Twee deelplannen bevinden zich in niet-overstromingsgevoelig gebied, en twee deelplannen bevinden 
zich in effectief overstromingsgevoelig gebied. Het ontwerp van RUP realiseert weliswaar bijkomende 
bebouwingsmogelijkheden ten opzichte van de bestaande (vergunde) toestand, doch de 
stedenbouwkundige voorschriften beperken het aanleggen van verhardingen en het oprichten van 
constructies; bovendien dienen alle verhardingen in de mate van het mogelijke uitgevoerd te worden 
in waterdoorlatende materialen. Er dienen hemelwaterputten met voldoende capaciteit voorzien te 
worden conform de normen van de gewestelijk stedenbouwkundige verordening en elke de afvoer van 
het regenwater zal vertraagd worden door buffering. Uiteraard zal elke latere stedenbouwkundige 
vergunning die zal worden afgeleverd op basis dit RUP dienen te voldoen aan de bepalingen van het 
decreet integraal waterbeleid.

Het mogelijk effect inzake watergevoeligheid van de realisatie van het RUP op het plangebied grondig 
is onderzocht en de voorziene maatregelen zijn van die aard dat kan worden besloten dat het plan 
verenigbaar is met het watersysteem en geen negatieve effecten heeft op de waterhuishouding.

 

De 4 zonevreemde bedrijven, die hoofdzakelijk vergund zijn en die reeds decennia op hun huidige 
locatie aanwezig zijn, overschrijden de ruimtelijke draagkracht van hun onmiddellijke omgeving niet 
en de bij dit dossier gevoegde grafische plannen in combinatie met de bijhorende stedenbouwkundige 
voorschriften, garanderen dat dit ook in de toekomst niet het geval zal zijn.
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Wetgeving
 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening art. 2.2.13 tot en met 2.2.18
 gewestplan Mechelen, goedgekeurd bij KB van 5 augustus 1976
 Ruimtelijk Structuurplan van 23 september 1997 en herziening bekrachtigd bij decreet van 25 

februari 2011
 Ruimtelijk Structuurplan van den Provincie Antwerpen van 10 juli 2001 goedgekeurd bij 

ministerieel besluit van 4 mei 2011
 gemeentelijk ruimtelijk structuurplan goedgekeurd door de deputatie op 18 januari 2010 in 

het bijzonder actiepunt 42 of R.1.01 bij bindende bepalingen: "opmaken van een RUP-
zonevreemde bedrijven"

 decreet van 27 april 2007 inzake milieubeleid en van het decreet van 21 oktober 1997 over 
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

 besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 over milieueffectenrapportage over 
plannen en programma's

 omzendbrief LNE/2007 van 1 december 2007 over milieueffectenbeoordeling van plannen en 
programma's

 decreet van 18 juli 2003 over het integraal waterbeleid, art. 8 §1 en 2
 besluit van de Vlaamse regering van 14 oktober 2011

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 2.2.13 tot en met 2.2.18 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening.

Notulen
Koen Kerremans zegt dat over dit onderwerp lang gediscussieerd is in de Gecoro, een hele poos 
geleden. Er werd geen bijlage toegevoegd aan dit punt, zodat het onmogelijk is om na te gaan of de 
adviezen van de Gecoro verwerkt werden.

Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat de dienst Stedenbouw deze adviezen normaal gezien 
allemaal verwerkt. Het eerste voorstel werd voorgelegd in Antwerpen, waarop een aantal 
opmerkingen volgden, die Igemo heeft verwerkt. Het resultaat daarvan wordt vandaag voorgelegd.

Burgemeester Walter Horemans voegt toe dat het dossier ook steeds ter inzage ligt. Vandaag staat 
slechts de vaststelling op de agenda; er is dus nog voldoende tijd om te reageren. 

Koen Kerremans verklaart dat Groen zich, conform haar stemgedrag in het verleden, zal onthouden. 
Dergelijke regularisaties leggen de versnippering vast, wat haaks staat op een goede ruimtelijke 
ordening.

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

Besluit
Artikel 1
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De gemeenteraad stelt voorlopig het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan "Zonevreemde Bedrijven - 
fase 2" vast, bestaande uit een memorie van toelichting, een nota screening planMERplicht en het 
besluit van het Departement Leefmilieu, natuur en energie Dienst MeR, de stedenbouwkundige 
voorschriften en een plan feitelijke toestand, een plan juridische toestand en een grafisch plan.

Artikel 2
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om het openbaar 
onderzoek te organiseren en de nodige adviezen in te winnen volgens de wettelijke bepalingen.

6 2016_GR_00048 Vergunningsaanvragen, toelatingen en meldingen - 
tracé openbare wegenis in verkavelingsaanvraag V/515 
voor creëren van een bouwkavel voor een 
ééngezinswoning in open bebouwing met 
wegeniswerken, Wipstraat 78 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Op 1 september 2016 heeft het schepencollege een aanvraag tot verkavelingsvergunning V/515 
ontvangen van Danneels projects NV, A. Stocletlaan 195 Duffel in opdracht van Willem Van der 
Veken-Peeters en René Smits-Van Loock om een kavel voor een ééngezinswoning in vrijstaande 
bebouwing te creëren in combinatie met wegenwerken op percelen Wipstraat 78 in Berlaar, kad. 
gekend 1e afdeling sectie A nrs. 308 en 307 s 2. Deze aanvraag werd op 25 juli 2016 volledig 
verklaard.

Op 24 augustus 2005 leverde het college een verkavelingsverguning V/453/2 af voor het verlengen 
van de Wipstraat en het creëren van 19 kavels voor gegroepeerdce en halfopen bebouwing op de 
voorliggende percelen.

De huidige aanvraag strekt tot het nog verder verlengen van de wipstraat met 8 meter over een halve 
oostelijke straatbreedte, zodat langs die zijde een kavel voor een vrijstaande ééngezinswoning kan 
worden gecreëerd die grenst aan een uitgeruste weg.

Argumentatie
De nieuwe kavel wordt gevormd door afsplitsing en samenvoeging van twee achtertuinen van 
bestaande percelen waarvan de bebouwing naar de Montystraat gericht is.

Om de nieuw te vormen kavel bereikbaar te maken, wordt voorgesteld om de wegenis die aangelegd 
werd in functie van verkaveling V/515, die een lengte van ca. 100 meter en een breedte van 15 meter 
heeft, over een beperkte afstand van ca. 8 meter extra te verlengen en dit over een halve 
rijbaanbreedte van 7,5 meter.

Het voorgestelde tracé in het verlengde van de bestaande wegenis, is naar goede plaatstelijke 
ordening toe de enige oplossing. De bestaande dieptes zowel links als rechts van de rijbaan van het in 
een later stium nog te verkavelen woongebied zijn van die aard, dat bv. een asverschuiving de 
toekomstige bebouwing langs één zijde altijd in het gedrang zal brengen.

De aanleg van alle nutsleidingen en van de wegenaanleg zelf zijn ten koste van de verkavelaar, ook 
op het beperkte gedeelte dat reeds eigendom is van het gemeentebestuur.
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Wetgeving
 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De gemeenteraad is tevens bevoegd op basis van art 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. Ook  rechtspraak van de Raad van State stelt dat een besluit over het tracé van de wegen 
dient genomen te worden door de gemeenteraad vooraleer er kan beslist worden over de 
vergunningsaanvraag.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het tracé van de openbare weg zoals vermeld in de aanvraag van de verkavelingsvergunning nr. 515 
van Danneels Projects NV, A. Stocletlaan 195 Duffel in opdracht van Willem Van der Veken-Peeters en 
René Smits-Van Loock wordt geodgekeurd mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

 de voorstellen over alle nutsleidingen moeten vooraf voorgelegd worden aan het 
gemeentebestuur

 er moet gebruik gemaakt worden van dimbare lampen bij het plaatsen van de openbare 
verlichting

 de aanleg van alle nutsleidingen (water, telefoon, elektriciteit, kabel-TV, aardgas, openbare 
verlichting,...) en de uitrustingswerken van de wegenis vallen ten laste van de verkavelaars. 
De bestaande riolering hoeft niet uitgebreid te worden.

7 2016_GR_00046 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - Wonen langs Dijle & Nete - 
jaarboek en financieel verslag 2015 - kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Context en historiek
De gemeenteraad van 15 december 2009 (punt 11) keurde de oprichting van en de deelname aan de 
interlokale vereniging "Wonen langs Dijle & Nete" goed.

Het beheerscomité van de interlokale vereniging "Wonen langs Dijle & Nete" van 19 juni 2015 keurde 
het jaarboek 2015 en het financieel verslag 2015 goed.

Argumentatie
De interlokale vereniging "Wonene langs Dijle & Nete" doet voor de uitvoering van de taken beroep 
op de interlokale vereniging IGEMO, die instaat voor de realisatie van de doelstellingen van de 
vereniging:
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1. Woonbeleid: ontwikkeling en opvolging woonplan, -visie en -missie, woonoverleg, opvolging 
hogere regelgeving en voorbereieding gemeentelijke reglementen, coördinatie en afstemming 
met andere beleidsdomeinen zoals ruimtelijke ordening, energie, welzijn...

2. Woonkwaliteit: technisch advies en ondersteuning, initiatieven die de woonkwaliteit bewaken 
en verbeteren,...

3. Woonwinkel: promotie, informatie, adives en begeleiding met betrekking tot alle 
burgergerichte instrumeneten die de verschillende overeheden hebben voor de realisatie van 
het recht op wonen in de ruime zin van het woord...

4. Leegstand: de opmaak, opbouw en het beheer van de registers van leegstaande woningen en 
gebouwen, zoals bepaald in het grond- en pandendecreet.

Deze thema's werden vertaald in strategische doelstellingen en concrete acties, resultaten en 
indiciatoren die ook voldoen aan het Besluit van de Vlaamse regering voor subsidiëring van de 
intergemeentelijke aanpak om het lokaal woonbeleid te realiseren. Ginale doelstelling is de realisatie 
van het recht op wonene voor de inwoners van de gemeente.

Sinds 2010 realiseren de gemeenten, Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver via de 
interlokale vereniging "Wonen langs Dijle & Nete" en samen met de uitvoerder, IGEMO, hun lokaal 
woonbeleid. Het Jaarboek Wonen 2015 geeft hiervoer uitegebreid verslag.

In 2015 waren er 558.385,35 euro aan uitgaven en 524.883,59 euro aan inkomsten. Het negatief 
sado van 33.501,76 euro is te verklaren door personeelsbezetting en de lagere bijdragen van de 
gemeenten (in vergelijking met 2014). Het negatief saldo wordt opgevangen met de positieve saldi 
van de vorige jaren zodat dit geen invloed heeft op de gemeentelijke bijdrage.

Wetgeving
 decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking, hoofdstuk II, artikel 7
 overeenkomst met statutaire draagkracht van de interlokale vereniging "Wonen langs Dijle & 

Nete", artikel 8 tot en met 11

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

Notulen
Dirk Aras merkt op dat de resultatenrekening negatief is. Wat betekent dat voor de werking? Hoe 
moet dat geïnterpreteerd worden?

Schepen Ingeborg Van Hoof wijst erop dat dit opgenomen staat in de argumentatie bij dit punt: "In 
2015 waren er 558.385,35 euro aan uitgaven en 524.883,59 euro aan inkomsten. Het negatief sado 
van 33.501,76 euro is te verklaren door personeelsbezetting en de lagere bijdragen van de 
gemeenten (in vergelijking met 2014). Het negatief saldo wordt opgevangen met de positieve saldi 
van de vorige jaren zodat dit geen invloed heeft op de gemeentelijke bijdrage."

Dirk Aras vraagt of dit in het verleden ook het geval was.

Burgemeester Walter Horemans verklaart dat het personeelskader bestaat uit een jong publiek, waar 
regelmatig zwangerschaps- en ouderschapsverloven toegekend worden. Een correcte budgettering is 
dus moeilijk op te maken en is afhankelijk van de situatie. De gemeenten hebben evenwel te kennen 
gegeven dat ze hun bijdrage niet willen zien stijgen. Vlaanderen heeft de wetgeving rond de 
woonwinkels verscherpt, waardoor er minder subsidies ter beschikking zullen komen. Er zal dus 
geschrapt moeten worden qua activiteiten, bijvoorbeeld het organiseren van infomomenten. 
Daarnaast zullen er personeelsleden, bijvoorbeeld bij ontslag, niet vervangen worden, zodat het 
budget onder controle blijft.
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Koen Kerremans stelt zich vragen bij het aantal intergemeentelijke overlegmomenten per jaar. Is 
eenmaal per jaar niet te weinig? Er zijn onderwerpen die intergemeentelijk besproken moeten 
worden, bijvoorbeeld discriminatie. Daarnaast vraagt hij een toelichting bij het zorgwonen, omdat de 
klassieke ADL-cluster niet meer mogelijk zal zijn in de toekomst. 

Burgemeester Walter Horemans stelt voor om Peter Van Cleemput uit te nodigen voor een toelichting 
tijdens de volgende commissie openbare werken.

Stemming op het agendapunt
Kennis genomen  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarboek 2015 Wonen van de interlokale vereniging "Wonen 
langs Dijle & Nete".

Artikel 2
De gemeenteraad keurt het financieel verslag 2015 van de interlokale vereniging "Wonen langs Dijle 
en Nete" goed.

Bijlagen
 Jaarboek WLDN 2015_versie_2016-04-15.pdf
 FINANCE_2016-05-12_Resultatenrekening 2015_WLDN_ILV.pdf

8 2016_GR_00049 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - interlokale vereniging 
wonen langs Dijle en Nete - subsidiedossier 2017/2019 - 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Het ontwerp subsidiedossier werd besproken op onderstaande data:

 20 juni 2016 met de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver
 30 juni 2016 met Wonen Vlaanderen en Wonen Antwerpen samen met een delegatie van 

bovengenoemde gemeenten

Op 8 juli 2016 keurt de Vlaamse Regering het BVR-subsidiebesluit definitief goed.

Op 28 juli 2016 volgt een tweede bespreking met Wonen-Vlaanderen.

Op 10 augustus 2016 wordt het dossier door het beheerscomité van de interlokale vereniging Wonen 
langs Dijle & Nete besproken en goedgekeurd.

Argumentatie
De gemeente- en OCMW-besturen van Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver 
realiseren via de interlokale vereniging "Wonen langs Dijle en Nete" sinds 2010 hun lokaal woonbeleid.
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SUBSIDIES

Het nieuwe BVR voorziet ondersteuning van projecten om een intergemeentelijke werking lokaal 
woonbeleid te realiseren. Een project is het geheel van de activiteiten waaraan het Vlaamse Gewest 
subsidies toekent in het kader van het subsidiebesluit.

Deze ondersteuning bestaat uit een basissubsidie en eventuele aanvullende subsidie. De basissubsidie 
wordt berekend volgens een puntensysteem, waaronder:

5 punten voor een project van 3 tot 5 gemeenten en 2 punten voor een project met minstens 30.001 
private huishoudens. Dit betekent 7 punten voor het project Wonen langs Dijle & Nete.

Elk punt is 10.000 euro waard (geïndexeerd per nieuwe projectsubsidieaanvraag).

Elk project kan voor maximum 100% aanvullende subsidies krijgen, indien het (voldoende en 
aanvaarde) aanvullende activiteiten realiseert:

 10% of 20% aanvullende subsidie voor minstens 5 of 10 aanvullende activiteiten m.b.t. divers 
en betaalbaar woonaanbod

 20% of 40% aanvullende subsidie voor minstens 6 of 12 aanvullende activiteiten m.b.t. 
woningkwaliteit

 10% of 20% aanvullende subsidie voor minstens 5 of 10 aanvullende activiteiten m.b.t. 
wooninformatie

 10% of 20% aanvullende subsidie voor minstens 5 of 10 aanvullende activiteiten m.b.t. de 
private huurmarkt

 10% of 20% aanvullende subsidie voor minstens 1 of 2 "extra" aanvullende activiteiten die 
experimenteel/vernieuwend zijn of inspelen op nieuwe regelgeving

De nieuwe subsidieregeling loopt vanaf 1 januari 2017 en sluit dus aan op de huidige 3-jarige periode 
die eindigt op 31 december 2016.

Dit nieuw (tijdelijk) subsidie-BVR loopt tot 31 december 2019. De Vlaamse regering heeft de ambitie 
om in 2018 een definitief subsidie-BVR uit te werken dat start op 1 januari 2020 en loopt per 
gemeentleijke legislatuur (6 jaar).

DOELSTELLINGEN

Het BVR omschrijft in artikel 4 § 1 de doelstellingen:

"Om in aanmerking te komen voor een subsidie wordt het project uitgevoerd met het oog op de 
realisatie in elk van de deelnemende gemeente, van elk van de volgende doelstellingen:

1. zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod
2. werken aan e kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving
3. informeren, advieseren en begeleiden van inwoners met woonvragen
4. ondersteunen van de lokale private huurmarkt

Bij de uitvoering van het project wordt, voor elk van de doelstellingen, vermeld in het eerste lid, 
bijzondere aandacht besteed aan de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden."

PROJECTINHOUD
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Het project Wonen langs Dijle & Nete voorziet naast de uitvoering van basisactiviteiten ook de 
uitvoering van divers aanvullende activiteiten, waarvoor het BVR aanvullende subsidies voorziet.

Bij gebrek aan duidelijkheid en precedenten over welke activiteiten wel of niet worden aanvaard, zijn 
in dit dossier meer activiteiten voorzien dan voor 100% subsidies. Tegelijk werd aangeduid in welke 
prioriteit/volgorde ze worden uitgevoerd, mits hiervoor aanvullende susidies worden toegekend.

Wetgeving
 besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2016 over de subsidiëring van intergemeentleijke 

projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid (BVR)

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

Financiële informatie
Financiële informatie
Het gemeentebestuur voorziet de nodige middelen in de begrotingen (zelfde bedrag 2016, mits 
indexering volgens jaarlijkse projectbegrotingen).

Notulen
Dirk Aras merkt op dat dit een pro forma aangelegenheid is: de gemeenteraad wordt geacht iets goed 
te keuren wat reeds werd ingediend. In het procesverloop staat heel duidelijk dat het dossier 
behandeld moest worden in de gemeenteraad van september, maar dat is niet gebeurd.

Burgemeester Walter Horemans verklaart dat het om een misgelopen communicatie gaat tussen de 
woonwinkel en de gemeente. Maar onherroepelijk is het niet. Voorlopig werd er pro forma ingediend, 
waarbij de woonwinkel wacht op een goedkeuring van de gemeente Berlaar voor eind oktober.

Dirk Aras zegt dat het om een nuttig subsidiedossier gaat, maar dat hij vooral problemen heeft met de 
werkmethode. Hij wil zich daarom onthouden, als een vorm van proteststem.

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

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de subsidiedossiers 2017-2019 voor het project "Wonen langs Dijle & Nete" 
goed.

Bijlagen
 Subsidiedossier_WLDN_2017-2019_2016-08-11_Definitief ontwerp.pdf

Projecten
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9 2016_GR_00050 Beheer van patrimonium en openbaar domein - wijziging 
dotatie en principiële goedkeuring erfpachtregeling 
kazerne van de gemeente Berlaar naar 
Hulpverleningszone Rivierenland  - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Op 21 juni 2016 ging de gemeenteraad akoord met de overdracht van de roerende goederen van 
brandweer van gemeente Berlaar naar de Hulpverleningszone Rivierenland.

Argumentatie
In het schrijven van 23 september 2016 vraagt de Hulpverleningszone Rivierenland om een wijziging 
van de dotaties van 2016 en 2017 door te voeren en reeds principieel akkoord te gaan met de 
erfpachtregeling van de brandweerkazerne van gemeente Berlaar naar de Hulpverleningszone 
Rivierenland.

Wetgeving
 Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid
 KB van 23 augustus 2014 houdende vaststelling van de inventaris- en schattingsregels van de 

roerende en onroerende goederen van de gemeenten aangewend voor de uitvoering van de 
opdrachten van de brandweerdiensten

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

Financiële informatie
Visum: Visum verleend

Motivering
Visum 04/10/2016  2016/14

Financiële informatie
Uitgaven:

Actie: 4.2.5.2.

Beleidscode: 0410

Algemeen rekeningnummer: 64932050

Bedrag dotatie 2016: 348.088 euro (stijging van 22.588 euro)

Bedrag dotatie 2017: 364.984 euro (stijging van 39.484 euro)

 

Ontvangsten:

Actie: 4.2.5.2.

Beleidscode: 0410
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Algemeen rekeningnummer: 22100020

Bedrag: 1.958.700 euro (éénmalige overdracht onroerende goederen)

Notulen
Dirk Aras vraagt of de gemeente huur moet betalen voor het gebruik van het terrein.

Burgemeester Walter Horemans ontkent dat.

Dirk Aras geeft mee dat het nu schijnbaar veel geld is, maar dat de gemeente dit best in een soort 
reservefonds opneemt om tegemoet te komen aan de steeds stijgende dotatie voor de 
brandweerzone.

Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat het niet verstandig zou zijn om dit in de bestemde gelden 
op te nemen; dat zou betekenen dat de som geparkeerd wordt op een spaarrekening die niets 
opbrengt. Er wordt uitgegaan van een stijging van de dotatie tot gemiddeld 40 euro per inwoner. Het 
bedrag dat de gemeente vandaag ontvangt, moet inderdaad voor een deel terugbetaald worden 
onder de vorm van deze dotatie.

Burgemeester Walter Horemans geeft nog mee dat hij verheugd is dat de gemeente een 
brandweerkazerne heeft om nu te verkopen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord voor het dienstjaar 2016:

1. met een stijging van 22.588 euro van de exploitatie dotatie van 325.500 euro naar 348.088 
euro van de gemeente naar Hulpverleningszone Rivierenland naar aanleiding van de 
overdracht van de onroerende goederen

2. met een éénmalige ontvangst investeringsbudget in 2016 voor overname van de kazerne op 
het grondgebied van de gemeente voor een bedrag van 1.958.700 euro naar aanleiding van 
de overdracht van de onroerende goederen.

3. met éénmalige investeringsdotatie 2016 van 85.448,57 euro van de gemeente naar 
Hulpverleningszone Rivierenland naar aaleiding van de overdracht van de roerende goederen 
(zie raadsbesluit van 21 juni 2016 - punt 17).

Artikel 2
De gemeenteraad gaat akkoord voor het dienstjaar 2017:

1. met een basis exploitatiedotatie 2017 van 325.500 euro van de gemeente naar 
Hulpverleningszone Rivierenland naar aanleiding van de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 
2017 van de Hulpverleningszone met een stijding van 39.484 euro van de exploitatie dotatie 
2017 van 325.500 euro naar 364.984 euro van de gemeente naar Hulpverleningszone 
Rivierenland naar aanleiding van de overdracht van de onroerende goederen.

Artikel 3
De gemeenteraad gaat akkoord met de overdracht van de kazerne op het grondgebied van de 
gemeente naar Hulpverleningszone Rivierenland door middel van een erfpacht van 49 jaar, en 
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verlengbaar met 50 jaar. de gemeente ontvangt bij aanvang van de erfpacht (voor eind 2016) de 
volledige overnamewaarde, 1.958.700 euro en daarna jaarlijks een symbolische jaarlijkse canon van 1 
euro.

Indien de gemeente na afloop van 49 jaar en vóór het verstrijken van de maximumduur niet wenst te 
verlengen, terwijl de zone dat wel te kennen geeft, dan is de gemeente verplicht de boekwaarde op 
dat ogenblik te vergoeden aan de zone. indien de zone niet wenst te verlengen is geen vergoeding 
voor de gebouwen verschuldigd door de gemeente. Na 99 jaar wordt de gemeente van rechtswege en 
gratis eigenaar van de gebouwen op haar grond.

De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om samen met de 
Hulpverleningszone de sluiting van de erfpacht volgens de geëigende procedure te behandelen.

Artikel 4
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de zonesecretaris van Hulverleningszone 
Rivierenland. 

Lokale economie

10 2016_GR_00051 Organisatie van activiteiten en evenementen - 
reglement op circussen in de gemeente Berlaar - 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Jaarlijks worden er meerdere aanvragen aan de gemeente Berlaar gericht tot het plaatsen van een 
circus.

Argumentatie
Vermits er, tengevolge van de meerdere aanvragen, een behoefte is aan duidelijke afspraken en 
richtlijnen mbt circussen in de gemeente Berlaar dient er een reglement te worden opgemaakt.

Wetgeving
Koninlijk besluit van 11 februari 2014 betreffende het welzijn van dieren gebruikt in circussen en 
rondreizende tentoonstellingen.

Wet van 7 februari 2014 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn en internationale handel in 
bedreigde in het wild levende dieren- en plantensoorten.

Europoese Verordening 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 en Verordening nr. 1739 van de 
Commissie van 21 oktober 2005.

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 houdende vaststelling van geluidsnormen voor 
muziek in openbare en private inrichtingen.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet
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Notulen
Leen Janssens vraagt meer toelichting bij de bepaling rond geluidshinder.

Willy Beullens legt uit dat het gaat om een gemiddelde meting van vijftien minuten. Dat wordt 
gebruikt als norm.

Dirk Aras vindt de passage over roofdieren opmerkelijk. Recente wetgeving bepaalt wat kan en wat 
niet kan. Roofdieren kunnen niet meer, maar olifanten evenmin. Hij had dus nog meer beperkingen 
verwacht. Bovendien ging hij ervan uit dat ook de toezichtsnorm strenger zou zijn geweest.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het reglement op circussen voor de gemeente Berlaar wordt goedgekeurd.

Bijlagen
 Ontwerp circusreglement.docx
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Ontwerp circusreglement
TOEPASSINGSGEBIED
Artikel 1.
Dit reglement is van toepassing op circussen die plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente 
Berlaar.

Artikel 2.
De aanvraag voor het verkrijgen van een standplaats moet schriftelijk en minstens drie maanden 
vooraf gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen met verplichte opgave van 
volgende informatie:
- naam van het circus of het bedrijf , met vermelding van het ondernemingsnummer;
- contactpersoon (naam, adres, telefoonnummer, gsm, e-mail,…);
- gewenst data en uren van de voorstellingen;
- datum van aankomst en vertrek;
- benodigde totale oppervlakte (m²) (met aparte aanduiding van de afmetingen van de binnen- en 

buitenverblijven voor de meereizende dieren en de grootte van de tent (diameter);
- een recent keuringsattest van de elektriciteit;
- een bewijs van afsluiten van een geldige brandverzekering, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

en objectieve aansprakelijkheidsverzekering;
- een beschrijving van de voorstelling;
- een schema van de tournee
- een bevestiging dat de wetgeving en regelgeving op het vlak van dierenwelzijn wordt nageleefd;
- een lijst van de meereizende dieren.

Artikel 3.
Op het grondgebied van de gemeente Berlaar moeten eveneens alle circussen op privaat domein 
schriftelijk aangevraagd worden aan het college van burgemeester en schepenen volgens de 
richtlijnen beschreven in artikel 2. Alle artikels van toepassing voor circussen op openbaar domein zijn 
ook van toepassing op circussen op privaat domein. 

WEIGERING EN MODALITEITEN VAN DE TOELATING

Artikel 3.
Bij de toezegging wordt rekening gehouden met een tussenperiode van minstens 6 maanden tussen 
twee voorstellingen. Er wordt maximaal 1 toelating per kalenderjaar verleend.

Artikel 4.
Het college van burgemeester en schepenen kan de toelating gemotiveerd weigeren, bijvoorbeeld om 
redenen van openbare veiligheid, overlapping met andere evenementen, eerder verleende toelatingen 
voor of na de geplande voorstellingen, negatieve ervaringen met de exploitant,….

Artikel 5.
Het college van burgemeester en schepenen kan voorwaarden opleggen aan de toelating, 
bijvoorbeeld met betrekking tot de locatie, de data van de voorstellingen, het aantal voorstellingen, de 
datum van aankomst en vertrek. Indien mogelijk wordt hierbij rekening gehouden met de voorstellen 
van de aanvrager. 

Artikel 6.
De toezegging van een standplaats vervalt automatisch indien de voorwaarden opgelegd door het 
Koninklijk Besluit van 11 februari 2014 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 2 september 2005 
betreffende het welzijn van dieren gebruikt in circussen en rondreizende tentoonstellingen en de wet 
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van 7 februari 2014 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn en  internationale handel in 
bedreigde in het wild levende dieren- en plantensoorten niet worden nageleefd.

DIERENWELZIJN

Artikel 7.
Wanneer er dieren meereizen, bevestigt het circus met zijn aanvraag dat elke geldende wet- en 
regelgeving op het vlak van dierenwelzijn wordt nageleefd. In het bijzonder wordt hierbij verwezen 
naar de bepalingen van de Europese Verordening nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 en 
de Verordening nr. 1739 van de Commissie van 21 oktober 2005, het Koninklijk Besluit van 11 
februari 2014 ter waarborging van het welzijn van dieren die tot vermaak van het publiek worden 
gebruikt in circussen of rondreizende tentoonstellingen (het zogenaamde circusbesluit) en de 
omzendbrief van de federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en 
leefmilieu betreffende het houden van dieren in circussen en rondreizende tentoonstellingen.
Er worden geen roofdieren toegelaten. 

Artikel 8.
De dieren die optreden in het circus zijn verzorgd en de omgang met de dieren gebeurt op een 
correcte manier. 
De dierenwagens en de andere huisvesting van de dieren zijn allen gericht op het maximale 
dierenwelzijn. Deze huisvesting kan geïnspecteerd worden door de bevoegde instanties. Het circus 
verbindt zich ertoe dierenwelzijnsorganisaties toe te laten op hun terreinen om de dierenverblijven te 
bezoeken.

ELEKTRICITEITS- EN WATERAANSLUITING

Artikel 9.
Het circus zorgt zelf voor de elektriciteitsvoorziening. Water kan gebruikt worden via de gemeente. 
Hiervoor wordt een forfaitair bedrag aangerekend van 40 euro per week. Dit bedrag dient bij 
aankomst  van het circus cash betaald te worden aan een ambtenaar van de Afdeling Ruimte van het 
gemeentebestuur tegen afgifte van een ontvangstbewijs. 

PUBLICITEITSVOERING

Artikel 10.
De burgemeester dient voorafgaandelijk en schriftelijk toelating te geven voor het gebruik van 
geluidsvoortbrengende middelen om reclame te maken of om de aandacht te trekken. In deze 
toelating kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd. Overtredingen op deze bepaling worden 
gesanctioneerd in het kader van het reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties.

Artikel 11.
Het college van burgemeester  en schepenen dient voorafgaandelijk toelating te verlenen voor het 
plaatsen van publiciteitsborden. Deze borden mogen niet aangebracht worden aan bestaande 
verkeerssignalisatie en mogen geen verkeershinder veroorzaken. 

GELUIDSHINDER

Artikel 12.
Inzake geluidshinder gelden de voorschriften van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 
2012 tot wijziging van het koninklijk Besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van 
geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de 
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Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de 
milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende 
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van 
muziek in inrichtingen.
Er mogen openlucht  muziekactiviteiten georganiseerd worden indien het geluid onder de 85 dB(A) 
LAeq, 15 min blijft.
Indien de organisator meer dB(A) wil produceren, dan zal hij een afwijking aan het college van 
burgemeester en schepenen moeten aanvragen. Het college van burgemeester en schepenen kan 
deze afwijking toestaan mits het opleggen van voorwaarden. 

TOEGANGSPRIJZEN

Artikel 13.
Het circus zorgt voor een duidelijke affichering van de toegangsprijzen aan de ingang en aan de 
kassa. 

SANITAIRE VOORZIENINGEN

Artikel 14.
Het circus moet voldoende toiletten permanent beschikbaar stellen van het publiek en de eigen 
werknemers. De toiletten moeten goed onderhouden zijn. 

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Artikel 15.
De aanvrager bevestigt door zijn aanvraag in het bezit te zijn van alle wettelijk en reglementair 
voorgeschreven documenten, getuigschriften en vergunningen in verband met de bedrijfsvoering, de 
voorstelling, de infrastructuur, het rollend materiaal, de artiesten en het personeel. 

Artikel 16.
Het circus is verantwoordelijk voor alle schade aan het openbaar en privaat domein. Geen enkel 
voorwerp mag in de grond verankerd worden, tenzij het circus op een plaats met grasbegroeiing 
staat.

Artikel 17.
Het is verboden putten te graven of materiaal aan te brengen waardoor het terrein kan beschadigd 
worden.

Artikel 18.
Bij het verlaten van de standplaats moet het circus door eigen zorgen en op eigen kosten alle vuilnis 
(inclusief huisvuil) verwijderen alsook het terrein reinigen en in zijn oorspronkelijke staat herstellen.
Controle op de opkuis gebeurt door de dienst Ruimte. Bij het in gebreke blijven wordt dit uitgevoerd 
door de dienst Ruimte op risico en kosten van het circus.

WAARBORG

Artikel 19.
De waarborg bedraagt 1000 euro. De betaling moet minstens tien dagen vooraf gebeuren door 
overschrijving op het rekeningnummer van het gemeentebestuur  met vermelding van de reden van 
betaling.
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Indien de betaling niet of onvolledig is gebeurd, tien dagen voor aankomst van het circus, vervalt de 
toelating van ambtswege en wordt elke toegang tot het terrein ontzegd. 

Artikel 20.
De waarborg wordt vrijgegeven na controle van het terrein. In geval van beschadigingen aan het 
terrein of openbaar domein wordt de waarborg ingehouden tot het moment dat de schade volledig is 
vergoed. 

Financiën
Financiële dienst

11 2016_GR_00052 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek 
Onbevlekt Hart van Maria - Budget 2017 - aktename
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Context en historiek
De kerkraad van de kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria heeft in zitting van 17 juni 2016 het budget 
2017 goedgekeurd.

Monseigneur Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, gaf gunstig advies op het bovengenoemde 
budget op 24 augustus 2016.

Argumentatie
In de gemeenteraad moet akte genomen worden van het budget 2017 van de kerkfabriek Onbevlekt 
Hart van Maria.

Wetgeving
 Gemeentedecreet van 15 juli 2005: artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 Decreet van 7 mei 2004: de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten 

in het Vlaamse gewest.
 Decreet van 6 juli 2012: wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 

betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in het 
Vlaamse gewest.

 Omzendbrief 2013/01 van 1 maart 2013: de boekhouding van de besturen van de eredienst.

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

Stemming op het agendapunt
Kennis genomen  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2017 van de kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria dat 
sluit met een overschot van exploitie voor toelage voor een bedrag van 3.374,65 euro. Neemt 
eveneens akte van een overschot in de investeringen van 566,48 euro.
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Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur en 
de betreffende kerkfabriek.

Bijlagen
 Bijlage budget 2017 Onbevlekt Hart van Maria.xlsx



Exploitatie

Ontvangsten: 7,760.00 euro
Uitgaven: 7,640.00 euro

Saldo (overschot exploitatie) 120.00 euro

Overboekingen: 0.00 euro
Gecorrigeerd overschot exploitatie n-2: 3,254.65 euro

Overschot exploitatie 3,374.65 euro

Investeringen

Ontvangsten: 0.00 euro
Uitgaven: 2,025.00 euro

Saldo (tekort exploitatie) -2,025.00 euro

Overboekingen: 0.00 euro
Overschot invest. N-2: 2,591.48 euro
Tekort budgetwijz N-1: 0.00 euro

Overschot investeringen: 566.48 euro

40/67
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12 2016_GR_00053 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint-
Pieter - Budget 2017 - aktename
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Context en historiek
De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Pieter heeft in zitting van 12 september 2016 het budget 2017 
goedgekeurd.

Argumentatie
In de gemeenteraad moet akte genomen worden van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Pieter.

Wetgeving
 Gemeentedecreet van 15 juli 2005: artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 Decreet van 7 mei 2004: de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten 

in het Vlaamse gewest.
 Decreet van 6 juli 2012: wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 

betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in het 
Vlaamse gewest.

 Omzendbrief 2013/01 van 1 maart 2013: de boekhouding van de besturen van de eredienst.

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

Stemming op het agendapunt
Kennis genomen  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Pieter dat sluit met een 
overschot van exploitie voor toelage voor een bedrag van 33.777,96 euro. Neemt eveneens akte van 
een overschot in de investeringen van 88.832,68 euro.

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur en 
de betreffende kerkfabriek.

Bijlagen
 Bijlage budget 2017 Sint Pieter.xlsx



Exploitatie

Ontvangsten: 54,830.00 euro
Uitgaven: 49,470.00 euro

Saldo (tekort exploitatie) 5,360.00 euro

Overboekingen: 0.00 euro
Gecorrigeerd overschot exploitatie n-2: 28,417.96 euro

Overschot exploitatie 33,777.96 euro

Investeringen

Ontvangsten: 0.00 euro
Uitgaven: 17,000.00 euro

Saldo (tekort exploitatie) -17,000.00 euro

Overboekingen: 0.00 euro
Overschot invest. N-2: 105,832.68 euro
Tekort budgetwijz N-1: 0.00 euro

Overschot investeringen: 88,832.68 euro

42/67
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13 2016_GR_00054 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint-
Rumoldus - Budget 2017 - aktename
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Context en historiek
De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Rumoldus heeft in zitting van 10 mei 2016 het budget 2017 
goedgekeurd.

Monseigneur Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, gaf gunstig advies op het bovengenoemde 
budget op 24 augustus 2016.

Argumentatie
In de gemeenteraad moet akte genomen worden van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-
Rumoldus.

Wetgeving
 Gemeentedecreet van 15 juli 2005: artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 Decreet van 7 mei 2004: de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten 

in het Vlaamse gewest.
 Decreet van 6 juli 2012: wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 

betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in het 
Vlaamse gewest.

 Omzendbrief 2013/01 van 1 maart 2013: de boekhouding van de besturen van de eredienst.

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

Stemming op het agendapunt
Kennis genomen  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Rumoldus dat sluit met 
een overschot van exploitie voor toelage voor een bedrag van 13.212,46 euro. Neemt eveneens akte 
van een overschot in de investeringen van 0,00 euro.

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, 
de betreffende kerkfabriek, de gemeente Heist-op-den-Berg en de gemeente Putte.

Bijlagen
 Bijlage budget 2017 Sint Rumoldus.xlsx



Exploitatie

Ontvangsten: 12,200.00 euro
Uitgaven: 15,410.00 euro

Saldo (tekort exploitatie) -3,210.00 euro

Overboekingen: 0.00 euro
Gecorrigeerd overschot exploitatie n-2: 16,422.46 euro

Overschot exploitatie 13,212.46 euro

Investeringen

Ontvangsten: 0.00 euro
Uitgaven: 0.00 euro

Saldo (tekort exploitatie) 0.00 euro

Overboekingen: 0.00 euro
Overschot invest. N-2: 0.00 euro
Tekort budgetwijz N-1: 0.00 euro

Overschot investeringen: 0.00 euro
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14 2016_GR_00055 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint-
Lambertus - Budget 2017 - aktename
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Context en historiek
De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Lambertus heeft in zitting van 21 juni 2016 het budget 2017 
goedgekeurd.

Monseigneur Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, gaf gunstig advies op het bovengenoemde 
budget op 24 augustus 2016.

Argumentatie
In de gemeenteraad moet akte genomen worden van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-
Lambertus.

Wetgeving
 Gemeentedecreet van 15 juli 2005: artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 Decreet van 7 mei 2004: de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten 

in het Vlaamse gewest.
 Decreet van 6 juli 2012: wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 

betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in het 
Vlaamse gewest.

 Omzendbrief 2013/01 van 1 maart 2013: de boekhouding van de besturen van de eredienst.

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

Stemming op het agendapunt
Kennis genomen  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Lambertus dat sluit met 
een overschot van exploitie voor toelage voor een bedrag van 18.053,76 euro. Neemt eveneens akte 
van een overschot in de investeringen van 22.791,98 euro.

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur en 
de betreffende kerkfabriek.

Bijlagen
 Bijlage budget 2017 Sint Lambertus.xlsx



Exploitatie

Ontvangsten: 20,250.00 euro
Uitgaven: 12,900.00 euro

Saldo (overschot exploitatie) 7,350.00 euro

Overboekingen: 0.00 euro
Gecorrigeerd overschot exploitatie n-2: 10,703.76 euro

Overschot exploitatie 18,053.76 euro

Investeringen

Ontvangsten: 0.00 euro
Uitgaven: 0.00 euro

Saldo (tekort exploitatie) 0.00 euro

Overboekingen: 0.00 euro
Overschot invest. N-2: 22,791.98 euro
Tekort budgetwijz N-1: 0.00 euro

Overschot investeringen: 22,791.98 euro
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BIJKOMENDE PUNTEN

15 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: Stand van 
zaken NAC en masterplan sport (meer bepaald terreinen FC De Weerdt).
BEHANDELD

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

Toelichting:
Zie bijlage.

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat de bouwaanvraag van het NAC ingediend wordt in 
oktober 2016. Tussen het aanduiden van de voorkeursbieder eind juni en het indienen van de 
bouwaanvraag zijn de plannen van het NAC toegelicht en besproken met de gemeenteraadsleden en 
de medewerkers. De plannen zijn hierdoor verbeterd en aangepast aan de noden van de gebruiker 
van het gebouw. Er is eveneens een archeologisch vooronderzoek gestart, waarvan deze week de 
nota door onroerend erfgoed zal worden beoordeeld. Dit is de laatste stap voor het indienen van de 
bouwaanvraag. Na de ontvankelijkheidsverklaring zal het openbaar onderzoek van het dossier starten. 
Vooraf zullen we alle direct betrokken partijen inlichten d.m.v. een infoavond. Voor de eigenlijke 
plannen kunnen de geïnteresseerden het dossier van de bouwaanvraag komen inkijken. Intussen 
worden ook alle juridische en financiële kwesties besproken, zodat dit op punt staat tegen dat de 
opdracht gegund wordt. Pas na het verlenen van de bouwvergunning kunnen wij de werken effectief 
gunnen aan de opdrachtnemer. Dan kan de communicatie over de bouw van het NAC en de 
ontwikkeling van de site starten. Als de werken gegund zijn, zal de opdrachtnemer meteen starten 
met de afbraakwerken, zodat de bouw van het NAC zo snel mogelijk kan starten. Bij het ronddragen 
van de uitnodigingen voor de infovergadering is er iets misgegaan. Niet alle inwoners van de 
Schoolstraat hebben een uitnodiging ontvangen.  Dit is niet bewust gebeurd; het was een vergissing 
bij het uitdelen van de brieven zelf. 

Koen Kerremans peilt naar de datum van de informatievergadering.

 

 

Burgemeester Walter Horemans geeft mee dat die in de loop van november zal doorgaan. Hij vervolgt 
zijn toelichting over het masterplan sport. Dat is een interessant document als vertrekbasis. Er missen 
echter nog enkele zaken. De volgende periode zal gebruikt worden om het onderzoek verder uit te 
breiden. Zo zal er bijvoorbeeld onderzocht worden of het haalbaar is om het RUP te herzien en of een 
renovatie van de huidige sporthal wenselijk is. Ook een verdere screening van de Doelvelden moet 
nog gebeuren. Het is belangrijk om hier voldoende tijd voor uit te trekken. Het gaat om een project 
van zes à zeven miljoen, waarvoor zeker het nodige draagvlak moet bestaan. Aan elke locatie hangen 
plus- en minpunten vast. Die moeten naast elkaar worden gezet om een gefundeerde keuze te 
kunnen maken.

Koen Kerremans vraagt of dit opnieuw geagendeerd kan worden in de commissie openbare werken.

Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat.

Bijlagen
 bijkomend punt GroenGR2016-10-18-voortgang grote werken en participatie.pdf
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Berlaar, 11 oktober 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 18 oktober 2016. 

Stand van zaken NAC en masterplan sport (meer bepaald terreinen F.C.De Weerdt). 

Hoe minder de meerderheid communiceert over het NAC en over de vermeende plannen om een 

nieuwe sporthal te bouwen aan de Liersesteenweg, hoe meer ruimte er vrij komt voor roddels en 

geruchten. Dat is niet zoals het moet. Zelfs wij, leden van deze gemeenteraad, zijn zeer slecht 

geïnformeerd over de grote werken in onze gemeente. Naar aanleiding van deze gemeenteraad 

vragen wij dringend een stand van zaken en antwoord op volgende vragen: 

 Waar staan we in het dossier van het NAC? 

 Welke stappen in dat dossier komen er aan op korte en middellange termijn? 

 Hoe correct kunnen we op dit ogenblik de financiële impact van dat project berekenen? 

 Waarom kregen de bewoners van de Schoolstraat geen uitnodiging voor het 

informatiemoment dat het college wilde organiseren? 

 Wanneer komt er een inspraakmoment met de bevolking? 

 Waar staan we in het dossier van de vermeende bouw van een nieuwe sporthal op de 

terreinen van F.C.De Weerdt? 

 Is er over dit dossier een 3p-overleg geweest? en wat waren de meningen? 

 Zijn de mogelijkheden op de site van huidige sporthal grondig onderzocht? 

 Zijn de mogelijkheden op de Doelvelden grondig onderzocht? 

 Kunnen we het overzicht krijgen van de becijferingen van de kosten van een eventuele 

herinrichting van de Doelvelden, die door het college als “veel te duur” werd omschreven? 

 Werden de plannen al herwerkt naar aanleiding van de opmerkingen welke geformuleerd 

werden in de commissie openbare werken? 

 

 

Koen Kerremans      Leen Janssens 

Raadslid Groen       Raadslid Groen 
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16 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: Fietstelweek
BEHANDELD

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

Toelichting:
Zie bijlage.

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat er in de fietstelweek een telslang is geplaatst ter hoogte 
van het fietspad Sollevelden, aan het kruispunt met de C. Verhulststraat en P. Haemelstraat. Op die 
plaats konden we alle fietsers tellen die naar de H. Hartschool rijden en nog een gedeelte die naar de 
nieuwe gemeenteschool fietsen. Op maandag werden er 430 fietsers geteld, op dinsdag 682, op 
woensdag 1002, op donderdag 1001, op vrijdag 1026, op zaterdag 414 en op zondag 209. We zien 
dat vooral op woensdag, donderdag en vrijdag veel fietsers naar de school (of het werk) rijden. Als 
we het uurschema analyseren, zien we dat het fietsen op gang komt tussen 7 uur en 8 uur, met een 
piek tussen 8 uur en 9 uur, en ’s avonds begint het tussen 15 uur en 16 uur, aflopend tot de periode 
tussen 18 uur en 19 uur. In de fietstelweek hebben dubbel zoveel mensen de fiets genomen 
tegenover een gewone week. In de fietstelweek piekten we tot maar liefst 1000 fietsers; op hetzelfde 
moment, buiten de fietstelweek, tellen we er ongeveer 500. Dat is een aanzienlijk aantal 
kinderen/burgers die hun school/werkverplaatsingen maken met de fiets. De telslang is in bruikleen 
van de provincie. Intussen is deze van de Sollevelden weggehaald en is het de bedoeling ze ergens 
anders te leggen. Zo krijgen we een realistisch beeld van het fietsverkeer in onze gemeente.

Koen Kerremans wil weten of er al een plan werd opgemaakt om de telslang te hergebruiken.

Burgemeester Walter Horemans ontkent dat. Hij stelt voor om dat onderwerp te bespreken in de 
volgende verkeerscommissie.

Koen Kerremans is van oordeel dat een telling over een langere periode nodig is, aangezien het aantal 
fietsers verdubbeld is ten opzichte van een gewone week.

Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. Het toegenomen aantal fietsers heeft waarschijnlijk te 
maken met de extra promotie die gevoerd is in de scholen, wat een stukje een vertekend beeld 
oplevert. Maar het is een nuttig instrument om te bepalen welke fietspaden het hoogst op de 
prioriteitenlijst geplaatst moet worden.

Koen Kerremans vraagt wat het bestuur met deze tellingen zal doen. Het kost toch niet zoveel moeite 
om naar aanleiding van dit onderzoek een bepaalde opdracht te formuleren naar de administratie toe. 
Het is toch niet de bedoeling dat deze cijfers ergens in een lade terechtkomen.

Burgemeester Walter Horemans repliceert dat dit voorlopig nog niet besproken werd.

Dirk Aras herinnert zich dat de provincie naar aanleiding van de vorige telweek meetapparatuur ter 
beschikking heeft gesteld gedurende het hele jaar en dat daarvoor twee mensen opgeleid zouden 
worden, zodat er gedurende de volledige periode tellingen zouden kunnen gebeuren. Het gegeven 
van fietstelweken zou hiermee veel ruimer kunnen worden aangepakt, maar blijkbaar is hier geen 
gebruik van gemaakt. Hij wil weten of de opleiding is doorgegaan.
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Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er momenteel geen ruimte is in de dienst Mobiliteit 
voor deze onderzoeken. Er is echter beterschap op komst, aangezien de gemeente samen met Nijlen 
een mobilteitsambtenaar heeft aangeworven. De opleidingen zijn niet verloren, want de medewerker 
die zich nu met mobiliteit bezighoudt, blijft aanwezig als ondersteuning. Het is in ieder geval een 
interessant instrument dat we in de toekomst nog zullen gebruiken.

Koen Kerremans concludeert dat het bestuur op een jaar tijd niets heeft ondernomen in een 
gemeente waar de burgers problemen ondervinden op het vlak van fietsveiligheid.

 

Bijlagen
 bijkomend punt GroenGR2016-10-18-fietstelweek.pdf



      

Berlaar, 11 oktober 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 18 oktober 2016. 

Fietstelweek 

Vorige gemeenteraad viel dit jaar midden in de fietstelweek. Dank zij de alertheid van onze 

administratieve diensten was ook Berlaar ingeschreven voor deelname aan deze telweek. Het was de 

bedoeling om cijfermateriaal te verkrijgen over het dagelijks fietsverkeer op het grondgebied van de 

gemeente. Met die cijfers kan men aan de slag. 

 Welke resultaten gaf de telling ter hoogte van de Sollevelden? 

 Wat is het bestuur van plan met deze resultaten ter hoogte van de Sollevelden? 

 Zijn er in de loop van het schooljaar nog andere telmomenten voorzien? 

 Welk concreet beleid te zake kunnen we verwachten? 

 

Koen Kerremans      Leen Janssens 

Raadslid Groen       Raadslid Groen 
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17 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: De grote 
gemeentetest: 0,6 voor toegankelijkheid gemeentehuis
BEHANDELD

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

Toelichting:
Zie bijlage.

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er regelmatig jubilarissen worden ontvangen in het 
gemeentehuis, waaronder ook heel wat minder mobiele mensen. Ook bij huwelijken zijn er geregeld 
oma's en opa's aanwezig die minder vlot te been zijn. Zij geraken allemaal tot in de raadzaal. Langs 
de parking moeten binnenkomen in het gemeentehuis is minder prettig, maar het is wel een 
oplossing. Het wordt in ieder geval duidelijk en correct vooraf gecommuniceerd, zodat iedereen op de 
hoogte is. We zijn bovendien heel hulpvaardig en de mensen zijn ons daar ook dankbaar voor. Ook de 
traplift wordt enorm geapprecieerd. Het gemeentehuis is een historisch gebouw; de mogelijkheden 
zijn beperkt. De bel aan de voorkant wordt regelmatig gebruikt en de dienst Burgerzaken staat steeds 
klaar om de minder mobiele mensen verder te helpen. Op dit ogenblik is dat de minst slechte 
oplossing die we kunnen bieden. Het nieuw administratief centrum zal volledig toegankelijk zijn; we 
zullen zelfs heel vooruitstrevend zijn op dit vlak. Wat de fiets- en voetpaden betreft, moeten we er 
een gewoonte van maken om onze inspanningen meer in het daglicht te plaatsen. Er worden heel veel 
werken uitgevoerd, bijvoorbeeld onlangs nog in de Anjerstraat en de Stationsstraat, maar die gaan 
onopgemerkt voorbij. We zullen ons begin volgend jaar focussen op de omgeving van het rusthuis, 
omdat de verbinding met het centrum niet goed is. Het is echter ondankbaar werk dat niet altijd in 
het oog springt.

Ronny Van Thienen pleit voor een structurele aanpak, niet voor allerhande herstellingen.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat een aantal grotere projecten zullen worden uitbesteed, 
omdat het niet mogelijk is om alles zelf te doen. Hierdoor zullen de inspanningen ook zichtbaarder 
worden.

Koen Kerremans haalt aan dat het einddoel moet zijn dat minder mobiele mensen zelfstandig hun plan 
moeten kunnen trekken, bijvoorbeeld ook qua toegang tot winkels.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de nieuwe gebouwen van de gemeente, namelijk de 
bibliotheek en de school, volledig toegankelijk zijn. Dat zal ook het geval zijn voor het nieuw 
administratief centrum.

Bijlagen
 bijkomend punt GroenGR2016-10-18-de grote gemeentetest.pdf



      

Berlaar, 11 oktober 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 18 oktober 2016. 

De grote gemeentetest: 0,6 voor toegankelijkheid gemeentehuis.  

in de grote gemeentetest van de krant Het Nieuwsblad scoort onze gemeente 6,3 en staat daarmee 

op plaats 227 van 308. We scoren niet goed op openbaarheid van bestuur. Daarvan schrikken wij 

niet. Meerdere malen hebben we daarop gewezen. Ondanks inzet van onze ambtenaren blijft het 

een pijnpunt, waarbij het college niet vrijuit gaat. Maar vooral waren wij getroffen door het extreem 

lage cijfer voor toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van het gemeentehuis. Het icoontje bevat 

een rolstoel. Vermoedelijk zal het college in haar reactie op dit agendapunt verwijzen naar de komst 

van een nieuw administratief centrum. Dat kan uiteraard niet volstaan. Groen vraagt al zeer lang en 

regelmatig aandacht voor dit probleem. De bouw van het NAC moet nog starten. De slechte score zal 

ons nog een hele tijd achtervolgen. Maar het kan toch niet zijn dat onze rolstoelgebruikers, 

gebruikers van rollatoren en jonge ouders met kinderwagens op de sukkel blijven. Het college ligt er 

niet wakker van. Dat merken we aan de kille reacties op onze veelvuldige vragen om voetpaden en 

overgangen grondig aan te passen. Hoe is het mogelijk dat een college geen gevolg geeft aan onze 

menselijke vragen die de bedoeling hebben om vandaag nog respect te tonen voor de genoemde 

doelgroep. Elke dag dat deze mensen de gekende hinder ondervinden is er één te veel. Daarom 

vragen wij concreet naar wat de gemeente op zeer korte termijn wil doen aan de toegankelijkheid 

van het gemeentehuis en aan de toegankelijkheid algemeen van het gemeentelijk patrimonium 

inclusief gebouwen, voetpaden en overgangen. Toon respect. 

 

Koen Kerremans      Leen Janssens 

Raadslid Groen       Raadslid Groen 
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18 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Fiets-o-strade
BEHANDELD

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

Toelichting:
Met enige vreugde vernemen wij dat de fiets-o strade tussen Antwerpen en Lier in de pijplijn 
zit, maar wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de bevoegde minister na wat natte-
vingerwerk de subsidies goedkeurde om een paadje aan te leggen tussen het stad van De 
Wever en het stadje van Boogaerts. Doet de gemeente nog enige inspanning om ook het 
gedeelte tussen Heist op den berg en Lier op het juiste spoor te zetten? Wij hebben toch ook 
de juiste partij in de meerderheid?

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er bij de provincie al lang sprake is van het bereikbaar 
maken van Antwerpen. In dat opzicht is het logisch dat er prioriteit wordt gegeven aan het fietspad 
van Antwerpen naar Lier. Daarna komen de verdere verbindingen aan bod. Op de provincieraad van 
november komt de aanbesteding voor de studie voor het fietspad van Lier naar Aarschot en van Lier 
naar Herentals. Dat zal door eenzelfde bureau uitgevoerd worden. Het uitroepteken hierbij is echter 
dat de onteigeningen niet inbegrepen zijn in de prijs. Wel inbegrepen is het uitwerken van het 
volledige plan en het aanleggen van het vier meter brede fietspad. Voor Berlaar kan het kostenplaatje 
nog meevallen, maar voor Heist-op-den-Berg wordt het een aanzienlijk bedrag. De provincie wil de 
gemeenten stimuleren om hieraan mee te werken. Voor een deeltje wil Berlaar niet wachten op de 
subsidies, wat achteraf qua financiering zal worden rechtgezet. Het zal alle hens aan dek worden om 
aan het begin van de volgende legislatuur met de aanleg te beginnen, zodat er tegen 2021 een fiets-
o-strade ligt. Dat zal dan alleszins nog vroeger zijn dan het fietspad langs de N10. Vlaanderen heeft 
daarvoor immers voorlopig geen geld, aangezien de raming aanzienlijk lager lag dan wat het 
uiteindelijk geworden is. Het project Aarschotsebaan wordt opgesplitst in vier tot vijf fases; de 
uitvoeringsdatum van Berlaar-Heikant zal rond 2022 liggen.

Ronny Van Thienen begrijpt deze timing niet. Het stuk van Berlaar Heikant is zo goed als klaar. 
Waarom moet er steeds gewacht worden op andere gemeenten?

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de gemeente het fietspad Hemelshoek wil realiseren. 
Aquafin wil de collector ook aanleggen. Alle werken kunnen uitgevoerd worden, maar er kan niet 
worden afgewerkt zolang het fietspad er niet ligt. Dat is inderdaad een frustrerend verhaal.

Koen Kerremans licht nog toe dat tijdens de provincieraad de dossiers van Herentals en Aarschot naar 
boven zijn getrokken. Er is eveneens budget voorhanden voor de studie van de fiets-o-strade en de 
toewijzing van een studiebureau zal nog in 2016 gebeuren.

19 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Een giftig geschenk voor FC Heikant?
BEHANDELD
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Indiener(s):
Rudy Nuyens, sp.a; Ronald Van Thienen, sp.a; Lies Ceulemans, sp.a

Toelichting:
Naar aanleiding van een aantal artikels over het gebruik van kankerverwekkend materiaal  bij 
de aanmaak van kunstgras is sp.a Berlaar bezorgd over het door de meerderheid 
goedgekeurde subsidiereglement voor kunstgrasterreinen. FC Heikant kwam kwa timing al 
tijdelijk terug op haar beslissing en probeert toch een natuurlijke oplossing te vinden, maar 
hopelijk houd het gemeentebestuur toch rekening met de onrustwerkende berichten die we uit 
Nederland kregen? In verschillende gemeenten wordt daar het sporten op kunstgras 
geannuleerd uit angst voor giftige korrels. Een bepaalde gemeente schort de aanleg ervan op  
en een andere gemeente kiest voor een duurdere variant zonder rubber. Hoe zit dat in Berlaar? 
Hopelijk wordt dit probleem nu toch extra in het oog gehouden? Graag zouden wij voor een 
ev aanleg de officiële milieu- en veiligheidsattesten willen zien.

Antwoord
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat het bewuste kunstgrasveld sinds eind augustus operationeel 
is en gebruikt wordt voor trainingen en wedstrijden van de jeugd. De nodige attesten van de KBVB 
zijn voorhanden, evenals het gezondheidscertificaat van het Instituut voor sportaccommodatie. Ook 
het subsidiereglement vermeldt als voorwaarde dat de infill milieuvriendelijk moet zijn en moet 
voldoen aan de Europese wetgeving. 

Ronny Van Thienen wil weten welk materiaal gebruikt werd.

Schepen Eddy Verstappen geeft mee dat dit allemaal vermeld wordt op de attesten.

Ronny Van Thienen is van oordeel dat het bestuur 100% zeker moet zijn dat de infill geen schadelijke 
stoffen bevat.

Schepen Eddy Verstappen verwijst hiervoor naar het gezondheidscertificaat.

Ronny Van Thienen vraagt of de leverancier de samenstelling van de korrels heeft meegedeeld.

Schepen Eddy Verstappen bevestigt dat.

Burgemeester Walter Horemans vermoedt dat deze discussie door Vlaanderen zal worden opgepikt.

 

20 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Kilometerheffing controles?
BEHANDELD

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

Toelichting:
Toen we ons in de gemeenteraad van februari laatstleden ongerust maakten over het feit dat 
we door deze ingreep meer zwaar vervoer in onze gemeente (en vooral ook door de 
Stationsstraat) zouden krijgen wist het bestuur hierop geen antwoord te formuleren. Er werd 
wel gesteld dat dit zou opgevolgd worden en dat er intense controles zouden worden gevoerd. 
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Zijn die gebeurd? Zo ja, kunnen we daarvan de cijfers inkijken? Klopt het dat er meer zwaar 
verkeer door Berlaar-centrum passeert? Is het misschien een optie om in navolging van de 
stad Lier enkele ANPR-camera’s te plaatsen? Camera’s die nummerplaten herkennen die ook 
nog voor andere doeleinden de politie van dienst kunnen zijn.

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er op dit ogenblik nog geen specifieke tellingen 
werden uitgevoerd. Wel werd de controle verscherpt in de Stationsstraat tot 3,5 ton. Op 120 uur 
controle zijn er 34 processen-verbaal opgesteld. Sinds ongeveer een  maand werd de boete voor het 
negeren van het 3,5 ton–verbod opgetrokken van 55 euro naar 165 euro. Onze dienst verkeer die een 
groot deel van deze controles uitvoert, heeft zich ook gespecialiseerd in ladingzekering en tachograaf 
bij vrachtauto's. In de strijd tegen het negeren van het 3,5 ton-verbod betekent dit dat de vrachtauto 
aan een grondige controle wordt onderworpen met als resultaat dat de bestuurder meer tijd kwijt is 
en hogere boetes riskeert. Op dit ogenblik stellen dat er meer vrachtwagens door Berlaar rijden, is 
niet aan te tonen met cijfermateriaal, omdat er geen nulmeting bestaat.

Rudy Nuyens polst naar de optie om camera's op te stellen.

Burgemeester Walter Horemans geeft aan dat er hierover nog geen akkoord bestaat met de naburige 
gemeenten. Wat voorzichtigheid is geboden, aangezien camera's veel geld kosten, maar eveneens de 
mensen die deze camera's moeten bedienen. Veel van de controles gaan bijvoorbeeld om het betalen 
van verkeersbelasting, wat niet onmiddellijk een gemeentelijke taak is.

Ronny Van Thienen brengt aan dat het om algemene veiligheid gaat. In de buurt van Turnhout gaan 
19 gemeenten samenwerken rond dit initiatief, omdat ze een gezamenlijke visie hebben rond 
mobiliteit en veiligheid. De vraag is hier gesteld of het vrachtverkeer doorheen Berlaar toegenomen is. 
Men had een nulmeting kunnen uitvoeren, maar dat is nooit gebeurd.

Burgemeester Walter Horemans vraagt zich af of camera's hiervoor een oplossing kunnen bieden. De 
kost weegt voorlopig niet op tegen de baten. Met het geld dat daaraan gespendeerd wordt, kan er 
meer blauw op straat worden gebracht, kan er meer geflitst worden. Voorlopig kiezen we ervoor om 
geen vaste ANPR-camera's te plaatsen. Er zijn wel drie mobiele toestellen, waarvan de resultaten 
opgevraagd zijn.

 

21 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Pastorijstraat 30-50-70 ?
BEHANDELD

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

Toelichting:
Met de invoering van de snelheidszones dachten wij dat het de bedoeling was om het aantal 
verkeersborden te beperken en het voor de weggebruiker eenvoudig en duidelijk te maken? 
Niets is minder waar. Wie vanuit Herenthout de Berlaarse grens overschrijdt krijgt over een 
afstand van minder dan één kilometer niet minder dan 4 verschillende snelheid-gebodstekens 
te verwerken, waaronder één strook van 100m met 50km/u voorafgaand en gevolgd door 
30km/u. Het nut? De bedoeling? Duidelijkheid. Graag niet antwoorden dat dit voor een vraag 
is voor de verkeerscommissie, want die worden er veel te weinig gehouden.
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Antwoord
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat het om een voorlopige situatie gaat. Men mag niet 
zonder overgang van 30 naar 70, er moet steeds 50 tussenkomen. In de Pastorijstraat is er op dit 
moment voor gekozen om de zone 30 aan de Heilig Hartschool niet door te trekken tot voorbij de 
nieuwe gemeenteschool, omdat dit om een lang traject gaat. De zone is nu variabel gemaakt, waarbij 
er enkel bij het begin en het einde van de school 30 km/u wordt gereden. Keuzes worden gemaakt, 
rekening houdend met het zoeken naar een evenwicht tussen veiligheid en doorstroming van het 
verkeer. Doordat de variabele zone 30-borden pas een aantal weken na de opening van de school 
konden worden geplaatst, hebben wij zelf de zone 30 uitgebreid. Daardoor stonden er op een bepaald 
ogenblik teveel verkeersborden, maar die zouden intussen weggehaald moeten zijn. Het is de 
bedoeling om alles te regulariseren bij de heraanleg van de Pastorijstraat.

22 Interpellatie van raadsleden test raadslid2, Rudy Nuyens, Ronald Van 
Thienen, Lies Ceulemans: Onderhoud kerkhof
BEHANDELD

Indiener(s):
test raadslid2, sp.a; Rudy Nuyens, sp.a; Ronald Van Thienen, sp.a; Lies Ceulemans, sp.a

Toelichting:
De herdenkingen komen eraan en sp.a Berlaar is een beetje ongerust. Ondanks toch wel wat 
ontevredenheid van sommige mensen hebben wij begrip voor de situatie. Er wordt ter plaatse 
goede informatie gegeven, maar verlopen de werken volgens timing? Is de bezaaiing 
gebeurd? Zijn de aanplantingen gedaan? Wanneer en hoe worden de oude kapotte zerken 
gerestaureerd?

Het oneffen terrein is mogelijk -zeker voor ouderen- moeilijk begaanbaar? Kan het bestuur 
speciaal voor Allerheiligen zorgen voor gedeeltelijke afbakening en/of ev begeleiding?

Antwoord
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat er eind september 2015 gestart werd met fase 1 van de 
herinrichting van de begraafplaats. Tijdens deze werken, die ongeveer een maand in beslag namen, 
zijn er graven verwijderd, nieuwe paden aangelegd, grond opgevoerd op de vrij gekomen ruimtes, 
genivelleerd en ingezaaid met bloemrijk gras. Het is de bedoeling dat de paden uitharden. Er zijn een 
aantal groffe werken gebeurd. Er is een bloemenveld gezaaid, dat deels in bloem in gekomen, maar 
dat door Natuurwerk iets te vroeg werd gemaaid. De eigenlijke aanplant, fase 2, gaat binnenkort van 
start. Er zijn voorlopig nog geen hagen geplant, alleen de zes bomen al (een zevende is op komst). 
Gelukkig is de aanplant niet eerder gebeurd, want die zou door de aanhoudende droogte verloren 
geweest zijn. Er werd viermaal ingezaaid. De eerste maal in mei, maar alles is weggespoeld door de 
hevige regenbuien toen. De achterkant is al mooi groen en is eigenlijk zoals alles moet worden. De 
grote middengang was bedekt met wit zand en is dan ingezaaid, maar het bleek veel te dik te liggen. 
Daarop is alles er weer afgehaald en opnieuw ingezaaid. Deze ondergrond is echter beenhard, omdat 
er decennialang over gelopen is. Dit moet dus nogmaals gebeuren, maar er wordt gewacht tot na 
allerheiligen. Eigenlijk zou het kerkhof gedurende een aantal weken gesloten moeten worden, maar 
dat is niet haalbaar. In de volgende fase worden de fruit- en pluktuin aangeplant, net na allerheiligen. 
De stenen van de zerken die nu opgestapeld liggen aan de buitenkant, zullen hier hergebruikt worden 
voor de aanleg van de paden. Een voorlopig monument met de namen zal eveneens geplaatst 
worden. In het voorjaar wordt dit vervangen door het definitieve monument. In januari wordt dan 
gestart met alle andere werken, bijvoorbeeld de hinkelpaden in het kindergedeelte. Maar het neemt 
allemaal vrij veel tijd in beslag.
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Ronny Van Thienen vraagt of er geen timing werd afgesproken.

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat het bestuur geen controle heeft over de 
weersomstandigheden. Bovendien hebben we moeten vaststellen dat er grote stukken van het 
kerkhof door onbekenden bespoten zijn geweest vlak na het inzaaien met nefaste gevolgen. Qua 
personeelsinzet is het zo dat er tot 2015 maandelijks vijf mannen nodig waren gedurende vijf dagen 
voor het onderhoud van het kerkhof; nu kan dit met twee mensen. Tijdens de allerheiligen-periode 
wordt er begeleiding voorzien op het kerkhof. Er zullen eveneens pinnen ter beschikking gesteld 
worden voor de bloempotten, zodat er niet meer gegraven moet worden.

Dirk Aras haalt aan dat het Vlaams Belang reeds een aantal veiligheidsmaatregelen heeft voorgesteld 
in de vorm van verlichting, sensoren, een sluitende poort en dergelijke. We zijn al geconfronteerd 
geweest met vandalisme op het kerkhof. Dat zal zich herhalen indien er geen maatregelen worden 
genomen.

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat dit al besproken is in het college. De poort werd opnieuw 
bevestigd, maar dit moet verder worden opgevolgd.

 

23 Interpellatie van raadslid Dirk Aras: Interpellatie omtrent de herinrichting 
van het oude kerkhof
BEHANDELD

Indiener(s):
Dirk Aras, Vlaams Belang

Toelichting:
Er wordt nu toch al enige tijd gewerkt aan de herinrichting van het oude kerkhof. Na een 
bezoek aan het kerkhof kwamen ook enkele van onze bestuursleden tot het besluit dat er 
verbeteringen zichtbaar zijn, maar dat de algemene indruk eerder mistroostig blijft.

Vandaar deze vragen:

-          In welke fase van de herinrichting zal het kerkhof zich op 1 november aanstaande 
bevinden ?

-          Welke fases moeten nog volgen ?

-          Werd het inrichtingsplan sinds de start van de herinrichting bijgestuurd of is dat nog 
ongewijzigd ?

-          Hoeveel uren onderhoud hebben eigen werklieden sinds de start van de herinrichting al 
moeten besteden aan het kerkhof ?

-          Welke onderhoudswerken voerden zij dan uit ?

Antwoord
Zie toelichting bij punt 22.
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24 Interpellatie van raadslid Dirk Aras: Interpellatie omtrent de discrepantie 
tussen de subsidiëring van bepaalde sporten t.a.v. andere sporten en de 
culturele verenigingen 
BEHANDELD

Indiener(s):
Dirk Aras, Vlaams Belang

Toelichting:
Allicht is het gemeentebestuur volop bezig met de budgetopmaak 2017. Het overdenken van 
de subsidiëring van de sport- en (socio-)culturele verenigingen hoort daar bij, durft onze 
fractie te hopen. 

Vorige maand bevestigde het gemeentebestuur een bijzondere subsidie van twee maal 
400 000 euro voor de voetbalsport. Zelfs wanneer daartegenover de bouw van een nieuwe 
sporthal voor andere sporten wordt gezet, dan nog heerst in het Berlaarse subsidiebeleid voor 
sport- en (socio)culturele verenigingen een grote divergentie. 

Kijken we naar de Berlaarse culturele sector en nemen we bijvoorbeeld de jaarsubsidie van 
een van onze fanfares dan wordt de discrepantie toch bijzonder groot. Die jaarsubsidie 
bedraagt 250,- euro … 

Graag had ik:

 -          Dat het gemeentebestuur met cijfers aantoont dat de subsidiëring van sport in Berlaar 
gebeurt naar evenredigheid.

-          Idem voor cultuur.

Verzoekt onze fractie het gemeentebestuur de budgetbespreking te flankeren met een 
eenduidige visie op sport- en (socio-)culturele subsidiëring, gestoffeerd met een 
subsidiebeleidsplan gebaseerd op subsidiereglementen die het kader van één sport- of (socio-
)culturele vereniging overstijgen.

Antwoord
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat de subsidie voor FC Heikant apart moet worden bekeken. 
Daar gaat het immers om een investeringssubsidie voor de aanleg van een kunstgrasveld, waarvan 
gebleken is dat het een hoogdringende ingreep was. Dat is de reden waarom dat bedrag ter 
beschikking is gesteld. De gewone subsidieregeling voor sport is reeds sinds jaar en dag van kracht en 
werkt volgens een puntensysteem dat door onze sportfunctionaris nauwlettend in het oog wordt 
gehouden. Zo krijgt inderdaad de ene club meer subsidie dan de andere, maar dit heeft dus met 
verschillende factoren te maken en enkele daarvan zijn het ledenaantal, gekwalificeerde trainers, 
jeugdwerking, enzovoort.

 

Schepen Ingeborg Van Hoof vult aan dat de culturele subsidies inderdaad niet te vergelijken zijn met 
de sport- en jeugdsubsidies.

Dirk Aras merkt op dat louter het gegeven dat deze vraag wordt beantwoord door twee schepenen al 
een verkeerd signaal is. Het gaat om één subsidiepot die volledig scheefgetrokken is.
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Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat de subsidiepot van sport door twee besturen wordt gespijsd, 
namelijk door de gemeente, maar eveneens door Vlaanderen. Voor die laatste post is de gemeente 
eigenlijk puur een doorgeefluik. Tegen het puntensysteem dat de gemeente als verdeelsleutel voor de 
subsidies hanteert, zijn er nog nooit klachten geformuleerd.

Dirk Aras werpt op dat de clubs er niets aan kunnen veranderen. Zij kunnen alleen vragen of de 
gemeente dit systeem wil herzien. Het gaat om een gemeentelijk subsidiebeleid dat als een geheel 
moet worden bekeken en dat aan herziening toe is.

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat de reglementering in 2015 werd aangepast, waarbij de 
subsidiëring van de senioren en de socio-culturele verenigingen gelijk is getrokken. Voor cultuur zijn 
er geen andere subsidies beschikbaar dan de gemeentelijke. Dat betekent niet dat de gemeente 
cultuur niet belangrijk vindt. Het bedrag werd in 2015 dan ook verhoogd. Daarnaast werden er ook 
projectsubsidies in het leven geroepen. Bij socio-culturele verenigingen wordt er inderdaad geen 
rekening gehouden met het aantal leden. Een heel aantal verenigingen maakt intussen wel gebruik 
van de mogelijkheid om mee te werken aan activiteiten, waardoor ze 200 euro extra kunnen 
sprokkelen. Ook logistieke ondersteuning wordt volop geboden. Het budget blijft echter beperkt; de 
mogelijkheden zijn niet zo ruim.

Dirk Aras vraagt om tijdens de begrotingscommissie het nodige cijfermateriaal te presenteren omtrent 
de verhoudingen tussen cultuursubsidies en sportsubsidies en wat dit laatste betreft ook duidelijk de 
verhouding tussen het gemeentelijke en het niet-gemeentelijke aandeel.

25 Interpellatie van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: Parking 
Smidstraat
BEHANDELD

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

Toelichting:
Zie bijlage.

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het infobord ingeschakeld zal worden. Ter hoogte van 
de parking zelf is er intussen ook een bord geplaatst. Er wordt bovendien bekeken of er ergens ter 
hoogte van Oud Balder nog een extra verwijzing kan worden aangebracht.

Bijlagen
 Raad_20161018_2.pdf
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Geachte heer burgemeester, 

 

Gelet op de nieuwe gemeentewet vragen wij u vriendelijk om volgend punt te willen 

toevoegen aan de agenda van de komende gemeenteraad op dinsdag 18 oktober 2016. 

 

 

Betreft  : Parking Smidstraat  

 

In de gemeenteraad van 15 december 2015 is de huurovereenkomst voor het terrein 

Smidstraat 20-22 goedgekeurd. De bedoeling van deze langdurige huurovereenkomst was het 

creëren van een bijkomende openbare parking, wat ondertussen ook gerealiseerd is. 

Maar zeer weinig mensen weten dat er vooraan in de Smidstraat een openbare parking is… de 

nodige signalisatie er naartoe ontbreekt.  

Daarom vraagt SamBA om dringend deze signalisatie te voorzien, zodat iedereen kan zien dat 

er op wandelafstand van het centrum een bijkomende parking beschikbaar is.  

Op het elektronisch infobord kan nu reeds de beschikbaarheid van deze parking aangegeven 

worden. 

Met de eindejaarinkopen in het vooruitzicht kan dit de handelaars alleen maar ten goede 

komen. 

Met dank,  

 

Swa De Bakker en John Steurs 

 

Gemeenteraadsleden  SamBA 

 

Berlaar, 11 oktober 2016  
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26 Interpellatie van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: 
Kinderrommelmarkt stationsplein
BEHANDELD

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

Toelichting:
Zie bijlage.

Antwoord
Schepen Suzy Put antwoordt dat de kinderrommelmarkt in 2007 voor de eerste keer georganiseerd 
werd met als hoofddoel de oktoberkermis op te waarderen. Er werd inderdaad eenmaal uitgeweken 
naar het magazijn bij slecht weer, maar er waren toen amper bezoekers. De kinderrommelmarkt 
losmaken uit het volledige concept bleek dus geen goed idee. De vrijdag voor de kinderrommelmarkt 
dit jaar waren de weersvoorspellingen niet goed. Er werd vrijdagmiddag een e-mail gestuurd naar de 
deelnemertjes en hun ouders dat de activiteit zou doorgaan, maar dat iedereen het zelf moest 
inschatten en zijn eigen verantwoordelijkheid moest opnemen. Ook de wagen van de gemeente werd 
geplaatst, zodat mensen hun spullen toch nog kwijt konden.

Swa De Bakker vraagt waarom er geen tentjes van de gemeente ter beschikking gesteld werden.

Schepen Suzy Put antwoordt dat de gemeente slechts over drie tentjes beschikt, tegenover vijftig 
inschrijvingen. Ondanks de slechte weersomstandigheden hebben de deelnemertjes toch nog heel 
veel plezier gehad.

Bijlagen
 Raad_20161018_1.pdf
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Geachte heer burgemeester, 

 

Gelet op de nieuwe gemeentewet vragen wij u vriendelijk om volgend punt te willen 

toevoegen aan de agenda van de komende gemeenteraad op dinsdag 18 oktober 2016. 

 

 

Betreft  : Kinderrommelmarkt stationsplein 

 

Op zondag 2 oktober werd er een kinderrommelmarkt op het stationsplein georganiseerd. 

Door het mindere weer is deze zowat “in het water gevallen”.  Kinderen hokten letterlijk 

samen op de geringe plaatsjes onder de fietsenstalling tussen de fietsen.  

Geïnteresseerden geraakten nauwelijks tot bij de uitgestalde waren. 

Waarom is er geen alternatieve plaats voorzien geweest? Vroeger kon men bij slecht weer 

uitwijken naar de gemeentelijke magazijnen. Waren er eventueel geen tenten van de gemeente 

beschikbaar? De opvouwbare staan toch direct recht? 

Het is echt jammer dat de kinderen, die naar deze dag uitkeken, zo aan hun lot overgelaten 

zijn… 

Er zijn organisatoren van andere evenementen die veel beter behandeld zijn geworden dan 

deze kinderen.  

Gelieve in de toekomst hier rekening mee te houden a.u.b. 

Met dank,  

 

Swa De Bakker en John Steurs 

 

Gemeenteraadsleden  SamBA 

 

Berlaar, 11 oktober 2016  
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27 Interpellatie van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: Uitbreiding aula 
begraafplaats Hemelshoek
BEHANDELD

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

Toelichting:
Zie bijlage.

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat deze discussie eerder werd gevoerd en afgewezen. De 
oorspronkelijke bedoeling van het gebouw was om er enkel een laatste groet te brengen. Intussen 
stellen we vast dat het gebouw meer en meer gebruikt wordt om ceremonies te organiseren, hoewel 
er hiervoor ook andere locaties zijn. Hoe groot moet de aula dan worden? Er zijn niet zoveel grote 
begrafenissen per jaar. Dat wil niet zeggen dat het bestuur niet wil nadenken over de toekomst van 
de aula. De twee begrafenisondernemers in de gemeente zijn bereid tot overleg. Zo kan de aula zeker 
opgefrist worden, voorzien worden van een vast scherm en een beamer. Constructief is het echter 
niet zo eenvoudig om het gebouw aan te passen. Hierover moet goed worden nagedacht. Sowieso 
zullen er een tiental extra parkeerplaatsen worden gecreëerd, maar ook dat is op bepaalde momenten 
niet voldoende. Misschien moeten we de aula in de toekomst niet meer gratis aanbieden. Het is 
waarschijnlijk niet echt logisch dat niet-inwoners niets hoeven te betalen voor de aula wanneer ze in 
Berlaar begraven worden. 

John Steurs vraagt of het mogelijk is om klapstoelen achter de hand te houden als reserve wanneer er 
veel volk opdaagt.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dat zeker bekeken kan worden.

Bijlagen
 Raad_20161018_3.pdf
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Geachte heer burgemeester, 

 

Gelet op de nieuwe gemeentewet vragen wij u vriendelijk om volgend punt te willen 

toevoegen aan de agenda van de komende gemeenteraad op dinsdag 18 oktober 2016. 

 

 

Betreft  : Uitbreiding aula begraafplaats Hemelshoek  

 

SamBA wil dat het gemeentebestuur dringend werk maakt van de uitbreiding van de aula op 

de begraafplaats Hemelshoek. De toename van het aantal burgerlijke uitvaarten zorgt al lang 

voor de nodige capaciteitsproblemen. De huidige capaciteit van 120 zitplaatsen is ruim 

onvoldoende. 

We stellen voor om binnen het bestaande gabarit een aantal muren te verplaatsen. De muren 

hebben immers geen dragende functie. De muren kunnen in eigen beheer uitgebroken worden, 

en met de uitgebroken stenen kan men mogelijks nieuwe muren optrekken. Indien men wenst 

kan dit gecombineerd worden met ramen, die voor de nodige lichtinval zorgen. Het huidige 

kantoor kan ook betrokken worden in de verbouwingswerken. Nu is dit eerder een rommelkot 

dan een proper kantoor. 

In de aula zelf is het wenselijk om een beamer te fixeren aan het plafond en een 

projectiescherm op rol plaatsen die het huidige televisietoestel vervangt. 

Aan het huidige gebouw kan een luifel gehangen worden, die zijn nut kan bewijzen bij slecht 

weer. 

 

Met dank,  

 

Swa De Bakker en John Steurs 

 

Gemeenteraadsleden  SamBA 

 

Berlaar, 11 oktober 2016  
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18 oktober 2016 22:17 - De voorzitter sluit de zitting

secretaris

Anja Neels

burgemeester-voorzitter

Walter Horemans


