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Gemeenteraad
Administratief  toezicht Zitting van 17 oktober 2017

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Walter Horemans; de heer Swa De Bakker; de heer Silvain Vertommen; de heer Rudy 
Nuyens; 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 Jan Hendrickx; de heer Willy Beullens; mevrouw Maria Vervloet; mevrouw Leen Janssens; de 
heer Koen Kerremans; de heer Dirk Aras; de heer John Steurs; de heer Geert Fierens; mevrouw Pegie 
Pauwels; mevrouw Anja Neels

Verontschuldigd:
de heer Ronald Van Thienen

OPENBARE ZITTING

Organisatie

Interne Strategie

1 2017_GR_00130 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag 
vergadering 19 september 2017 - goedkeuring
Goedgekeurd

2 2017_GR_00139 Organisatie van agenda en besluitvorming - 
Fractievorming -  verandering - aktename
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Door het ontslag van raadsleden Artur Issaev en Christophe De Backere en het schrijven van 
raadslid Pegie Pauwels is er een verandering in de fractievorming binnen de raad.

3 2017_GR_00133 Organisatie van agenda en besluitvorming - OCMWraad 
- ontslag en nieuwe voordrachtsakte - aktename
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De heer Geert Fierens heeft ontslag genomen als lid van de raad voor maatschappelijk 
welzijn. Hierdoor valt er een plaats open.
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Er werd een nieuwe akte van voordracht ingediend. Deze stelt de heer Thomas Wellens voor 
als effectief werkend lid voor de raad van maatschappelijk welzijn. 

4 2017_GR_00132 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
Hospitalisatieverzekering - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring
Goedgekeurd

5 2017_GR_00131 Beheer van patrimonium en openbaar domein - 
Huurovereenkomst Markt 4 2590 Berlaar met Zonnige 
Kempen - goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de gemeenteraad om de 
huurovereenkomst betreffende Markt 4 2590 Berlaar met Zonnige Kempen goed te keuren.

6 2017_GR_00140 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - dotatie dienstjaar 2018 aan 
Hulpverleningszone Rivierenland - goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De gemeenteraad dient een besluit te nemen waarin hij de dotatie voor de hulpverleningszone 
Rivierenland voor 2018 bepaalt.

7 2017_GR_00134 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - agendapunten, wijziging 
van de statuten, vaststelling van het mandaat van een 
afgevaardigde voor de buitengewone algemene 
vergadering van de intergemeentelijke vereniging 
IVAREM van 15 december 2017 - goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De raadsleden vinden alle bijlagen rond de voorgestelde statutenwijziging van Ivarem als 
bijlagen bij het elektronisch dossier.

8 2017_GR_00135 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - ontwerp van 
statutenwijziging van de dienstverlenende CIPAL - 
goedkeuring
Goedgekeurd
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Beknopte samenvatting
De raadsleden kunnen de toelichtende nota van CIPAL die bijgevoegd is nalezen. De 
statutenwijziging wordt voornamelijk gevraagd om de statuten aan te passen ingevolge het 
decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 
over de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005.

9 2017_GR_00136 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van Finilek op 15 
december 2017 - goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De gemeenteraad dient de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Finilek op 
15 december 2017 goed te keuren.

10 2017_GR_00138 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - agendapunten, voorstel tot 
herstructureringsoperatie van de Vlaamse 
financieringsverenigingen met inkanteling van deel 
Finilek in Iverlek, statutenwijziging en vaststelling van 
het mandaat voor de algemene vergadering van 15 
december 2017 - goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De zes Vlaamse financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek, Finiwo en IKA, 
waarvan het secretariaat en de boekhouding door Intermixt worden verzorgd, hebben 
momenteel een viervoudig doel:
1. mee instaan voor de publieke verankering van de transportnetbeheerders Fluxys en Elia via 
de respectieve holdings Publigas en Publi-T;
2. de steden en gemeenten (financieel) betrekken bij hernieuwbare projecten;
3. dividenden voor de steden en gemeenten genereren via de realisatie van de eerste twee 
doelstellingen;
4. de financiering verzorgen van participaties en investeringen van de steden en gemeenten.
Alhoewel de huidige werking van de financieringsverenigingen geenszins als problematisch 
hoeft te worden aanzien, wordt vastgesteld dat de verschillende doelstellingen vooral om 
eerder historisch-fiscale redenen zijn samengebracht. Vanuit Intermixt werd dan ook de vraag 
gesteld of een andere structuur niet beter zou aansluiten bij de huidige organisatie van de 
energiemarkt, temeer omdat ook de rol van Intermixt als nationaal overlegplatform voor de 
distributiesector is voorbijgestreefd.

Daardoor werd de voorliggende statutenwijziging voorgesteld. Er wordt aan de raadsleden 
gevraagd om deze goed te keuren.

11 2017_GR_00137 Organisatie en participatie aan 
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samenwerkingsverbanden - Iverlek - gemeentelijke 
vertegenwoordigers voor algemene vergadering vanaf 
heden - aanstelling
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De heer Christophe De Backere werd op 19 november 2013 door de raad aangesteld als 
vertegenwoordiger van gemeente Berlaar voor de algemene vergadering van Iverlek met als 
plaatsvervanger de heer Artur Issaev.

Door hun ontslag in de gemeenteraad van 19 september 2017 dienen ere nieuwe 
vertegenwoordigers aangesteld te worden.

Ruimte

Omgeving

12 2017_GR_00141 Opmaak van reglementen - Reglement Waardevolle 
bomen - goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
In recente jaren is gebleken dat de algemene regelgeving een ontoereikend kader biedt om 
bomen met een specifieke waarde te beschermen. Tenzij de gemeente zelf in een dergelijk 
kader voorziet.

Aangezien er in Berlaar momenteel dan ook geen kader bestaat om het integratiebeginsel af te 
toetsen en het waarderingsinstrument van ANB ontoereikend is voor de bomen in de 
gemeentelijke inventaris, werd in samenwerking met de gemeentelijke adviesraad voor natuur 
en milieu voorliggend reglement uitgewerkt dat moet bijdragen tot het invullen van de 
leemten.

Het beschermen van waardevolle natuur door het afdwingen van een integrale visie van zowel 
de eigen werking als externen, moet toelaten de natuurwaarde als een goede huisvader te 
beheren zodat ook de generaties na ons hiervan kunnen genieten. Het doel is niet om 
toepassing van een bestemming of gebruik van een ruimte onmogelijk te maken maar wel om 
de wijze van invulling en gebruik onlosmakelijk te verbinden aan een behoudsvisie rond 
aanwezige waardevolle bomen.

In 2002 reeds adviseerde de GECORO om via de milieuraad werk te maken van een 
reglement dat het rooien of vellen van bomen op een lijst van waardvolle bomen en/of andere 
planten verbiedt.

In recente jaren is de bezorgheid over het groen gegroeid en is het bewustzijn m.b.t. de 
waarde het groen gestegen wat ook blijkt uit het voorgestelde reglement rond waardevolle 
bomen. Daarom wordt een ontwerp van reglement tot het beschermen van waardevolle 
bomen, ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Volgens het voorliggende ontwerp worden bomen gescoord op dertien criteria. De criteria om 
tot een statuut ‘waardevol’ te komen werden weloverwogen samengesteld binnen de schoot 
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van de gemeentelijke Milieuraad. Als basisvoorwaarde om in aanmerking te komen voor 
evaluatie en erkenning als bijzonder waardevolle boom mag de boom niet in onomkeerbare 
slechte conditie verkeren en volledig verval van de boom is niet binnen 10 jaar te verwachten. 
Uitzondering hierop zijn bomen die door overmacht, weerfenomenen of kwaad opzet 
gezondheidsschade opliepen of bomen die mits het juiste ondersteunende onderhoud in 
aanvaardbare conditie kunnen gehouden worden.

Voorliggend reglement voorziet een procedure voor het toekennen van een predicaat 
'bijzonder waardevol' en een predicaat 'potentieel waardevol' aan een boom evenals de 
gevolgen inzake bescherming of desgevallende vervanging.

Bomen die na toetsing een score van 70 punten behalen kunnen beargumenteerd voorgelegd 
worden aan het college van burgemeester en schepenen, dat dan besluit tot al dan niet opname 
in de lijst van bijzonder waardevolle bomen. Alvorens een definitief besluit te nemen kan een 
burgerbevraging in de vorm van een openbaar onderzoek georganiseerd worden (optie).

Bomen met een score vanaf 70 punten die niet op de lijst van bijzonder waardevolle bomen 
worden opgenomen en bomen met een score tussen 65 en 70 komen op de lijst met potentieel 
waardevolle bomen.

Uitzonderingen op deze werkwijze zijn bomen opgenomen op de inventaris van Onroerend 
Erfgoed en bomen aangeplant ter vervanging van bijzonder waardevolle bomen. Deze komen 
rechtstreeks op de lijst van bijzonder waardevolle bomen terecht.

13 2017_GR_00142 Opmaak van reglementen - Kapreglement gemeente 
Berlaar - goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Reeds in 2001 werd in samenwerking met de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 
(Milieuraad) een ontwerp van kapreglement in de vorm van een stedenbouwkundige 
verordening uitgewerkt. In de daaropvolgende jaren werd dit ontwerp echter nooit door de 
gemeenteraad goedgekeurd.

In recente jaren is de bezorgheid over het groen gegroeid en is het bewustzijn m.b.t. de 
waarde het groen gestegen wat ook blijkt uit het voorgestelde reglement rond waardevolle 
bomen. Daarom wordt een herwerkte versie van het kapreglement, dat gebruik maakt van het 
reglement rond waardevolle bomen, ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Voor volgende situaties worden bijkomende regels voorzien:

 bomen vanaf 7m hoog of 50 cm omtrek
 waardevolle bomen en potentieel waardevolle bomen
 integratie in verkavelingen
 integratie bij bouwwerken
 bescherming tijdens werken
 verplichting tot heraanplant (met uitzonderingen)
 administratieve sanctie
 uitzonderingen voor kwekerijen en laagstamboomgaarden
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BIJKOMENDE DAGORDE

2017_IP_00039 - Interpellatie van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: INGEBREKESTELLING 
DOOR ANTWERPS ADVOCATENKANTOOR GSJ ADVOCATEN
2017_IP_00040 - Interpellatie van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: renovatiewerken 
Vinkenhof
2017_IP_00041 - Interpellatie van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: toestand en 
onderhoud begraafplaats Berlaar centrum


