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Gemeente Berlaar 

 
Gemeenteraad 
Administratief toezicht Zitting van 21 november 2017 

 
 
 

Samenstelling: 
 
 

Aanwezig: 
de heer Walter Horemans; de heer Swa De Bakker; de heer Silvain Vertommen; de heer Rudy 
Nuyens; 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_00143 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag 
vergadering 17 oktober 2017 - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 
 
 

2 2017_GR_00144 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - derde kwartaalrapportering - kennisneming 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
De derde kwartaalrapportering van 2017 werd samengesteld. De raadsleden kunnen hiervan 
kennisnemen. 

 
 
 

3 2017_GR_00145 Organisatie en participatie aan 
 samenwerkingsverbanden - CIPAL - buitengewone 

algemene vergadering van 15 december 2017 - 
goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
Op 15 december 2017 vindt de volgende buitengewone algemene vergadering van CIPAL 
plaats. De gemeenteraad dient het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 
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4 2017_GR_00146 Organisatie en participatie aan 
 samenwerkingsverbanden - Pidpa - beslissing inzake de 

vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde van 
de gemeente voor de algemene vergadering op 18 
december 2017 - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 

 
Op maandag 18 december 2017 om 11.00 h organiseert Pidpa de buitengewone algemene 
vergadering in het congrescentrum van het Aldhem Hotel, Jagersdreef 1 te 2280 
Grobbendonk. 

 
De agenda van deze buitengewone algemene vergadering is als volgt : 

 
1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden. 
2. Begroting 2018 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen 

strategieën in 2018. 
3. Benoeming(en). 
4. Goedkeuring van het verslag staande de vergadering. 

 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze agenda goed te keuren en het mandaat van 
de afgevaardigden te bepalen. 

 
 

5 2017_GR_00147 Organisatie en participatie aan 
 samenwerkingsverbanden - agendapunten van de 

buitengewone algemene vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging IGEMO op 15 december 
2017 - kennisneming 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
De raadsleden dienen kennis te nemen van de agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering van IGEMO op 15 december 2017. 

 
 
 

6 2017_GR_00148 Organisatie en participatie aan 
 samenwerkingsverbanden - wijziging van de statuten 

van de intergemeentelijke vereniging IGEMO van 15 
december 2017 - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
De voorgelegde wijziging van statuten van IGEMO dient door de gemeenteraad goedgekeurd 
te worden. 

 
 
 
 

7 2017_GR_00149 Organisatie en participatie aan 
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samenwerkingsverbanden - agendapunten van de 
bijzondere algemene vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging IVAREM van 15 december 
2017 en verlenen van mandaat - kennisneming 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
De gemeenteraad dient kennis te nemen van de agendapunten van de bijzondere algemene 
vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM van 15 december 2017 en moet 
mandaat verlenen. 

 
 
 

8 2017_GR_00150 Organisatie en participatie aan 
 samenwerkingsverbanden - transitie TMVW, oprichting 

TMVS - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
De statutenwijziging van TMVW dient voorgelegd en goedgekeurd te worden door de 
gemeenteraad. 

 
 
 

9 2017_GR_00151 Organisatie en participatie aan 
 samenwerkingsverbanden - toetreding tot de 

dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 32 
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
Aan de raadsleden wordt gevraagd om de toetreding tot de dienstverlenende vereniging 
TMVS goed te keuren. 

 
 
 
 

Personeel 
 

10 2017_GR_00152 Organisatie van interne controle - Rapport Audit 
 Vlaanderen over thema-audit 'Instroom van 

medewerkers bij lokale besturen' - kennisneming 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
In het voorjaar van 2017 voerde Audit Vlaanderen een thema-audit over 'Instroom van 
medewerkers' uit in Berlaar. Het auditrapport werd bezorgd aan de voorzitter van de 
gemeenteraad, met de vraag om het onder de raadsleden te verspreiden. 

 
 
 
 

Mens 
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BKO 
 

11 2017_GR_00153 Opmaak van reglementen - gewijzigd huishoudelijk 
reglement, schriftelijke overeenkomst en 
registratieformulier buitenschoolse kinderopvang 
Roefels - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
Het digitaliseren brengt een wijziging van de reglementen en inschrijvingsformulieren van de 
buitenschoolse kinderopvang Roefels met zich mee. 

 
 
 
 

Ruimte 
 

Omgeving 
 

13 2017_GR_00154 Organisatie en participatie aan 
 samenwerkingsverbanden - Ontbinding van de 

interlokale vereniging 'Wonen langs Dijle en Nete' en 
het verder zetten via het 'project Wonen langs Dijle en 
Nete' - opheffing 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
Op 11 februari 2009 werd de interlokale vereniging 'Wonen langs Dijle en Nete' opgericht. 

 
Op 15 december 2009 besliste het gemeentebestuur van Berlaar tot toetreding in de 
interlokale vereniging. 

 
Op 15 december 2016 keurde minister Homans het subsidiebesluit goed voor het project 
Wonen langs Dijle en Nete voor de periode 2017-2019. 

 
 
 
 

Op 1 juli 2016 traden nieuwe regels in werking met betrekking tot de b.t.w.-vrijstelling voor 
‘zelfstandige groepering’. 

 
 
 

Financiën 
 

Financiële dienst 
 

14 2017_GR_00156 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 
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Beknopte samenvatting 
Wegens de installatie van een pers met weegsysteem voor de inzameling van grofvuil op de 
recyclageparken dient een andere manier van tarifering te worden voorzien, die geen 
tariefverhoging inhoudt. 

 
Er wordt voorgesteld om het reglement van 15 december 2015 punt 10 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_00157 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek 
Onbevlekt Hart van Maria - Budget 2018 - aktename 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
Ingesloten vindt u een ontwerp van raadsbesluit. De raadsleden noteren dat de kerkraad van 
de kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria in zitting van 7 juni 2017 het budget dj. 2018, dat 
sluit met een batig saldo van 3 610,88 euro, heeft goedgekeurd. 

 
Neemt kennis van het gunstig advies d.d. 12 juli 2017 van Monseigneur Johan Bonny, 
bisschop van Antwerpen. 

 
 
 
 

16 2017_GR_00158 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint- 
Lambertus - Budget 2018 - aktename 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
Ingesloten vindt u een ontwerp van raadsbesluit. De raadsleden noteren dat de kerkraad van 
de kerkfabriek Sint-Lambertus in zitting van 11 juni 2017 het budget dj. 2018, dat sluit met 
een batig saldo van 37 891,26 euro, heeft goedgekeurd. 

 
Neemt kennis van het gunstig advies d.d. 12 juli 2017 van Monseigneur Johan Bonny, 
bisschop van Antwerpen. 

 
 
 
 

17 2017_GR_00159 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint- 
Pieter - Budget 2018 - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
Ingesloten vindt u een ontwerp van raadsbesluit. De raadsleden noteren dat de kerkraad van 
de Sint-Pieter in zitting van 3 juli 2017 het budget dj. 2018, dat sluit met een tekort van 83 
652,30 euro, heeft goedgekeurd. 

 
Neemt kennis van het gunstig advies d.d. 12 juli 2017 van Monseigneur Johan Bonny, 
bisschop van Antwerpen mits aanpassing van K1 waarde naar 78 398,51 euro. 



6/7  

 

18 2017_GR_00160 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint- 
 Rumoldus - Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - 

goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
De kerkraad van Sint-Rumoldus heeft in zitting van 11 oktober 2017 de aanpassing van het 
meerjarenplan 2014-2019 dj. 2017 goedgekeurd. 

 
 
 
 

19 2017_GR_00161 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint- 
Rumoldus - Budgetwijziging 2017 - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
De kerkraad van Sint-Rumoldus heeft in zitting van 11 oktober 2017 de budgetwijziging dj. 
2017, die sluit met een batig saldo van 1 072,46 euro, goedgekeurd. 

 
 
 
 

20 2017_GR_00162 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint- 
Rumoldus - Budget 2018 - aktename 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
Ingesloten vindt u een ontwerp van raadsbesluit. De raadsleden noteren dat de kerkraad van 
de Sint-Rumoldus in zitting van 11 oktober 2017 het budget dj. 2018, dat sluit met een batig 
saldo van 878,90 euro, heeft goedgekeurd. 

 
 
 
 

21 2017_GR_00032 Opvolging van beleidsplannen en -uitvoering - Dading  - 
goedkeuring 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de gemeenteraad om de dading te 
behandelen in besloten zitting. 

 
 
 
 

BIJKOMENDE DAGORDE 
 
 

2017_IP_00042 - Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Straten mét eindje en barsten in bouwwoede 
2017_IP_00043 - Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
NAC? Hoe moet het verder? 
2017_IP_00044 - Interpellatie van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: propere 
verkiezingscampagne 
2017_IP_00045 - Interpellatie van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: schrapping 500.000 
euro aan kloosterproject voor de aanleg van parkeerplaatsen voor de gemeente. 
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2017_IP_00046 - Interpellatie van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: Stand van zaken NAC 
2017_IP_00047 - Interpellatie van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: Afsluiting 
Kesselsesteenweg gedurende 1 jaar tijdens de werkzaamheden 
2017_IP_00048 - Interpellatie van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: Smidstraat- soap 
 

 
 


