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Gemeente Berlaar 

 
Gemeenteraad 
Administratief toezicht Zitting van 19 december 2017 

 
 
 

Samenstelling: 
 
 

Aanwezig: 
de heer Walter Horemans; de heer Swa De Bakker; de heer Silvain Vertommen; de heer Ronald Van 
Thienen; 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 

 

 
 

OPENBARE ZITTING 
 
 

Organisatie 
 

Interne Strategie 
 

1 2017_GR_00168 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag 
vergadering 21 november 2017 - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 
 

3 2017_GR_00175 Deelname adviesraden - beheersorgaan van de 
 gemeentelijke openbare bibliotheek - ontslag lid - 

aanstelling 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
Het raadslid van sp.a is van rechtswege ontslagnemend uit het beheersorgaan van de 
gemeentelijke openbare bibliotheek. Hierdoor kan sp.a een nieuwe afgevaardigde voorstellen. 

 
 
 

4 2017_GR_00164 Advies aan externe - Aanvraag tot samenvoeging van de 
 parochies Sint-Pieter en Onbevlekt Hart van Maria - 

advies 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
Het college vraagt aan de gemeenteraad om positief advies te geven op de aanvraag tot 
samenvoeging van de parochies Sint-Pieter en Onbevlekt Hart van Maria. 
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5 2017_GR_00177 Organisatie en participatie aan 
 samenwerkingsverbanden - Igemo - herschikking en 

overdracht van A-aandelen - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
Naar aanleiding van de brief van 13 juli 2017 van Igemo neemt de gemeenteraad kennis van 
de herschikking en overdracht van A-aandelen ingevolge de buitengewone algemene 
vergadering van 22 juni 2007. 

 
 
 

6 2017_GR_00176 Beheer van patrimonium en openbaar domein - Aankoop 
 gronden langs Kesselsesteenweg voor de aanleg van 

een fietspad - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de aankoopaktes voor de verkoop van 
de gronden langs de Kesselsesteenweg goed te keuren in het kader van de aanleg van een 
fiestpad. 

 
 
 
 

Financiën 
 

Financiële dienst 
 

7 2017_GR_00181 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
 rapporten - Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. 

budgetwijziging 2 dj. 2017 - vaststelling 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
Het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budgetwijziging 2 
van dj. 2017 en het verslag van het managementteam van 28 november 2017 wordt 
voorgelegd aan de raadsleden. 

 
De raadsleden wordt gevraagd deze aanpassing van het meerjarenplan vast te stellen. 

 
 
 
 

8 2017_GR_00182 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - Budgetwijziging 2 dj. 2017 - vaststelling 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
Het ontwerp van de budgetwijziging 2 dj. 2017 wordt voorgelegd aan de raadsleden en ook 
het verslag van het managementteam van 28 november 2017. 

 
De raadsleden wordt gevraagd de budgetwijziging 2 dj. 2017 vast te stellen. 
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9 2017_GR_00183 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
 rapporten - Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. 

budget 2018 - vaststelling 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
Het ontwerp van de aanpassing meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budget 2018 wordt 
voorgelegd aan de raadsleden en ook het verslag van het managementteam van 28 november 
2017. 

 
De raadsleden wordt gevraagd de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budget 
2018 vast te stellen. 

 
 
 
 

10 2017_GR_00184 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - Budget 2018 - vaststelling 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
Het ontwerp van het budget 2018 wordt voorgelegd aan de raadsleden en ook het verslag van 
het managementteam van 28 november 2017. 

 
De raadsleden wordt gevraagd het budget 2018 vast te stellen. 

 

 
 
 

11 2017_GR_00185 Uitvoering van toezicht op externen - aanpassing 
 meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW en 

budgetwijziging 2 dj 2017 - kennisneming 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
De OCMW-raad stelde in zitting van 4 december 2017 de budgetwijziging 2 dj 2017 en de 
aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 vast. 

 
De gemeenteraad dient hiervan kennis te nemen. 

 

 
 
 

12 2017_GR_00186 Uitvoering van toezicht op externen - aanpassing 
 meerjarenplan 2014-2019 en budget 2018 van het 

OCMW - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
De OCMW-raad stelde in zitting van 4 december 2017 de aanpassing van het meerjarenplan 
2014-2019 en het budget 2018 vast. 

 
De gemeenteraad dient dit goed te keuren. 
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13 2017_GR_00171 Opmaak van reglementen - wijziging belasting op de 
 afgifte van administratieve stukken aanslagjaren 2018 

en 2019 - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
De wijziging betreft de indexering van de tarieven van de elektronische kaarten en het 
afleveren van bepaalde reisdocumenten wordt overgeheveld van de provincie naar de 
gemeenten. 

 
 
 

14 2017_GR_00173 Opmaak van reglementen - Contantbelasting op de 
 inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige 

toepassing en de verwijdering van huishoudelijke 
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen vanaf 
heden tot en met 31 december 2019. - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
Door de aanpassing van de OCT voor gemengde plastics moet er een aanpassing gebeuren 
aan het gemeentelijk contantbelastingsreglement. 

 
Er wordt voorgesteld om het reglement van 21 november 2017 punt 14 op te heffen en het 
nieuw reglement 'Contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige 
toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen vanaf heden tot en met 31 december 2019' goed te keuren. 

 
 
 

15 2017_GR_00172 Opmaak van reglementen - Aanpassing van de 
 gemeentelijke opcentiemen 2018 en 2019 wegens 

nieuwe Vlaamse basisheffing onroerende voorheffing - 
goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
Er wordt voorgesteld om de aanpassing van de gemeentelijke opcentiemen wegens de nieuwe 
Vlaamse basisheffing onroerende voorheffing goed te keuren voor het aanslagjaar 2018 en 
2019. 

 

 
 
 

16 2018_GR_00002 Organisatie en participatie aan 
 samenwerkingsverbanden - Politiezone Berlaar-Nijlen - 

Dotatie van de politiezone van het dienstjaar 2018 - 
goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
De dotatie voor de politiezone Berlaar-Nijlen dient voor 2018 nog vastgesteld te worden. 
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Mens 
 

Vrije tijd 
 

17 2017_GR_00167 Opmaak van reglementen - Erkenningsreglement 
Jeugdverenigingen - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
Samen met de jeugdraad werd een reglement inzake erkenning van jeugdverenigingen 
opgemaakt. De basis hiervoor is het bestaande subsidiereglement jeugdwerk (Gemeenteraad 
20 oktober 2015). 

 

 
 
 

18 2017_GR_00169 Opmaak van reglementen - Reglement inzake erkenning 
 van sportverenigingen en sportorganisaties - 

goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
Wijziging van het erkenningsreglement voor sportverenigingen en sportorganisaties. 

 

 
 
 

19 2017_GR_00178 Opmaak van reglementen - Gemeentelijk reglement 
 inzake subsidies voor sportverenigingen en 

sportorganisaties - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
We verzoeken de raadsleden het gewijzigde 'gemeentelijk reglement inzake subsidies voor 
sportverenigingen en sportorganisaties' goed te keuren. 

 
 
 
 

Ruimte 
 

Omgeving 
 

20 2017_GR_00170 Beheer van patrimonium en openbaar domein - 
 Intrekking van gemeenteraadbesluit 28 

2017_GR_00126 Beheer van patrimonium en openbaar 
domein - goedkeuring onteigeningsplannen fietspad 
Hemelshoek - intrekking 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
Op 19 september 2017 keurde gemeenteraad een onteigeningsplan fietspad Hemelshoek goed. 

(Punt 28) 
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Na overleg met de provincie en het agentschap binnenlands bestuur bleek dat er niet de juiste 
procedure / wetgeving gevolgd werd waardoor gemeenteraad genoodzaakt is deze beslissing 
te herroepen. 

 
 
 

21 2017_GR_00179 Vergunningsaanvragen, toelatingen en meldingen - 
 Goedkeuring tracé en aanleg wegenis in 

stedenbouwkundige aanvraag SVA/6679 voor de aanleg 
van een toegangsweg naar bouwkavels in uitvoering 
van een goedgekeurde verkaveling, nabij Havikstraat 25 
en Herfststraat - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
De raadsleden worden verzocht het wegtracé en de aanleg van de toegangsweg naar 
bouwkavels in uitvoering van een goedgekeurde verkaveling nabij Havikstraat 25 en 
Herfststraat goed te keuren. 

 
De goedkeuring van de stedenbouwkundige aanvraag is een bevoegdheid van het 
schepencollege, en die heeft die goedkeuring ook reeds verleend in zitting van 29 juni 2017. 
Een belanghebbende ging echter in beroep tegen deze vergunning bij de deputatie, en die is 
van oordeel dat ze geen uitspraak kan doen over het beroep vooraleer de gemeenteraad in 
toepassing van artikel 4.2.25 van de Codex Ruimtelijke Ordening een beslissing heeft 
genomen over de wegen. 

 
De gouverneur heeft een brief (gedateerd 20 november 2017 en ontvangen 27 november 
2017) aan het gemeentebestuur gestuurd met de vraag de gemeenteraad hierover samen te 
roepen en de beslissing over te maken binnen een termijn van 60 dagen. 

 
 
 

22 2017_GR_00180 Behandeling van subsidie-aanvragen - Wijziging 
 samenwerkingsovereenkomst Opvangcentrum Vogels 

en Wilde Dieren Neteland - verhoging toelage - 
goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
De jaarlijkse bijdrage voor het VOC wordt vanaf januari 2018 verhoogd van 1.000 euro naar 
1.500 euro. Hiervoor dient de samenwerkingsovereenkomst aangepast te worden. 

 
 
 

23 2017_GR_00165 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
 Kattenbeheersingsproject deel 2 - aanpassing 

overeenkomst met kattenvangers - goedkeuring 
Goedgekeurd 
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Beknopte samenvatting 
De overeenkomst met de kattenvangers in het kader van het kattenbeheersingsproject deel 2 
dient aangepast te worden omdat de maandelijkse bijdrage verhoogd wordt van 5 euro per 
maand naar 10 euro per maand. 

 
 
 
 
BIJKOMENDE DAGORDE 

 
 
2017_IP_00051 - Interpellatie van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: invoering bouwpauze 
voor meergezinswoningen en grote projecten in Berlaar, tot een visie is vastgesteld 
2017_MV_00016 - Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: Sneeuw- en 
ijsruimen in Berlaar 
2017_IP_00052 - Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Mobiliteit en leefbaarheid in Berlaar (en veel verder) 
2017_IP_00053 - Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Schoolgebouw mag niet geruïneerd worden 
2017_IP_00054 - Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Kwijtschelden schulden. OCMW op zijn best? 
2017_IP_00055 - Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
OCMW-geld dan toch niet voor parking? 


