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Gemeenteraad
Administratief  toezicht Zitting van 18 september 2018

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Walter Horemans; de heer Swa De Bakker; de heer Silvain Vertommen; de heer Rudy 
Nuyens; de heer Ronald Van Thienen; mevrouw Lies Ceulemans; mevrouw Nadine Boekaerts; 
mevrouw Rita Deckers; mevrouw Ingeborg Van Hoof; de heer Eddy Verstappen; de heer Stefaan 
Lambrechts; mevrouw Suzy Put; de heer Jan Hendrickx; de heer Willy Beullens; mevrouw Maria 
Vervloet; mevrouw Leen Janssens; de heer Koen Kerremans; de heer Dirk Aras; de heer Geert 
Fierens; mevrouw Pegie Pauwels; de heer Wim Kelber; mevrouw Geert Verrelst

Verontschuldigd:
mevrouw Anja Neels, algemeen directeur

OPENBARE ZITTING

Organisatie

Interne Strategie

1 2018_GR_00086 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag 
vergadering 19 juni 2018 - goedkeuring
Goedgekeurd

2 2018_GR_00077 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - kwartaalrapportering - 2e kwartaal 2018 - 
kennisneming
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De tweede kwartaalrapportering van 2018 werd samengesteld. De raadsleden kunnen hiervan 
kennisnemen.

3 2018_GR_00075 Organisatie van agenda en besluitvorming - 
waarnemend algemeen directeur bij gewettigde 
afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur - 
aanstelling
Goedgekeurd
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Beknopte samenvatting
Naar aanleiding van de aanstelling van de algemeen directeur en een aantal 
organogramwijzigingen dient er een nieuw besluit genomen te worden omtrent de 
waarneming van het ambt van algemeen directeur bij gewettigde afwezigheid.

4 2018_GR_00076 Organisatie van agenda en besluitvorming - 
waarnemend financieel directeur bij gewettigde 
afwezigheid of verhindering van de financieel directeur - 
aanstelling
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Om de goede financiële werking van het gemeentebestuur te garanderen is het opportuun om 
over te gaan tot aanstelling van een waarnemend financieel directeur bij gewettigde 
afwezigheid of verhindering van de financieel directeur.

Communicatie en evenementen

5 2018_GR_00071 Organisatie van activiteiten en evenementen - 
aanpassing subsidiereglement op het toekennen van 
subsidies m.b.t. het Avondfeest - afschaffing van de 
winnaarsprijzen - goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Aanpassing van het subsidiereglement Avondfeest, zoals goedgekeurd op 15 mei 2007 (punt 
16): afschaffing van de prijs voor de beste attractie van de deelnemende Berlaarse 
verenigingen.

onderwijs personeel

6 2018_GR_00079 Organisatie van onderwijs en vorming - aanwending 
lestijdenpakket schooljaar 2018-2019 - goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De aanwending van het lestijdenpakket voor schooljaar 2018-2019 dient vastgesteld te 
worden. De raadsleden krijgen een voorstel als bijlage.

7 2018_GR_00080 Opmaak van reglementen - wijziging arbeidsreglement 
voor het personeel van de gemeentelijke basisschool - 
goedkeuring
Goedgekeurd
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Beknopte samenvatting
Het arbeidsreglement van het personeel van de gemeentelijke basisschool dient geüpdatet te 
worden. Er werd een nieuwe versie opgemaakt.

Financiën

Financiële dienst

8 2018_GR_00084 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - Jaarrekening 2017 (aanpassing) - 
vaststelling
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.

9 2018_GR_00085 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - Aanpassing meerjarenplan nav 
budgetwijziging 2 dj 2018 en Budgetwijziging 2 dj. 
2018 - vaststelling
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budgetwijziging 2 dj. 
2018 en de budgetwijziging 2 dj. 2018 worden voorgelegd aan de raadsleden en ook het 
verslag van het managementteam van 4 september 2018.

De raadsleden wordt gevraagd de aanpassing van het meerjarenplan en de budgetwijziging 2 
dj. 2018 vast te stellen.

Mens

Vrije tijd

10 2018_GR_00073 Behandeling van subsidie-aanvragen - 
Subsidiereglement Jeugdwerk - goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Een vereenvoudiging van de subsidiereglementen Jeugdwerk drong zich op.  De bestaande 
reglementen stonden, hoewel ze samen behandeld werden, los van elkaar.  In de nieuwe tekst 
worden herhalingen vermeden.
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Andere wijzigingen zijn ingegeven door de wijziging van het Vlaams decreet jeugdwerk en de 
evolutie van het jeugdwerklandschap. 

Oplijsting aanpassingen:

 het reglement voor verenigingen die steun aan en integratie van kinderen met een 
beperking beogen werd opgenomen in dit reglement

 aanpassing van de verdeling van de subsidie en de verhouding tussen de verschillende 
domeinen

 duidelijkere formulering kampvervoer
 aantal nachten voor een kamp werd 3 i.p.v. 4 omdat kampen soms maar 

3 overnachtingen omvatten
 betoelaging van de weekends werd anders opgevat en werd van de kampsubsidie naar 

de werkingssubsidie overgeheveld
 sociale activiteiten en het uitgeven van een tijdschrift werden geschrapt
 aantal punten per onderwerp werd soms aangepast om zo accenten te verleggen
 duidelijkere definities werden geformuleerd zoals bij uitstappen
 het uitbrengen van een tijdschrift is niet langer betoelaagd
 er werd een onderdeel rond "gevarieerd aanbod" ingevoerd
 bij de huursubsidies mogen alle huurkosten (ook energie/water) in rekening worden 

gebracht, werd de ondergrens voor het aantal kosten geschrapt en werd de 
bovengrens verlaagd naar 500 euro

 bij de vormingssubsidie werd het saldo van 25% dat de monitoren van het speelplein 
kregen geschrapt

 bij de huisvestingstoelage werd duidelijk geformuleerd wanneer er combinatie met de 
investeringssubsidie toegelaten is

Er gingen verschillende vergaderingen met de jeugdraad vooraf aan de opmaak van deze 
tekst.  We startten met de huidige tekst om te bepalen wat de nieuwe prioriteiten volgens de 
jeugdraad zijn.

In de vergadering van 29 augustus gaf de jeugdraad een positief advies over de voorgestelde 
tekst.

Ruimte

Omgeving

11 2018_GR_00087 Beheer van patrimonium en openbaar domein - Verkoop 
gedeelte schoolgebouw Aarschotsebaan 54 2590 Berlaar 
- goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de gemeenteraad de verkoop van een 
gedeelte van het schoolgebouw gelegen op Aarschotsebaan 54 in Berlaar goed te keuren.
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12 2018_GR_00078 Beheer van patrimonium en openbaar domein - Aankoop 
'Berlaarhof' - goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Het college van burgemeester en schepenen vraagt goedkeuring aan de gemeenteraad voor 
aankoop van het 'Berlaarhof', gelegen te Pastorijstraat 9 in Berlaar.

13 2018_GR_00081 Opmaak van reglementen - Goedkeuring lokaal 
toewijzingsreglement inzake verhuring van woningen 
uit de sociale sector - goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Het is de bedoeling een reglement goed te keuren waarbij criteria van lokale binding met de 
gemeente in aanmerking worden genomen om een sociale huurwoning toe te kennen.

15 2018_GR_00083 Vergunningsaanvragen, toelatingen en meldingen - 
Omgevingsaanvraag OMG / SHE / 0037 inzake het 
slopen van panden Schoolstraat 14-26-28, Markt 90, 
van de bijgebouwen van Markt 1, 2, 3 en 91 en van de 
bestaande elektriciteitscabine in de Schoolstraat, de 
nieuwbouw van een administratief centrum en van 13 
appartementen, van een elektriciteitscabine, de 
verbouwing van brandweerkazerne tot 2 appartementen 
en de aanleg van de site met o.a. een boven- en 
ondergrondse parking met een totaalcapaciteit van 99 
parkeerplaatsen - goedkeuring tracé en de aanleg van 
de wegenis en het openbaar domein - goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Het is de bedoeling de tracé en de aanleg van de wegenis en het openbaar domein goed te 
keuren in het kader van de omgevingsvergunning OMG / SHE / 0037 aangaande de afbraak 
van woningen en gebouwen, de nieuwbouw van een administratief centrum en appartementen, 
het verbouwen van de vroegere brandweerkazerne tot 2 appartementen en de aanleg van de 
site met o.a. boven- en ondergrondse parking, Schoolstraat en Markt.

Openbare werken

16 2018_GR_00072 Uitvoering van projecten - Project Hemelshoek; 
Addendum 2 bij de samenwerkingsovereenkomst van 20 
december 2016 van het AQUAFIN-project 23.046 - 
goedkeuring
Goedgekeurd
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Beknopte samenvatting
Op 20 oktober 2015 werd de samenwerkingsovereenkomst  en het eerste addendum tussen 
N.V. Aquafin en gemeente Berlaar voor de aanleg van het fietspad Hemelshoek langsheen het 
rioleringstraject van N.V. Aquafin met projectnummer 23.046, goedgekeurd in de 
gemeenteraad dd. 20 oktober 2015 punt 4 en 5;

In het kader van het project Hemelshoek werd de overeenkomst studieopdracht MLO – 
OP2016 23046 Berlaar – verbindingsriolering Aarschotsebaan – Hemelshoek BB nr 
11507906 dd. 3 april 2015 tussen N.V. Aquafin en Arcadis Belgium nv aangegaan.

N.V. Aquafin wenst een rioleringstraject met projectnummer 23.046 uit te voeren naar 
aanleiding van het fietspad  Hemelshoek; 

De gemeente Berlaar wenst een fietspad aan te leggen langs het traject van het 
rioleringsproject van N.V. Aquafin nv tussen Brandestraat en Aarschotsebaan N10; 

In de eerder, hiervoor vernoemde, opgemaakte samenwerkingsovereenkomst en het 
addendum werden geen bepalingen met betrekking tot Archeologisch onderzoek 
voorafgaande aan het project opgenomen.

Omdat in voorgaande overeenkomsten de opmaak van een archeologische nota en en 
bijhorend archeologisch onderzoek niet werd opgenomen werd een addendum nr 2 
opgemaakt  (bijgevoegd in de bijlagen) dat de nodige afspraken omtrent  de opmaak van de 
archeologische nota en het archeologisch onderzoek regelt.

De kosten in totaal worden geraamd op € 5.000,00 euro = 6 050,00 euro incl BTW waarin 
onderstaande opdrachten vervat zitten:

 Opstellen van archeologische nota
 Extra gerelateerde prestaties door de archeoloog (aanpassingen aan de ingediende 

nota's vereist door de bevoegde instantie
 Uitbreiding van de nota ten gevolge van de uitbreiding van de werken.

Indien de archeologische nota verder onderzoek vereist zoals bv vooronderzoek met 
bodemingreep zullen de partijen, daar  een ad hoc benadering noodzakelijk is- in onderling 
overleg de verdere modaliteiten bepalen.

Verdeelsleutel  werd op dit ogenblik bepaald ifv de geraamde  aanbestedingsbedragen : 
39.85% AQUAFIN / 60.15% Gemeente Berlaar

60 % Gemeente Berlaar = 3639,08  + 250,00 (dossier-beheerkost AQUAFIN) =  3889,08 euro 
tlv de gemeente Berlaar geraamd bedrag. 

 

 

17 2018_GR_00074 Opmaak van reglementen - Goedkeuring 
subsidiereglement afkoppeling van de 
hemelwaterafvoer van het rioleringsnet - goedkeuring
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Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Dit subsidiereglement dient als compensatiemaatregel voor het uitvoeren van werken voor het 
volledig afkoppelen van de regenwaterafvoeren op privéterrein, naar aanleiding van de aanleg 
van gescheiden riolering op openbaar domein.

Dit subsidiereglement vormt een aanvulling op de subsidie die kan aangevraagd worden bij 
rioolbeheerder Pidpa.

BIJKOMENDE DAGORDE

2018_MV_00080 - Mondelinge vraag van raadslid Swa De Bakker: TOEVOEGEN VAN CLAUSULE BIJ 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
2018_MV_00081 - Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: reglementering 
rond waterbemaling bij bouwprojecten
2018_MV_00082 - Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: opvang bij 
brand
2018_MV_00083 - Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Berlaar heeft te weinig AED-toestellen
2018_MV_00084 - Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: ANPR camera’s huren om sluikverkeer tegen te gaan?
2018_MV_00085 - Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Overstroming St.Rumoldusstraat-Aarschotsebaan: een oplossing?


