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Gemeenteraad
Notulen Zitting van 15 mei 2018

OPENBARE ZITTING
Organisatie
Interne Strategie
1 2018_GR_00048 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag vergadering 

17 april 2018 - goedkeuring

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

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

4 2018_GR_00038 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
agendapunten van de algemene vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging IGEMO op 1 juni 2018 - aktename

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

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

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

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

Mens
BKO
9 2018_GR_00036 Deelname adviesraden - Samenstelling Lokaal Overleg 

Kinderopvang - goedkeuring

10 2018_GR_00035 Opmaak van reglementen - Invoering huishoudelijk reglement en 
organiek reglement voor het Lokaal Overleg Kinderopvang  - 
goedkeuring

Vrije tijd
11 2018_GR_00037 Opmaak van reglementen - Huishoudelijk Reglement werking 

Speelplein Kriebels - goedkeuring

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

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

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

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

BIJKOMENDE DAGORDE
16 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.

17 Mondelinge vraag van raadslid Koen Kerremans: vernieuwde oproep naar 
hondenweide, of alternatieve plekken voor honden

18 Mondelinge vraag van raadslid Koen Kerremans: plaatsen "SAVE"-borden in Berlaar

19 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: Toestand onroerend 
erfgoed te Gestel

20 Mondelinge vraag van raadslid Wim Kelber: Gemeentelijke ondersteuning residentiele 
ouderzorg te Berlaar

21 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: Onze laatste getuige(n) 
Nooit meer oorlog

22 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: Organisatie zitdag 
invullen belastingsbrieven

23 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: ZIEKTEVERZUIM BIJ DE 
LOKALE POLITIE EN WIJKWERKING

24 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: UITGAVEN VOOR 
RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN

25 Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Gemeentelijke noodwoning(en) voor door rampspoed getroffen burgers

26 Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Aula Hemelshoek, proper maar (véél) te klein
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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

15 mei 2018 20:31 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING
Organisatie
Interne Strategie

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

Beschrijving
Argumentatie
De gemeenteraad keurt het verslag van de vergadering van 17 april 2018 goed.

Notulen
Pegie Pauwels geeft aan dat zij zelf de kwaliteit van de broodjes in Berlaar niet in twijfel 
trekt. Dat staat volgens haar veeleer dubieus in het verslag.

Leen Janssens merkt op dat de toelichting die Marc Martens op 29 maart gaf tijdens het 
college van burgemeester en schepenen niet raadpleegbaar is voor raadsleden.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat deze toelichting geen officieel agendapunt was 
en voor de eigenlijke zitting werd geagendeerd, maar dat dit punt later tijdens deze raad aan 
bod komt.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Bijlagen
 gr20180417_notulen.pdf

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

Beschrijving
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Context en historiek
De Pastorij van Gestel, gelegen te Sint Lambertusplaats in Gestel is eigendom van de gemeente.

De gemeente heeft Alaers aangesteld om de huurwaarde van het gebouw vast te stellen.

Argumentatie
De gemeente wenst deze eigendom te verhuren aan Kerkfabriek Sint Lambertus omdat zij deze 
eigendom gedeeltelijk nodig hebben voor de uitoefening van hun pastorale werking.

De kerkfabriek kan op haar beurt de eigendom gedeeltelijk onderverhuren of een conciërge aanstellen 
belast met een aantal pastorale taken.

Wetgeving
Artikelen 1708 tot 1831 van het Burgerlijk Wetboek

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Financiële informatie
Visum: Visum verleend

Motivering
V2018/13 op 25 april 2018

Financiële informatie
001-001-002-004-0790-70112000

Notulen
Wim Kelber merkt op dat de oorspronkelijke huurprijs bij Wijns 550 euro bedroeg. Nu 
vermeldt de huurovereenkomst een bedrag van 650 euro. Doet de kerkfabriek dan zelf een 
bijpassing in ruil voor de uit te voeren taken?

Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat.

Wim Kelber vindt het storend dat Alaers-Claes een studie heeft moeten uitvoeren om de 
huurprijs te kunnen ramen. Dat heeft meer dan 700 euro gekost, wat overshooting is. Wijns 
kan perfect een degelijke raming geven van de huurprijs van een woning. Zij doen dat in ruil 
voor de huurprijs van de eerste maand.

Burgemeester Walter Horemans geeft aan dat de gemeente weinig ervaring heeft met het 
verhuren van vastgoed. Er werd geadviseerd om hiervoor een beëdigd schatter aan te stellen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het ontwerp van huuroveenkomst aangaande de Pastorij van Gestel goed.

Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen zal de nodige maatregelen treffen voor de uitvoering van 
dit besluit.
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Bijlagen
 20180425092339706.pdf

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

Beschrijving
Argumentatie
De eerste kwartaalrapportering van 2018 werd samengesteld.

 

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De raadsleden nemen kennis van de 1e kwartaalrapportering van 2018.

Bijlagen
 1BalancedScoreCardIntegraalKW1.pdf
 2BalancedScoreCardBeleidsdoelstellingenKW1.pdf
 3BalancedScoreCardActieplannenKW1.pdf
 4BalancedScoreCardActiesKW1.pdf
 5BalancedScoreCardFinancienKW1.pdf
 6BalancedScoreCardOrganisatieKW1.pdf
 7BalancedScoreCardMensKW1.pdf
 8BalancedScoreCardRuimteKW1.pdf
 DetailGrafiekKW1.pdf
 KnipperlichtenKW1.pdf
 OrganisatiebeheersingKW1.pdf

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

Beschrijving
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Context en historiek
Statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO zijn vastgesteld door de algemene vergadering 
op 2 juni 1973, zoals gewijzigd op 19 juni 1978, 26 mei 1981, 24 juni 1988, 3 mei 1991, 29 oktober 
1993, 26 maart 1999, 29 juni 2001, 21 juni 2002, 26 april 2003, 5 december 2003, 25 juni 2004, 22 
juni 2007, 26 juni 2009, 28 juni 2013, 20 juni 2014, 9 december 2016 en 15 december 2017.

De agenda van de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO op 1 juni 2018 
bevat volgende agendapunten:

1. Aanduiding stemopnemers

2. Kennisgeving activiteitenverslag 2017 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van 
het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO)

3. Goedkeuring jaarrekening 2017 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het 
gewest Mechelen en omgeving (IGEMO)

-       Balans, resultatenrekening en toelichting

-       Jaarverslag van de raad van bestuur

-       Verslag van de revisor                                                                 

4. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de revisor van de intergemeentelijke vereniging 
voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO)

5. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen

6. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 1 juni 2018 van de 
intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO)

Document GVAV1800001 bevat het activiteitenverslag voor het jaar 2017 van de intergemeentelijke 
vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO), zoals vastgesteld door 
de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in zitting van 30 maart 2018.

Document GVAV180002, over de balans, de resultatenrekening en de toelichting bij de jaarrekening 
voor het jaar 2017 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen 
en omgeving (IGEMO), zoals opgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke 
vereniging IGEMO in zitting van 27 april 2018.

Document GVAV1800003, over het jaarverslag van de raad van bestuur voor het jaar 2017 van de 
intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO), 
zoals vastgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging in zitting van 27 april 
2018.

Document GVAV1800004, houdende het verslag van de commissaris-revisor.

Argumentatie
De voorstellen over de agendapunten van de algemene vergadering van 1 juni 2018, zoals 
geformuleerd door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in vergadering 
van 30 maart 2018 vind je als bijlagen.
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Ingevolge artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking dient 
de agenda van de algemene vergadering door de vennoten voorgelegd te worden aan hun respectieve 
raden.

Wetgeving
gemeentedecreet van 15 juli 2005

decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen, betreffende de 
toepassing van het decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van 1 juni 2018 en 
verleent haar afgevaardigde(n) het mandaat in te stemmen met de voorstellen van de raad van 
bestuur van IGEMO aan de algemene vergadering.

Artikel 2
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IGEMO.

Bijlagen
 1.Uitnodigingenagenda.pdf
 GVAV1800001-activiteitenverslag2017.docx
 GVAV1800005-Ontwerpraadsbeslissing.doc
 GVAV1800006-PresentiegeldenIGEMO2017.pdf
 Verslagtoelichtingmandaatbestuurders2017en1esemester2018.docx
 GVAV1800002-jaarrekeningIGEMO,boekjaar2017.pdf
 GVAV1800003-Verslagvanderaadvanbestuur.pdf
 GVAV1800004-Verslagbedrijfsrevisor.pdf

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

Beschrijving
Context en historiek
De agenda van de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM van 
8 juni 2018 bevat volgende punten :

1. Aanduiding stemopnemers



8/49

2. Kennisgeving activiteitenverslag 2017 van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam 
afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) [VVAV1800001]

3. Vaststelling definitieve bijdragen voor het afgelopen boekjaar [VVAV1800002]

4. Vaststelling bijdrage huur en lediging OCT – gemengde plastics [VVAV1800003]

5. Goedkeuring jaarrekening 2017 van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam 
afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM)

 Balans, resultatenrekening en toelichting [VVAV1800004]
 Jaarverslag van de raad van bestuur [VVAV1800005]
 Verslag van de revisor [VVAV1800006]

6. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de revisor van de intergemeentelijke vereniging 
voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM)

7. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen

8. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging 
voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) van 8 juni 2018

Argumentatie
De agenda van de algemene vergadering, voorgesteld door de raad van bestuur op 20 april 2018, 
moet worden voorgelegd aan de raden van de vennoten ingevolge artikel 44 van het decreet van 6 
juli 2001.

Als bijlagen vind je volgende documenten terug:

 activiteitenverslag voor het jaar 2017 - document VVAV1800001 opgesteld door raad van 
bestuur van 20 april 2018

 definitieve bijdragen voor het jaar 2017 - document VVAV1800002 opgesteld door raad van 
bestuur van 20 april 2018

 bijdrage voor de huur en het ledigen van de OCT-gemengde plastics voor het jaar 2018 - 
document VVAV1800003 opgesteld door raad van bestuur van 23 maart 2018

 balans, resultatenrekening en de toelichting bij de jaarrekening voor het jaar 2017 - document 
VVAV1800004 opgesteld door raad van bestuur van 20 april 2018

 financiële jaarverslag voor het jaar 2017 - document VVAV1700005 opgesteld door raad van 
bestuur van 20 april 2018

 verslag van de commissaris voor het jaar 2017 - document VVAV 1700006 opgesteld door 
raad van bestuur van 20 april 2018

 

Wetgeving
 gemeentedecreet van 15 juli 2005
 decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking
 omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse Minister van Binnenlandse 

Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P; Van Grembergen over de 
toepassing van het decreet van 6 juli 2001

 statuten van de intergemeentelijke vereniging IVAREM, vastgesteld door de algemene 
vergadering op 26 april 2003, zoals gewijzigd op 5 december 2003, 3 december 2004, 22 juni 
2007, 30 november 2007, 26 juni 2009, 17 december 2010, 13 december 2013, 17 juni 2016 
en 15 december 2017
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Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van 8 juni 2018 en 
verleent aan zijn afgevaardigde(n) het mandaat in te stemmen met de voorstellen van de raad van 
bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM.

Artikel 2
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IVAREM.

Bijlagen
 VUBRI1800091-uitnoAV35-08-06-2018_alg.pdf
 VVAV1800001-Activiteitenverslag2017.pdf
 VVAV1800001-bijlage1_Overgedragenbevoegheden2017.pdf
 VVAV1800001-bijlage2_StatutenenmaatschappelijkegegevensIVAREM2017.pdf
 VVAV1800001-bijlage3_OprichtingIVAREMenaandelen2017.pdf
 VVAV1800001-bijlage4_DoelmissieenvisieIVAREM2017.pdf
 VVAV1800001-bijlage5_Verwerkenvanafvalstoffen2017.pdf
 VVAV1800001-bijlage6_Aangevoerde_hoeveelheden_per_fractie_2017.pdf
 VVAV1800001-bijlage7_Energiecentrale-2017.pdf
 VVAV1800001-bijlage8_Algemenevergadering-raadvanBestuurendirectiecomite2017.pdf
 VVAV1800001-bijlage9_Participatiesenvertegenwoordigingen_2017.pdf
 VVAV1800001-bijlage10_Tabellen.pdf
 VVAV1800002-Definitievewerkingsbijdragen2017.pdf
 VVAV1800003-VaststellingvoorlopigebijdageGP-OCT.pdf
 VVAV1800004-JaarrekeningIVAREM.pdf
 VVAV1800005-Jaarverslagraadvanbestuur.pdf
 VVAV1800006-Verslagvanderevisor.pdf
 VVAV1800007-Toelichtingmandaatbestuurder.pdf
 VVAV1800008-OntwerpgemeenteraadsbesluitAV08-06-2018.pdf
 VVAV1800009-Overzichtpresentiegeld2017.pdf
 VVAV1800010-Inschrijvingsformulierbuffet.pdf

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

Beschrijving
Argumentatie
De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek.
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De gemeente werd per aangetekend schrijven van 16 maart 2018 opgeroepen om deel te nemen aan 
de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek die op 15 juni 2018 plaats heeft in 
Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140 te 1702 Dilbeek.

 

Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 12 maart 
2018 werd aan de gemeente overgemaakt.

 

 

VERZOEK TOT VERSCHUIVEN EINDDATUM VAN 9 NOVEMBER 2019 NAAR 1 APRIL 2019

 

De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder Iverlek (met uitzondering van PBE) 
vermelden de datum van 9 november 2019 als einddatum. 

Artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de 
opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden aangewezen als 
distributienetbeheerder om in de loop van het jaar 2018 via hun algemene vergadering een verzoek te 
richten aan de Vlaamse regering om in te stemmen dat de einddatum van de statutaire duur 
verschoven (vervroegd) wordt naar 1 april 2019. De beslissing van de algemene vergadering dient 
verantwoord te worden in een omstandig verslag dat de noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse 
regering kan bij gemotiveerd besluit instemmen met het aan haar gerichte verzoek.

 

Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de gemeente-
raadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte tijdsspanne twee 
verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden.  Vandaar wordt voorgesteld om de 
aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk bij de inwerkingtreding van de verlengde 
distributienetbeheerder te plaatsen. Deze aanpassing ondersteunt niet alleen de uniformiteit en 
continuïteit van de bestuurlijke werking, maar draagt door een identieke behandeling in alle 
distributienetbeheerders bij tot de uniformiteit van de verlengde duurtijd.

 

 

VOORSTEL TOT VERLENGING VAN DE TIJDSDUUR VAN 1 APRIL 2019 TOT EN MET 
29 MAART 2037

 

Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt overeenkomstig artikel 
603 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017 voorgesteld om de duurtijd van de 
opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te verlengen vanaf 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037. 
Deze nieuwe einddatum geldt voor alle opdrachthoudende verenigingen – distributienetbeheerders 
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binnen de toekomstige Fluvius-groep en is gebaseerd op deze van PBE, vermits de verlenging van PBE 
reeds ingang vindt vanaf 29 maart 2019.

 

Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking (artikel 
423 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017) kan op verzoek van de gewone 
meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt 
door een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, de algemene vergadering 
tot de verlenging beslissen met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen.

De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van de 
algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op basis 
van een vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel aandienen.

Uiterlijk 90 dagen vόόr de algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de agenda door 
de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden.

De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit 
te maken van de opdrachthoudende vereniging.  Vooraf leggen ze hun beslissing daartoe voor, die 
wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering.  Deelnemers die nalaten over de 
verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht verder deel uit te maken van 
de opdrachthoudende vereniging.

 

Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing van de 
gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt is, is het aangewezen 
dat de Raad van Bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig artikel 70 van het Decreet houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking een evaluatierapport opstelt over de werking van de 
opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en eveneens een ondernemingsplan voor de 
volgende zes jaar. Deze documenten bevatten samen de motiveringselementen in functie van het 
onderzoek van het verlengingsvoorstel. Zie hiervoor de toegevoegde bijlagen.

 

 

STATUTENWIJZIGINGEN

 

De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:

-       aanpassingen n.a.v. de fusie van de werkmaatschappijen Eandis System Operator cvba 
en Infrax cvba en in het kader van de ‘multi-utility’ activiteiten met inwerkingtreding op 1 juli 
2018 :

*   naamwijziging van Eandis System Operator cvba in Fluvius System Operator;

*   doelwijziging met toevoeging van de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;

*   introductie van aandelen Ar en Ak m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken; 



12/49

*   regeling inzake toewijzing van kosten en opbrengsten vόόr en na 1 juli 2018 over de 
verschillende distributienetbeheerders en andere betrokken entiteiten;

*   winstverdeling m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;

*   vastleggen van verdeelsleutel voor de GIS-activiteit;

*   actualisering van de exploitatie-overeenkomst (bijlage 3);

-       aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 met 
principiële inwerkingtreding op 1 januari 2019 :

*   aantal leden van de raad van bestuur;

*   genderbepaling;

*   mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders;

*   inlassing opstelling code goed bestuur;

*   mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde activiteit van gemeentelijk 
belang toe te vertrouwen aan één opdrachthoudende vereniging;

 

 

 

Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 
dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering en 
onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde verschuiving van de einddatum, de verlenging van 
de tijdsduur van de opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen. De gemeenteraad 
dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Fasering
 Valaams decreet over de intergemeentelijke samenwerking meerbepaald artikel 44

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering tevens 
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 15 juni 2018 :

1. goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Iverlek, 
zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over 
lokaal bestuur
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2. goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Iverlek van 1 april 2019 tot 
29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking 
van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 
2019-2024

3. statutenwijzigingen:
1. kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris 

met staat van activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van artikel 413 
wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel

2. goedkeuring van de statutenwijzigingen
4. inkanteling van deel Finilek – Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden
5. verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 4 bij 

authentieke akte vast te stellen
6. kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System 

Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie 
van Iverlek in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig 
artikel 78 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking

7. kennisneming verslagen Iverlek van de raad van bestuur en van de commissaris over het 
boekjaar 2017

8. goedkeuring van de jaarrekening Iverlek afgesloten op 31 december 2017 (balans, resultaten-
rekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)

9. kennisneming verslagen Finilek van de raad van bestuur en van de commissaris over het 
boekjaar 2017

10. goedkeuring van de jaarrekening Finilek afgesloten op 31 december 2017 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)

11. kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurs-
comités en de commissaris Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2017

12. kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Finilek met betrekking 
tot het boekjaar 2017

13. statutaire benoemingen
14. benoeming van een commissaris
15. statutaire mededelingen.

Artikel 2
De gemeenteraad

 formuleert een verzoek en keurt de verschuiving van de huidige statutaire einddatum van de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek van 9 november 2019 naar 1 april 2019 (*) goed;

 formuleert een verzoek en keurt de verlenging van de opdrachthoudende vereniging Iverlek 
van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en haar deelneming in de opdrachthoudende 
vereniging Iverlek te verlengen goed voor deze duurtijd na onderzoek van onder meer de 
documenten (zie bijlagen: evaluatierapport en ondernemingsplan) die bij de oproeping inzake 
agendapunt 2 zijn gevoegd (*);

 hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende 
vereniging Iverlek;

             (*) onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603 van het 
decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente Berlaar die zal deelnemen aan de algemene vergadering van 
de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 15 juni 2018 (of iedere andere datum waarop deze 
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uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raads-
beslissing; 

Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslis-
singen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 
Iverlek, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het e-mailadres  intercom-
munales@eandis.be.

Bijlagen
 Agp 2 - Verlenging duurtijd - Evaluatierapport werking 2013-2018.pdf
 Agp 2 - Verlenging duurtijd - Ondernemingsplan 2019-2024.pdf
 Agp 2 - Verlenging duurtijd (1).pdf
 Agp 2 - Verlenging duurtijd.pdf
 Agp 3 - Bijzonder verslag RvB doelwijziging (1).pdf
 Agp 3 - Bijzonder verslag RvB doelwijziging.pdf
 Agp 3 - Ontwerp van statutenwijzigingen.pdf
 Agp 3 - Statutenwijzigingen commentaarnota.pdf
 Agp 4 - Inkanteling deel FIC - Vaststellingen RvB.pdf
 Agp 6 - Bevestiging aanduiding FLUSO als werkmaatschappij.pdf
 Agp 6 - Kennisgeving voorstel fusie FLUSO.pdf
 Agp 7 - Activiteitenverslag 2017.pdf
 Agp 7 en 8 - Voorblad Jaarverslag - jaarrekening IVL.pdf
 Agp 8 - Financieel verslag mbt 2017.pdf
 Agp 11 - Kwijting IVL.pdf
 Agp 12 - Kwijting FIN.pdf
 Agp15-Statutairemededelingen-deelnemersregister-NAZENDING.pdf
 Agp3-verslagcommissarisdoelwijziging-NAZENDING.pdf
 Agp15-Statutairemededelingen-Bijlage1-NAZENDING.pdf

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

Beschrijving
Context en historiek
De algemene vergadering van CIPAL vindt plaats op vrijdag 15 juni 2018 om 10.30 uur in het 
seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1, 2430 Laakdal. Hierbij wordt tevens de mogelijkheid 
geboden om de algemene vergadering op afstand bij te wonen via videoconferencing in het 
seminariecentrum Aula Schaubroeck, Steenweg Deinze 154, 947;

Als bijlage vind je de oproepingsbrief van 20 april 2018 met de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van 15 juni 2018 die volgende agendapunten bevat:

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

mailto:intercommunales@eandis.be
mailto:intercommunales@eandis.be
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2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, afgesloten op 31 
december 2017

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

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

5. 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 

7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité

8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Argumentatie
De gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging CIPAL (hierna kortweg “CIPAL”).

Als bijlage vind je de statuten van CIPAL.

Artikel 35 van de statuten van CIPAL bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 

De gemeenteraad duidde op 20 mei 2014 (punt 27) Eddy Verstappen aan als afgevaardigde en Suzy 
Put als plaatsvervangende afgevaardigde van de gemeente voor Cipal tot en met 31 december 2018.

Het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL.

Wetgeving
 gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 19 tot en met 43 inzake 

de werking en de bevoegdheid van de gemeenteraad
 decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg 

“DIS”) 

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt, op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota, de 
agendapunten van de algemene vergadering van CIPAL van 15 juni 2018, zoals overgemaakt per e-
mail d.d. 20 april 2018, goed.

Artikel 2
De plaatsvervangend vertegenwoordiger, Suzy Put, wordt gemandateerd om op de algemene 
vergadering van CIPAL van 15 juni 2018 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd 
zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn 
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genomen over de agendapunten van de algemene vergadering van CIPAL van 15 juni 2017 en verder 
al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan CIPAL.

Bijlagen
 20180420Jaarverslag2017.pdf
 20180615getekendeuitnodiging.pdf
 Adviescomite.docx
 BAV15DECEMBER2017.pdf
 FormulierAdviescomite2017(1).xls
 FormulierAdviescomite2017(2).xls
 FormulierBestuurders2017(1).xls
 FormulierBestuurders2017(2).xls
 gecoordineerdestatuten(getekend).pdf

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

Beschrijving
Context en historiek
Mail van Pidpa van 23 april 2018 met als bijlagen :

 verslag van de raad van bestuur over het jaar 2017
 de jaarrekening over het boekjaar 2017
 het verslag van de commissaris-revisor
 model als raadsbeslissing
 een volmacht

 Besluit van gemeenteraad van 20 mei 2014 (23) over de aanduiding van :

- de heer Willy Beullens als afgevaardigde en

- de heer Jan Hendrickx plaatsvervangend afgevaardigde

voor de huidige legislatuur op de algemene vergaderingen van Pidpa.

De heer Walter Horemans maakt deel uit van de raad van bestuur.

Argumentatie
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa.

Op 18 juni 2018 om 11.00 h organiseert Pidpa de statutaire vergadering op het hoofdkantoor van 
Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.
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De agenda van deze buitengewone 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 agendapunten goed te keuren.

De voorgelegde docuemten omvatten de verslaggeving omtrent de werking van Pidpa over het 
voorbije jaar 2017.

Wetgeving
 decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikel 44 en 

59
 statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa
 gemeentedecreet van 15 juli 2007, inzonderheid artikelen 19 tot en met 26 en artikel 42

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2017, de jaarrekening over het boekjaar 2017 en 
het verslag van de commissaris worden goedgekeurd.

Artikel 2
Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 2017, wordt 
goedgekeurd.

Artikel 3
Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering van 18 juni 
2018, overeenkomstig deze beslissing te stemmen alsook de voorgestelde benoeming(en) goed te 
keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van 
de agendapunten van deze algemene vergadering.

Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal 
onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.

Bijlagen
 BriefagendaSJ2018gemeenten.pdf
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 Bal+RR.pdf
 Pidpa-Jaarverslag2017.pdf
 605238-VolmachtgemeenteSJ.DOC
 1830866-ModelbeslissingSJ2018Gemeenten.docx
 1850791-EJV-verslagcommissarisVyveyover2017-getekend.pdf

Mens
BKO

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

Beschrijving
Argumentatie
Het Lokaal Overleg Kinderopvang bestaat uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. De 
leden worden aangesteld gelijklopend aan de legislatuur van het bestuur.

Het LOK kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. De voorzitter en de 
ondervoorzitter hebben geen binding met een voorziening die in de gemeente een opvangfunctie 
vervult.

De coördinator van de buitenschoolse kinderopvang wordt belast met het secretariaat van het LOK. 
De secretariaatskosten zijn ten laste van de gemeente.

Ten hoogste twee derde van de leden is van hetzelfde geslacht om op rechtsgeldige wijze advies te 
kunnen uitbrengen. Niet-stemgerechtigde leden kunnen deelnemen aan de discussies, maar kunnen 
geenszins drukken op het formuleren van het advies.

De lijst met namen van personen wordt genoteerd in het schepencollege.

 

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Het Besluit van de Vlaamse Regering houdende het lokaal beleid kinderopvang

- Artikel 200 van het gemeentedecreet

Notulen
Punten 9 en 10

Dirk Aras zal zich onthouden voor punten 9 en 10. Hij vindt het een goede zaak dat het 
voorzitterschap wordt gedefinieerd en dat de voorzitter een onafhankelijke figuur moet zijn, 
maar hij begrijpt niet dat het ondervoorzitterschap dan wordt waargenomen door een schepen. 
Indien de voorzitter dus verhinderd is, is het een bestuurslid van de gemeente dat de honneurs 
op zich neemt. Dat klopt niet, de ondervoorzitter moet eveneens een onafhankelijke figuur 
zijn.

Schepen Suzy Put antwoordt dat dit niet werd opgemerkt door het LOK.

Dirk Aras voegt toe dat een adviesraad moet streven naar onafhankelijkheid. Het bestuur kan 
zichzelf niet adviseren.
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Burgemeester Walter Horemans stelt voor om de tekst te wijzigen in die zin dat de 
ondervoorzitter eveneens een onafhankelijke figuur is, maar dat de schepen van jeugd kan 
depanneren wanneer voorzitter en ondervoorzitter verhinderd zijn of wanneer er geen 
onafhankelijke partij wordt gevonden voor de functie van ondervoorzitter. Er kunnen immers 
situaties ontstaan waarin geen kandidaten voor de functies worden gevonden.

 

Dirk Aras vindt dat niet voldoende. Dan belandt men in de situatie van de milieuraad, 
waarvoor nog steeds geen voorzitter werd gevonden en waar telkens iets in elkaar wordt 
gestoken, wat eigenlijk geen enkele advieswaarde heeft. Ook daar neemt de schepen de 
honneurs waar.

Schepen Ingeborg Van Hoof ontkent dat. De milieuraad wordt in goede banen geleid door de 
milieuambtenaar.

Dirk Aras is van mening dat de onafhankelijkheid weg is zodra er een lid van het 
schepencollege wordt betrokken.

Wim Kelber vraagt of de voorgestelde correctie zal worden doorgevoerd.

Burgemeester Horemans beaamt dat. Op deze manier kan de schepen optreden wanneer 
voorzitter en ondervoorzitter er niet zijn.  Hij vraagt aan de raadsleden om rekening te houden 
met deze correctie voor hun stemgedrag.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
- 20 stem(men) voor: Willy Beullens; Nadine Boekaerts; Lies Ceulemans; Swa De Bakker; Rita 
Deckers; Geert Fierens; Jan Hendrickx; Walter Horemans; Leen Janssens; Wim Kelber; Koen 
Kerremans; Stefaan Lambrechts; Rudy Nuyens; Pegie Pauwels; Suzy Put; Ingeborg Van Hoof; Ronald 
Van Thienen; Eddy Verstappen; Silvain Vertommen; Maria Vervloet
- 1 onthouding(en): Dirk Aras

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de samenstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang goed. 

Bijlagen
 2018_SamenstellingGemeenteraad_LOKO.docx

10 2018_GR_00035 Opmaak van reglementen - Invoering huishoudelijk 
reglement en organiek reglement voor het Lokaal 
Overleg Kinderopvang  - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Argumentatie
De adviesraad had totnutoe geen vaste richtlijnen m.b.t. haar werking. Daarom werd er een 
huishoudelijk en organiek reglement opgesteld, tesamen met een visietekst. 

Wetgeving
 Besluit van de Vlaamse Regering houdende het Lokaal Beleid Kinderopvang van 24 mei 2013 

(BS 18 juni 2013)
 De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Notulen
Punten 9 en 10

Dirk Aras zal zich onthouden voor punten 9 en 10. Hij vindt het een goede zaak dat het 
voorzitterschap wordt gedefinieerd en dat de voorzitter een onafhankelijke figuur moet zijn, 
maar hij begrijpt niet dat het ondervoorzitterschap dan wordt waargenomen door een schepen. 
Indien de voorzitter dus verhinderd is, is het een bestuurslid van de gemeente dat de honneurs 
op zich neemt. Dat klopt niet, de ondervoorzitter moet eveneens een onafhankelijke figuur 
zijn.

Schepen Suzy Put antwoordt dat dit niet werd opgemerkt door het LOK.

Dirk Aras voegt toe dat een adviesraad moet streven naar onafhankelijkheid. Het bestuur kan 
zichzelf niet adviseren.

Burgemeester Walter Horemans stelt voor om de tekst te wijzigen in die zin dat de 
ondervoorzitter eveneens een onafhankelijke figuur is, maar dat de schepen van jeugd kan 
depanneren wanneer voorzitter en ondervoorzitter verhinderd zijn of wanneer er geen 
onafhankelijke partij wordt gevonden voor de functie van ondervoorzitter. Er kunnen immers 
situaties ontstaan waarin geen kandidaten voor de functies worden gevonden.

 

Dirk Aras vindt dat niet voldoende. Dan belandt men in de situatie van de milieuraad, 
waarvoor nog steeds geen voorzitter werd gevonden en waar telkens iets in elkaar wordt 
gestoken, wat eigenlijk geen enkele advieswaarde heeft. Ook daar neemt de schepen de 
honneurs waar.

Schepen Ingeborg Van Hoof ontkent dat. De milieuraad wordt in goede banen geleid door de 
milieuambtenaar.

Dirk Aras is van mening dat de onafhankelijkheid weg is zodra er een lid van het 
schepencollege wordt betrokken.

Wim Kelber vraagt of de voorgestelde correctie zal worden doorgevoerd.

Burgemeester Horemans beaamt dat. Op deze manier kan de schepen optreden wanneer 
voorzitter en ondervoorzitter er niet zijn.  Hij vraagt aan de raadsleden om rekening te houden 
met deze correctie voor hun stemgedrag.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met



21/49

- 20 stem(men) voor: Willy Beullens; Nadine Boekaerts; Lies Ceulemans; Swa De Bakker; Rita 
Deckers; Geert Fierens; Jan Hendrickx; Walter Horemans; Leen Janssens; Wim Kelber; Koen 
Kerremans; Stefaan Lambrechts; Rudy Nuyens; Pegie Pauwels; Suzy Put; Ingeborg Van Hoof; Ronald 
Van Thienen; Eddy Verstappen; Silvain Vertommen; Maria Vervloet
- 1 onthouding(en): Dirk Aras

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement, het organiek reglement en de visietekst goed 
van het Lokaal Overleg Kinderopvang. 

Bijlagen
 2018_HHR_LOKO.docx
 2018_OR_LOKO.docx
 2018_Visietekst_LOKO.docx

Vrije tijd

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

Beschrijving
Argumentatie
Om in regel te zijn met de nieuwe privacywetgeving die op 25/5 van kracht gaat worden enkele 
aanpassingen in het huishoudelijk reglement voorgesteld.  Volgende zaken worden duidelijk vermeld 
in de tekst:

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.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het voorgelegde huishoudelijk reglement voor Speelplein Kriebels goed met 
ingang van heden.
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Bijlagen
 2018gewijzigdHuishoudelijkreglement.pdf
 2018gewijzigdHuishoudelijkreglementmetmarkeringwijzigingen.pdf



Huishoudelijk reglement Speelpleinwerking Kriebels (GR 15/5/2018)  
 
De organisatie  
A. De speelpleinwerking wordt georganiseerd door de Gemeente Berlaar in samenwerking met de 
stuurgroep Speelpleinwerking Kriebels. Deze stuurgroep Bestaat uit animatoren die zich engageren om de 
jaarwerking van het speelplein uit te werken. 
B. De pleinleiding staat in voor de dagelijkse organisatie van de speelpleinwerking. Dat betekent dat zij 
dagelijks de diverse taken (onthaal, middagtoezicht, opbergen materiaal, … ) verdeelt, het team 
animatoren motiveert en superviseert wat betreft activiteitenaanbod en diverse verantwoordelijkheden 
zoals de fysieke en morele veiligheid van kinderen, de materiële verantwoordelijkheid, de 
verantwoordelijkheid voor de goede naam van de speelpleinwerking…  
C. De pleinleiding stelt vooraf weekthema’s op,  begeleidt de kinderen en animatoren op uitstappen. Ze 
voorziet elke avond een avondvergadering en een voorbereidingsmoment voor de volgende dag.  
D. Verder organiseert ze wekelijks een onthaalmoment voor de animatoren in de vorm van een 
maandagmorgenvergadering waar werking en organisatie worden toegelicht. Hij/zij stelt planningen en 
reglementen op, maakt afspraken en kijkt erop toe dat deze worden nageleefd. De pleinleiding overziet het 
hele gebeuren, zorgt er voor dat ook de weekoverschrijdende activiteiten tot een goed einde worden 
gebracht.  
D. De begeleiding van de kinderen zal gebeuren door animatoren, die werken in een vrijwilligersstatuut en 
hiervoor een (forfaitaire) kostenvergoeding ontvangen. De pleinleiding wordt aangesteld in het statuut van 
tijdelijke tewerkstelling in de socio-culturele sector (monitorenstatuut). 
 
De deelnemers  
A. De speelpleinwerking richt zich naar alle kinderen tussen 5 tot 15 jaar. De kinderen tussen de 5 en 15 
jaar worden ingedeeld in 5 leeftijdsgroepen op basis van hun geboortedatum. Indien kinderen, omwille van 
mentale of fysieke beperkingen, beter passen in een leeftijdscategorie lager kan dit besproken worden met 
de pleinleiding.  
B. Wanneer de deelnemers van het speelplein meermaals storend gedrag vertonen, zowel verbaal als 
fysiek, kan de pleinleiding in overleg met de verantwoordelijke van de dienst Vrije Tijd van de gemeente 
Berlaar een schorsing van de deelnemer voor een bepaalde periode uitspreken.  
 
Periode  
A. De speelpleinwerking heeft elke weekdag tijdens de periode van 8 weken in juli en augustus plaats. 
Inschrijven kan van 8u30 tot 9u30 en van 13u00 tot 13u30.  
B. De kinderen kunnen opgehaald worden ’s middags tussen 11u50 en 12u00 en ’s avonds tussen 16u00 
en 17u00 tijdens het vrij spel. We vragen om deze uren te respecteren. Kinderen afhalen tijdens de 
activiteiten kan bij uitzondering en moet ’s morgens bij het inschrijven gemeld worden. Er kan niet 
gegarandeerd worden dat alle kinderen op elk moment op het speelterrein zijn. Sommige activiteiten 
kunnen doorgaan in het bos, ‘t stapveld, of in één van de binnenlocaties. Ook het maken van een tocht 
behoort tot de mogelijkheden.  
C. De pleinleiding behoudt zich het recht voor om in overleg met de verantwoordelijke van de dienst Vrije 
Tijd van de gemeente de werkingsperiode op te schorten voor een bepaalde periode. Dit kan bij gebrek 
aan voldoende animatoren en in geval van afbrekend en negatief gedrag bij één van de deelneem(st)ers.  
 
Infrastructuur  
A. De werking gaat door op het speelterrein, met uitgebreide spelconstructies, aangepast aan alle 
leeftijden, gelegen aan de Ballaarweg 1a.  
Bij slecht weer wordt de werking verplaatst naar:  
* enkele binnenlocaties van de Kinderland VZW;  
* de sporthal na toestemming van de sportfunctionaris.  
Uitstappen naar de markt, het bos, of een andere locatie zijn steeds mogelijk, mits toestemming van de 
pleinleiding en de verantwoordelijke van de dienst Vrije Tijd.  
B. Bij verplaatsingen kan het speelplein gebruik maken van het busje van de buitenschoolse kinderopvang.  
Bij de daguitstappen en de zwembeurten wordt er een grote bus ingelegd. 
C. Er is voldoende spel- en sportmateriaal voorhanden. Dat wordt centraal bewaard in het materialenlokaal 
op het speelplein.  
 
Rechten en plichten van de deelnemers  
De deelnemende kinderen hebben het recht op een speelse, sportieve en creatieve begeleiding door 
animatoren. 
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De kinderen dienen ingeschreven te worden in het inschrijflokaal en daarvoor het gepaste bedrag of een 
geldige 10-beurtenkaart bij zich te hebben. Indien er speciale wensen zijn (vb: vroeger opgehaald worden) 
moet dit bij de inschrijving gemeld worden.  
De kinderen dienen zich te schikken naar de richtlijnen hun opgelegd door de animatoren en de 
pleinleiding. Op en buiten de terreinen gelden een aantal afspraken die geregeld zullen kenbaar gemaakt 
worden.  
 
Beschadigingen  
Beschadigingen die veroorzaakt worden door vandalisme zullen hersteld worden op kosten van de ouders 
van de deelnemer die aansprakelijk is.  
 
Ziekte, ongeval en verzekeringen  
A. Op de website van de gemeente dient elke ouder zijn kind(eren) vooraf te registreren en de relevante 
medische gegevens aan te vullen. De medische fiches zullen bewaard worden op de dienst Vrije Tijd. De 
pleinleiding beschikt eveneens over deze gegevens. De medische gegevens kunnen ook persoonlijk bij de 
dienst Vrije Tijd van de gemeente besproken worden.  
Het is de animatoren en pleinleiding verboden deze informatie aan anderen door te spelen dan de 
verpleegkundige of de arts die het kind behandelt.  
B. Ongeval of ziekte moet door de animatoren onmiddellijk gemeld worden aan de pleinleiding. De 
verantwoordelijke laat, indien nodig het kind behandelen door een geneesheer. De ouders worden 
verwittigd bij een ernstig ongeval of ziekte van hun kind. In de mate van het mogelijke zal er rekening 
gehouden worden met de huisarts die de ouders opgeven via de medische fiche.  
C. In het animatorenlokaal is een EHBO-koffer aanwezig. Bij verplaatsingen is er voor elke groep een 
eenvoudige EHBO-tas voorzien om mee te nemen.  
D. Alle deelnemers aan activiteiten zijn tijdens de speelpleinwerking verzekerd, zowel voor burgerlijke 
aansprakelijkheid als voor lichamelijke ongevallen (polisnr. C-11/1529.562/00-B)  
E. De gemeente voorziet eveneens een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (polisnr. C-
11/3001.737/00-B) en lichamelijke ongevallen (polisnr. 6061 560) voor animatoren in het vrijwilligersstatuut. 
 
Maaltijden  
De kinderen brengen eigen boterhammen en drankjes of drinkbeker mee. Kinderen kunnen een gratis 
beker soep krijgen. Tijdens de middag is er voldoende toezicht voorzien. Alle kinderen krijgen als vieruurtje 
water en een versnapering. Die verschilt van dag tot dag en kan een stuk fruit, een koek, of een ijsje zijn.  
Op het speelplein is er een drankfontein voorzien waartoe de kinderen steeds toegang hebben. Bij warm 
weer zullen er tijdens de activiteiten voldoende drankpauzes worden ingelast door de animatoren.  
 
Tarief  
Het tarief is vastgesteld in het geldende retributiereglement op het gebruik van Speelplein Kriebels, dat op 
de website van de gemeente gepubliceerd is.  
Het tarief van de uitstappen wordt jaarlijks door het college van burgemeester en schepenen bepaald.  
Bij de uitstappen wordt de dagprijs aangerekend plus de kosten voor de uitstap die vermeld staan in de 
zomerbrochure.  
De ouders of hun kinderen betalen per deelnemingsdag. Dat kan contant bij de start van de dag of de 
namiddag. Ouders kunnen ook een 10-beurtenkaart kopen aan het onthaal van het gemeentehuis. Als het 
kind naar het speelplein komt wordt de waarde van de deelname op de kaart in mindering gebracht. Deze 
kaarten staan op familienaam en kunnen niet gebruikt worden voor uitstappen.  
 
Persoonlijke gegevens en beeldmateriaal  
De persoonlijke gegevens van de deelnemers en animatoren worden enkel in functie van de activiteiten en 
werking van de Gemeente Berlaar gebruikt. 
Bij de registratie van elk kind kan de ouder aanduiden of er beeldmateriaal van zijn/haar kind mag 
genomen worden.  Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor publiciteit via één van de gemeentelijke 
kanalen, kan 5 jaar actief gebruikt worden en wordt daarna enkel bijgehouden in het historisch actief. 
De speelpleinwerking volgt de privacyverklaring van de gemeente die op de website www.berlaar.be staat.   
 
Reglement  
Ouders en gebruikers hebben altijd recht op inzage in dit huishoudelijk reglement. Dit kan worden 
opgevraagd aan het inschrijflokaal of op de gemeentelijke dienst Vrije Tijd (Markt 1).  Het is ook 
gepubliceerd op  de website van de gemeente Berlaar www.berlaar.be. 
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Ruimte
Omgeving

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

Beschrijving
Context en historiek
Deze vraag werd door de provinciegouverneur aan de burgemeester van Berlaar gesteld op een 
toelichting op maandag 26 maart. Het verslag van deze vergadering is terug te vinden in bijlage aan 
dit besluit. De gemeenten werden gevraagd om uiterlijk voor 21 april te berichten tot welke 
vervoerregio zij wensen te behoren. Deze keuze werd besproken op het college van dinsdag 17 april 
2018.

Argumentatie
Berlaar heeft, rekening houdende met zijn ligging, momenteel de keuze tussen drie vervoerregio's: de 
regio Mechelen (proefproject waartoe Berlaar momenteel behoort), de regio Antwerpen (proefproject) 
of de regio Kempen (nog op te starten).

Vervoerregio Mechelen:

We maken sinds de opstart deel uit van de vervoerregio Mechelen. Er dient opgemerkt te worden dat 
de vervoerregio Mechelen eerder klein is in verhouding met de aangrenzende regio's. Dit impliceert 
dat de overheadkost hoger is en dat de middelen eerder beperkt zijn. Anderzijds wordt dit ook als 
voordeel beschouwd gelet het makkelijker is om in consensus tot een akkoord te komen.

Daarnaast zijn er veel onzekerheden over wat de verschillende randgemeenten zouden doen. Lier en 
Heist-op-den-Berg maakten eerder al aanstalten de vervoerregio mogelijk te verlaten. Ook de 
zuidelijke gemeenten zouden mogelijk bij een andere vervoerregio willen aansluiten. De Stad Lier gaf 
eerder reeds aan toe te willen treden tot de vervoerregio Antwerpen, we kunnen dit ondertussen bijna 
met zekerheid bevestigen. Indien Lier dit effectief doet en indien Heist-op-den-Berg aansluit bij de 
vervoerregio Kempen zullen lijnen 297 en 570 toebehoren tot de regio Antwerpen. Indien Lier naar de 
vervoerregio Antwerpen gaat en Heist op den Berg bij Mechelen blijft, blijft lijn 297 vermoedelijk in de 
vervoerregio Mechelen, lijn 570 en 571 zullen behoren tot de vervoerregio Antwerpen.

Vervoerregio Antwerpen:

Antwerpen oefent vanzelfsprekend ook een aantrekkingskracht uit op Berlaar. Berlaar zal zich echter 
ook in de vervoerregio Antwerpen in een uithoek bevinden.

Er moet opgemerkt worden, op basis van de ervaringen uit de vervoerregio Mechelen, dat we ook hier 
vaststellen dat er één grote speler is, namelijk stad Antwerpen, en dat bij de optimalisering van het 
openbaar vervoer deze kernregio een zeer groot deel zal opeisen (vraaggestuurd). Als randgemeente 
is onze invloed mogelijk te beperkt. De doorstroming op de ring in Antwerpen is tevens een belangrijk 
gegeven wanneer we kijken naar de mobiliteit in onze gemeente, echter ook voor dit probleem zal de 
oplossing niet gevonden worden in de vervoerregio Antwerpen.

Vervoerregio Kempen:



26/49

Indien Berlaar toetreedt tot de vervoerregio Kempen, vermoeden we eerder een gelijke partner te zijn 
met de andere gemeenten. In de vervoerregio Kempen lijkt er geen gebied te zijn waar bijzonder 
grote vraag aanwezig is in verhouding met de rest van de regio, dewelke in vervoerregio Mechelen en 
Antwerpen wel duidelijk aanwezig zijn gelet de twee centrumsteden.

Indien Heist-op-den-Berg aansluit bij de vervoerregio Kempen en indien Berlaar aansluit bij de 
vervoerregio Kempen zullen de lijnen 297, 570 en 571 vermoedelijk allen toebehoren tot de 
vervoerregio Kempen.

Overzicht voertuigkilometers buslijnen volgens grondgebied:

Route Beschrijving Lier Heist-op-den-Berg Berlaar
297 Heist-op-den-Berg - Lier Zevenbergen 56,93 40,82 41,19
570 Lier - Berlaar Heikant - Berlaar 40,4  19,99
571 Lier - Berlaar Heikant - Putte - Lier 12,78 0,01 10,62

Algemeen:

Er moet opgemerkt worden dat men niet louter naar de huidige buslijnen moet kijken maar naar alle 
aspecten die deel uitmaken van de vervoerregio.

Notulen
Ronny Van Thienen vraagt bij welke vervoersregio Nijlen zich zal aansluiten.

Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat Nijlen kiest voor vervoersregio Kempen, net als Heist-
op-den-Berg.

Burgemeester Walter Horemans vult aan dat ze al nauw samenwerken binnen IOK, wat 
meegespeeld heeft. Het is raar dat een minister een vervoersregio indeelt, maar dat de 
gemeenten toch nog de keuze krijgen. Door het feit dat Lier een keuze kan maken, zit Nijlen 
in een moeilijk parket en Berlaar eigenlijk ook. Zo kan elke grensgemeente in de problemen 
komen.

Ronny Van Thienen wil weten hoe het financieel zit. Naar welke vervoersregio gaat het geld?

Burgemeester Walter Horemans kan hierop nog niet met zekerheid antwoorden. Er werd 
vooropgesteld dat de budgetten bij de vervoersregio blijven.

Wim Kelber wacht nog steeds op antwoord op de vraag die hij stelde aan Guido Vaganée 
tijdens de mobiliteitscommissie. Die handelde eveneens over de financiële kant van de zaak.

Burgemeester Walter Horemans zal dit navragen.

Dirk Aras merkt op dat er vanuit Berlaar heel wat schoolgaande jeugd richting Lier trekt. 
Indien dit door de keuze van vervoersregio uit elkaar wordt getrokken, hangt Berlaar dan af 
van de goodwill van Lier of heeft Lier hierin evenmin veel in de pap te brokken?

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat lijn 297 niet bedreigd is en dat ook de treinen 
zullen blijven rijden.

Dirk Aras vindt het bizar dat drie gemeenten (Lier, Berlaar, Nijlen), die op vervoersvlak veel 
met elkaar te maken hebben, in drie verschillende vervoersregio’s zitten.
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Koen Kerremans is van oordeel dat het een moeilijke keuze betreft, omdat Berlaar meer 
samenhangt met Heist-op-den-Berg dan met Mechelen. Berlaar moet toch durven nadenken 
over aansluiten bij vervoersregio Kempen.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat Berlaar ook wordt uitgenodigd voor de 
vergaderingen van vervoersregio Kempen, maar qua stuwende kracht is vervoersregio 
Mechelen op dit ogenblik interessanter.

Dirk Aras vraagt hoe definitief de keuze is.

Burgemeester Walter Horemans durft dit niet zeggen. Het is een berekende gok. Berlaar volgt 
alle vergaderingen op de voet en heeft een goed gevoel bij de werking van regio Mechelen. 
Regio Kempen is groot, waardoor de affiniteit van Berlaar met deze regio minder is dan met 
de regio rond Mechelen.

Ronny Van Thienen vindt het jammer van de bestaande samenwerkingsverbanden met Nijlen 
en Heist-op-den-Berg, die voor deze materie doorbroken worden. Hij is bovendien van 
mening dat het onverantwoord is dat de raadsleden zo weinig informatie gekregen hebben.

Pegie Pauwels polst naar de consequenties in de toekomst, indien er ooit plannen ontstaan om 
gemeenten samen te voegen.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat essentiële verbindingen steeds zullen blijven 
bestaan. Daarnaast moet een gemeente haar eigen vervoer organiseren, dat wordt de grote 
uitdaging tijdens de volgende legislatuur. Elke gemeente moet nu echter de keuze maken voor 
één vervoersregio.

Koen Kerremans is van oordeel dat de keuze voor de vervoersregio Mechelen voor de hand 
ligt. De vergaderingen zijn volop bezig en Mechelen staat het verst. De verbindingen met 
Heist-op-den-Berg moeten echter optimaal blijven verlopen.

Burgemeester Walter Horemans heeft net het bericht ontvangen dat Heist-op-den-Berg in 
laatste instantie toch geopteerd heeft voor vervoersregio Mechelen, wat een goede zaak is.

Koen Kerremans vraagt wie de vergaderingen van vervoersregio Antwerpen zal volgen.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit tot het takenpakket van de 
mobiliteitsambtenaar behoort.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de vraag van de provinciegouverneur of dat de gemeente Berlaar 
wenst over te stappen naar een andere vervoerregio.

Artikel 2
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van 17 april 2018 om in de vervoerregio 
Mechelen te blijven.
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Artikel 3
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van 17 april 2018 om een raadgevende 
stem te vragen in de vervoerregio Antwerpen en de vervoerregio Kempen.

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

Beschrijving
Context en historiek
Het gemeenteraadsbesluit van 20 april 2010 houdende goedkeuring overeenkomst met IGEMO, voor 
de opmaak van het RUP KMO-zone De Hutten en de ontwikkeling van het bedrijventerrein.

De gemeenteraadsbesluiten d.d. 21 juni 2011 (punt 29) en 17 april 2012 (punt 10) houdende 
voorlopige en definitieve vaststelling van het RUP KMO-zone De Hutten. 

Het besluit van de deputatie d.d. 26 juni 2012 houdende goedkeuring van het RUP KMO-zone De 
Hutten. 

Het gemeenteraadsbesluit d.d. 18 juni 2013 houdende intrekking van het RUP KMO-zone De Hutten. 

De gemeenteraadsbesluiten d.d. 13 juni 2013 (punt 21) en 18 maart 2014 (punt 10) houdende 
voorlopige en definitieve vaststelling van het RUP KMO-zone De Hutten (herneming). 

Het besluit van de deputatie d.d. 22 mei 2014 houdende goedkeuring van het RUP KMO-zone De 
Hutten (herneming). 

Het Arrest van de Raad van state d.d. 7 juli 2016 houdende de vernietiging van het besluit van de 
gemeenteraad van 18 maart 2014 tot definitieve vaststelling van het RUP KMO-zone De Hutten 
(herneming) en de vernietiging van het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen 
van 22 mei 2014 tot goedkeuring van het RUP KMO-zone De Hutten (herneming).

Argumentatie
De behoefte voor een bijkomend bedrijventerrein zoals aangetoond in het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan vandaag de dag meer dan ooit aanwezig is, zodat het ten zeerste aangewezen is de 
procedure voor de opmaak van een RUP voor een nieuw bedrijventerrein op de door het structuurplan 
aangewezen locatie te hernemen. 

Het voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan RUP KMO-zone De Hutten – herneming BIS, werd derhalve 
opgesteld door IGEMO en omvat:

- een memorie van toelichting;

- stedenbouwkundige voorschriften;

- nota verzoek tot raadpleging Mer-plicht;

- plannummer 01 “bestaande toestand” d.d. 18/10/2017;
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- plannummer 02 “juridische toestand” d.d. 18/10/2017;

- plannummer 03 “grafisch plan” d.d. 18/10/2017; 

Het screeningsdossier voor het ruimtelijk uitvoeringsplan overeenkomstig artikel 4.2.6§1 van het 
planMER-decreet werd ingediend teneinde de dienst MER te vragen een beslissing te nemen over de 
noodzaak tot opmaak van een planMER; 

De  verschillende data in het MER-proces zijn de volgende:

    -  26/01/2017: aanschrijving dienst MER;

    -  27/01/2017: aanschrijving adviesinstanties - de termijn van terinzagelegging bedraagt 30 dagen;

    -  13/02/2017: advies Departement Landbouw en Visserij;

    -  16/02/2017: advies Agentschap Innoveren en Ondernemen – Dienst Ruimtelijke Economie;

    -  20/02/2017: advies Agentschap Natuur en Bos;

    -  22/02/2017: advies Departement Mobiliteit en Openbare Werken;

    -  27/02/2017 : advies Departement Leefmilieu Natuur en Energie – Dienst Veiligheidsrapportering;

    -  27/02/2017: advies Provincie Antwerpen - DRP;

    -  28/02/2017: advies Agentschap Wegen en Verkeer – Wegen en Verkeer Antwerpen;

    -  1/03/2017: advies Vlaamse Milieumaatschappij;

-   2/03/2017: advies Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

    -  9/03/2017: advies Stad Lier;

    -  8/03/2017: advies Ruimte Vlaanderen;

    -  27/03/2017: advies Wonen-Vlaanderen – Wonen Antwerpen;

    -  21/04/2017: advies Agentschap Onroerend Erfgoed;

    -  21/09/2017 : verzending dossier naar de dienst Mer;

    -  12/10/2017: besluit van de dienst Mer: “Verscheidene adviesinstanties hebben opmerkingen over 
de beschrijving en beoordeling van de milieueffecten van het plan. De opmerkingen werden op een 
voldoende wijze beantwoord en verwerkt in het screeningsdossier via een bijlage bij de 
screeningsnota en via een aanpassing van de screeningsnota, zodat het screeningsdossier voldoende 
informatie bevat om een correcte inschatting m.b.t. de milieueffecten te kunnen maken. In het 
screeningsdossier wordt duidelijk aangetoond dat de milieueffecten die het plan genereert niet van die 
aard zijn dat zij als aanzienlijk beschouwd moeten worden.

Rekening houdend met het bovenvermelde kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan geen 
aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet 
nodig is” 
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De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op de webstek van de dienst MER 
www.mervlaanderen.be en op het gemeentehuis. 

In  toepassing van artikel 8 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 en 
latere wijzigingen  dient het plan te worden onderworpen aan de watertoets. Het besluit van de 
Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen stelt nadere regels vast voor de toepassing 
van de watertoets; het plan werd getoetst aan de kenmerken van het watersysteem en aan de 
relevante doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid.

In het screeningsdossier is een toetsing gebeurd  van het RUP “KMO-zone De Hutten – herneming 
BIS” ten aanzien van het watersysteem. Binnen het plangebied bevinden zich verschillende grachten; 
het plangebied bevindt zich niet in een overstromingsgevoelig gebied, noch in een risicozone voor 
overstroming, noch in een recent overstroomd gebied. Het gehele plangebied stroomt af naar de 
Berlaarse Beek, een waterloop van 2e categorie ten westen van het plangebied en door de 
herwaardering van de grachten binnen het plangebied en de aanleg van een collectief bufferbekken 
ontstaat een neutraal of licht positief effect op de buffercapaciteit en structuurkwaliteit voor 
neerslagwater. 

Het RUP realiseert bijkomende bebouwingsmogelijkheden ten opzichte van de bestaande juridische 
toestand. De stedenbouwkundige voorschriften van het RUP verplichten het maximaal gebruik van 
waterdoorlatende verhardingsmaterialen tenzij hiervan moet worden afgeweken omwille van 
milieutechnische redenen of voor de aanleg van openbare fietspaden conform de bepalingen van het 
Vademecum Fietsvoorzieningen. De nieuwe bedrijven kunnen worden aangesloten op een gescheiden 
rioleringsstelsel en elke stedenbouwkundige aanvraag dient te voldoen aan de bepalingen van het 
decreet integraal waterbeleid. 

Het mogelijk effect van de realisatie van het RUP op het plangebied is grondig  onderzocht en de 
voorziene maatregelen zijn van die aard dat in alle redelijkheid kan worden besloten dat het plan 
verenigbaar is met het watersysteem en geen schadelijke effecten op de waterhuishouding tot gevolg 
zal hebben. 

De gemeente engageert er zich toe om ter compensatie van de inname van een gedeelte 
herbevestigd agrarisch gebied (HAG) het bosgebied aan de Havikstaat te herbestemmen naar 
agrarisch gebied en zal  hiertoe de nodige planningsinitiatieven nemen. 

Op 6 april 2018 vond een plenaire vergadering plaats waarbij volgende instanties werden uitgenodigd 
om een advies te formuleren:

- Wonen - Vlaanderen – Wonen Antwerpen / verontschuldigd;

- Agentschap Innoveren en Ondernemen – Dienst Ruimtelijke Economie / verontschuldigd;

- Departement Mobiliteit en Openbare werken/ verontschuldigd;

- Departement Omgeving – Dienst Ruimtelijke Veiligheid / verontschuldigd;

- Vlaamse Milieumaatschappij / verontschuldigd;

- Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling / verontschuldigd;

- Agentschap Wegen en Verkeer / verontschuldigd

- Departement Landbouw en Visserij / verontschuldigd;

- Gecoro Berlaar / verontschuldigd;
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- Agentschap Natuur en Bos – Afdeling Adviezen en Vergunningen Antwerpen / verontschuldigd;

- Deputatie provincie Antwerpen – DRP / aanwezig.

Het voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan RUP KMO-zone De Hutten – herneming BIS werd 
aangepast op basis van de schriftelijke adviezen en van de bespreking van de adviezen op de plenaire 
vergadering.

Wetgeving
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid artikels 2.2.1 tot en met 2.2.5 en artikels 
2.2.13 tot en met 2.2.18, artikels 2.4.3 §1 tot en met 2.4.9 en artikel 4.6.5 §1 18 zoals van kracht op 
30 april 2017. 

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en 
administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 betreffende het geïntegreerde 
planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke 
veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen, inzonderheid artikel 25. 

Het Gemeentedecreet. 

Het  gewestplan Mechelen, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 5 augustus 1976.  

Het  Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen van 23 september 1997. 

Het Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie Antwerpen van 10 juli 2001 en de herziening van het 
Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen, gedeeltelijk goedgekeurd bij ministerieel besluit van 4 mei 2011. 

Het gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Berlaar, goedgekeurd door de bestendige deputatie van de 
provincie Antwerpen op 18 januari 2011, meer bepaald de bindende bepaling 40 waarin wordt 
bepaald dat de gemeente een ruimtelijk uitvoeringsplan zal opmaken voor de omgeving N10 
(“omgeving Locht”) met de inplanting van een nieuw KMO-terrein, de inplanting van een beperkte 
kleinhandelsconcentratie en de inplanting van nieuwe infrastructuur (Ventweg). 

Het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zoals aangepast 
door het Decreet van 27 april 2007. 

Artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 
milieu. 

Het  besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 betreffende milieueffectenrapportage over 
plannen en programma’s. 

De Omzendbrief LNE/2007 van 1 december 2007 betreffende milieueffectenbeoordeling van plannen 
en programma’s. 

Het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 (en latere wijzigingen), 
inzonderheid artikel 8, § 1 en 2. 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de 
toepassing van de watertoets (en latere wijzigingen), inzonderheid de artikelen 2 en 4 en de in bijlage 
1 opgenomen kaarten.
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Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 2.2.18 tot en met 2.2.25 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening.

Notulen
Koen Kerremans vraagt of er nog wijzigingen werden aangebracht na de laatste Gecoro-
vergadering.

Schepen Eddy Verstappen ontkent dat.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan RUP KMO-zone De Hutten - herneming Bis, bestaande uit een 
memorie van toelichting, de stedenbouwkundige voorschriften, een nota screening planMERplicht met 
verzoek tot raadpleging, het besluit van het Departement leefmilieu, natuur en energie Dienst Mer van 
12/10/2017, een plan 01 “bestaande toestand”, een plan 02 “juridische toestand” en een plan 03 
“grafisch plan”, wordt voorlopig vastgesteld.

Artikel 2
Opdracht wordt gegeven aan het college van burgemeester en schepenen volgens de wettelijke 
bepalingen het openbaar onderzoek te organiseren en de nodige adviezen in te winnen.

Artikel 3
Het gemeentebestuur engageert zich ertoe ter compensatie van de inname van herbevestigd 
agrarisch gebied de nodige planningsinitiatieven te nemen met het oog op de herbestemming van het 
bosgebied aan de Havikstraat. 

Bijlagen
 01_Bestaandetoestand.pdf
 02_Juridischetoestand.pdf
 03_Grafischplan.pdf
 Stedenbouwkundigevoorschriften_VV.pdf
 Bijlage1_BER_RUP_KMO-zoneDeHutten-HERNEMING-TN.pdf
 Bijlage2_BER_RUP_KMO-zoneDeHutten-HERNEMING-TN.pdf
 Bijlage3_BER_RUP_KMO-zoneDeHutten-HERNEMING-TN.pdf
 Bijlage4_BER_RUP_KMO-zoneDeHutten-HERNEMING-TN.pdf
 Bijlage5_BER_RUP_KMO-zoneDeHutten-HERNEMING-TN.pdf
 Toelichtingsnota_VV.pdf

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
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Beschrijving
Context en historiek
Het college besliste in zitting van 20 mei 1999 de ontwerpopdracht voor de opdracht “Restauratie 
Sint-Pieterskerk” toe te wijzen aan Infrabo, Langstraat 65 te 2260 Westerlo.

Argumentatie
Voor de opdracht “Restauratie Sint-Pieterskerk fase 4 karkasrestauratie deel 1 kerktoren en 
kerklichaam” werd een bestek met nr. 99182-4-1 opgesteld door de ontwerper, Infrabo, Langstraat 65 
te 2260 Westerlo.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 2.093.486,63 euro excl. btw of 2.533.118,82 euro 
incl. btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

Wetgeving
• De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen.

• De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.

• Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

• Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Financiële informatie
Financiële informatie
Actie:

004-001-003-002

Algemeen rekening en beleidsdomein:

22199007-0790

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het bestek met nr. 99182-4-1 en de raming voor de opdracht “Restauratie Sint-Pieterskerk fase 4 
karkasrestauratie deel 1 kerktoren en kerklichaam”, opgesteld door de ontwerper, Infrabo, Langstraat 
65 te 2260 Westerlo worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in 
het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
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aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 2.093.486,63 euro excl. btw of 
2.533.118,82 euro incl. btw.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.  De datum 
van bekendmaking zal vastgesteld worden door het college van burgemeester en schepenen wanneer 
de subsidies zijn toegekend.

Artikel 4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2020 tem 2023, op 
budgetcode GEM/22199007/0790 (actie 1419/004/001/003/002). Bij budgetopmaak 2019 zullen de 
middelen in de juiste uitvoeringsjaren conform de toekenning van de subsidies, voorzien worden.

Artikel 5
Het afschrift van de goedkeuring wordt bezorgd aan Agentschap Onroerend Erfgoed om de 
goedkeuring van subsidies voor het project te bekomen.

Bijlagen
 bestekrestauratievandesintpieterskerkfase4karkasrestauratiedeel1kerktorenenkerklichaam.doc

x

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

Beschrijving
Context en historiek
Het college besliste in zitting van 20 mei 1999 de ontwerpopdracht voor de opdracht “Restauratie 
Sint-Pieterskerk” toe te wijzen aan Infrabo, Langstraat 65 te 2260 Westerlo.

Argumentatie
Voor de opdracht “Restauratie Sint-Pieterskerk fase 4 karkasrestauratie deel 2 decoratieve glas-in-
loodramen” werd een bestek met nr. 99182-4-2 opgesteld door de ontwerper, Infrabo, Langstraat 65 
te 2260 Westerlo.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 198.828,57 euro excl. btw of 240.582,57 euro incl. 
btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
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Wetgeving
• De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen.

• De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.

• Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

• Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Financiële informatie
Financiële informatie
Actie:

004-001-003-002

Algemeen rekening en beleidsdomein:

22199007-0790

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het bestek met nr. 99182-4-2 en de raming voor de opdracht “Restauratie Sint-Pieterskerk fase 4 
karkasrestauratie deel 2 decoratieve glas-in-loodramen”, opgesteld door de ontwerper, Infrabo, 
Langstraat 65 te 2260 Westerlo worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 
198.828,57 euro excl. btw of 240.582,57 euro incl. btw.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.  De datum 
van bekendmaking zal vastgesteld worden door het college van burgemeester en schepenen wanneer 
de subsidies zijn toegekend.

Artikel 4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2020 tem 2023, op 
budgetcode GEM/22199007/0790 (actie 1419/004/001/003/002). Bij budgetopmaak 2019 zullen de 
middelen in de juiste uitvoeringsjaren conform de toekenning van de subsidies, voorzien worden.
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Artikel 5
Het afschrift van de goedkeuring wordt bezorgd aan Agentschap Onroerend Erfgoed om de 
goedkeuring van subsidies voor het project te bekomen.

Bijlagen
 bestekrestauratievandesint-pieterskerkfase4karkasrestauratiedeel2decoratieveglas-in-

loodramen.docx
BIJKOMENDE DAGORDE

16 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.
BEHANDELD

Indiener(s):
Leen Janssens,                      Groen                      Gemeenteraad/Groen                   ; Koen 
Kerremans,                      Groen                      Gemeenteraad/Groen                   

Toelichting:
in de loop van vorig jaar heeft het bestuur, op vraag van Groen, ingestemd met een 
bouwpauze. de bedoeling hiervan was om op relatief korte termijn een voorlopige bouwcode 
op te stellen. Op die manier willen we voorkomen dat buitensporige projecten zomaar kunnen 
passeren. Een duidelijke visie en streefbeeld moet een garantie bieden op voldoende blijvende 
open ruimte, groene ruimte en kwaliteitsvol wonen in onze gemeente. Tevens moet een 
duidelijke richtlijn voor ontlasting zorgen van de dienst ruimte van de gemeente. Groen is blij 
met deze bouwpauze maar is er zich tevens van bewust dat die niet te lang mag blijven duren. 
Het zou de burgers een vals gerust gevoel kunnen geven, terwijl promotoren ondertussen 
uiteraard niet stilzitten.

Informeel konden wij reeds vernemen hoe een mogelijke timing voor de opstelling van de 
bouwcode, met alle facetten, voorzien wordt. Met dit agendapunt willen we bevestiging 
krijgen van de exacte timing van alle voorziene stappen, inspraakmomenten incluis. 
Uiteindelijk willen we vernemen wanneer de voorlopige bouwcode aan de gemeenteraad ter 
goedkeuring zal aangeboden worden.

Antwoord
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat dit punt al vaak ter sprake is gekomen en dat er nooit een 
exacte datum werd bepaald waarop het dossier zou worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Bijkomend kan er gemeld worden dat er een gedetailleerd ontwerpend onderzoek zal worden 
uitgevoerd over de site klooster, pastorij, parochiezaal. Dat wordt begin juli gegund met de bedoeling 
om het te laten lopen van augustus tot en met oktober. Daarnaast wordt er volop een visietekst 
klaargestoomd voor de Gecoro van 12 juni. Nadien wordt deze tekst voorgesteld aan de bevolking 
tijdens een infovergadering op 27 juni.

Wim Kelber vraagt waarom het ontwerpend onderzoek niet kan worden uitgevoerd door de 
promotoren. Voor de Stationsstraat heeft het studiebureau Vectris in opdracht van de aannemer een 
deel van het voorbereidend werk uitgevoerd. Indien aan de promotoren gevraagd wordt om het 
huiswerk zelf te maken en deze informatie aan te leveren, betekent dat een aanzienlijke financiële 
besparing. Nu zal de gemeente zelf een studie bekostigen ten behoeve van promotoren.
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Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat het bestuur niet op de hoogte is van het onderzoek dat in de 
Stationsstraat werd uitgevoerd. Wanneer een onderzoek in handen van promotoren wordt gegeven, 
creëert dat een ander effect. Het is beter om dit op een onafhankelijke wijze te laten plaatsvinden.

Wim Kelber is van oordeel dat de gemeente geen huiswerk moet maken en betalen om promotoren 
appartementen te laten bouwen. Het voorbereidend werk moet gebeuren door de aannemers.

Schepen Stefaan Lambrechts argumenteert dat het risico dan bestaat dat het onderzoek in een 
welbepaalde richting wordt uitgevoerd.

Wim Kelber antwoordt dat het ook mogelijk is om de promotoren te laten kiezen uit een lijst van 
onafhankelijke bureaus om de voorstudie uit te voeren en hen op te leggen dit zelf te betalen. Nu zal 
de gemeente betalen om twee megaprojecten te laten uitvoeren.

Schepen Eddy Verstappen weerlegt dat. Het betekent eveneens een versterking voor de afdeling 
Ruimte, zodat ze een stevige leidraad hebben waarop ze zich in de toekomst kunnen baseren. Die 
ontbreekt vandaag. Wat de Stationsstraat betreft, zijn er op dit ogenblik al veel bezwaren 
binnengekomen. Het voorbereidend studiewerk is dus voor niets geweest.  Het is beter om dit op 
onafhankelijke wijze uit te voeren, wat inderdaad wat geld zal kosten.

Wim Kelber blijft erbij dat alle data die tijdens een vooronderzoek al bijeengesprokkeld worden perfect 
kunnen worden aangeleverd en dus winst betekenen.

Schepen Stefaan Lambrechts geeft mee dat het om een belangrijk dossier gaat, dat objectief moet 
worden benaderd.

Burgemeester Walter Horemans is ervan overtuigd dat de studie in kwestie een stap in de goede 
richting betekent. Een gedragen visienota zal ook aan promotoren een duidelijke kapstok bieden.

Koen Kerremans informeert naar de timing.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er een aantal data vaststaan, zoals eerder vermeld, 
namelijk de Gecoro op 12 juni en de infoavond voor de bevolking op 27 juni.

Koen Kerremans wil weten wanneer het dossier aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Burgemeester Walter Horemans zegt dat dit nog niet bekend is.

17 Mondelinge vraag van raadslid Koen Kerremans: vernieuwde oproep naar 
hondenweide, of alternatieve plekken voor honden
BEHANDELD

Indiener(s):
Koen Kerremans,                      Groen                      Gemeenteraad/Groen                   

Toelichting:
Je hond op een mooie dag vrij laten rondelopen in een park of natuurgebied kan leuk lijken, 
het is een ramp voor de natuur. Zeker in mei, dé broedmaand bij uitstek, zorgen loslopende 
honden voor een ravage. Patrijzen, fazanten en kievitten broeden op de grond en verlaten het 
nest bij de minste verstoring. Maar ook ander kleinwild heeft er onder te lijden. Reeën 
verlaten hun jong bijvoorbeeld, eens er een hond gepasseerd is. 
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we moeten er van uitgaan dat de hondenpopulatie de laatste tien jaar is verdubbeld. En elk 
baasje heeft het beste voor met zijn of haar hond. Ze begrijpen echter niet altijd hoe schadelijk 
loslopende honden kunnen zijn in de natuur. En toch wil iedereen de hond wel eens een vrije 
loop gunnen. 

Groen denkt dat het noodzakelijk is om een antwoord te bieden aan dit probleem. Maar de 
meningen zijn verdeeld. Sommige deskundigen zijn pro, anderen zijn contra. In Heist Op Den 
Berg zijn er ondertussen al 7 weiden voor honden.

sinds de opening van enkele trage wegen aan de Netekant is het wildbestand er drastisch 
afgenomen. We moeten deze evolutie een halt toeroepen. Daarom wil Groen het bestuur 
aanmoedigen om de nodige stappen te ondernemen, liefst in samenspraak met 
vertegenwoordigers vanuit landbouw, natuur en hondescholen.

We vragen de visie van het bestuur en de organisatie van een overleg op korte termijn. Dit 
kan eventueel door middel van een open milieuraad

Antwoord
Schepen Ingeborg Van Hoof geeft mee dat dit onderwerp twee weken geleden werd besproken naar 
aanleiding van de vraag van een burger. Er werd eerst gedacht aan Balderdorp, maar de 
mogelijkheden daar zijn te beperkt, omdat er nog veel gebouwd zal worden. Het terrein in Nijlen dat 
hiervoor bestemd is, is 1.000 m² groot, wat betekent dat Berlaar dus ook op zoek moet gaan naar een 
grotere ruimte. Er zal een oproep gelanceerd worden naar privé-eigenaars die geïnteresseerd zouden 
kunnen zijn om een stuk grond ter beschikking te stellen. Er zal ook overlegd worden met de 
landbouwers en de natuurverenigingen. Er zal nu ook al een bordje geplaatst worden aan elke trage 
weg dat honden aan de leiband moeten worden gehouden. Het is belangrijk om de bevolking goed te 
informeren. Dat is de eerste stap.

Koen Kerremans vraagt of er al een datum is geprikt voor het overleg.

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat dit waarschijnlijk wordt geagendeerd op de milieuraad van 
juni.

Koen Kerremans suggereert om ook de hondenscholen hierbij te betrekken.

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat dat inderdaad de bedoeling is.

18 Mondelinge vraag van raadslid Koen Kerremans: plaatsen "SAVE"-borden in 
Berlaar
GOEDGEKEURD

Stemming op het initiatiefrecht
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Indiener(s):
Koen Kerremans,                      Groen                      Gemeenteraad/Groen                   

Toelichting:
OVK (ouders van verongeluukte kinderen) kan op vraag van de ouders van een overlden kind 
in het verkeer, een SAVE-bord plaatsen op de plaats van het ongeval. Op het bord worden de 
voornaam en de leeftijd van het kind vermeld. een SAVE-bord is in de eerste plaats een teken 
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van solidariteit met de nabestaanden van het verkeersslachtoffer. Daarnaast heeft het SAVE-
bord ook een sensibiliserend doel: het spoort weggebruikers aan zich veilig te gedragen in het 
verkeer. omdat we de vraag kregen willen we, via dit agnedapunt, te weten komen of er in 
deze raad een draagvlak is om over te gaan tot het laten plaatsen van dergelijke borden in 
Berlaar. we leggen dit punt ter stemming voor. Bij gewone meerderheid kan er dan een 
signaal gegeven worden aan betrokken ouders in Berlaar. In ieder geval moeten zij altijd de 
nog de vraag stellen aan OVK.

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans heeft er geen problemen mee indien ouders dit willen aanvragen.

Dit punt wordt eenparig goedgekeurd.

19 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: Toestand 
onroerend erfgoed te Gestel
BEHANDELD

Indiener(s):
Swa De Bakker,                      SamBa                      Gemeenteraad/SamBa                   ; Wim 
Kelber,                      SamBa                      Gemeenteraad/SamBa                   

Toelichting:
1.       Kapel Onze-Lieve-Vrouw Troost der Bedrukten

 

De kapel opgericht in 1859 staat sinds 2009 op de inventaris van onroerend erfgoed 
Vlaanderen.

De gemeente Berlaar liet tientallen jaren geleden de kapel grondig renoveren.

Sindsdien is er geen onderhoud meer aan gebeurd.

Ik wil U vragen de binnenzijde opnieuw van een nieuwe laag witte verf te voorzien en er een 
timer in te plaatsen zodat de de spotverlichting aan de binnenzijde links bovenaan niet meer 
24u/24 schijnt.

De kapel gelegen aan de dreef in de Rameyenstraat is een halte/rustplaats voor fietsers of 
wandelaars en verdient het nodige onderhoud. Men zou er een bordje kunnen plaatsen met 
de nodige info (oprichtingsjaar, foto uit vroegere tijden,…)

Kunnen  de nodige werkbonnen worden opgemaakt ?

 

2.       Standbeeld Boerenkrijg aan de Sint-Lambertuskerk te Gestel
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De Boerenkrijg van oktober 1798, de opstand van de Vlaamse en Brabantse boerenbevolking 
tegen de Franse bezetter, heeft op vele plaatsen in Vlaanderen een herinneringsmonument 
gekregen, ook te Gestel.

Walter Luyten liet als schepen in het herdenkingsjaar van de Boerenkrijg dit standbeeld met 
bol in zijn oude glorie herstellen. Vandaag de dag is de bol  met gouden sterren al veel 
blauwe verf verloren en mag men hier ook een pot witte verf voor bestellen.

Kan men aub hier het nodige voor doen ?

Antwoord
Schepen Jan Hendrickx is op prospectie geweest en heeft de kapel geïnspecteerd. Het probleem 
situeert zich vooral achteraan, omdat die kant veel vocht absorbeert. Dat moet eerst worden 
behandeld vooraleer er geschilderd kan worden. Hij bekijkt ook of het mogelijk is om een timer op de 
spot te plaatsen. Blijkbaar wordt de kapel ook onderhouden, want er stonden verse bloemen toen hij 
langsging.

 

Burgemeester Walter Horemans geeft mee dat er een sleutel aanwezig is in Gestel. Indertijd heeft de 
gemeente gekozen om het beheer door Renotec te laten uitvoeren, wat ook wel wat geld heeft 
gekost, maar eigenlijk is dat niet echt vakkundig gebeurd. Het Boerenkrijgmonument en de kapel zijn 
ter sprake gekomen tijdens de opmaak van het landschapsbeheersplan en zullen opnieuw op de 
agenda van Kempens Landschap worden geplaatst om te bekijken welke subsidiëring mogelijk is.

20 Mondelinge vraag van raadslid Wim Kelber: Gemeentelijke ondersteuning 
residentiele ouderzorg te Berlaar
BEHANDELD

Indiener(s):
Wim Kelber,                      SamBa                      Gemeenteraad/SamBa                   

Toelichting:
Op vrijdagnamiddag  4/5/2018 was er de mooie plechtige opening van het vernieuwde WZC 
Sint-

Augustinus in de Legrellestraat, 39. Het was goed om “het Lied van Berlaar” nog eens te 
horen en 

mee te zingen.

We zijn de vzw dankbaar voor haar inspanningen voor de ouderen onder ons gedurende de 
laastste 

120 jaar.

Iedereen weet dat een gemeente die zelf een O.C.M.W.-woonzorgcentrum uitbaat hiervoor 
ieder 

jaar moet bijdragen.



41/49

De nieuwbouw en verbouwingen vereisten vele middelen. Naast de VIPA - subsidies blijft er 
nog een 

groot bedrag dat de vzw zelf moet voorzien. De gemeente Berlaar deed haar “haar duit in 
het zakje” 

door een Belfius cheque van 200.000 euro te overhandingen op de plechtige opening. 
Graag had ik 

van de schepen van senioren vernomen hoeveel het totale kostenplaatje bedroeg van de 
nieuwbouw 

en de verbouwing ? 

Hoeveel kwam de vzw tekort om het project zelf te financieren ? Voor welk bedrag werd er 
door de 

vzw een lening aangegaan ?

Volgens mij een terechte vraag aangezien dat de vzw in de jaarrekening 2014 voor een een 
bedrag

van 5.470.033 euro geldbeleggingen had (neergelegd bij de balanscentrale van de NBB op 

19/1/2016). Was de verantwoordelijke schepen op de hoogte van de geldbeleggingen ?

Gelet op de gemeentelijke subsidie had ik graag een afschrift van de recentste goedgekeurde 

jaarrekening van de Congregatie  van de Zusters van Overijse- Mechelen v.z.w. ontvangen, 
 die 

wellicht nog moet neergelegd worden bij de balanscentrale van de NBB 
(ondernemingsnummer BE 

0407 585. 585). 

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er geen juridische band bestaat tussen de vereniging 
en de vzw.

Wim Kelber argumenteert dat de missie van de vzw de vereniging duidelijk vermeldt.

Burgemeester Walter Horemans licht toe dat het bisdom de vzw van de zusters intussen heeft 
opgeslorpt. In het verleden heeft RVT Sint-Augustinus regelmatig een beroep kunnen doen op de 
zusters, maar dat betekent niet dat zij de verbouwing helemaal zouden financieren. De verbouwing en 
de nieuwbouw waren oorspronkelijk geraamd op 8,9 miljoen euro, maar door het verhaal van het 
Dolhuis dat ertussen is gekomen, moesten er veel extra plannen getekend worden en moest het 
gebouw voldoen aan bijkomende normen, wat uiteindelijk geleid heeft tot een kostprijs van 15 miljoen 
euro. De lening die door de vzw is opgenomen bij KBC bedraagt 10,5 miljoen euro; daarnaast is er 
een onderhandse lening opgenomen bij de congregatie van de zusters voor 500.000 euro. De 
geldbeleggingen van 5,4 miljoen euro komen niet uit de jaarrekening van 2014, maar wel degelijk uit 
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de jaarrekening van de vzw congregatie van de zusters van Overijse-Mechelen. Er is geen juridische 
band; de zaken kunnen niet gemengd bekeken worden.

Wim Kelber heeft de laatste jaarrekening van Sint-Augustinus bekeken en leest daarin dat er 
geldbeleggingen zijn voor meer dan 3 miljoen euro.

Burgemeester Walter Horemans verklaart dat er de laatste jaren gespaard werd om een stuk van de 
onkosten te kunnen betalen.

Wim Kelber geeft aan dat de vorige jaarrekening slechts geldbeleggingen vermeldt ter waarde van 
529.000 euro. Er is dus ongeveer 2,5 miljoen euro bijgekomen.

Burgemeester Walter Horemans zegt dat de nieuwe jaarrekening zal worden voorgelegd. Alle 
rekeningen zijn nu nog niet betaald. Er is weinig overschot; de dagprijs is zelfs gestegen. Dat gebeurt 
niet zomaar. Er wordt heel weinig winst gemaakt. De beleggingen die in het verleden zijn gebeurd, 
zijn enkel mogelijk geweest omdat er weinig ondernomen is op het vlak van bouw en renovatie. Men 
heeft gewacht tot er een nieuw dossier kon worden ingediend.

Wim Kelber verklaart dat dat typisch is voor VIPA-dossiers. Dat gaat om projecten voor de volgende 
25 jaar. De gemeente besteedt veel geld aan welzijn, maar mag toch even kijken naar de draagkracht 
van bepaalde vzw’s.  Van de totale kostprijs van 15 miljoen euro moet de VIPA-bijdrage van 60% nog 
afgetrokken worden. Dat betekent dat er zelf nog 6 miljoen euro te financieren was. Die waren 
eigenlijk perfect te betalen via de geldbeleggingen.

Burgemeester Walter Horemans herhaalt dat de geldbeleggingen toebehoorden aan een andere vzw. 
In Sint-Augustinus zelf is er weinig overschot. De zusters van Berlaar hebben nog geen erkenning en 
hebben geprefinancierd. Ook hen zal de gemeente op een of andere manier helpen.

Schepen Stefaan Lambrechts voegt toe dat het convenant vermeldt dat er prioriteit moet worden 
gegeven aan mensen die via het OCMW worden doorverwezen, rekening houdend met de zorggraad. 
Dat kadert in het seniorenbeleid, wat in Berlaar in nauwe samenwerking met het OCMW gebeurt en 
dat inzet op meerdere speerpunten. Naast een aanbod voor actieve senioren, omvat dat ook 
mantelzorg en mensen zo lang mogelijk proberen thuis te houden. Het is eveneens de bedoeling om 
een inspanning te doen in het kader van het dienstencentrum dat zal worden uitgebouwd door de 
zusters. Hiervoor is 200.000 euro voorzien.

21 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: Onze laatste 
getuige(n) Nooit meer oorlog
BEHANDELD

Indiener(s):
Swa De Bakker,                      SamBa                      Gemeenteraad/SamBa                   ; Wim 
Kelber,                      SamBa                      Gemeenteraad/SamBa                   

Toelichting:
Deze maand herdachten we dat er op 8/5/1945 een einde kwam aan de W.O. II

Vandaag hebben we met Bernard Huysmans (94,5 jaar) uit de Smidstraat een laatste 
getuige. Hij is erkend als werkweigeraar en organiseerde verzet tegen de Duitse bezetter, 
vele jaren leefde hij ondergedoken. Ooit kon hij ontsnappen tijdens de winter uit een loods 
 te Kontich Kazerne (treinstation) nadat de Gestapo hem van de trein had gehaald die hem 
daar tijdelijk hadden in opgesloten alvorens te worden getransporteerd.
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Hij was als eerste ter plaatse bij de enige neergestorte bommenwerper aan de Bosstraat. 
Bernard is een zeer goede verteller. Vraag hem maar eens hoe hij paspoorten vervalste met 
hard gekookte eieren.

Ik zou samen met paracommando Nick De Cuyper een video laten opnemen door een 
professioneel videobedrijf bijvoorbeeld Stereorama uit Lier of door Peter Boeckx van 
productiehuis “Cut the crap” uit de Doelstraat. Iets dat blijft ook als Bernard niet meer onder 
ons is.

Nick De Cuyper heeft heel veel research gedaan over de oorlog te Berlaar en heeft via 
internationale legercontacten met Amerikanen en andere geallieerden heel veel 
opzoekingswerk verricht.

De video kan gebruikt worden in onze scholen in de geschiedenisles. Bernard en Nick kunnen 
makkelijk een voordracht houden voor de laatstejaars in de scholen.

We moeten het verhaal blijven vertellen aan onze kinderen en de volgende generaties.

 

www.cut-the-crap.eu

Peter Boeckx (Doelstraat,Berlaar) produceert voor tv programma’s, documentaires en 
reportages voor de nationale zenders (o.a. The sky is the limit, Bende Haemers, …). Hij is 
volgens mij de geknipt man voor deze opdracht. E-mail: info@cut-the-crap.eu

Dit project kan in 2018 gerealiseerd worden door de gemeente Berlaar zelf of door een 
projectsubsidie aan de lokale afdeling N.S.B. Berlaar.

Antwoord
Schepen Ingeborg Van Hoof licht toe dat er in het najaar een project rond 100 jaar oorlog op het 
parkkerkhof is gepland. Er werd in verband met een beeldreportage reeds contact opgenomen met 
het gesuggereerde productiehuis, maar dat bleek vrij prijzig te zijn. Kempens Karakter is eveneens 
bezig met projecten rond de oorlog en heeft de vraag gesteld of de gemeente ook plannen in die 
richting had. Kempens Karakter kan een camera ter beschikking stellen. Voor het schrijven van een 
scenario zou het centrum voor avondonderwijs ingeschakeld kunnen worden, aangezien zij een cursus 
scenarioschrijven aanbieden. Dat zou perfect kaderen in het eindwerk dat van studenten wordt 
verwacht.

Rudy Nuyens waarschuwt om niet te vervallen in amateurisme.

22 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: Organisatie 
zitdag invullen belastingsbrieven
BEHANDELD

Indiener(s):
Swa De Bakker,                      SamBa                      Gemeenteraad/SamBa                   ; Wim 
Kelber,                      SamBa                      Gemeenteraad/SamBa                   

http://www.cut-the-crap.eu/
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Toelichting:
In het verleden vroegen we dat de gemeente Berlaar een zitdag van de dienst belastingen 
zou

organiseren voor hulp bij het  invullen van de belastingsbrieven.

Ondanks dat er  vrijwilligers zijn die de burger willen helpen met de jaarlijkse opdracht, 

denk ik dat het beter is daarnaast ook een zitdag van de belastingsadministratie zelf  te 
organiseren 

in het O.C.M.W. gebouw of in het gemeentehuis zelf.

Door de diensten van FOD Financiën ter plaatse te vragen heeft ieder ook de vrije keuze

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat deze zaak reeds eerder werd besproken. FOD 
Financiën wil deze dienstverlening niet meer aanbieden in kleine gemeenten. Vanuit Berlaar is er 
blijkbaar te weinig interesse voor dergelijk initiatief. Er is ook veel veranderd de laatste jaren. Vele 
mensen krijgen geen belastingbrief meer.

Wim Kelber geeft aan dat er toch veel gegadigden zijn in het cultureel centrum in Heist-op-den-Berg.

Burgemeester Walter Horemans besluit dat er in Berlaar reclame kan worden gemaakt voor de 
zitdagen in Heist-op-den-Berg of in Lier.

23 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: 
ZIEKTEVERZUIM BIJ DE LOKALE POLITIE EN WIJKWERKING
BEHANDELD

Indiener(s):
Swa De Bakker,                      SamBa                      Gemeenteraad/SamBa                   ; Wim 
Kelber,                      SamBa                      Gemeenteraad/SamBa                   

Toelichting:
Vraag aan de burgemeester.

Graag had ik vernomen hoeveel het absenteïsme bij de Lokale Politie Berlaar-Nijlen bedraagt 
? 

Afwezigheid in dagen en procentueel ? Hoeveel politiemensen zijn in ziekteverlof ?

Hoe is het gesteld in andere politiezones ? Doen we beter of slechter ? Welke trend kan men 

waarnemen ? Is er spraken van burnout ? Speelt het personeelsbeleid hier een rol ?

Hoe plaatsen staan er open in de huidige kader ? Is er beterschap in zicht ?

Nabijheidspolitie is belangrijk via de wijkwerking.  Toch heeft de wijk Heikant sinds geruime 
tijd geen 
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“vaste” wijkagent meer. Wanneer kan men iemand aanstellen voor deze functie ?

Hoe lost men dit tijdelijk op ? Zijn de bewoners van de wijk Heikant over geïnformeerd en 
hoe en 

wanneer ?

Kortom vele vragen om tot een betere politiezorg te komen in onze zone.

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat er veel ziekteverzuim bij de politie is, maar dat is een 
probleem dat niet ten gronde op de gemeenteraad besproken moet worden, maar wel op de 
politieraad. Elke statutaire medewerker krijgt 30 dagen ziektecontingent per 12 maanden 
dienstanciënniteit. Een aantal medewerkers putten dat contingent uit. In 2011 ging het om 1567 
ziektedagen, in 2012 om 1800, in 2013 om 1000, in 2014 om 2032, in 2017 om 1613 en in 2018 tot 
nu toe om 1117. In de praktijk gaat het dus om heel veel mensen die wegvallen op de werkvloer. 
Daar komt nog bij dat de instroom van nieuwe agenten heel moeilijk verloopt. Er zijn te weinig 
kandidaten en bovendien is het niet zeker of de medewerkers die nu bijvoorbeeld cursus volgen om 
commissaris te worden terug zullen komen naar de zone Berlaar-Nijlen. De zone kampt constant met 
een tekort van 5 tot 10 medewerkers in het midden- en het basiskader. Het is goed dat er 
samengewerkt wordt met andere regio’s om rond te geraken. Wat de wijkwerker van Heikant betreft, 
werd er beloofd dat er op heel korte termijn een oplossing komt. Er moet echter vastgesteld worden 
dat het absenteïsme bij de politie, bijvoorbeeld in vergelijking met de gemeente, abnormaal groot is.

 

Ronny Van Thienen wil weten of er al een profiel werd opgemaakt van de achterliggende redenen van 
deze problematiek.

Burgemeester Walter Horemans zegt dat dezelfde problematiek zich ook op andere plaatsen voordoet. 
Nationaal werd er een draaiboek uitgewerkt om het absenteïsmebeleid te bestuderen en om 
oplossingen aan te reiken.

Ronny Van Thienen haalt aan dat het belangrijk is om de oorzaak te achterhalen vooraleer het 
probleem kan worden aangepakt. Dit is geen nieuw gegeven binnen de zone Berlaar-Nijlen. Dat had al 
eerder aangepakt kunnen worden. De burger staat in de kou.

Burgemeester Walter Horemans repliceert dat dat niet vaak het geval is, maar soms is het inderdaad 
krap, vooral tijdens de vakantieperiodes. Gelukkig wordt er samengewerkt met andere zones, 
waardoor alles wel gerund geraakt. Een gedegen onderzoek naar ziekteverzuim, arbeidsongevallen en 
pensionitis is zeker nodig, waarna acties kunnen worden opgezet.

24 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: UITGAVEN 
VOOR RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN
BEHANDELD

Indiener(s):
Swa De Bakker,                      SamBa                      Gemeenteraad/SamBa                   ; Wim 
Kelber,                      SamBa                      Gemeenteraad/SamBa                   



46/49

Toelichting:
Graag had ik vernomen hoeveel euro er in 2018 voorzien is voor “receptie en 
representatiekosten “.

Hoeveel is dit in euro en procentueel  meer als men alle receptie en representatiekosten van 
2017 

optelt ?

Antwoord
Schepen Stefaan Lambrechts geeft aan dat hij op deze vraag zal terugkomen, omdat er gezien het 
lange weekend onvoldoende tijd is geweest om het antwoord voor te bereiden. De gevraagde cijfers, 
namelijk die van 2017, 2018 en het procentuele verschil ertussen, zijn ook te kort door de bocht om 
een duidelijk beeld te schetsen. Tussen budget 2017 en 2018 werd er namelijk een wijziging in 
werkwijze doorgevoerd in die zin dat er een aantal posten die met representatie- en receptiekosten te 
maken hebben gebundeld zijn geraakt bij de dienst Logistiek. Een rechtlijnige vergelijking zou dus 
verkeerde conclusies kunnen opleveren. Er moet meer info verstrekt worden om de cijfers duidelijk te 
kaderen.

25 Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Gemeentelijke noodwoning(en) voor door rampspoed getroffen 
burgers
BEHANDELD

Indiener(s):
Rudy Nuyens,                      sp.a                      Gemeenteraad/sp.a                   ; Ronald Van 
Thienen,                      sp.a                      Gemeenteraad/sp.a                   ; Lies Ceulemans,                      
sp.a                      Gemeenteraad/sp.a                   

Toelichting:
Op de laatste OCMW-raad werd de oppositie verweten van niet creatief mee te denken over 
wat er moet/kan gebeuren met het resterend potje geld van het OCMW. 

Sp.a Berlaar heeft alvast extra haar best gedaan om mee te denken.

Regelmatig worden Berlaarse burgers getroffen door een calamiteit waardoor hun woning al 
dan niet tijdelijk onbewoonbaar wordt. Wij stellen voor om het OCMW spaarpotje te 
gebruiken om één of twee woningen hiervoor aan te kopen. Woningen die niet gebruikt 
worden indien niet nodig, maar wel onderhouden worden. Misschien een goed idee om enkele 
woongelegenheden te voorzien in nieuwe bouwprojecten? Ook bestaande gebouwen zijn nog 
voor handen. 

 

Het probleem is dat, nu we aangemoedigd werden, nòg verder gedacht hebben en graag 
bijkomende vragen willen stellen over dit onderwerp.

 

 Onze gemeente bleef echt niet gespaard op het gebied van tegenspoed. Van zowel 
brand, storm als instortingen kregen we ons deel. Maar werden/worden alle dossiers 
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gelijkwaardig behandeld? Na de instorting in de Misstraat (april 2010) werd het 
OCMW door de burgemeester aangemaand om een aanzienlijk bedrag ‘voor te 
schieten’. Een edelmoedig gebaar toen, maar gebeurde dat ook voor de andere bouw-
’failure’-ongelukken? Hoe worden de mensen van de Kapellebaan en die van de 
Pastoor Haemelstraat verder geholpen?

 We hebben nog verder ‘meegedacht’ en we vragen ons af of dat geld dat destijds werd 
voorgeschoten al terugbetaald werd door de verzekeringen? Zo niet, hopen wij dat dit 
niet gerangschikt werd als niet meer invorderbaar? 

 Geld voorschieten is toch geen investering ! Zou het daarom geen hoog tijd zijn om 
(gerechtelijke?) stappen te nemen tegen deze verzekering die duidelijk wel aan het 
beleggen zijn met het geld van de burger?

Antwoord
Schepen Nadine Boekaerts antwoordt dat er al langer werd geopperd om een deel van het OCMW-
geld te gebruiken voor de aankoop van een woning die als noodopvang kan dienen. Het zou echter 
interessanter zijn om concrete voorstellen te krijgen van woongelegenheden die in Berlaar op de 
markt staan.  En die uiteraard geschikt en betaalbaar zijn voor het doel van de aankoop. Het voorstel 
om in één van de  toekomstige nieuwbouwprojecten te shoppen is veel te voorbarig.  Wanneer zal er 
immers een nieuwbouw gerealiseerd worden?  Of alle gevallen tot nu gelijkwaardig behandeld zijn, is 
een moeilijke vraag. Elk geval, elke nood is anders. Als de vraag komt, wordt er onmiddellijk tijd vrij 
gemaakt om mee naar directe oplossingen te zoeken. Reeds op de eerste dag van het laatst getroffen 
gezin heeft de gemeente voor twee nachten onderkomen gezorgd. De rekening hiervan wordt betaald 
door de gemeente en is achteraf vorderbaar via de verzekering. De burgemeester heeft de 
getroffenen ook direct het voorstel gedaan om de pastorij van Gestel te gebruiken, zonder huur te 
moeten betalen.  Deze huur kan eveneens nadien bij de verzekering gevorderd worden. Er werden 
ook een drietal andere huizen voorgesteld, waarvan één zelfs gratis werd aangeboden. Maar de grote 
hond van het gezin vormde een probleem. Zij kozen zelf om te verblijven in het tweede deel van hun 
woning in combinatie met een caravan.  Ze willen bij de werf zijn. Men wordt er ook altijd van op de 
hoogte gebracht dat het OCMW geld kan voorschieten, mits een kort voorafgaand onderzoek. Wat het 
dossier Misstraat betreft, werd het destijds voorgeschoten geld nog niet terugbetaald.  Hierop is wel 
beslag gelegd. In de laatste OCMW-raad werd er gevraagd om na te gaan welke juridische stappen er 
bestaan om als schuldeiser vaart achter de procedure te kunnen zetten.

Burgemeester Walter Horemans vult aan dat dit dossier heel lang heeft vastgezeten. Er is nochtans 
een degelijk advocatenbureau aangesteld, die de betrokkenen verdedigt, maar er waren vier 
mogelijke verantwoordelijken, vier experts, vier advocaten, … Op een gegeven ogenblik zaten er 24 
personen rond de onderhandelingstafel. Op het moment dat het einde in zicht was, is bovendien de 
architect overleden, waardoor zijn nabestaanden verantwoordelijk werden. Dat maakt het dossier 
enorm complex, maar het advocatenkantoor heeft onlangs laten weten dat er licht is aan het einde 
van de tunnel. Er zijn verzekeringen die soepeler zijn en al voorschotten uitbetalen om dan achteraf 
alles te verrekenen, maar dat is hier niet het geval. Het is nog steeds niet duidelijk welke partij wat zal 
betalen: de veiligheidspersoon, de uitgraver, de architect, de bouwheer, … Niet alle experts zitten op 
dezelfde golflengte.

Pegie Pauwels vraagt of de betrokken slachtoffers van het laatste schadegeval op de hoogte zijn van 
het feit dat gemeente en OCMW ondersteuning kunnen bieden.

Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat, maar daar wordt voorlopig geen gebruik van gemaakt.

Ronny Van Thienen informeert naar de ruimte bij Ceulemans die leeg staat en die mits aanpassing 
misschien als noodwoning zou kunnen dienen. Of naar Schoolstraat 26.
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Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het gemeentelijk archief is ondergebracht bij 
Ceulemans en dat het huis in de Schoolstraat volledig afgeleefd is.

Leen Janssens oppert de piste van het Rode Kruis.

Schepen Nadine Boekaerts antwoordt dat dat een mogelijkheid is, maar dat het dan om een kort 
verblijf moet gaan.

Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. Er kan steeds een beroep worden gedaan op het Rode 
Kruis voor een periode van twee tot drie dagen. De bovenverdieping wordt dan snel gereorganiseerd. 
Er zijn bedden en douches voorzien, maar slechts voor een beperkte tijd. Een noodwoning zou een 
oplossing kunnen zijn, maar die moet dan ook vrijgehouden worden en niet semi-permanent ingevuld 
worden door bijvoorbeeld een schrijnend dossier via het OCMW. Tot nu toe werd er echter steeds een 
oplossing gevonden. Vaak krijgen slachtoffers onderdak via hun familie, maar indien dat niet mogelijk 
is, wordt er gezamenlijk naar een oplossing gezocht.

Lies Ceulemans vraagt wat de stand van zaken is in het dossier Kapellebaan.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dat in handen van de verzekering is. De mevrouw in 
kwestie kon terecht bij haar ouders. Ze werd door de gemeente goed begeleid in de discussies die er 
waren met de bouwheer, die maatregelen opgelegd heeft gekregen.

26 Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Aula Hemelshoek, proper maar (véél) te klein
BEHANDELD

Indiener(s):
Rudy Nuyens,                      sp.a                      Gemeenteraad/sp.a                   ; Ronald Van 
Thienen,                      sp.a                      Gemeenteraad/sp.a                   ; Lies Ceulemans,                      
sp.a                      Gemeenteraad/sp.a                   

Toelichting:
Terwijl de verhouding burgerlijke begrafenisdiensten tegen christelijke begrafenisdiensten 
steeds onevenwichtiger wordt blijft het gemeentebestuur volhouden dat de aula van de 
begraafplaats groot genoeg is om de overvloed op te vangen. Allemaal niet zo erg voor wie 
niet buiten moet rechtstaan in een snikhete zon of in de vrieskou. En er zijn nog enkele 
weersomstandigheden te noemen die niet echt aangenaam zijn om een half uurtje in recht te 
moeten staan. 

Het lijkt ons dat het gemeentebestuur begrafenissen met grote aanhang wil ontmoedigen en 
om zo alsnog eer te laten bewijzen aan de overledene in het grote huis van god? Terwijl met 
een vrij beperkt kostenplaatje de humanistische aula ruimer en meer comfortabel kan gemaakt 
worden.

Wanneer krijgen we eindelijk de ruime aula dit we verdienen?

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans blijft bij zijn eerdere antwoord. Het was een keuze tijdens de vorige 
legislatuur om een aula te bouwen, echter niet met de doelen waarvoor de aula vandaag gebruikt 
wordt. Hoeveel groter moet de aula dan worden? Voor heel grote begrafenissen is de aula te klein; 
dat wordt door de begrafenisondernemer ook meegedeeld aan de familie. Dat gebeurt echter 
maximaal drie tot vier keer per jaar. De verkeerschaos is dikwijls groter dan de chaos in de aula. 
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Wellicht zal dat prioritair aangepakt worden, bijvoorbeeld door tijdelijk enkelrichting in te voeren op 
ogenblikken dat er een grote drukte wordt verwacht.

Ronny Van Thienen is van oordeel dat het systeem om een laatste groet uit te brengen buiten onder 
het afdak of achteraan in de gang niet meer van deze tijd is. Daarnaast is de aula niet toegankelijk 
voor rolstoelen. De aula werd geschilderd, maar de plaatjes van de elektriciteit werden niet terug 
geplaatst. Dat is niet veilig, wanneer er tientallen mensen in de zaal zitten. Het is perfect mogelijk om 
meer ruimte te creëren; er is een duurzame oplossing nodig.

Pegie Pauwels argumenteert dat  het percentage diensten in de aula stijgt. Het is toch belangrijk om 
in te spelen op tendensen.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er weinig gemeenten zijn met een eigen (grote) aula. 
Zelfs de aula van Lier is kleiner dan die van Berlaar. Ook die van Nijlen is een stuk kleiner.
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