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Gemeenteraad
Administratief  toezicht Zitting van 15 mei 2018

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 Geert 
Fierens; mevrouw Pegie Pauwels; de heer Wim Kelber; mevrouw Anja Neels, algemeen directeur

OPENBARE ZITTING

Organisatie

Interne Strategie

1 2018_GR_00048 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag 
vergadering 17 april 2018 - goedkeuring
Goedgekeurd

2 2018_GR_00043 Beheer van patrimonium en openbaar domein - 
Huurovereenkomst Pastorij Gestel met Kerkfabriek Sint 
Lambertus - goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de huurovereenkomst ivm Pastorij Gestel 
goed te keuren.

3 2018_GR_00044 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - kwartaalrapportering - 1e kwartaal 2018 - 
kennisneming
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De eerste kwartaalrapportering van 2018 werd samengesteld. De raadsleden kunnen hiervan 
kennisnemen.
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4 2018_GR_00038 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - agendapunten van de 
algemene vergadering van de intergemeentelijke 
vereniging IGEMO op 1 juni 2018 - aktename
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Op 1 juni 2018 houdt IGEMO haar algemene vergadering.

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de agenda en het mandaat van de 
vertegenwoordiger vast te stellen.

5 2018_GR_00039 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - agendapunten van de 
algemene vergadering van de intergemeentelijke 
vereniging IVAREM van 8 juni 2018 en verlenen van 
mandaat - kennisneming
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De gemeenteraad dient kennis te nemen van de agendapunten van de algemene vergadering 
van de intergemeentelijke vereniging IVAREM van 8 juni 2018 en moet mandaat verlenen.

6 2018_GR_00040 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - Iverlek - algemene 
vergadering van 15 juni 2018 - goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De gemeenteraad dient de agenda voor de algemene vergadering van Iverlek van 15 juni 2018 
goed te keuren.

Daarnaast heeft Iverlek het verzoek tot verschuiven van de einddatum van 9 november 2019 
naar 1 april 2019 en het voorstel tot verlenging van de samenwerking van 1 april 2019 tot en 
met 29 maart 2037.

Er volgt tevens nog een statutenwijziging en een vaststelling van het mandaat.

7 2018_GR_00041 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - CIPAL - buitengewone 
algemene vergadering van 15 juni 2018 - goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Op 15 juni 2018 vindt de volgende algemene vergadering van CIPAL plaats. De 
gemeenteraad dient het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
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Onderstaande agendapunten komen aan bod:

1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 
enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017

De raad van bestuur stelt voor kennis te nemen van het jaarverslag van de raad van bestuur en 
het verslag van de commissaris (“Oordeel zonder voorbehoud”) over de enkelvoudige 
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017 (zie “Jaarverslag 2017”).

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, 
afgesloten op 31 december 2017

De raad van bestuur stelt voor goedkeuring te verlenen aan de enkelvoudige jaarrekening van 
Cipal over het boekjaar 2017 (zie “Jaarverslag 2017”).

3. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 
geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017

De raad van bestuur stelt voor kennis te nemen van het jaarverslag van de raad van bestuur en 
het verslag van de commissaris (“Oordeel zonder voorbehoud”) over de geconsolideerde 
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017 (zie “Jaarverslag 2017”).

4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, 
afgesloten op 31 december 2017

De raad van bestuur stelt voor goedkeuring te verlenen aan de geconsolideerde jaarrekening 
van Cipal over het boekjaar 2017 (zie “Jaarverslag 2017”).

5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2017

De raad van bestuur stelt voor kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan 
de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2017.

6. Vervanging van een op voordracht van de provincie Antwerpen benoemde bestuurder 

De raad van bestuur heeft in zitting van 17 april 2018 kennis genomen van het besluit van 
de provincieraad van Antwerpen van 22 maart 2018 houdende voordracht van 
provincieraadslid Els Baeten als kandidaat-bestuurder ter vervanging van dhr. Bert Corluy.
Overeenkomstig art. 16 §2 van de statuten heeft de raad van bestuur in dezelfde zitting mevr. 
Els Baeten als voorlopige vervanger aangesteld in afwachting van deze algemene vergadering 
die dient over te gaan tot de definitieve vervanging.
Derhalve wordt de algemene vergadering uitgenodigd om over te gaan tot de vervanging van 
een op voordracht van de provincie Antwerpen benoemde bestuurder, waarvoor 
provincieraadslid Els Baeten door de provincie Antwerpen wordt voorgedragen.

7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité

Deelnemers die wensen over te gaan tot benoeming of vervanging van een lid in het 
adviescomité, worden verzocht de betreffende beslissing uiterlijk 5 volle dagen vóór de 
algemene vergadering aan Cipal over te maken.
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8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Dit agendapunt behoeft geen nadere toelichting.

8 2018_GR_00042 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - Pidpa - mandaat van de 
afgevaardigde van de gemeente voor de algemene 
vergadering op 18 juni 2018 - vaststelling
Goedgekeurd

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

Op 18 juni 2018 om 11 uur organiseert Pidpa de statutaire vergadering administratief 
hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.

De agenda van deze algemene vergadering is als volgt :

1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden
2. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2017
3. Verslag van de commissaris over het jaar 2017
4. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2017
5. Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris
6. Benoeming(en)
7. 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.

Mens

BKO

9 2018_GR_00036 Deelname adviesraden - Samenstelling Lokaal Overleg 
Kinderopvang - goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De samenstelling van het LOK dient nog officieel vastgelegd te worden door de 
gemeenteraad. 

10 2018_GR_00035 Opmaak van reglementen - Invoering huishoudelijk 
reglement en organiek reglement voor het Lokaal 
Overleg Kinderopvang  - goedkeuring
Goedgekeurd
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Beknopte samenvatting
In 2000 werd het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht door het gemeentebestuur. 
Het LOK probeert iedereen samen te brengen die met jonge kinderen bezig is: ouders, 
scholen, jeugdwerk, verschillende opvanginitiatieven, de gemeente zelf en andere 
belanghebbenden. Het LOK geeft advies aan de gemeente over haar beleid en de uitbouw van 
de kinderopvang op haar grondgebeid. Binnen het LOK werken alle betrokkenen samen om 
een geoptimaliseerd kinderopvangaanbod te creëren op maat van de plaatselijke situatie. 

Vrije tijd

11 2018_GR_00037 Opmaak van reglementen - Huishoudelijk Reglement 
werking Speelplein Kriebels - goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de gemeenteraad de aanpassingen in 
het huishoudelijk reglement van Speelplein Kriebels goed te keuren.  De aanpassingen zijn 
nodig naar aanleiding van de aangepaste werking in de zomer van 2018 en in functie van 
nieuwe privacywetgeving.

Er worden in de voorgestelde tekst enkele zaken duidelijk vermeld:

1. de persoonlijke gegevens zullen enkel in functie van de activiteiten en werking van de 
gemeente Berlaar gebruikt worden

2. beeldmateriaal wordt max. 5 jaar actief gebruikt en wordt daarna enkel bijgehouden in het 
historisch archief

3. er wordt verwezen naar de privacyverklaring op de website van de gemeente

De ouders duiden bij de registratie van hun kind telkens aan of ze wel of geen toestemming 
geven om beeldmateriaal van hun kinderen te maken.

Ruimte

Omgeving

12 2018_GR_00034 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - Uitrol vervoerregio's in 
Vlaanderen - keuze vervoerregio - bekrachtiging
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De doelstelling van de vervoerregio Mechelen en het proefproject basisbereikbaarheid is het 
vervoer te oriënteren naar basisbereikbaarheid in plaats van basismobiliteit (van aanbod naar 
vraag gestuurd). Men wil 'met basisbereikbaarheid naar een efficiënt en aantrekklijk 
vervoersmodel in Vlaanderen dat optimaal tegemoet komt aan de globale en lokale 
vervoersvraag' (conceptnota Vlaamse Regering van 18 december 2015).
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Nu de pilootprojecten reeds meer dan een jaar lopen, worden ook de andere vervoerregio's 
opgestart. In kader van deze opstart wordt aan de randgemeenten van een vervoerregio 
gevraagd of zij tot de vervoerregio willen blijven behoren of naar een andere regio wensen 
over te stappen.

13 2018_GR_00047 Vergunningsaanvragen, toelatingen en meldingen - 
ruimtelijk uitvoeringsplan KMO-zone De Hutten - 
herneming bis - vaststelling
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De raadsleden worden verzocht het ruimtelijk uitvoeringsplan "KMO-zone De Hutten - 
herneming bis" voorlopig vast te stellen. Het oorspronkelijke RUP werd ingetrokken toen 
bleek dat we afstevenden op een vernietiging door de Raad van de Raad van State en een 
eerste herneming werd effectief vernietigd door een arrest van de Raad van State.

De grootste wijziging t.o.v. de vorige versies bestaat erin dat de kleinhandelszone nu uit het 
RUP werd gehaald, in afwachting van een planologische aanpak daarvan door het 
provinciebestuur.

Na deze voorlopige vaststelling volgt er een openbaar onderzoek, waarna de gemeenteraad het 
RUP definitief kan vaststellen. Deze defintieve vaststelling geldt als goedkeuring; de vroegere 
goedkeuring door de deputatie is weggevallen. 

Openbare werken

14 2018_GR_00046 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
Restauratie van de Sint-Pieterskerk fase 4 
karkasrestauratie deel 1 kerktoren en kerklichaam - 
goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Voor de restauratie van de Sint-Pieterskerk werden subsidies aanvraagd bij Onroerend 
Erfgoed.  Om de subsidies toe te kennen vraagt Onroerend Erfgoed om het bestek goed te 
keuren.  Infrabo heeft het bestek van de restauratie fase 4 deel 1 aangepast naar de huidige 
wetgeving.  Dit bestek wordt met bijhorende raming ter goedkeuring voorgelegd.

15 2018_GR_00045 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
Restauratie van de Sint-Pieterskerk fase 4 
karkasrestauratie deel 2 decoratieve glas-in-loodramen 
- goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Voor de restauratie van de Sint-Pieterskerk werden subsidies aanvraagd bij Onroerend 
Erfgoed.  Om de subsidies toe te kennen vraagt Onroerend Erfgoed om het bestek goed te 
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keuren.  Infrabo heeft het bestek van de restauratie fase 4 deel 1 aangepast naar de huidige 
wetgeving.  Dit bestek wordt met bijhorende raming ter goedkeuring voorgelegd.

BIJKOMENDE DAGORDE

2018_MV_00047 - Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: bouwcode; 
vraag naar bevestiging van participatietraject bij en timing van opstelling van voorlopige bouwcode 
met het oog op opheffing bouwpauze.
2018_MV_00048 - Mondelinge vraag van raadslid Koen Kerremans: vernieuwde oproep naar 
hondenweide, of alternatieve plekken voor honden
2018_MV_00049 - Mondelinge vraag van raadslid Koen Kerremans: plaatsen "SAVE"-borden in Berlaar
2018_MV_00050 - Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: Toestand 
onroerend erfgoed te Gestel
2018_MV_00051 - Mondelinge vraag van raadslid Wim Kelber: Gemeentelijke ondersteuning 
residentiele ouderzorg te Berlaar
2018_MV_00052 - Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: Onze laatste 
getuige(n) Nooit meer oorlog
2018_MV_00053 - Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: Organisatie zitdag 
invullen belastingsbrieven
2018_MV_00054 - Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: ZIEKTEVERZUIM 
BIJ DE LOKALE POLITIE EN WIJKWERKING
2018_MV_00055 - Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: UITGAVEN VOOR 
RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN
2018_MV_00056 - Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Gemeentelijke noodwoning(en) voor door rampspoed getroffen burgers
2018_MV_00057 - Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Aula Hemelshoek, proper maar (véél) te klein


