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Gemeenteraad
Administratief  toezicht Zitting van 20 februari 2018

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; 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 Geert Fierens; de heer Wim Kelber; mevrouw Anja Neels

Verontschuldigd:
de heer Rudy Nuyens; mevrouw Ingeborg Van Hoof

OPENBARE ZITTING

Organisatie

Interne Strategie

1 2018_GR_00012 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag 
vergadering 16 januari 2018 - goedkeuring
Goedgekeurd

2 2018_GR_00019 Organisatie van agenda en besluitvorming - politieraad - 
nieuw raadslid - aanstelling
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De heer John Steurs nam ontslag als raadslid. Hierdoor is hij ook van rechtswege 
ontslagnemend als politieraadslid. 

Er werden nieuwe voordrachtsakten ingediend en een nieuw lid dient verkozen te worden. Dit 
gebeurt bij geheime stemming waar elk raadslid één stem verkrijgt.

3 2018_GR_00021 Organisatie van agenda en besluitvorming - commissie 
openbare werken - nieuw lid - aanstelling
Goedgekeurd
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Beknopte samenvatting
John Steurs gaf zijn ontslag als raadslid en is dus van rechtswege ook ontslagnemend lid in de 
commissies waar hij deel van uitmaakte. Hierdoor komt een plaats vrij in de commissie 
openbare werken. Fracties SamBa diende een voordrachtsakte in voor vervanging. Er wordt 
gevraagd hier akte van te nemen.

4 2018_GR_00020 Organisatie van agenda en besluitvorming - 
deontologische commissie - nieuw lid - aanstelling
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
John Steurs gaf zijn ontslag als raadslid en is dus van rechtswege ook ontslagnemend lid in de 
commissies waar hij deel van uitmaakte. Hierdoor komt een plaats vrij in de deontologische 
commissie. Fractie SamBA diende een voordrachtsakte in voor vervanging. Er wordt 
gevraagd hier akte van te nemen.

5 2018_GR_00018 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - eindrapportering - kennisneming
Goedgekeurd

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

6 2018_GR_00022 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
Dading - goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de dading met Vanhoeyveld in het kader 
van de onderhoudswerken aan de Smidstraat goed te keuren

Mens

Bibliotheek

7 2018_GR_00013 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - overeenkomst tussen 
Cultuurconnect vzw en Gemeentebestuur Berlaar  - 
goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Sinds 2010 is de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek aangesloten bij het Provinciaal 
Bibliotheeksysteem (PBS). 
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Het Vlaams regeerakkoord bracht een belangrijke wijziging met zich mee: de provinciale 
persoonsgebonden bevoegdheden, waaronder het streekgericht bibliotheekbeleid, werden per 
1 januari 2018 overgeheveld naar het Vlaamse bestuursniveau. Cultuurconnect werd door de 
Vlaamse overheid belast met het verder ondersteunen van de PBS-omgevingen.

Voor de overgangsperiode naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem, heeft Cultuurconnect 
afspraken gemaakt en een nieuwe overeenkomst gesloten met de softwareleveranciers van de 
PBS-omgevingen voor de overdracht en verdere ondersteuning van de systemen.  In de 
praktijk gaat het om een verderzetting van de huidige dienstverlening en de huidige afspraken.

Ook de PBS-overeenkomsten die gesloten werden tussen de provincies en de gemeenten bij 
de instap in de het PBS, dienen te worden vervangen door een overeenkomst tussen de 
gemeenten en Cultuurconnect. 

Vanaf het werkjaar 2018 zal de facturatie van de deelnemersbijdrage niet langer door het 
provinciebestuur gebeuren maar door Cultuurconnect vzw.  De hoogte van de bijdrage blijft 
dezelfde.  Aangezien Cultuurconnect BTW-plichtig is, wordt er 21% BTW aangerekend op de 
bijdrage, maar aangezien Cultuurconnect de basiskost met 21% heeft laten zakken, blijft de 
netto-uitgave dezelfde als voorheen.

De bijdrage is 0,17889 euro/inwoner.  De berekening van deze bijdrage gebeurt op basis van 
het inwonersaantal van de gemeente van 1 januari van het betrokken kalenderjaar min twee. 
Deze bedragen worden aangepast aan de gezondheidsindex.

Sociale dienst

8 2018_GR_00014 Goederen en diensten aan externe - Hervorming 
eerstelijnszorgregio - aanvaarding
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Hervorming eerstelijnszorgregio

9 2018_GR_00015 Goederen en diensten aan externe - Wijk-werken - 
goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
IGEMO treedt op als organisator wijk-werken in de regio Rivierenland. Berlaar behoort tot de 
subcluster van Berlaar-Nijlen-Lier en Heist-op-den-Berg. 

Ruimte

Omgeving

10 2018_GR_00016 Goederen en diensten aan externe - Beslissing tot 
beheersoverdracht van inzameling aan huis en 
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verwerking van gemengde plastics (roze zak) door 
IVAREM - toekenning
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Uit nazicht door de bedrijfsrevisor van IVAREM bleek dat er enkele feitelijk uitgevoerde 
taken niet gedekt worden door een beheersoverdracht. De inzameling aan huis en verwerking 
van gemengde plastics behoren daartoe.

Deze overdracht heeft specifiek betrekking op de inzameling aan huis in roze zakken. De 
inzameling op het containerpark wordt immers geregeld onder de beheersoverdracht in het 
kader van het containerpark.

Doordat deze werking opstartte als een testproject werd er bij aanvang geen 
beheersoverdracht opgesteld. Na verderzetting van deze werkwijze werd deze ontbrekende 
administratieve stap tot op heden nog niet opgevuld.

11 2018_GR_00017 Beheer van patrimonium en openbaar domein - 
Beraadslaging inzake de gedeeltelijke wijziging van de 
breedte van Buurtweg nr. 13 Gemeente Berlaar, 
Atlasgemeente Berlaar (Tussen N10 en Welvaartstraat), 
vaststelling van het bijhorende ontwerp van 
rooillijnplan en vaststelling van het voorlopig 
onteigeningsbesluit - aanvaarding
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
In het kader van het project "Verbindingsriolering & Fietspad Hemelshoek" is de gemeente 
Berlaar genoodzaakt een gedeeltelijke wijziging door te voeren van Buurtweg Nr. 13, 
gemeente Berlaar, Atlasgemeente Berlaar.

Het opgestelde rooilijn- en onteigeningsplan werd opgemaakt ter beraadslaging en opstarten 
van het openbare onderzoek.

Financiën

Financiële dienst

12 2018_GR_00023 Organisatie van agenda en besluitvorming - Visumplicht 
en vrijstellingen      - vaststelling
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De grensbedragen voor de aangenomen factuur zijn opgetrokken. Het aankoopproces werd 
herzien. Hierbij aansluitend wordt voorgesteld de grens voor het visum op te trekken. 

BIJKOMENDE DAGORDE
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2018_MV_00009 - Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: Werken in de 
Smidstraat – stand van zaken.
2018_MV_00010 - Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: K.M.O. zone “De 
Hutten” bedrijventerrein.
2018_IP_00008 - Interpellatie van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: opmaak bouwcode 
Berlaar
2018_VVB_00001 - Voorstel tot beslissing van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: Berlaar 
sluit zich aan bij de statiegeldalliantie (een collage en besluit)
2018_MV_00011 - Mondelinge vraag van raadslid Pegie Pauwels: Verbod stilstaan en parkeren 
Stationsstraat Berlaar
2018_MV_00012 - Mondelinge vraag van raadslid Pegie Pauwels: Bevraging  "Waaraan moet Berlaar 
de komende jaren extra aandacht besteden?"
2018_MV_00013 - Mondelinge vraag van raadslid Dirk Aras: Interpellatie
2018_MV_00014 - Mondelinge vraag van raadslid Dirk Aras: Organisatie van de Berlaarse openbare 
markt: bloedt de markt stilaan dood ?
2018_MV_00015 - Mondelinge vraag van raadslid Dirk Aras: Dotatie gemeente Berlaar aan de 
politiezone Berlaar-Nijlen: besteding in het kader van de dienstverlening aan de inwoners van Berlaar
2018_MV_00016 - Mondelinge vraag van raadslid Dirk Aras: Onderhoud geasfalteerde ‘landwegen’: 
wie ?
2018_IP_00009 - Interpellatie van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: postkantoor verkocht, 
en nu...? waar moeten mensen in de toekomst naartoe in Berlaar en op Heikant? Een postkantoor is 
een must.


