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Gemeente Berlaar 

 
Gemeenteraad 
Notulen Zitting van 18 september 2018 

 
 
 
 
 
OPENBARE ZITTING 

 

Organisatie 
Interne Strategie 
1 2018_GR_00086 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag vergadering 

19 juni 2018 - goedkeuring 

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

3 2018_GR_00075 Organisatie van agenda en besluitvorming - waarnemend 
algemeen directeur bij gewettigde afwezigheid of verhindering 
van de algemeen directeur - aanstelling 

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

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 

 

onderwijs personeel 
6 2018_GR_00079 Organisatie van onderwijs en vorming - aanwending 

lestijdenpakket schooljaar 2018-2019 - goedkeuring 

7 2018_GR_00080 Opmaak van reglementen - wijziging arbeidsreglement voor het 
personeel van de gemeentelijke basisschool - goedkeuring 

Financiën 
Financiële dienst 
8 2018_GR_00084 Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - 

Jaarrekening 2017 (aanpassing) - vaststelling 

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 

Mens 
Vrije tijd 
10 2018_GR_00073 Behandeling van subsidie-aanvragen - Subsidiereglement 

Jeugdwerk - goedkeuring 
 

Ruimte 
Omgeving 
11 2018_GR_00087 Beheer van patrimonium en openbaar domein - Verkoop gedeelte 

schoolgebouw Aarschotsebaan 54 2590 Berlaar - goedkeuring 
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12 2018_GR_00078 Beheer van patrimonium en openbaar domein - Aankoop 
'Berlaarhof' - goedkeuring 

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

14 2018_GR_00082 Vergunningsaanvragen, toelatingen en meldingen - Goedkeuring 
nota “Ruimtelijke kwaliteit in Berlaar – aanzet van visie op het 
ruimtelijk beleid” - goedkeuring 

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 

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 

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

BIJKOMENDE DAGORDE 
 

19 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: reglementering 
rond waterbemaling bij bouwprojecten 

 
 

18 Mondelinge vraag van raadslid Swa De Bakker: TOEVOEGEN VAN CLAUSULE BIJ 
OVERHEIDSOPDRACHTEN 

 
 

20 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: opvang bij brand 
 
 

21 Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Berlaar heeft te weinig AED-toestellen 

 
 

22 Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
ANPR camera’s huren om sluikverkeer tegen te gaan? 

 
 

23 Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Overstroming St.Rumoldusstraat-Aarschotsebaan: een oplossing? 
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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 Geert Verrelst 

 
Verontschuldigd: 
mevrouw Anja Neels, algemeen directeur 

 
 
 
18 september 2018 20:02 -De voorzitter opent de openbare zitting 

 
OPENBARE ZITTING 

 

Organisatie 
Interne Strategie 

 
 

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

 
 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
De gemeenteraad keurt het verslag van de vergadering van 19 juni 2018 goed. 

 
Notulen 
Koen Kerremans komt terug op de vraag ivm busvervoer op de dag van de verkiezingen. Walter 
Horemans antwoordt dat dit onderzocht werd en de kosten en voordelen niet opwegen. Het is ook 
praktisch heel moeilijk te organiseren. De burgemeester stelt dat de gemeente sociaal genoeg is, dat 
de mensen elkaar wel zullen helpen. Koen Kerremans vraagt dan of het mogelijk is van stembureau 
te veranderen. Walter Horemans antwoordt dat dit zeer moeilijk of zelfs onmogelijk is. De vraag kan 
gesteld worden aan dienst bevolking. 

 
Dirk Aras vraagt aan schepen van financiën wanneer hij antwoord krijgt op zijn vraag. Stefaan 
Lambrechts zegt dat hij schriftelijk antwoord zal krijgen. 

 
Wim Kelber zegt dat hij een aantal vragen heeft gesteld waarop hij nog geen antwoord heeft 
gekregen. Hij vraagt zich ook af hoe andere gemeenteraadsleden inzage kunnen krijgen op de 
antwoorden die hij krijgt. Hij had bijvoorbeeld een vraag gesteld over “gewikt en gewogen”, Op 
bladzijde 253 stond dat de bereikbaarheid van bepaalde bestuurders een zwakte is. Hij wenst te 
weten over welke bestuurders het gaat. Hij vraagt de namen hiervan op te nemen in het verslag. 

 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit 

 

Bijlagen 
• gr20180619_verslag.pdf 
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2 2018_GR_00077 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
 rapporten - kwartaalrapportering - 2e kwartaal 2018 - 

kennisneming 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
De tweede 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 tweede kwartaalrapportering van 2018. 

 
 
 
Bijlagen 

• 1BalancedScoreCard Integraal KW2.pdf 
• 2BalancedScoreCard Beleidsdoelstellingen KW2.pdf 
• 3BalancedScoreCard Actieplannen KW2.pdf 
• 4BalancedScoreCard Acties KW2.pdf 
• 5BalancedScoreCard Financien KW2.pdf 
• 6BalancedScoreCard Organisatie KW2.pdf 
• 7BalancedScoreCard Mens KW2.pdf 
• 8BalancedScoreCard Ruimte KW2.pdf 
• DetailGrafiek KW2.pdf 
• Knipperlichten KW2.pdf 
• Organisatiebeheersing KW2.pdf 

 
3 2018_GR_00075 Organisatie van agenda en besluitvorming - 

 waarnemend algemeen directeur bij gewettigde 
afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur - 
aanstelling 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
De gemeenteraad besliste in zitting van 21 mei 2013 bij gewettigde afwezigheid van de 
gemeentesecretaris een waarnemend secretaris aan te stellen. 

 
De volgende personeelsleden werden aangeduid als mogelijke waarnemers: 
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1. stafmedewerker 
 
2. afdelingshoofd Mens 

 
3. afdelingshoofd Ruimte 

 
4. Diensthoofd RO / milieuambtenaar 

 
Argumentatie 
Het decreet lokaal bestuur heeft de titel van secretaris geschrapt. Bovendien is de algemeen directeur 
bevoegd voor zowel gemeente als OCMW en werd het organogram van de gemeente gewijzigd. 
Daarom dient ook het besluit van waarneming hernieuwd te worden. 

 
Wetgeving 

•  decreet lokaal bestuur artikel 166 
 

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 duidt volgende personeelsleden aan als mogelijke waarnemers bij gewettigde 
afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur: 

 
1. afdelingshoofd Organisatie 

 
2. afdelingshoofd Mens 

 
3. afdelingshoofd Ruimte 

 
 
 
 

4 2018_GR_00076 Organisatie van agenda en besluitvorming - 
 waarnemend financieel directeur bij gewettigde 

afwezigheid of verhindering van de financieel directeur - 
aanstelling 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
De waarnemend financieel directeur kan de financieel directeur vervangen in alle bevoegdheden die 
aan het ambt verbonden zijn. 

 
Wetgeving 

•  decreet lokaal bestuur artikel 166 
 

Regelgeving: bevoegdheid 
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet 
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Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit 

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De gemeenteraad duidt de financieel adviseur aan als 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 

 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
Tijdens de evaluatievergadering d.d. 21 september 2017 werd door de werkgroep Avondfeest 
unaniem beslist de subsidie voor de winnaars af te schaffen. 

 
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 de aanpassing van het subsidiereglement op het toekennen van subsidies 
m.b.t. het Avondfeest goed, meer bepaald het afschaffen van de prijs van de beste attractie gekozen 
uit de deelnemende Berlaarse verenigingen. 

 
 
 
Bijlagen 

• Subsidiereglement aanpassing voor GR sept18.doc 
onderwijs personeel 

 
 

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

 
 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
Het schrijven van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming van 27 maart 2017 over de 
personeelsformatie voor schooljaar 2018-2019. 
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Argumentatie  

 

De aanwending van het lestijdenpakket voor schooljaar 2018-2019 dient vastgesteld te worden. 
 

Wetgeving 
•  Koninklijk besluit van 28 september 1984 over e uitvoering van de wet van 19 december 1974 

tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel 
•  Besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 over de personeelsformatie in het gewoon 

basisonderwijs 
•  Ministeriële omzendbrief BAO/2005/09 van 29 juni 2005 over de personeelsformatie van de 

scholen in het gewoon basisonderwijs 
 

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

 
Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
Werkingsbudget: 

Actie: 3.2.4.5. 

Beleidscode: 0800 

Algemeen rekeningnummer: 62070100 
 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit 

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De gemeenteraad gaat akkoord met de aanwending van het lestijdenpakket zoals in de bijlage. 

 
 
 
 
 

Artikel 2 
De gemeenteraad stemt ermee in om vanuit het werkingsbudget en indien nodig met eigen middelen 
te financieren: 

 
•  12/24 voor directeur voor het ganse schooljaar 2018-2019 
•  7/36 voor administratie voor het ganse schooljaar 2018-2019 
•  8/24 lager onderwijs voor het lager onderwijs voor het ganse schooljaar 2018-2019 
•  4/24 lager onderwijs voor de periode september-december 2018 

 
 
 
 

7 2018_GR_00080 Opmaak van reglementen - wijziging arbeidsreglement 
 voor het personeel van de gemeentelijke basisschool - 

goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 
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Argumentatie  

 

De vorige versie van het arbeidsreglement was niet volledig volgens de normen. Er werd een nieuwe 
versie van het arbeidsreglement opgemaakt op basis van het voorstel van OVSG. 

 
Notulen 
Pegie Pauwels vraagt in de toekomst de wijzigingen aan te duiden in de reglementen. 

 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit 

 

Besluit 
 

Artikel 1 
Het arbeidsreglement van het personeel van de gemeentelijke basisschool wordt aangepast volgens 
de herwerkte versie in bijlage bij dit besluit. 

 

 
 

Financiën 
Financiële dienst 

 
8 2018_GR_00084 Opmaak van strategische en financiële nota's en 

 rapporten - Jaarrekening 2017 (aanpassing) - 
vaststelling 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
De jaarrekening 2017 werd opgemaakt door de financiële dienst en goedgekeurd in de gemeenteraad 
van 19 juni 2018. Er werd nadien vastgesteld dat de balans niet correct was. Daarom wordt de 
jaarrekening 2017 opnieuw voorgelegd. 

 
Argumentatie 
De aangepaste jaarrekening 2017 moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. 

 
Wetgeving 

•  Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010: beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

•  Besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012: tot wijziging van diverse bepalingen 
van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra. 

•  Ministrieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministrieel besluit van 1 
oktober 2010 over de vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

•  Decreet van 13 april 1999 en daaropvolgende wijzigingen tot wijziging van het decreet van 28 
april: de regeling, voor het Vlaamse gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten. 

•  Ministrieel besluit van 9 juli 2013: digitale rapportering van gegevens van de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn. 

•  Omzendbrief BB2013/7 van 6 september 2013: digitale rapportering voor de beleids- en 
beheerscyclus. 
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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 
- 12 stem(men) voor: Willy Beullens; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Geert Fierens; Jan Hendrickx; 
Walter Horemans; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Ingeborg Van Hoof; Eddy Verstappen; Silvain 
Vertommen; Maria Vervloet 
- 1 stem(men) tegen: Dirk Aras 
- 8 onthouding(en): Lies Ceulemans; Swa De Bakker; Leen Janssens; Wim Kelber; Koen Kerremans; 
Rudy Nuyens; Pegie Pauwels; Ronald Van Thienen 

 
 
Besluit 

 

Artikel 1 
De jaarrekening 2017 bevat de beleidsnota, de financiële nota, de samenvatting van de algemene 
rekeningen, de toelichting van de financiële nota en de toelichting van de samenvatting van de 
algemene rekeningen. De jaarrekening 2017 wordt na aanpassing van het resultaat opnieuw 
vastgesteld. 

 

 
 

Artikel 2 
De financiële toestand van de jaarrekening is bijgevoegd als bijlage. 

 

 
 

Artikel 3 
De balans heeft een actief en een passief op 31 december 2017 van 61 072 020 euro. 

 

 
 

Artikel 4 
De staat van opbrengsten en kosten heeft een overschot van 1 032 502 euro. 

 

 
 

Artikel 5 
De jaarrekening 2017 wordt digitaal doorgestuurd aan de Vlaamse Overheid (Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur). 

 
 
 
Bijlagen 

• 2017_Financiele_Toestand.pdf 
• Verslag_MAT.pdf 



 

 

Financiële toestand jaarrekening. 
 

RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening Eindbudget Verschil 

I. Exploitatiebudget (B-A)  2.157.634 850.723 1.306.912 
A. Uitgaven 60/5-694 12.947.865 14.120.654 -1.172.789 
B. Ontvangsten  15.105.499 14.971.377 134.123 

1.a. Belastingen en boetes 73 8.188.511 8.213.575 -25.064 
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0 0 0 
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 

2. Overige 70-7400-7402/9- 
742/8-75 

6.916.988 6.757.802 159.186 

II. Investeringsbudget (B-A)  -1.334.786 -5.232.971 3.898.185 
A. Uitgaven 21/28-2906-664 1.587.468 5.575.670 -3.988.202 
B. Ontvangsten 150-176-180- 

4951/2-21/28 
252.682 342.699 -90.017 

III. Andere (B-A)  -332.750 -322.398 -10.352 
A. Uitgaven  349.668 339.316 10.352 

1. Aflossing financiële schulden  349.668 339.316 10.352 
a. Periodieke aflossingen 421/4 349.668 339.316 10.352 
b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 0 0 

2. Toegestane leningen 2903/4 0 0 0 
3. Overige transacties 178-2905 0 0 0 

B. Ontvangsten  16.918 16.918 0 
1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 0 0 
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden  16.918 16.918 0 

a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 16.918 16.918 0 
b.Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0 0 0 

3. Overige transacties 102-178-4949- 
4959 

0 0 0 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)  490.098 -4.704.647 5.194.745 
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig 
boekjaar 

 12.152.792 12.152.792 0 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)  12.642.890 7.448.145 5.194.745 
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)  0 0 0 

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 0 0 0 
B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 0 0 0 
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0 0 0 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)  12.642.890 7.448.145 5.194.745 
 

AUTOFINANCIERINGSMARGE Code Jaarrekening Eindbudget Verschil 

I. Financiëel draagvlak (A - B)  2.296.869 1.053.031 1.243.837 
A. Exploitatieontvangsten 70/5-794 15.105.499 14.971.377 134.123 
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden  12.808.631 13.918.345 -1.109.715 

1. Exploitatie-uitgaven 60/5-694 12.947.865 14.120.654 -1.172.789 
2. Nettokosten van de schulden  139.235 202.309 -63.074 

a. Kosten van de schulden 6500-6502 327.778 390.852 -63.074 
b. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 188.544 188.544 0 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)  401.369 454.091 -52.722 
A. Netto aflossing van de schulden  262.134 251.782 10.352 

1. Periodieke aflossing van de schulden 421/4 349.668 339.316 10.352 
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden 4943/4-4952 87.534 87.534 0 

B. Nettokosten van de schulden  139.235 202.309 -63.074 
1. Kosten van de schulden 6500-6502 327.778 390.852 -63.074 
2. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 188.544 188.544 0 

III. Autofinancieringsmarge (I - II) 1.895.500 598.940 1.296.560 
 

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 18642 
 
 
 

GEMEENTE BERLAAR Type : jaar1re0k/e4ni5ng | Rapporteringsperiode 2017 NIS - code : 12002 
MARKT 1, 2590 BERLAAR  p. 1/1 
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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 

 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budgetwijziging 2 dj.2018 en de 
budgetwijziging 2 dj. 2018 worden aan de raad voorgelegd. 

 
Wetgeving 

•  Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010: de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

•  Ministrieel besluit van 1 oktober 2010: vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

•  Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2012: wijziging van diverse bepalingen van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 van de beleids- en beheerscyclus van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

•  Ministrieel besluit van 26 november 2012: wijziging van het ministrieel besluit van 1 oktober 
2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en 
de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

•  Omzendbrief BB2013/4 van 10 mei 2013: strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 
2014-2019) en budgettering (budget 2014). 

•  Ministrieel besluit van 9 juli 2013: de digitale rapportering van gegevens van de beleids) en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn. 

•  Omzendbrief BB2013/7 van 6 september 2013: de digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus. 

•  Omzendbrief BB2013/8 van 18 oktober 2013: de veralgemeende invoering van de beleids- en 
beheerscyclus. 

•  Omzendbrief BB2014/4 van 8 september 2014: aanpassing van de meerjarenplannen (2014- 
2019) en de budgettering (budget 2015). 

•  Omzendbrief BB2015/2 van 10 juli 2015: aanpassing van de meerjarenplannen (2014-2019) 
en de budgettering (budget 2016). 

•  Omzendbrief BB2016/2 van 13 september 2016: aanpassing van de meerjarenplannen (2014- 
2019) en de budgettering (budget 2017). 

•  Omzendbrief BB2017/5 van 6 oktober 2017: aanpassing van de meerjarenplannen (2014- 
2019) en de budgettering (budget 2018). 

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

 
Notulen 
Wim Kelber vraagt hoeveel St. Pieterskerk nu boven de raming zal kosten. Stefaan Lambrechts stelt 
dat dit 400.000 euro is. 
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Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met 
- 12 stem(men) voor: Willy Beullens; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Geert Fierens; Jan Hendrickx; 
Walter Horemans; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Ingeborg Van Hoof; Eddy Verstappen; Silvain 
Vertommen; Maria Vervloet 
- 3 stem(men) tegen: Lies Ceulemans; Rudy Nuyens; Ronald Van Thienen 
- 6 onthouding(en): Dirk Aras; Swa De Bakker; Leen Janssens; Wim Kelber; Koen Kerremans; Pegie 
Pauwels 

 
 
Besluit 

 

Artikel 1 
De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budgetwijziging 2 dj. 2018 wordt vastgesteld. 

 

 
 

Artikel 2 
De budgetwijziging 2 dj. 2018 wordt vastgesteld. 

 
 
 
Bijlagen 

• verslag_MAT.pdf 
Mens 
Vrije tijd 

 
 

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

 
 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
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. 

 
Andere wijzigingen zijn ingegeven door de wijziging van het Vlaams decreet jeugdwerk en de evolutie 
van het jeugdwerklandschap. 

 
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. 

 
 
 
 

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

 
Notulen 
Koen Kerremans vraagt waarom het uitgeven van een tijdschrift en het inrichten van sociale 
activiteiten geschrapt werden van de puntenverdeling. Suzy Put antwoordt dat een tijdschrift meestal 
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vervangen wordt door een website en dat de verenigingen geacht worden sociale activiteiten te 
organiseren zonder dat ze hier extra voor beloond worden. 
Dirk Aras vraagt zich af vanwaar het idee voor de wijzigingen gekomen is. Suzy Put antwoordt dat de 
vorige versie te ingewikkeld was voor de administratie en jeugdverenigingen. Dit is een 
vereenvoudiging. Anderzijds zijn er ook wijzigingen aan het Vlaams decreet voor jeugdwerk die 
moesten aangepast worden. 
Leen Janssens stelt dat er gezegd werd dat geen enkele jeugdvereniging nadeel mocht ondervinden 
van de wijzigingen. Dit blijkt niet zo te zijn. Suzy Put stelt dat er inderdaad lichte verschuivingen zijn. 

 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit 

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het voorgestelde subsidiereglement jeugdwerk goed. 

 

 
 

Artikel 2 
Dit reglement vervangt de huidige reglementen (de subsidiereglementen jeugdwerk - gemeenteraad 
19.06.2018) vanaf de subsidietoekenning over werkjaar 2018-2019. 

 
 
 
Bijlagen 

• 2018 GR sept - vereenvoudigd subsidiereglement jeugdwerk - defintief.pdf 
• 201800829 verslag jeugdraad.pdf 
• 20180829 bijlage bij jeugdraad - vereenvoudigd subsidiereglement jeugdwerk - versie 

jeugdraad.pdf 
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Subsidiereglement jeugdwerk (GR 18/9/2018) 
 
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 
Art. 1: Modaliteiten 
§ 1 
Dit reglement regelt enerzijds de betoelaging door de gemeente Berlaar van de erkende jeugdverenigingen van 
Berlaar. Deze verenigingen worden erkend volgens het erkenningsreglement jeugdverenigingen. Anderzijds 
regelt hoofdstuk 5 de toelage ihkv gevolgde vorming voor de leden van een erkende Berlaarse jeugdvereniging, 
ongeacht hun woonplaats en voor individuele jongeren wonende te Berlaar. 

 
§ 2 
De uitbetalingen gebeuren steeds via overschrijving op de rekening van de vereniging. Enkel de 
vormingssubsidie kan naar de vereniging of naar de individuele persoon overgeschreven worden. 

 
§ 3 
De aanvraag tot subsidiëring dient jaarlijks te worden gericht aan de gemeente Berlaar, uiterlijk 1 oktober volgend 
op het werkingsjaar dat loopt van 1 september tot 31 augustus.  De aanvraag moet ingevuld worden op het 
aanvraagformulier op de website van de gemeente: www.berlaar.be. De samenstelling van het bestuur met 
vermelding van de naam, geboortedatum en het adres van de bestuursleden dient vermeld te worden in het 
dossier. 

 
Art.2: verdeling budget 

 
§1. De gemeente Berlaar voorziet elk jaar een bedrag voor de uitwerking van dit subsidiereglement. Dit bedrag 
wordt als volgt verdeeld: 

 
• 55% voor de werkingssubsidies (Hoofdstuk 2) 
• 15% voor de kampsubsidies (Hoofdstuk 3) 
• 15% voor de huisvestingssubsidies (Hoofdstuk 4) 
• 15% voor de vormingssubsidies (Hoofdstuk 5) 

 
§2. 
Overschotten op een deelsubsidie kunnen gebruikt worden om eventuele tekorten in een andere deelsubsidie op 
te vangen of krijgen een andere bestemming. In elk geval zal de algemene vergadering van de jeugdraad een 
advies uitbrengen over de aanwending van deze overschotten. In geen geval kunnen deze gelden aangewend 
worden voor doeleinden die buiten de toepassing van dit reglement vallen. 
Elk voorstel tot wijziging van dit reglement dient vooraf onderworpen te worden aan het advies van de 
gemeentelijke jeugdraad. 

 
Art.3: Combinatie andere subsidies 
§1 De erkende jeugdverenigingen kunnen naast dit reglement nog wel in aanmerking komen voor: 

• De toelagen i.v.m. vieringen jubilea 
• Deelname aan het avondfeest 
• Het subsidiereglement in verband met projecten voor jeugd 
• Het subsidiereglement voor projecten (cultuur) 
• Het subsidiereglement voor het inzetten van erkende security voor jeugdfuiven 
• Het reglement investeringssubsidie verenigingslokalen (cumulatiemogelijkheid is beperkt – zie 

bepalingen van artikel 2 § 1 van Hoofdstuk 4 van dit reglement) 
• Het reglement ondersteuning buurtfeesten 

 
Voor deze subsidies geldt een specifiek subsidiereglement. 

http://www.berlaar.be/
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§2 Verenigingen die via een andere weg een werkingssubsidie of nominatieve subsidie verkrijgen van de 
gemeente Berlaar voor hun activiteiten of hun werking komen niet in aanmerking voor de subsidies van dit 
reglement. 

 

 
 

Art. 4: Controle 
 

Controle op de naleving van dit reglement en op de juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder ogenblik 
uitgeoefend worden door de afgevaardigde of gemachtigden van het college van burgemeester en schepenen 

 
Hoofdstuk 2: werkingssubsidies 
Art. 1: forfaitair bedrag 
Elke erkende jeugdvereniging krijgt een forfaitair bedrag van 100 euro. 
Erkende jeugdverenigingen die steun en integratie van kinderen met een beperking beogen krijgen een forfaitair 
bedrag van 500 euro. 

 
Art. 2: Leden 
§ 1 Per lid (incl. leiding en meewerkende leden) worden 2 punten toegekend. Per lid met beperking worden 10 
punten toegekend. 
§ 2 Als bewijsstuk moet een kopie van de meest recente ledenlijst bijgevoegd worden. Deze ledenlijst bevat de 
namen, functie en geboortedatum van de leden. 

 
Art. 3: Jeugdraad 
Per aanwezigheid op de algemene vergadering van de gemeentelijke jeugdraad worden 50 punten toegekend 
aan de betrokken jeugdvereniging met een maximum van 150 punten. 

 
Art. 4: Gevarieerd aanbod 
§1 Er worden punten toegekend voor een gevarieerd aanbod: 
- voor het organiseren van uitstappen (een activiteit waarbij bus- of treinvervoer voor ingeschakeld wordt) krijgt de 
vereniging 50 punten per uitstap 
- voor het organiseren van open activiteiten (activiteiten waaraan ook niet-leden kunnen deelnemen en waarvoor 
geen inkomgeld gevraagd wordt en die zonder winstoogmerk zijn): 50 punten per activiteit 
- het helpen of mee organiseren van activiteiten van de dienst Vrije Tijd (op vraag en onder aansturing van de 
dienst Vrije Tijd): 50 punten per activiteit 
- het organiseren van weekends (1 of 2 nachten): 25 punten per weekend  en per leeftijdsgroep 
Er kunnen max 400 punten voor een gevarieerd aanbod toegekend worden. 

 
§2 Als bewijsstuk dient een activiteitenverslag of communicatiestukken naar leden of ouders bijgevoegd te 
worden. 

 
Art. 5: Bedrag toelage 
Alle verkregen punten worden samengeteld en verdeeld volgens het beschikbare budget. De waarde van 1 punt 
is het beschikbare budget gedeeld door het aantal toegekende punten. 

 
Hoofdstuk 3: kampsubsidies 
Art. 1: Kampvervoer 
Een materiële steun wordt verleend aan erkende jeugdverenigingen onder volgende voorwaarden: 
§ 1. Voor vervoer van materialen naar een kampplaats en terug: 

• tenminste 15 deelnemers; 
• minimum 4 opeenvolgende overnachtingen ; 
• slechts 1 aanvraag per leeftijdsgroep per vereniging per jaar voor kampvervoer. 
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§ 2. Het vervoer dient tenminste 2 maanden vooraf aangevraagd te worden bij de gemeentelijke dienst vrije tijd 
op het daarvoor bestemde formulier. 
§ 3. Binnen een straal van 250 km vanuit Berlaar wordt het kampvervoer gratis verleend. 
§ 4. De inrichtende vereniging dient 1 persoon af te vaardigen die het volledige vervoer begeleidt. Zowel bij 
vertrek als bij aankomst dienen er afgevaardigden van de betreffende vereniging aanwezig te zijn, voor het 
helpen bij het laden en lossen. 
§ 5. vervoer op een ander moment dan de zomervakantie zal enkel worden toegelaten ter vervanging van een 
vervoer in de zomervakantie. 

 
Art. 2: Kampsubsidies 
§1 Voor een kamp van minimum 3 overnachtingen worden punten toegekend. 
Per overnachting en per persoon wordt 1 punt toegekend. 

 
§2 Er moeten 2 bewijsstukken ter verantwoording bijgevoegd worden: 

• een afschrift van de factuur of het bewijs van de betaling aan de verhuurder van de 
kampplaats 

• een deelnemerslijst van elk kamp. Deze lijst bevat de namen, geboortedatum en functie van de 
deelnemers 

 
§3 Alle verkregen punten worden samengeteld en verdeeld volgens het beschikbare budget. De waarde van 1 
punt is het beschikbare budget gedeeld door het aantal toegekende punten. 

 
 
Hoofdstuk 4 : huisvestingssubsidie 
Art. 1: huursubsidie 
§1 Jeugdverenigingen die huren bij een derde, andere dan de gemeente komen in aanmerking voor de 
huurtoelage op basis van de huurkosten en de huurlasten. Zij komen in aanmerking voor een subsidie van 50 % 
van de lopende huurkosten en huurlasten met een maximum van 500 euro. 
§2 Er moeten bewijsstukken ter verantwoording bijgevoegd worden: 

• Een recent huurcontract met bewijs van betaling of huurfacturen 
 

Art. 2: verbouwing en sanering jeugdlokalen 
§1 “De verenigingen die geen investeringssubsidie volgens het reglement investeringssubsidie 
verenigingenslokalen toegekend gekregen hebben kunnen aanspraak maken op de subsidie uit dit artikel. 

 
Verenigingen die wel investeringssubsidie toegekend kregen volgens het reglement investeringssubsidie 
verenigingslokalen kunnen aanspraak maken op de subsidie uit dit artikel indien de werken waarvoor via dit 
reglement subsidies worden gevraagd fundamenteel verschillen van de werken waarvoor via het 
investeringssubsidiereglement verenigingslokalen subsidies werden aangevraagd.” 

 
§2. De jeugdlokalen moeten gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente en bestemd voor erkende 
jeugdverenigingen. Deze jeugdverenigingen moeten de lokalen doorlopend in gebruik hebben en instaan voor het 
beheer ervan. 

 
§3. De subsidies worden toegekend aan de erkende jeugdvereniging zelf ofwel aan een vereniging met 
rechtspersoonlijkheid (bv. vzw), die instaat voor de verbouwings-, sanerings-, of omgevingswerken. 
Voor het uitvoeren van omgevingswerken bestaat de subsidie uit tussenkomst in aankoop van materialen en de 
gratis dienstverlening door het gemeentebestuur. 

 
§4. De jeugdvereniging moet de lokalen in bezit hebben of in huur of erfpacht hebben voor de duur van minstens 
9 jaar (en dit vanaf het ogenblik van verbouwing). 

 
§5. Deze subsidie kan voor éénzelfde jeugdvereniging jaarlijks toegekend worden. 
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§6. Indien nodig, moet er een bouwvergunning afgeleverd zijn voor de bedoelde werken. De werken worden 
alleszins voor advies voorgelegd aan de gemeentelijke brandweerdienst, ook als er geen bouwvergunning nodig 
is. 

 
§7. De betrokken jeugdvereniging licht de gemeentelijke dienst vrije tijd zo mogelijk één jaar vooraf in over de 
geplande werken. 

 
§8. De aanvraag wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen via de gemeentelijke dienst 
vrije tijd, vergezeld van een beschrijving van de werken, kostenraming en van de nodige stukken. 

 
§9. Na uitvoering van de werken, licht de jeugdvereniging de gemeentelijke dienst vrije tijd hiervan in en legt voor 
echt verklaarde afschriften van facturen voor. Deze facturen mogen zowel betrekking hebben op uitgevoerde 
werken als op geleverde materialen. De gemeentelijke dienst vrije tijd controleert, zo nodig met bijstand van de 
gemeentelijke technische dienst, de uitgevoerde werken. 

 
§10. De subsidie bedraagt 75% van de kostprijs met een maximum van 2.500 euro per jaar. 

 
§11. Het schepencollege stelt, overeenkomstig dit reglement en op basis van de ingediende facturen, het 
definitief bedrag van de subsidie vast en stelt deze betaalbaar. 

 
§12. Deze subsidieregeling is niet van toepassing op lokalen die door het gemeentebestuur of het OCMW aan de 
betrokken jeugdvereniging verhuurd worden. 

 
§13. De aanvrager van bovenvermelde subsidie moet de technische en financiële controle van het 
gemeentebestuur en zijn aangestelden op de werken toelaten. 

 
§14. De aanvrager verliest het recht op deze subsidie, indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt of 
indien de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd. 

 
Hoofdstuk 5: vormingssubsidies 
Art 1 voor wie? 
§1 De leden van een erkende Berlaarse jeugdvereniging, ongeacht hun woonplaats en voor individuele jongeren 
wonende te Berlaar, vanaf de leeftijd van 15 jaar t.e.m. de leeftijd van 35 jaar komen in aanmerking voor deze 
subsidie 
§ 2.Er mag maximum één aanvraag per persoon per jaar ingediend worden. De gemeentelijke toelage vervalt 
indien de betrokken persoon via een andere instantie een toelage ontvangt voor dezelfde cursus. 

 
Art. 2 welke cursus? 
§1 Onder vorming in het jeugdwerk wordt verstaan: de pedagogische, methodische en geprogrammeerde 
vorming en vervolmaking van actieve jongeren die de bedoeling hebben in de toekomst verantwoordelijkheid te 
dragen, met het oog op animatie van kinderen en jongeren op weg naar volwassenheid. 

 
§2. De cursussen al dan niet verspreid over meerdere dagen, welke in aanmerking genomen worden, dienen 
ingericht te worden door jeugdorganisaties erkend door de Vlaamse Overheid. De cursus dient plaats te hebben 
op het grondgebied België. 

 
§ 3. Volgende cursussen worden niet beschouwd als vorming in het jeugdwerk: 
- cursussen die aansluiten op een beroepsopleiding; 
- stages verbonden aan de opleiding van monitoren; 
- cursussen die uitsluitend de opleiding, vervolmaking of begeleiding in de sport beogen. 

 
Art. 3 bedrag 
§1. De toelage bedraagt 75 % van de kostprijs (prijs inclusief BTW) van de cursus. 
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Onder kostprijs dient te worden verstaan: het bedrag van het cursusgeld vermeld op de factuur of het attest. 
Vervoerskosten komen hierbij niet in aanmerking. 

 
Art. 4 Welke procedure volgen? 
De aanvraag voor subsidiëring doe je door het origineel attest van opleiding te bezorgen aan de gemeentelijke 
administratie. Dit dient uiterlijk op 1 oktober volgend op het cursusjaar bezorgd te worden. Een cursusjaar loopt 
van 1 september tot 31 augustus. 

 
Hoofdstuk 6: Slotbepalingen 
Art. 1: Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om de toelage toe te kennen. 

 
Art. 2: Bij gebruik van deze dienstverlening verklaart de betrokkene de bepalingen van dit reglement te 
aanvaarden en de stipte naleving ervan te waarborgen. 

 
Art. 3. Als blijkt dat door de erkende vereniging of jongere (bij vormingssubsidie) onjuiste gegevens werden 
verstrekt en zo de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, wordt voor het werkjaar geen subsidie 
toegekend of wordt de vormingssubsidie niet uitbetaald.  Bovendien kan het college van burgemeester en 
schepenen de reeds uitbetaalde subsidie terugvorderen van de betrokken vereniging of particulier. 

 
Art. 4: Alle betwiste en in dit reglement niet voorziene gevallen worden door het college van burgemeester en 
schepen beslecht. 
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Ruimte 
Omgeving 

 
11 2018_GR_00087 Beheer van patrimonium en openbaar domein - Verkoop 

 gedeelte schoolgebouw Aarschotsebaan 54 2590 Berlaar 
- goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
De Kleine Landeigendom Mechelen en omstreken voert een sociaal project uit op de locatie te 
Aarschortsebaan 54 in Berlaar. 

 
Argumentatie 
Een stuk van het gebouw is eigendom van de gemeente Berlaar. 

 
Er werd een schattingsverslag opgemaakt door landmeter Jelle Broothaerts, Pennemeesterstraat 41 te 
Mechelen voor een bedrag van 18.965 euro. 

 
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 verkoop van een gedeelte van het schoolgebouw Aarschotsebaan 54 in Berlaar wordt 
goedgekeurd. 

 

 
 

Artikel 2 
Het ontwerp van verkoop opgesteld door notaris Honinckx, Gentsesteenweg 46 2800 Mechelen wordt 
goedgekeurd. 

 

 
 

Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen zal de nodige maatregelen treffen voor uitvoering van dit 
besluit. 

 
 
 
Bijlagen 

• N Verkoop woonhuis - DC1 (2).doc 
 
 

12 2018_GR_00078 Beheer van patrimonium en openbaar domein - Aankoop 
'Berlaarhof' - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
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Beschrijving 

 

Context en historiek 
Het Berlaarhof, gelegen te Pastorijstraat 9 in Berlaar wordt te koop aangeboden. 

 
Het schattingsverslag van landmeter-expert Petitjean Mathieu vermeldt een bedrag van 737.000 euro. 

 
Argumentatie 
Om bijkomend openbaar groen in het centrum van de gemeente te creëren en de historische waarde 
van een prominent Berlaars gebouw te beschermen wenst de gemeente het pand te kopen. 

 
Het park zal opengesteld worden voor publiek. 

 
Voor de renovatie en uitbating van het gebouw zoekt de gemeente in een latere fase een partner die 
aan het gebouw een functie met maatschappelijke meerwaarde zal geven. 

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

 
Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
004/003/004/006 

 
22100007 

 
0680 

 
Krediet voorzien via budgetwijziging nummer 2 

 
Notulen 
Koen Kerremans stelt dat er binnen de gemeente inderdaad een draagvlak is voor aankoop van dit 
pand, maar vindt het jammer dat de communicatie hierover te voorbarig was. Hij heeft ook nog 
enkele vragen over het budgettair kader hierrond. Is er al een partner gevonden voor de renovatie, 
want dit zal wel veel kosten. Het zou beter zijn dat er al een partner gevonden was. 
Walter Horemans antwoordt dat de communicatie niet vanuit het bestuur kwam. Hij stelt ook dat er 
reeds contacten zijn met potentiële partners, maar dat de besprekingen nog niet afgerond zijn. 
Pegie Pauwels zou het spijtig vinden dat het enkel een sociaal project zou mogen worden. Ze zou het 
ruimer willen zien. Dit mooie gebouw zou ideaal zijn voor een cultureel project. 
Walter Horemans stelt dat het inderdaad een maatschappelijk, sociaal of cultureel project mag zijn. 
Dat het niet zo eng moet bekeken worden. 
Wim Kelber stelt dat de aankoop van dit pand inderdaad een unieke kans is, maar stelt zich vragen 
over de aankoopsom, nl. 23.000 euro meer dan het schattingsverslag. Hij wenst dit niet goed te 
keuren voor dit bedrag, enkel voor bedrag van het schattingsverslag, nl. 737.000 euro. 
Walter Horemans antwoordt dat er onderhandeld werd en we het pand niet konden aankopen voor 
dat bedrag. 

 
Rudy Nuyens stelt zich vragen over de timing. Eerste contacten werden reeds gelegd in april. 
Waarom heeft het dan zo lang geduurd? Walter Horemans antwoordt dat er ook onderhandeld werd 
door de verkoper met andere potentiële kopers. 
Koen Kerremans heeft wel een vraag bij dit dossiers ivm het niet belasten van de volgende legislatuur 
met zware dossiers. Kunnen we dit pand wel momenteel aankopen? Stefaan Lambrechts antwoordt 
dat dit afgetoetst werd met toezicht en dat er zich geen probleem stelt. Het is ook geen nieuw 
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project, het geld was reeds voorzien bij het OCMW en is verschoven naar de gemeente. 
Dirk Aras vult aan dat dit enkel geldt voor “onnodige” belasting. En dit is hier niet het geval. 
Koen Kerremans vraagt hoe ze het openbaar karakter van het park gaan vastleggen. Walter 
Horemans stelt dat dit in de akte zal opgenomen worden. 

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

 
 
Besluit 

 

Artikel 1 
De aankoop van het 'Berlaarhof', Pastorijstraat 9 in Berlaar wordt goedgekeurd voor een bedrag van 
760.000 euro. 

 

 
 

Artikel 2 
Het domein is bestemd voor openbaar nut. 

 

 
 

Artikel 3 
Notaris Cuveliers Brigitte, Markt 85 in Berlaar wordt aangesteld voor de opmaak van de koop- 
verkoopovereenkomst. 

 
 
 
 

13 2018_GR_00081 Opmaak van reglementen - Goedkeuring lokaal 
 toewijzingsreglement inzake verhuring van woningen 

uit de sociale sector - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
Op het lokaal woonoverleg van 13 december 2013 en van 13 juni 2014 werd de invoering van een 
lokaal toewijzingsreglement sociale huur besproken. De conclusie luidt dat een lokaal 
toewijzingsreglement tegemoet kan komen aan de lokale binding met de gemeente Berlaar. 

 
Alle relevante lokale huisvestings- en welzijnsactoren werden betrokken bij de opmaak van het lokaal 
toewijzingsreglement. De samenstelling van het lokaal woonoverleg verenigt al deze actoren. 

 
Op 2 maart 2018 bespraken de verschillende betrokken actoren de invulling van het lokaal 
toewijzingsreglement. Het Lokaal Woonoverleg keurde op 2 maart 2018 het ontwerp van lokaal 
toewijzingsreglement goed. 
Argumentatie 
De standaardvoorrangsregels voor het toekennen van een sociale woning primeren op de 
voorrangsregels sociale binding, maar binnen die doelgroep zal iemand met lokale binding voorrang 
hebben op iemand zonder lokale binding, in geval van een goedgekeurd toewijzingsreglement. 
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Berlaar is de enige gemeente in het werkingsgebied van sociale Huisvestingsmaatchappij Zonnige 
Kempen waar nog geen goedgekeurd lokaal toewijzingsregelement lokale binding is. 

 
Het is derhalve aangewezen een regelement goed te keuren dat voorrang verleent aan personen die 
de jongste 6 jaar 3 jaar in de gemeente hebben gewoond of ooit 15 jaar in de gemeente hebben 
gewoond. De 2 criteria worden naast elkaar geplaatst en derhalve evenwaardig behandeld. 

 
Wetgeving 
Artikel 57 van het gemeentedecreet en artikel 135 van de nieuwe gemeentewet. 

 
Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, in het bijzonder artikel 95, §1, 3e lid, en 
artikel 4, §2. 

 
Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 (en latere wijzigingen) tot reglementering van 
het sociaal huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (kaderbesluit Sociale 
Huur), in het bijzonder artikel 26 tot en met 29. 

 
Besluit van de Vlaamse Regering van 4 oktober 2013 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende 
het woonbeleid, in het bijzonder artikel 26 tot en met 29. 

 
Notulen 
Dirk Aras vraagt of er taalvoorwaarden instaan? Walter Horemans antwoordt hierop negatief. Wim 
Kelber stelt dat er een screening gebeurt via de sociale verhuring. 
Koen Kerremans stelt dat zij dit niet zullen goedkeuren omdat er 1 doelgroep buiten het reglement 
valt, nl. mensen die toegewezen worden aan de gemeente. Zij zullen nooit lang genoeg in de 
gemeente wonen. 

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

 
Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het bij dit besluit gevoegde lokaal toewijzingsreglement inzake verhuring van 
woningen uit de sociale sector goed. 

 

 
 

Artikel 2 
Het lokaal toewijzingsreglement inzake verhuring van woningen uit de sociale sector wordt ter 
defintieve goedkeuring overgemaakt aan het departement RWO. 

Bijlagen 
• Lokaal Toewijzingsreglement inzake verhuring van woningen uit de sociale sector - GR 2018- 

09.docx 
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14 2018_GR_00082 Vergunningsaanvragen, toelatingen en meldingen - 
 Goedkeuring nota “Ruimtelijke kwaliteit in Berlaar – 

aanzet van visie op het ruimtelijk beleid” - 
goedkeuring 

VERDAAGD 
 

Notulen 
Walter Horemans stelt voor dit punt te verdagen omdat dit geen punt is om voor de verkiezingen te 
behandelen. Het is een visie voor de toekomst die gedragen moet zijn door de meerderheid. Hij 
vraagt dat alle partijen hun opmerkingen ondertussen al doorgeven, zodat er eventueel nog 
aanpassingen aan de tekst kunnen gebeuren. 
Koen Kerremans wenst de verdaging niet goed te keuren. Hij ziet geen reden om dit te doen. Hij 
vindt ook dat het dossier van het NAC hiermee samen hoort en dat dit dossier niet verenigbaar is met 
de visie. Hij zegt dat we het volgend punt dan ook moeten verdagen en het NAC moeten aanpassen 
aan de visie. Leen Janssens zegt dat de visie een werkinstrument is en niet hoeft verdaagd te 
worden. 
Ronny Van Thienen stelt dat we dan inderdaad het volgend punt van het NAC ook moeten verdagen. 
Stefaan Lambrechts antwoordt dat we het NAC niet langer kunnen uitstellen omdat er contractuele 
verplichtingen aan vasthangen. 

 

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

 
 

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 

 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
Op 1 juni 2018 dienden de THV DMI Vastgoed – DEMOCO en de gemeente Berlaar een 
omgevingsvergunningsaanvraag OMG/SHE/0037 in voor: 

 
 
 
 

•  Stedenbouwkundige handelingen: 
o Het slopen van panden op de percelen gelegen te 2590 Berlaar, Schoolstraat 14-26- 

28 met als kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie D, nummers 15C, 25T, 25V, 
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40Y2, 8D2, 9D en 9F (voornamelijk: bestaande school en haar bijgebouwen, 
containers,…) van de bestaande elektriciteitscabine in de Schoolstraat en de woning 
Markt 90, en van de bijgebouwen Markt 1,2,3 en 91. 

o De nieuwbouw van een administratief centrum, de nieuwbouw van 13 
appartementen, de nieuwbouw van een elektriciteitscabine voor Eandis, de 
verbouwing van de bestaande brandweerkazerne tot 2 appartementen en de aanleg 
van de site met o.a. een boven- en ondergrondse parking met een totaalcapaciteit 
van 99 parkeerplaatsen, op de percelen gelegen te 2590 Berlaar, Schoolstraat 12-14- 
26-28 en Markt 1-2-3-90-91, met als kadastrale omschrijving Afdeling 1, sectie D, 
nummers 15C, 25T, 25V, 40Y2, 8D2, 9D en 9F . 

 
 
 
 

•  De exploitatie van ingedeelde inrichtingen/activiteiten: 
o Rubrieknr. 12.2.1: verplaatsen van de bestaande Hoogspanningscabine naar de 

nieuwbouw van het administratief centrum. 
o Rubrieknr. 53.2.2.b): bronbemaling ten behoeve van de uitvoering van de 

bouwwerken. 
o Rubrieknr. 55.1.1°: boringen ten behoeve van beo-veld. 

 
 
 
 
De inrichting van het openbaar domein (4.654,06 m²), met inbegrip van het wegentracé (toegang site 
Piazza ter hoogte van de Markt, toegang site School ter hoogte van de Schoolstraat, en de toegang 
tot de publieke bovengrondse parking ) maakt eveneens deel uit van deze 
omgevingsvergunningsaanvraag. 

 
 
 
 
Op 2 juli 2018 werd de aanvraag ontvankelijk en volledig verklaard door de gemeentelijke 
omgevingsambtenaar. 

 
 
 
 
Vanaf 12 juli 2018 tot 11 augustus 2018 werd een openbaar onderzoek georganiseerd omtrent de 
voornoemde aanvraag. Op 9 augustus 2018 werd er één gezamenlijk bezwaarschrift ingediend. 

 
Argumentatie 
In het gezamenlijk bezwaarschrift van 9 augustus 2018 formuleerden de bezwaarindieners bezwaren 
met betrekking tot de inrichting van het openbaar domein, de draaicirkel van de brandweer en de 
weerslag van de geplande wegenwerken op de mobiliteit ter plaatse. Aangezien deze bezwaren 
betrekking hebben op de “zaak van de wegen” vindt de gemeenteraad het gepast om hierop te 
antwoorden. 

 
 
 
 
De inrichting van het openbaar domein 

 
 
 
 
Bezwaar: met het beperkte pleintje ten noorden van het nieuwe administratieve centrum niet in een 
kwalitatieve inrichting wordt voorzien. 
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De geplande aanleg maakt een verbetering uit inzake groenaanleg. Op dit moment is het 
binnengebied volledig verhard en bevindt er zich nauwelijks groen op het terrein. Uit het 
aanvraagdossier (de beschrijvende nota en de bouwplannen) blijkt dat de aanvrager thans voorziet 
waardevol en kwalitatief binnengebied: 

 
 
 
 

•  Aan de noordzijde van de site komt een verblijfsplein: 
o Er wordt een doorgang van & naar de Markt gecreëerd, die enkel voor fietsers en 

voetgangers kan worden gebruikt (toegang site Piazza); 
o Het plein krijgt een groen karakter: groen van de privétuintjes, groenscherm van 

leilinden, de aanleg van nieuwe groenperken, in één van deze groenperken krijgt de 
gerecupereerde tulpenboom een centrale plaats. 

o Aan de oostzijde van de site komt de hoofdtoegang van het administratief centrum: 
  Er mogen slechts zeer uitzonderlijk wagens gebruik maken van deze 

doorgang (toegang site School); 
  Ook hier komen er groenschermen langsheen de perceelsgrenzen. 
  Aan de zuidzijde van de site komt de toegang voor de wagens: 

  Langsheen het parkeerterrein komen er struiken en bomen; 
  De inrit naar de ondergrondse parking wordt geflankeerd door een 

bomenrij; 
  De parkeervlakken worden aangelegd in grasdallen en centraal is er 

een wandelpad onder de bomen voorzien, wat een hele verbetering 
uitmaakt ten opzichte van de huidige situatie, waarbij het terrein 
volledig verhard is. 

  Ook aan de voormalige brandweerkazerne wordt voorzien in 
groenaanleg met struiken en bomen. 

 
 
 
 
Het bezwaar kan niet worden aangenomen. 

 
 
 
 
De draaicirkel van de brandweer 

 
 
 
 
Bezwaar: De brandweer kan niet in één beweging draaien, maar moet in twee rij-manoeuvres de 
draaicirkel nemen. De brandweer zal hierbij gehinderd worden door de invalidenparking, die op de 
plannen niet overeenkomstig de norm van 6 meter (en dus te klein) is ingetekend. 

 
 
 
 
Dit bezwaar kan om de volgende redenen niet worden aangenomen: 

 
 
 
 
1.) Het bezwaar is gebaseerd op een verkeerde lezing van de plannen. De invalidenparkings zijn wel 
degelijk overeenkomstig de norm van 6 meter. De bezwaarindieners houden geen rekening met de 
parkeerruimte onder de bomen. Ook het expertisecentrum Inter adviseerde gunstig m.b.t. de 
toegankelijkheid. De aanvraag voldoet aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
toegankelijkheid. 



26/45 

 

 

 
 
2.) De bezwaarindieners baseren hun bezwaar enkel op eigen gemaakte planaanpassingen, die 
ingegeven zijn vanuit een verkeerde lezing van de plannen. 

 
 
 
 
3.) De bezwaarindieners slagen er dus niet in om hun bezwaar m.b.t. de draaicirkel te staven. In 
ieder geval zijn er geen feitelijke aanwijzingen waaruit zou blijken dat de voorziene draaicirkel te klein 
zou zijn. 

 
 
 
 
4.) Bovendien leverde de Brandweer Hulpverleningszone Rivierenland een gunstig advies af m.b.t. 
de bijgevoegde bouwplannen en oordeelde dat de ingediende bouwplannen aan de 
brandveiligheidsmaatregelen voldoen. 

 
 
 
 
De weerslag van de geplande wegenwerken op de mobiliteit ter plaatse 

 
 
 
 
Bezwaar: De Schoolstraat is geen doorrijstraat. De mobiliteitsdruk zal op onaanvaardbare wijze 
toenemen en onveilige verkeerssituaties doen ontstaan ter hoogte van de woningen van de 
bezwaarindieners. De mobiliteitsstudie is niet objectief en geeft een vertekenend beeld (de Smidstraat 
was lange tijd afgesloten door wegenwerken en vertrekt van de verkeerde veronderstelling dat er al 
50 parkeerplaatsen voorhanden zijn). 

 
 
 
 
Het onafhankelijke studiebureau Tridée (adviseurs in duurzame mobiliteit) heeft een onderbouwde 
mobiliteitsstudie opgemaakt, waarbij zij naast de gegevens die werden aangevoerd door de 
gemeente, rekening heeft gehouden met eigen gefundeerde schattingen en onderzoeken ter plaatse. 
De bezwaarindieners spreken het objectief karakter van de studie tegen, zonder aan te tonen dat de 
door de gemeente aangeleverde gegevens foutief zouden zijn. Evenmin tonen zij aan dat er door het 
nieuwe project een verkeersonveilige situatie zal worden gecreëerd. 

 
 
 
 
Uit de conclusies van de mobiliteitsstudie – die ook integraal werden opgenomen in de beschrijvende 
nota – blijkt dat de effecten van de realisatie van het project op de verkeersafwikkeling en de 
verblijfskwaliteit ter plaatse beperkt is: een toename van 426 voertuigen verdeeld over 12 uren (7u – 
18u). De verwachte intensiteiten blijven ruimschoots onder de maximale intensiteit van dergelijke weg 
(4.000 voertuigen per etmaal), waardoor de ruimtelijke draagkracht niet wordt overschreden. De 
gemeente deed bij het studiebureau navraag over de Nederlandse studie waarnaar wordt verwezen. 
Het gaat over een gezaghebbende studie uit het Handboek Verkeersveiligheid (publicatie 261) van 
CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de 
Verkeerstechniek - https://www.crow.nl/over-crow/crow). 

 

 
 
Dat de Schoolstraat wel degelijk geschikt is als een doorrijstraat blijkt ook uit het gegeven dat er zich 
ter plaatse jarenlang een school heeft bevonden, die vanzelfsprekend ook verkeer genereerde op de 
piekmomenten. 

http://www.crow.nl/over-crow/crow)
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De kritieken van de bezwaarindieners m.b.t. de inhoud van de mobiliteitsstudie kunnen evenmin 
worden aangenomen: 

 
 
 
 
1.) Het huidige aanbod van de parking ter hoogte van het binnengebied bedraagt wel degelijk 
ongeveer 50 parkeerplaatsen. 

 

 
 
De bestaande situatie van het volledig verharde binnengebied is dermate ongeordend dat de auto’s 
overal parkeren, ook buiten de door de bezwaarindieners aangeduide parkeerplaatsen. 

 
 
 
 
In ieder geval heeft deze kritiek geen invloed op het onderzoek m.b.t. de verkeersafwikkeling ter 
plaatse. 

 
 
 
 
Daarenboven blijft het besluit m.b.t. de parkeerbehoefte voor het nieuwe project hetzelfde, nl. een 
gewenste capaciteit van tussen de 79 en de 120 parkeerplaatsen. Met de 99 geplande 
parkeerplaatsen voorziet het project in deze parkeerbehoefte. 

 
 
 
 
2.) Zoals de bezwaarindieners terecht opwerpen, was de Smidstraat een tijd afgesloten voor 
doorgaand verkeer en dit voor het gedeelte tussen de Meistraat en de Markt. 

 
 
 
 
De werken in de Smidstraat vonden plaats: 

 
 
 
 
- Aanvangsbevel werd gegeven op : 01/08/2017 

 
- Aanvang der werken Smidstraat: 03/08/2017 

 
- Einde der werken Smidstraat: 16/05/2018 (openstellen van de rijbaan) 

 
 
 
 
Conform de signalisatievergunningen werd, tijdens de duur van de werken de rijbaan volledig 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (m.u.v. van plaatselijk verkeer). 

 
 
 
 
De tellingen aan de Schoolstraat werden uitgevoerd op 15/03/2018 (kruispuntmeting Schoolstraat – 
Itegembaan) gedurende de werkzaamheden in de Smidstraat. 
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Uit navraag bij het studiebureau en de gemeentelijke mobiliteitsambtenaar blijkt dat er redelijkerwijze 
kan worden aangenomen dat de afsluiting van de Smidstraat slechts een beperkte invloed kon hebben 
op de uitgevoerde tellingen en de conclusies van het studiebureau. N.a.v. de werkzaamheden in de 
Smidstraat werd er voorzien in een omleidingstracé dat door de Itegembaan liep en vervolgens door 
het andere (horizontale) gedeelte van de Schoolstraat richting de Meistraat (en dus niet ter hoogte 
van het geplande project en de woningen van de bezwaarindieners). Bovendien vormde de 
Schoolstraat wegens de ligging ervan geen logisch omleidingstracé. 

 
 
 
 
De omleiding ter hoogte van de Smidstraat is dus niet van die aard dat de vaststellingen uit de 
mobiliteitsstudie niet meer kunnen worden aangenomen. 

 
 
 
 
Bovendien heeft de omleiding sowieso geen invloed op de (beperkte) verwachte verkeerstoename van 
426 voertuigen en het gegeven dat de ruimtelijke draagkracht ter plaatse niet wordt overschreden. 

 
 
 
 
Conclusie: 

 
 
 
 
Rekening houdend met de bouwplannen, de beschrijvende nota en de hierbij gevoegde bijlagen (in 
het bijzonder het mobiliteitsonderzoek) kan besloten worden dat het tracé en de aanleg van de 
wegenis en het openbaar domein in de Schoolstraat en de Markt, zoals voorzien op de bouwplannen 
gevoegd bij de omgevingsvergunningsaanvraag OMG/SHE/0037, kan worden goedgekeurd. 

 
Wetgeving 
Het Decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (het 
Omgevingsvergunningsdecreet) 

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

 
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder) 
De gemeenteraad is tevens bevoegd op basis van artikel 31 van het Omgevingsvergunningsdecreet: 

 
“Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid 
heeft en de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, oordeelt dat de omgevingsvergunning kan 
worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen voor de 
bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag.” 

 
Notulen 
Wim Kelber stelt dat er minder parking voorzien werd en dit daardoor niet strookt met de visie die net 
verdaagd is. 
Koen Kerremans stelt zich de vraag of we dit wel kunnen goedkeuren terwijl het dossier in een 
procedure zit. 
Walter Horemans antwoordt hierop dat hieromtrent juridisch advies gevraagd werd en dat het correct 
is. Wim Kelber wenst graag te weten hoeveel dit juridisch advies ivm NAC al gekost heeft. 
Ronny Van Thienen stelt dat het dossier NAC niet strookt met de visietekst. 
Walter stelt dat nu enkel het tracé wordt goedgekeurd. 
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Leen Janssens stelt nog dat er bij de weerlegging van de bezwaren op dit tracé fouten zijn 
opgenomen. 

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

 
 
Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de kosteloze overdracht van een gedeelte van de percelen, gelegen te 
Berlaar, Afdeling 1, sectie D, nummers 15C, 25T, 25V, 40Y2, 8D2, 9D en 9F met een oppervlakte van 
4.654,06 m² aan de gemeente Berlaar goed en gelast het College van Burgemeester en Schepenen 
met het vaststellen van de overdrachtsmodaliteiten. 

 

 
 

Artikel 2 
Het tracé en de aanleg van de wegenis en het openbaar domein in de Schoolstraat en de Markt, zoals 
voorzien op de bouwplannen gevoegd bij de omgevingsvergunningsaanvraag OMG/SHE/0037, 
worden goedgekeurd. 

 
 
 
Bijlagen 

• NAC - inplantingsplan BA_BAT-MARKT-KAZERNE_I_N_3_inplanting publiek vs privaat.pdf 
• NAC - GR beslissing Wegen bijlage.pdf 

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 

 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
In de eerdere ondertekende SWO en haar addendum werden een aantal bepalingen mbt 
Archeologisch onderzoek en opmaak van het archeologisch dossier niet voorzien. 

Zie ook beide besluiten GR 20/10/2015 in bijlage 

Argumentatie 
Archeologisch onderzoek en opmaak van het archeologisch dossier wordt overeengekomen via dit 
addendum 
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Wetgeving 
De wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 
juni 2006. 

 
Het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011. 

 
Het koninklijke besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten 

van 14 januari 2013. 
 
Financiële informatie 

 

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

 
60,15 % Gemeente Berlaar = 3639,08 euro tlv de gemeente Berlaar voorlopig geraamd bedrag. 

 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit 

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De ondertekening van Addendum 2 bij de samenwerkingsovereenkomst van 20 december 2016 
tussen de gemeente Berlaar en N.V. Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar wordt goedgekeurd. 

 

 
 

Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen zal de nodige maatregelen treffen voor de uitvoering van 
dit besluit. De burgemeester, Walter Horemans en algemeen directeur, Anja Neels worden 
gemachtigd om tot ondertekening van het 2de addendum op de samenwerkingsovereenkomst over 
te gaan. 

 

 
 

Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan N.V. Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. 

 
 
 
Bijlagen 

• 20180411_Addendum2bijdesamenwerkingsovereenkomstvan20december2016.pdf 
• 2015-10-15addendumsamenwerkingsovereenkomstvoorontwerpfietspadHemelshoek.pdf 
• 2015-10-15samenwerkingsovereenkomsttussengemeenteBerlaarenN.V.Aquafin.pdf 
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PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT MECHELEN 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTE BERLAAR 
 
 
 
 
 

Addendum bij de overeenkomst van 3 april 2015 omtrent de studie van het Aquafin-project 23.046 
 

Tussen : 
 

1) AQUAFIN N.V., een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar en 
geregistreerd in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder het ondernemingsnummer 440.691.388, hier 
vertegenwoordigd door Danny Baeten, directeur Marketing en ICT en Dirk De Waele, directeur infrastructuur 
(hierna “Aquafin” genoemd) 

 
en 

 
2) Het gemeentebestuur van BERLAAR (hierna “gemeente” genoemd), gevestigd Markt 1 te 2590 Berlaar, 

vertegenwoordigd door het College van burgemeester en schepenen, voor wie optreedt, Walter Horemans, 
burgemeester en Anja Neels, secretaris 

 
en 

 
3) De ontwerper ARCADIS BELGIUM NV (hierna “ontwerper” genoemd), gevestigd Posthofbrug 12 te 2600 

Berchem gekend onder het ondernemingsnummer 0426.682.709 en hier vertegenwoordigd door Carl Verelst, 
commercieel directeur infrastructuur, ruimte en verkeer 

 
wordt overwogen 

 
dat de gemeente beslist heeft om volgende werken uit te voeren: 

 
 

projectnummer Projectnaam 
 

/ Fietspaden langs het Aquafin-tracé 
 
 
 

dat dit in hoofde van Aquafin een onvoorzien gegeven is. 
 

Overwegende dat deze werken niet, zonder ernstig bezwaar, technisch uitvoerbaar zijn tenzij in samenhang met de 
geplande/aan de gang zijnde werken in opdracht van Aquafin, met name 

 
 
projectnummer 

 
Projectnaam 

 
23.046 

 
Verbindingsriolering Aarschotsebaan-Hemelshoek 

 
Overwegende dat de studie voor deze werken als aanvullende opdracht op de studie van hoger vermelde werken kan 
uitgevoerd worden door het reeds door Aquafin aangestelde studiebureau. 

 
Overwegende dat de kost van deze opdracht niet hoger is dan 50% van de oorspronkelijke 
studieopdracht. 
Overwegende dat Aquafin deze opdracht overeenkomstig art. 26, §1, 2°, a van de Wet van 15 juni 2006 inzake 
overheidsopdrachten aan de door haar reeds aangestelde ontwerper kan toevertrouwen. 
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WORDT OVEREENGEKOMEN 
 

Zonder hierbij enige afbreuk te doen aan de bepalingen zoals opgenomen in de wet van 15 juni 2006, het K.B. van 15 
juli 2011 en het K.B. van 14 januari 2013 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, overeengekomen wat volgt : 

 
Partijen komen verder overeen dat voor alle materies die niet uitdrukkelijk in onderhavige overeenkomst zijn geregeld 
de voorwaarden van afleveringen 1 en 4 van het K.V.I.V. van toepassing zijn, voor zover niet strijdig met de zonet 
vermelde bepalingen van de wetgeving overheidsopdrachten. 

 
 

Artikel 1 : De ontwerper 
 

De oorspronkelijke opdracht voor Aquafin wordt uitgebreid met het volgend gemeentelijk project: 
 
 

Projectnummer Projectnaam 
 

/ Fietspaden langs het Aquafin-tracé 
 
 
 

Artikel 2 : Activiteiten 
 

In functie van de door de gemeente in artikel 1 van dit addendum gekozen opdrachten zal de ontwerper dezelfde taken 
verrichten  en  dezelfde  documenten  en/of  plannen afleveren en dit telkens, onder dezelfde voorwaarden, binnen 
dezelfde termijnen en met gebruik van dezelfde richtlijnen als voorzien in de oorspronkelijk tussen de ontwerper en 
Aquafin afgesloten overeenkomst. 
Het ten uitvoer brengen van bepaalde opdrachten zal pas gebeuren indien de gemeente zulks bij een aangetekende 
lastbrief meedeelt telkens wanneer voorzien in de oorspronkelijk afgesloten overeenkomst tussen de ontwerper en 
Aquafin of wanneer daartoe schriftelijk opdracht wordt gegeven bij gemeenschappelijk lastbrief met Aquafin. 

 
 
 

Artikel 3 : Levering en goedkeuring 
 

Alle stukken, documenten, plannen en dossiers m.b.t. de gemeentelijke opdracht zullen ook te 2590 Berlaar, Markt 1 
worden afgegeven tegen getekend en gedagtekend afgiftebewijs. 

 
De gemeente keurt de diverse rapporten, documenten en verslagen goed binnen dezelfde termijnen als voorzien in de 
oorspronkelijk afgesloten overeenkomst tussen het studiebureau en Aquafin. Zo er vertraging optreedt door het 
uitblijven van de goedkeuring zal de gemeente de financiële gevolgen ervan ten laste nemen. 

 
 
 

Artikel 4 : Bijkomende documenten 
 

Wanneer de levering van bijkomende tekeningen, plans en/of stukken haar oorzaak vindt in de door de gemeente, na 
goedkeuring van de door de ontwerper ingediende dossiers, bevolen wijzigingen, of wanneer die tekeningen en/of 
stukken nodig zijn voor bijkomende, nieuwe implementaties die niet begrepen zijn in het goedgekeurde dossier, zal door 
de gemeente honoraria betaald worden op basis van het hierna in artikel 7 bepaalde tarief onder dezelfde voorwaarden 
als voorzien in de oorspronkelijk afgesloten overeenkomst tussen de ontwerper en Aquafin. 

 
 
 

Artikel 5 : Leiding der werken 
 

De gemeente aanvaardt de door de ontwerper, conform de oorspronkelijk afgesloten overeenkomst, voorgestelde 
afgevaardigde die de leiding van de werken zal waarnemen en als contactpersoon zal optreden. De gemeente doet dit 
onder de voorwaarden bepaald in de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Aquafin. 



 

 

Artikel 6 : Te leveren aantal exemplaren 
 

De plannen en documenten voor het gemeentelijk aandeel worden in twee exemplaren geleverd. 
 
 
 

Artikel 7 : Tarieven ereloon 
 

7.1  Studie en leiding 
 

De prestaties van de ontwerper terzake worden vergoed volgens: 
de bepalingen zoals beschreven in artikel 18.4 van de multilaterale overeenkomst studiebureaus 
(versie 10/08/2012) en artikel P2.C van de oorspronkelijke ereloonovereenkomst. 

 
De tarieven voor de opmaak van een start- en projectnota, de opstallen en innameplannen voor het aandeel van de 
gemeente worden beschreven in bijlage 1 aan dit addendum 

 
7.2     Overige vergoedingen 

 
Voor het overige gelden de tarieven, percentages en sommen zoals opgenomen in de overeenkomst tussen de ontwerper 
en Aquafin onverkort. 

 
 

Artikel 8 : Betalingsmodaliteiten ereloon 
 

8.1   Studie en Leiding 
 

de bepalingen zoals beschreven in artikel 18.5 van de multilaterale overeenkomst studiebureaus 
(versie 10/08/2012). 

 
8.2  Overige vergoedingen 

 
Voor het overige gelden de modaliteiten zoals opgenomen in de overeenkomst tussen de ontwerper en Aquafin onverkort. 

 
8.3  Algemene modaliteiten 

 
Alhoewel een studieopdracht in algemene zin (gewenste resultaat) volledig omschreven is, moeten die deelopdrachten 
op   het   terrein   geïmplementeerd   worden  wat  regelmatig  aanleiding  geeft  tot  het  bijsturen/aanvullen  van  die 
(deel)opdracht. Een studie is m.a.w. een dynamisch gegeven. De   aanpassing van de (deel)opdracht(en) vergt een 
intensieve en ruimer dan gebruikelijke controle en dus ook de nodige tijd en inspanning van beide partijen. De bijzondere 
eisen van de opdracht maken een afwijking van de verificatietermijn noodzakelijk. 

 
Betalingen van ereloon geschieden in principe alleen na verificatie van het corresponderend gedeelte van de opdracht en 
de hierbij horende schuldvordering. 

 
Indien bepaalde documenten ontbreken of onvolledig zijn en dit te wijten is aan de dienstverlener of wanneer de 
dienstverlening niet beantwoordt aan de vooropgestelde vereisten, wordt hij verzocht de ontbrekende of gebrekkige 
informatie over te maken en/of aan te passen.  Zodra de gevraagde informatie is ontvangen en/of aangepast, begint een 
nieuwe verificatietermijn van 30 dagen te lopen. 
Indien deze verificatie achterwege blijft om redenen andere dan de fout of nalatigheid van de ontwerper is het ereloon 
behorend bij de geleverde prestaties betaalbaar, uiterlijk 30 kalenderdagen na verlopen van de verificatietermijn. 

 
Alle facturen voor de prestaties t.l.v. de gemeente worden ingediend in 3 exemplaren bij de gemeente met afschrift aan 
Aquafin. 
De facturen voor studie en leiding, terreinen of andere prestaties in het aandeel van de gemeente zijn betaalbaar binnen 
een periode van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf beëindiging verificatie. 

 
Ingeval van laattijdige betalingen zijn de bepalingen van artikelen 69 en 70  van het 
KB van 14 januari 2013 , betreffende overheidsopdrachten van kracht. 
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Betalingen  gelden  niet  als  een  goedkeuring  en  ontslaan  de  ontwerper  niet  van  zijn  verplichting  de  ingediende 
documenten aan te passen aan de opmerkingen van de opdrachtgever(s) geformuleerd binnen het jaar. 



 

 

Artikel 9 : Verzekeringen 
 

De dienstverlener verzekert zich voor de 10-jarige en zijn beroepsaansprakelijkheid. 
 

Artikel 10 :  De gehele overeenkomst 
 

Voor het overige gelden de bepalingen van de tussen de ontwerper en Aquafin afgesloten -en in bijlage opgenomen- 
overeenkomst onverkort en naar analogie voor wat de gemeente betreft tenzij er in dit addendum uitdrukkelijk van wordt 
afgeweken. 

 
Opgemaakt in drie originele exemplaren waarvan elke partij erkent er één ontvangen te hebben, te Aartselaar op 15 
oktober 2015. 

 
 
 

voor                                                                                        Voor de gemeente 
AQUAFIN N.V.,                                                                      BERLAAR 

 

 
 
 
 
 

Danny Baeten                                                                           Walter Horemans directeur 
Marketing en ICT                                                                       burgemeester 

 

 
 
 
 
 

Dirk De Waele                                                                           Anja Neels directeur 
Infrastructuur                                                                             secretaris 

 
 
 

Voor de ontwerper 
ARCADIS BELGIUM 

 
 
 
 
 

Carl Verelst 
commercieel directeur infrastructuur, 
ruimte en verkeer 
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BIJLAGE 1 aan  Addendum bij de overeenkomst van 3 april 2015 omtrent de studie van het Aquafin-project 23.046 
 
 
 

Ereloon voor de opdracht van diensten met betrekking tot de opmaak van een start- en projectnota in kader van 
aanleg fietspaden langsheen het Aquafin project Berlaar Hemelshoek. 

 
 
 

Refererend aan de oorspronkelijke lastvoorwaarden van de studieopdracht “ Berlaar – verbindingsriolering 
Aarschotsebaan- Hemelshoek en de samenwerkingsovereenkomst  (in opmaak) voor het gemeentelijk aandeel 
voor het project Berlaar verbindingsriolering Aarschotsebaan - Hemelshoek tussen Aquafin, gemeente Berlaar en 
ontwerper Arcadis, worden de contractuele voorwaarden aangepast als volgt: 

•  Opmaak  van  een  wegenisontwerp  van  het  gemeentelijk  aandeel  in  kader  van  het  Aquafinproject 
Berlaar Hemelshoek. 
Voor de te leveren prestaties  verwijzen wij naar het oorspronkelijk contract MLO  tussen ARCADIS en 
Aquafin. Voor de berekening van het ereloon wordt dit project  tot in de ontwerpfase als een afzonderlijk 
project beschouwd.  Indien dit project tesamen wordt aanbesteed en uitgevoerd worden beide projecten 
voor deze fase samengesteld voor de berekening van het ereloon. 

o Ereloon: het ereloon wordt berekend volgens de MLO formule 
o Ereloon: opmaak innameplannen : 135,00 EUR/ inname 
o Ereloon verslagen opstanden: 85,00 EUR/ inneming 
o Voor de innameplannen en opstanden houden we rekening met 50 innames , wat een ereloon 

vertegenwoordigt van 11.000,00 EUR. 
 
 

•  De opdrachtgever geeft eveneens de opdracht  voor de opmaak   van een start en projectnota  in kader 
van een subsidieaanvraag voor de aanleg van fietspaden. 

 

 
De te leveren prestaties  voor de opmaak van de start- en projectnota worden hierna beschreven: 

 
1.           Afbakening studiegebied 

 
Het project behelst het onderzoeken of de aanleg van comfortabele en veilige fietspaden langs Hemelshoek te 
Berlaar, tussen Brandestraat en N10 Aarschotsebaan, binnen het lopende Aquafin-project mogelijk is. Via de 
opmaak van een start- en projectnota zal subsidiëring worden aangevraagd via het Fietsfonds. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Methodologische aanpak 
 

2.1 Fase 1 – Startnota 
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De startnota zoomt in op de planningscontext en werkt verschillende oplossingsrichtingen uit. Meer specifiek zorgt 
ARCADIS in deze fase voor: 

o Terreinbezoek en een fotoreportage; 
o De ruimtelijke en verkeerskundige analyse; 
o De analyse van de planningscontext met speciale aandacht voor de fietsnetwerken en het mobiliteitsplan; 
o Het verzamelen van de visies van de actoren; 
o De beschrijving van de probleemstelling; 
o De beschrijving van de projectvisie en de doelstellingen; 
o Het formuleren van randvoorwaarden en uitgangspunten; 
o Het uitwerken van oplossingsrichtingen; 
o Het afwegen van alternatieven; 
o De beschrijving van het voorkeursscenario; 
o Een eerste kostenraming van het gekozen concept. 
o In de reguliere offerte wordt voorzien om 1 startnota op te stellen ten behoeve van de GBC (en indien nodig ook 

voor de RMC). Indien de startnota niet conform verklaard wordt, en een nieuwe procedure dient doorlopen te 
worden, zullen de meerwerken verrekend worden volgens de bepalingen van punt 5. 

 
 
 

2.2         Fase 2 – Projectnota 
 

In de projectnota wordt uitgegaan van de conclusies uit de startnota, aangevuld met de besluiten van de GBC, en wordt 
het gekozen concept verder uitgewerkt. Concreet wordt ingegaan op: 
o De uitwerking van de gekozen oplossing; 
o Het grondplan, de lengteprofielen en de dwarsprofielen; 
o De inpassing van de infrastructuur in/op bestaande netwerken en structuren; De wijze van evaluatie van het 

project; 
o De kostenraming van het project. 

 
In de reguliere offerte wordt voorzien om 1 projectnota op te stellen ten behoeve van de GBC (en indien nodig ook voor 
de RMC). Indien de projectnota niet conform verklaard wordt, en een nieuwe procedure dient doorlopen te worden, zullen 
de meerwerken verrekend worden volgens de bepalingen van punt 5. Met betrekking tot de opmaak van de projectnota 
wordt er in de prijssetting van uitgegaan dat tegelijkertijd binnen het reguliere contract het voorontwerp wordt opgemaakt. 
De kostprijs voor de projectnota heeft enkel betrekking op de bijkomende werken (zowel inhoudelijk als procedureel) die 
nodig zijn om het voorontwerp om te vormen naar een projectnota. 

 

 
 

3.           Gestructureerd overleg 
 

Bij het opmaken van de start- en projectnota wordt uitgegaan van volgende gestructureerde overlegstructuur: 
•  werkgroep (bestuur en betrokken diensten van de gemeente Berlaar + ARCADIS); 
•  Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC); 
•  Indien noodzakelijk: de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) – dit is de vroegere Provinciale 

Auditcommissie (PAC). 
 

De projectleiders van ARCADIS (mobiliteit en infrastructuur) organiseren het werkoverleg en staan inhoudelijk in voor de 
GBC (en indien nodig RMC). 
Zowel tijdens fase 1 (startnota) als fase 2 (projectnota) worden telkens 3 overlegmomenten ingecalculeerd: 1 met de 
werkgroep, 1 met de GBC en 1 met de RMC (indien nodig). 
Bijkomende vergaderingen worden voorzien aan uurtarief. 

 

 
 

4.           Timing en planning 
 

•  Het opmaken van de startnota zoals beschreven in de bovenstaande methodiek kan uitgevoerd worden in 
een totaal tijdsbestek van 10 weken (excl. voorlegging aan RMC). 

•  Het opmaken van de projectnota zoals beschreven in de bovenstaande methodiek wordt uitgevoerd in 14 
weken (excl. voorlegging aan RMC). 

•  Hierbij dient gemeld te worden dat de termijnen die gevraagd worden door de leden van de GBC i.f.v. 
besluitvorming en het eventueel agenderen o3p6d/4e5RMC, opschortend werken. 
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subtotaal subtotaal 
uren/taak kost/taak 

 
subtotaal 
uren/taak 

 
subtotaal 
kost/taak 

   € 670,00 
   € 705,00 

14 € 1.090,00 
12 € 960,00 

   € 535,00 
   € 415,00 
   € 785,00 
   € 510,00 

13 € 1.075,00 
10 € 830,00 

   € 625,00 
10 € 990,00 

  
14 € 1.135,00 
13 € 1.080,00 

   € 385,00 
   € 190,00 

  
 

Fase 2 - Projectnota cat.1 cat.2 cat.3 cat.4 cat.5 forfaitair 

uitgebreide beschrijving voorkeursscenario 1 2 6    
verwerking voorontwerp grondplan en lengteprofielen  2 4 12   

verwerking voorontwerp dwarsprofielen  1 4 12   
inpassing infrastructuur in/op bestaande netwerken/structuren 1 2 8    

opmaak evaluatiemethode project  2 8    
opmaak kostenraming 1 8     

       
opmaak projectnota 1 4 8 4 1  

overleg (1 startvergadering + 1 GBC, inclusief verslag)  4 8  1  
aanpassen / aanvullen nota  1 2 2   

bespreking op RMC (indien nodig)  2     
       
 

5. Kostprijs 
 

Volgende prestaties worden ingeschat: 
 
 
 

  Berlaar-Opmaakstart-enprojectnotafietspadenHemelshoeki.k.v.Aquafin-project   
 

Erelonen uurtarief dagtarief 
euro/uur euro/dag 

categorie 1: projectmanager - afdelingsverantwoordelijke                     €  115,00    €      920,00 

categorie 2: projectleider - verkeerskundige - expert                             €    95,00    €      760,00 

categorie 3: projectmedewerker junior                                                   €    80,00    €      640,00 

categorie 4: tekenaar - grafisch vormgever - GIS                                  €    65,00    €      520,00 

categorie 5: secretariaat                                                                        €    60,00    €      480,00 

 
 
 

 
Fase 1 - Startnota 

 
cat.1 

 
cat.2 

 
cat.3 

 
cat.4 

 
cat.5 

 
forfaitair 

terreinbezoek en fotoreportage  2 6    
ruimtelijke analyse  1 6 2   

verkeerskundige analyse  2 8 4   
beschrijving planningscontext  2 8 2   

verzamelen visies actoren  1 4  2  
beschrijving probleemstelling  1 4    

beschrijving projectvisie en doelstellingen 1 2 6    
formuleren randvoorwaarden en uitgangspunten  2 4    

uitwerken oplossingsrichtingen 1 4 4 4   
afweging alternatieven  2 8    

beschrijving voorkeursscenario 1 2 4    
opmaak eerste kostenraming 2 8     

       
opmaak startnota 1 2 8 2 1  

overleg (1 startvergadering + 1 GBC, inclusief verslag)  4 8  1  
aanpassen / aanvullen nota  1 2 2   

bespreking op RMC (indien nodig)  2     
        

        totaal  uren/niveau 6 38 80 16 4   uren 144 
tijdsbesteding in mandagen 0,8 4,8 10,0 2,0 0,5   mandagen 18,0 

kost/niveau €   690,00 €   3.610,00 €   6.400,00 €   1.040,00 €   240,00 €      -  kosten € 11.980,00 

    € 785,00 
18 € 1.290,00 
17 € 1.195,00 
11 € 945,00 
10 € 830,00 

   € 875,00 

  
18 € 1.455,00 
13 € 1.080,00 

   € 385,00 
   € 190,00 

   
 
 
 

        totaal  uren/niveau 4 28 48 30 2   uren 112 
tijdsbesteding in mandagen 0,5 3,5 6,0 3,8 0,3   mandagen 14,0 

kost/niveau €   460,00 €   2.660,00 €   3.840,00 €   1.950,00 €   120,00 €      -  kosten € 9.030,00 

 
Totaal - excl. BTW € 21.010,00 
21% BTW € 4.412,10 
Totaal - incl.  BTW € 25.422,10 
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De opmaak van de startnota (fase 1), met aansluitend GBC (en eventueel RMC) wordt geraamd op 
11.980,00 EUR, excl. BTW. 
De opmaak van de projectnota (fase 2), met aansluitend GBC (en eventueel RMC) wordt geraamd op 
9.030,00 EUR, excl. BTW. 
Bij het niet conform verklaren van de eerste of tweede fase van het project, zal een aangepaste start- 
en/of projectnota dienen opgesteld te worden. Het aanbrengen van de aanpassingen aan de start- en/of 
projectnota zullen verrekend worden aan uurtarief, volgens bovenstaande tarieven. 

 

 
 

De geleverde documenten worden vergoed volgens volgende tarieven: 
• Afdruk van plan per m2 (zwart/wit): € 1,75 / m2 
• Afdruk van plan per m2 (kleur): € 12,50 / m2 
• Nota: € 0,25 / blz 

 

Betaling van de opdracht 
•  Voor het wegenisdossier verwijzen wij naar het oorspronkelijk contract van MLO 
•  Bij indienen van de startnota of projectnota bij gemeente: 60% van ereloon 
•  Bij goedkeuring van de start of projectnota door auditcommissie: resterend ereloon. 
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17 2018_GR_00074 Opmaak van reglementen - Goedkeuring 
 subsidiereglement afkoppeling van de hemelwaterafvoer 

van het rioleringsnet - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
In het verleden werden riolen veelal aangelegd voor de gezamenlijke afvoer van afvalwater en 
hemelwater. Hemelwater hoort niet thuis in de riolen en zorgt voor een minder efficiënte werking van 
de rioolwaterzuiveringsinstallatie door aanvoer van verdund afvalwater. Wanneer de riolen het 
aanvoerdebiet niet aankunnen, zal het verdunde afvalwater overstorten naar de grachten en 
waterlopen. 

 
Vandaag worden bij aanleg van de riolering door de rioolbeheerder in de openbare weg, afvalwater en 
hemelwater maximaal gescheiden. Waar mogelijk wordt het hemelwater afkomstig van de openbare 
weg, gescheiden afgevoerd naar de oppervlaktewateren. 

 
Voor recente bouw- of verbouwingswerken wordt een gescheiden uitvoering van afvalwater en 
hemelwater, ook op particuliere eigendom, opgelegd door de van kracht zijnde Gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013. 

 
Argumentatie 
De afkoppeling van het hemelwater van de gewone of gescheiden riolering verlaagt de druk op het 
gemeentelijk rioleringsstelsel en dus ook de kans op mogelijke overstromingen of overstortingen op 
waterlopen. 

 
Wetgeving 
Artikels 11 en 12 van het Algemeen Waterverkoopreglement 

 
Artikel 6.2.2.1.2 van Vlarem II 

 
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. 

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

 
Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
Toekomstig uit te keren subsidiebedragen ingevolge dit subsidiereglement, worden voorzien in 
beleidscode 64920100/0310 - Actie 004.003.004.007 "Berlaar waakt over de kwaliteit van de 
oppervlaktewateren". 

 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit 

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het bij dit besluit gevoegde subsidiereglement goed. 
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Bijlagen 

• Subsidiereglement afkoppeling.doc 
BIJKOMENDE DAGORDE 

 
 

19 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: 
reglementering rond waterbemaling bij bouwprojecten 
BEHANDELD 

 

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

 

Toelichting: 
Op vrijwel elke bouwwerf is een tijdelijke bemaling van toepassing. Door het grondwaterpeil 
kunstmatig te verlagen of het overtollige water over te pompen, is het mogelijk de 
bouwwerken in droge omstandigheden uit te voeren. Maar waar blijf je met het opgepompte 
water? Veel te vlug wordt ervoor gekozen om de drainage naar de riolering af te leiden. Dit 
heeft niet alleen een negatieve invloed op de plaatselijke waterhuishouding, bovendien kan het 
in de waterzuiveringsketen voor problemen zorgen. Aan het gebruik van de riolering zijn een 
aantal wettelijke voorwaarden verbonden. Bovendien stoor het tegen de borstdat grote 
hoeveelheden kostbaar water zomaar verspild worden wanneer ze niet automatisch terug 
kunnen infiltreren. Zeker in tijden van droogte zoals we die nu kennen is het onverantwoord 
zomaar water af te voeren, terwijl het nuttig zou kunnen gebruikt worden. Daarom pleiten wij 
vanuit Groen Berlaar om een reglement uit te werken dat geld op het grondgebied van onze 
gemeente en dat stelt dat: 

 
1. de noodzaak om water weg te pompen aangetoond moet worden 
2. de bestaande wetgeving dient nageleefd te worden 
3. de bemaler alles in het werk moet stellen om het opgepompte water maximaal te laten 

infiltreren op een andere plaats. 
4. indien het niet mogelijk is om water te laten infiltreren met de gemeente wordt 

nagegaan hoe het water kan opgevangen worden en gebruikt kan worden door onze 
landbouwers en/of andere beroepsgroepen die veel water nodig hebben. 

 
Met dit agendapunt wilen we de verstoring van de waterhuishouding en het verspillen van 
water, zeker in tijden van droogte, tegengaan. 

 
Antwoord 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat de regelgeving omtrent bemalingen allemaal wordt geregeld 
vanuit de VLAREM-wetgeving, die onderstaande zaken reeds verplicht. 

 
VLAREM stelt momenteel reeds dat de noodzaak dient aangetoond te worden en dat maximaal dient 
ingezet te worden op het niet lozen van bemalingswater op de riolering door: 

 
- Infiltratie 

 
- Aansluiting op grachten of oppervlaktewater 

 
- Afvoer via de RWA riolering 

 
- Afvoer via de gemengde riolering 
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Hierbij is ook de verplichting om afhankelijk van de klasse van bemaling, een vergunning aan te 
vragen of een melding te doen. 

 
Er zijn technieken die het water terug in de grond injecteren, de retourbemaling, maar hiervoor zijn 
een aantal technische zaken vereist (waterdichte putbeschoeiing, …) met een belangrijke financiële 
impact. Hierbij mag je rekenen dat de kostprijs voor het realiseren van een kelder voor een 
gemiddelde woning zal verdubbelen. 

 
In verband met het gebruik van bemalingswater voor landbouwtoepassingen dient meegegeven te 
worden dat hier met de nodige voorzichtigheid dient omgesprongen te worden. Het bemalingswater is 
immers afkomstig uit ondiepe grondwaterlagen en neemt vaak zeer fijne zand- en ijzerdeeltjes mee. 
Deze ijzerdeeltjes zorgen voor roestvorming en de typische bruine kleur. Ook is het gehalte aan 
zuurstof in dit water beperkt, waarmee rekening dient gehouden te worden, zeker bij gebruik in 
visvijvers,…. 

 
Dit staat los van de praktische kant, waarbij men niet weet of het kan om landbouwvoertuigen 
rechtstreeks te vullen via de uitloop van een bemaling, hierbij rekening houdend met tegendruk, 
opvoerhoogte,… mogelijks dient er dus een reservoir te zijn wat gevuld wordt met de droogzuiging en 
waaruit de landbouwer verder kan onttrekken, wat niet realistisch lijkt. 

 
Het gebruik van bemalingswater is dus mogelijk, mits de nodige voorzichtigheid. 

 
Conclusie is dat een bijkomend gemeentelijk reglement geen toegevoegde waarde heeft ten opzicht 
van de geldende VLAREM-wetgeving, waarin ook de middelen voor handhaving vermeld staan. Het 
toepassen van de geldende regelgeving lijkt hier eerder aangewezen. 

 
Raadslid Koen Kerremans vraagt om dit punt mee te nemen naar de landbouw- en milieuraad. 
Schepen Ingeborg Van Hoof zegt dat zij hiervoor zal zorgen. 

 
 
 
 

18 Mondelinge vraag van raadslid Swa De Bakker: TOEVOEGEN VAN CLAUSULE 
BIJ OVERHEIDSOPDRACHTEN 
BEHANDELD 

 
Indiener(s): 
Swa De Bakker, SamBa 

 

Toelichting: 
Wij stellen voor om aan het lastenboek bij aanbestedingen door de gemeente Berlaar een 
clausule toe te voegen tegen sociale dumping. Met deze clausule worden bedrijven 
gedwongen om de wettelijk verplichte loon- en arbeidsvoorwaarden na te leven. De 
inschrijver is verplicht om deze verbintenis toe te voegen aan de offerte. Als tijdens de 
uitvoeringsfase alsnog wordt vastgesteld dat de regels worden geschonden, staat dat gelijk 
aan een ingebrekestelling en kan de opdracht worden verbroken. Eventueel kan een boete 
worden opgelegd die gelijk is aan het loonbedrag dat volgens de Arbeidsinspectie niet 
correct werd betaald. 

 
Door het toevoegen van deze clausule is er geen oneerlijke concurrentie tussen de inschrijvers 
en worden de arbeiders correct verloond. 

 
Antwoord 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat deze clausule meestal in het bestek gezet wordt. Dit 
gaat automatisch via softwarepakket 3p. 
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Maar zelfs als we het er niet inzetten, is het van toepassing. Dit is sowieso wetgeving die van 
toepassing is. 

 
In de toekomst zal de administratie dit steeds in het bestek zetten. 

 
 
 
 

20 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: opvang 
bij brand 
BEHANDELD 

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

 

Toelichting: 
naar aanleiding van de recente brand nabij de Markt willen we stilstaan bij de opvang van 
slachtoffers en omwonenden. Uit navraag is gebleken dat voor de meesten snel en efficiënte 
opvang werd geregeld, met dank aan WZC Sint Augustinus. Rond 21:00u stelden we echter 
vast dat een gezin met baby uit de directe buurt, nog steeds in hun eigen wagen zat nadat ze 
verbod hadden gekregen om in de eigen woning te blijven tijdens en na de brand. We hebben 
niet begrepen hoe het mogelijk is dat er voor dit gezin geen oplossing werd aangeboden. We 
zoeken de antwoorden op volgende vragen: 

 
1. is er ondertussen een handig en praktisch draaiboek voor opvang en to do's bij 

rampen? (cfr. unaniem raadsbesluit ingediend door Groen) 
2. is er een evaluatie gemaakt van de ebeurtenissen en de opvang na de recente brand? 
3. Hoe is het kunnen gebeuren dat een gezin met baby, geen opvang kreeg aangeboden, 

terwijl alle anderen dit wel kregen aangeboden? 
 

Antwoord 
Walter Horemans antwoordt dat aan iedereen opvang is aangeboden, maar niet iedereen is hier op 
ingegaan. Het gezin waarnaar wordt verwezen bevond zich buiten de gevarenperimeter. Zij zijn ook 
verwezen naar het opvangcentrum maar gingen hier niet op in. Er werd hen eten en drinken 
aangeboden en ook hier gingen zij niet op in. Zij waren enkel bezorgd om het openen van hun winkel 
die in de gevarenzone lag. Er is voor deze mensen zelfs nog een politieman meegegaan naar hun 
winkel om pampers te halen voor hun baby. De stelling dat er voor deze mensen niets zou 
ondernomen zijn is dus pertinent onwaar! 

 
De mensen waren zeer tevreden over de opvang die geboden werd bij de brand. 

 
 
 
 

21 Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Berlaar heeft te weinig AED-toestellen 
BEHANDELD 

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

 

Toelichting: 
Terwijl het nut van deze toestellen dagelijks bewezen wordt is het in Berlaar niet evident om er 
één te vinden. Hoeveel toestellen hangen er in het openbaar in Berlaar? Worden de locaties 
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duidelijk aangegeven? Kan er -naar het voorbeeld van bijv. Lier- geen lijst van die locaties op 
de website gezet worden? Plant de gemeente nog investeringen in die richting? 

 
Antwoord 
Walter Horemans antwoordt dat volgende locaties een toestel hebben: 

 
•  sporthal ’t stapveld 
•  SK Berlaar 
•  FC Heikant 
•  politiebureau 
•  dienstvoertuigen politie 

 
Walter Horemans merkt op dat er kan nagekeken worden of er nog meer toestellen kunnen gehangen 
worden op openbare plaatsen. 

 
 
 
 

22 Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: ANPR camera’s huren om sluikverkeer tegen te gaan? 
BEHANDELD 

 

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

 

Toelichting: 
Eerder stelde sp.a al eens voor om ANPR-camera’s aan te kopen om in het belang van de 
veiligheid onnodig zwaar vrachtverkeer uit het centrum te houden. Het bestuur vond dit te duur 
en niet de moeite. Nu vernemen we dat er twee camera’s zullen gehuurd worden om te 
proberen het sluipverkeer uit de Hertstraat te houden tijdens de werken in de Pastorijstraat ? 
De huurprijs bedraagt € 12.500 ! Wat is de aankoopprijs? Voor niet zoveel meer euro’s kan je 
toch die camera’s aankopen om ze na de werken aan de Pastorijstraat definitief te plaatsen bij 
de drukke verkeersas Stationsstraat - Dorpsstraat. 

 
Antwoord 
Walter Horemans antwoordt dat de kostprijs voor de aankoop aanzienlijk hoger ligt dan het huren van 
een ANPR-camera. Exacte cijfers zijn heden niet gekend. Daarnaast blijft er ook een risico verbonden 
wanneer je een eigen camera plaatst. Bij schade of vandalisme ligt het risico namelijk bij de eigenaar. 

 
In de huurprijs is tevens de installatie en het periodiek vervangen van de batterijen en het 
opslagmedium inbegrepen. De gegevens uit het opslagmedium worden op regelmatige basis bezorgd 
aan het gemeentebestuur. 

 
Al deze zaken in acht genomen, is de huurprijs te verantwoorden ten opzichte van de investeringskost 
voor de aankoop. Dit neemt uiteraard niet weg dat de aankoop op termijn kan overwogen worden ten 
behoeve van een andere locatie. 

 
 
 
 

23 Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Overstroming St.Rumoldusstraat-Aarschotsebaan: een 
oplossing? 
BEHANDELD 
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Indiener(s): 
Rudy Nuyens, sp.a ; Ronald Van Thienen, sp.a 
; Lies Ceulemans, sp.a 

 

Toelichting: 
Naar aanleiding van de zoveelste wolkbreuk begin deze maand vragen we nog eens of er een 
oplossing bestaat voor dit probleem? Toen sp.a Berlaar begin 2017 voorstelde om premies te 
geven aan mensen die betonnen opritten willen uitbreken en vervangen door waterdoorlatend 
materiaal, werd ons voorstel weggewuifd. Het grote Vlaanderen heeft het ondertussen wél 
begrepen en trekt vijf miljoen euro uit voor burgers, bedrijven en lokale overheden die 
grondverhardingen in beton of asfalt uitbreken en vergroenen. Als er geen structurele 
oplossing bestaat voor de waarschijnlijk in de toekomst nog meer hevige stortbuien….Laat 
ons dan beginnen aan de basis, laat ons beginnen met het DE-Betonneren van onze 
schraalgroene gemeente. 

 
Antwoord 
Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat Pidpa in september 2016 de afvoer van de N10 die onder 
scheidingsmuur van het klooster loopt richting Heistsebaan liet reinigen dit betreft een buis van 
doormeter 600. 

 
Hier is toen veel slib verwijderd. 

 
Na deze interventie zijn er geen problemen meer geweest tot begin deze maand. 

Pidpa gaat nu terug een camera onderzoek uitvoeren in deze buis. 

In de nieuwe plannen van het Kardinaal Cardijnplein en de Melkouwensteenweg is er een bijkomende 
afvoer van de N10 voorzien, hier is een buis voorzien van 800 en parallel loopt een buis van 600 die 
kan ingeschakeld worden voor overstort. 

 
De afvoer van het plein en de Heideroosstraat hebben dan nog eens aparte afvoeren die niet in deze 
buizen komen. 

 
Dit zou in de toekomst de problemen in de Sint-Rumoldustraat moeten oplossen. 

 
Rond het thema “verharding” werd al veel gecommuniceerd naar onze burgers via den Balder: 

 
•  in januari en februari "Plan(t) je voortuin!" 
•  in mei en juni nog eens een artikel met allerlei tips 
•  in juli en augustus een artikel "Doorbreek het grijs in je buurt en maak plaats voor groen en 

blauw!" over de campagne van Aquafin met de steun van natuurpunt operatie perforatie. Hier 
kunnen projecten ingediend worden en zo maak je kans op budget om je plannen uit te 
voeren. Dit project loopt nog tot 31 oktober. 

 
In de volgende kiosk komt een artikel “Uw beton uitbreken wordt geld waard“. Vlaanderen trekt 5 
miljoen subsidies uit voor burgers, bedrijven en lokale overheden die grondverharding in beton of 
asfalt uitbreken en vergroenen. 

 
Dit alles kan bijdragen om onze gemeente minder schraal te maken. 

 

 
 
18 september 2018 21:47 - De voorzitter sluit de zitting 
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algemeen directeur 
waarnemend 

 
 
 
 
Geert Verrelst 

burgemeester-voorzitter 
 
 
 
 

Walter Horemans 


