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Gemeenteraad
Administratief  toezicht Zitting van 19 juni 2018

Samenstelling:

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

Afwezig:
mevrouw Lies Ceulemans

Verontschuldigd:
mevrouw Nadine Boekaerts

OPENBARE ZITTING

Organisatie

Interne Strategie

1 2018_GR_00052 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag 
vergadering 15 mei 2018 - goedkeuring
Goedgekeurd

2 2018_GR_00056 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - TMVS - agenda van de 
algemene vergadering van 20 juni 2018 - goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De gemeente is lid van TMVS en dient daarom de agenda van de algemene vergadering van 
20 juni 2018 goed te keuren.

3 2018_GR_00057 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - Zefier - buitengewone 
algemene vergadering van 28 juni 2018 - goedkeuring
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Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De gemeenteraad dient als deelnemer van Zefier kennis te nemen van de agenda voor de 
bijzondere algemene vergadering van 28 juni 2018.

Personeel

4 2018_GR_00050 Organisatie van personeel en loopbaan - aanstelling 
financieel directeur - kennisneming
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Het decreet Lokaal Bestuur werd bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december 
2017 en verscheen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018. Het voorziet in een 
integratie van gemeente en OCMW met behoud van afzonderlijke rechtspersonen. De 
ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien, krijgt in de eerste plaats vorm door een 
eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuren van algemeen directeur en 
financieel directeur die in de plaats treden van de gemeente- en OCMW-secretaris en van de 
financieel beheerders van gemeente en OCMW.

Het decreet voorziet verder dat de gemeenteraad de zittende titularissen kan oproepen om zich 
kandidaat te stellen of er voor kan opteren om de nieuwe functie van financieel directeur open 
te stellen voor andere kandidaten en deze in te vullen bij wijze van aanwerving/bevordering. 
In Berlaar werd besloten om te werken met de oproep van de enige titularis, namelijk de 
financieel beheerder van de gemeente. Zij heeft zich schriftelijk kandidaat gesteld voor de 
functie van financieel directeur, waardoor zij deze functie van rechtswege uitoefent vanaf het 
verstrijken van de oproeptermijn.

De gemeenteraad wordt gevraagd hiervan kennis te nemen.

5 2018_GR_00070 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
Tijdelijke vervanging afdelingshoofd 
Ruimte/Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze - goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de lastvoorwaarden en gunningswijze goed te keuren 
voor de tijdelijke vervanging van het afdelingshoofd Ruimte.

Financiën

Financiële dienst

6 2018_GR_00069 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - Jaarrekening 2017 - vaststelling
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Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De raadsleden worden verzocht de jaarrekening 2017 vast te stellen. Deze bevat de 
beleidsnota, de financiële nota, de samenvatting van de algemene rekeningen, de toelichting 
van de financiële nota, de toelichting van de samenvatting van de algemene rekeningen en de 
bijlagen.

7 2018_GR_00055 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - Financieel rapport 2017 - kennisneming
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Je vindt hierbij het ontwerp van raadsbesluit en een kopie van de documenten financieel  
rapport 2017, zoals het werd opgesteld door de financieel directeur.

8 2018_GR_00066 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - Aanpassing meerjarenplan nav 
budgetwijziging 1 dj 2018 en Budgetwijziging 1 dj. 
2018 - vaststelling
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budgetwijziging 1 dj. 
2018 en de budgetwijziging 1 dj. 2018 worden voorgelegd aan de raadsleden en ook het 
verslag van het managementteam van 5 juni 2018.

De raadsleden wordt gevraagd de aanpassing van het meerjarenplan en de budgetwijziging 1 
dj. 2018 vast te stellen.

9 2018_GR_00064 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - rekening OCMW - dienstjaar 2017 - 
kennisneming
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De jaarrekening van het OCMW dienstjaar 2017 wordt ter kennisname voorgelegd aan de 
raadsleden.

10 2018_GR_00063 Uitvoering van toezicht op externen - Kerkfabriek Sint-
Pieter - Rekening 2017 - advies
Goedgekeurd
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Beknopte samenvatting
Als bijlage vind je een ontwerp van raadsbesluit. De raadsleden worden gevraagd om de 
rekening dienstjaar 2017 van de kerkfabriek Sint-Pieter gunstig te adviseren.

11 2018_GR_00065 Uitvoering van toezicht op externen - Kerkfabriek 
Onbevlekt Hart van Maria - Rekening 2017 - advies
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Als bijlage vind je een ontwerp van raadsbesluit. De raadsleden worden gevraagd om de 
rekening dienstjaar 2017 van de kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria gunstig te adviseren.

12 2018_GR_00067 Uitvoering van toezicht op externen - Kerkfabriek Sint-
Lambertus - Rekening 2017 - advies
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Als bijlage vind je een ontwerp van raadsbesluit. De raadsleden worden gevraagd om de 
rekening dienstjaar 2017 van de kerkfabriek Sint-Lambertus gunstig te adviseren.

13 2018_GR_00068 Uitvoering van toezicht op externen - Kerkfabriek Sint-
Rumoldus - Rekening 2017 - advies
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Als bijlage vindt u een ontwerp van raadsbesluit. De raadsleden worden gevraagd om de 
rekening dienstjaar 2017 van de kerkfabriek Sint-Rumoldus gunstig te adviseren.

Mens

Onderwijs

14 2018_GR_00058 Organisatie van onderwijs en vorming - 
schoolreglement en infobrochure - goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Het schoolreglement en de infobrochure werden herwerkt. Deze moeten door de inrichtende 
macht zijnde de gemeenteraad goedgekeurd worden.

BKO

15 2018_GR_00059 Opmaak van reglementen - gewijzigd huishoudelijk 
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reglement en schriftelijke overeenkomst  - goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De vernieuwde privacywetging en de evaluatie van de schorsingsprocedure brengen 
wijzigingen in de schriftelijke overeenkomst en het huishoudelijk reglement met zich mee. 

Vrije tijd

16 2018_GR_00053 Opmaak van reglementen - Subsidiereglementen 
jeugdwerk - wijzigingen - goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Volgende wijzigingen aan de subsidiereglementen jeugdwerk worden voorgesteld:

1. Schrappen van het bedrag.  1 jeugdvereniging werd erkend als sportvereniging.  Zij hebben 
niet langer recht heeft op jeugdsubsidies.  Daarom werd in het budget van 2018 een aangepast 
bedrag (15 505 euro) voorzien.  Voorgesteld wordt om het voorziene bedrag niet langer in het 
reglement op te nemen.  Het bedrag wordt immers telkens voorzien in het budget dat door de 
gemeenteraad wordt goedgekeurd.

2. In de gemeenteraad van 19 december 2017 werd het erkenningsreglement 
jeugdverenigingen goedgekeurd.  1 van de vereisten om jeugdsubsidie te krijgen is erkend 
zijn.  Dit stond tot op heden nog niet in de subsidiereglementen.

3. verder werd ook aangevuld dat de jeugdsubsidie niet kan gecombineerd worden met een 
nominatieve subsidie.

17 2018_GR_00054 Opmaak van reglementen - Gewijzigd 
subsidiereglement voor socio-culturele en 
seniorenverenigingen - goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Aangezien onze gemeente niet beschikt over een eigen infrastructuur stelt het college van 
burgemeester en schepenen voor om de socio-culturele en seniorenverenigingen een 
huursubsidie toe te kennen. 

Voorgesteld wordt om de huursubsidie toe te kennen aan de hand van het aantal dagen dat de 
vereniging in het werkjaar een zaal gehuurd heeft.

Ruimte

Omgeving

18 2018_GR_00051 Opvolging van beleidsplannen en -uitvoering - 
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Overeenkomst betreffende ondersteuning op het vlak 
van milieu, duurzame ontwikkeling en 
omgevingsvergunning - goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De gemeente Berlaar heeft met Igemo een samenwerkinsovereenkomst afgesloten. Hierbij 
worden onze diensten ondersteund met hun kennis rond omgevinsvergunningen, milieu en 
duurzame ontwikkeling. De overeenkomst heeft een duurtijd van 12 maanden. 

19 2018_GR_00060 Vergunningsaanvragen, toelatingen en meldingen - 
Goedkeuring tracé en aanleg  wegenis in 
omgevingsaanvraag OMG / SH / 0024 voor het afbreken 
en het wederopbouwen van een ééngezinswoning in 
gesloten bebouwing, Markt 83 - goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De raadsleden worden verzocht het wegtracé en de aanleg goed te keuren die gepaard gaat 
met het afbreken en het wederopbouwen van een ééngezinswoning in gesloten bebouwing, 
Markt 83. De aanvraag voorziet een ruiling waarbij de gevel van de nieuwe woning 
achteruitgezet wordt ingeplant zodat een strook aan het openbaar domein kan worden 
toegevoegd, terwijl een strook die nu aan het openbaar domein behoort zou worden afgegeven 
om de uitrit van een garage mogelijk te maken. 

De goedkeuring van de omgevingsaanvraag is een bevoegdheid van het schepencollege, doch 
dit kan pas gebeuren wanneer de gemeenteraad in toepassing van artikel 4.2.25 van de Codex 
Ruimtelijke Ordening een beslissing heeft genomen over de wegen.  

20 2018_GR_00061 Vergunningsaanvragen, toelatingen en meldingen - 
Goedkeuring tracé en aanleg  wegenis in 
omgevingsaanvraag OMG / SH / 0019 voor de 
uitvoering van wegeniswerken (heraanleg) en 
rioleringswerken, Heideroosstraat, Kardinaal 
Cardijnplein, Melkouwensteenweg - goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De raadsleden worden verzocht het wegtracé en de aanleg goed te keuren aangaande 
wegeniswerken (heraanleg) en rioleringswerken in de Heideroosstraat, Melkouwensteenweg 
en Kardinaal Cardijnplein.

De goedkeuring van de omgevingsaanvraag is een bevoegdheid van het schepencollege, doch 
dit kan pas gebeuren wanneer de gemeenteraad in toepassing van artikel 4.2.25 van de Codex 
Ruimtelijke Ordening een beslissing heeft genomen over de wegen.  

Openbare werken



7/8

21 2018_GR_00062 Opvolging van beleidsplannen en -uitvoering - Actieplan 
en begroting Igemo 2018 - goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Goedkeuring van het actieplan 2018 en begroting 2018.

Beheer en economie

22 2018_GR_00049 Uitvoering van projecten - Baanwinkels en gemeenten 
op één lijn - goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De engagementsverklaring N10, 'Baanwinkels en gemeenten op één lijn', is uitgeschreven. De 
verschillende gemeenten hebben samen een visie opgesteld om deze actie kracht bij te zetten.

BIJKOMENDE DAGORDE

2018_MV_00058 - Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: FOTOTOESTEL 
VOOR HET GEMEENTELIJK MAGAZIJN/ BESTELBON 201800825
2018_MV_00059 - Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: BERLAAR 
BEREGOED
2018_MV_00060 - Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: ONDERHOUD 
OPENBAAR DOMEIN / PLEINEN
2018_MV_00062 - Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: Weerwerk acties
2018_MV_00063 - Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: Gewikt en 
gewogen, een omgevingsanalyse voor Berlaar (G.R. MEI 2018)
2018_MV_00064 - Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: studeren in de 
bib
2018_MV_00065 - Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: trilfietstest in 
Berlaar
2018_MV_00066 - Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: 
renovatiedossier Vinkenhof
2018_MV_00067 - Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: inrichting 
pendeldienst verkiezingen 14 oktober
2018_MV_00068 - Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: 
Statiegeldalliantie
2018_MV_00069 - Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: aankoopbeleid 
van de gemeente
2018_MV_00070 - Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: Beleid 
snelheidbeperking invalswegen Berlaar
2018_MV_00071 - Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: 
verkeersveiligheid en toegankelijkheid Montystraat
2018_MV_00072 - Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: stemrecht niet-
Belgen, ik stem ook
2018_MV_00073 - Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Charter tegen sociale dumping



8/8

2018_MV_00074 - Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Participeren in intergemeentelijke dierenambulance 
2018_MV_00075 - Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Openbare werken Hertstraat
2018_MV_00076 - Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Openbare werken  Kapellebaan-Liersesteenweg
2018_MV_00077 - Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Vertrouwenspersonen: hoe aangesteld, functieomschrijving?
2018_MV_00078 - Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Zebrapad aan het nieuwe B-Post kantoor
2018_MV_00079 - Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Vuurwerk op de avondmarkt


