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Gemeenteraad
Notulen Zitting van 16 oktober 2018

OPENBARE ZITTING
Organisatie
Interne Strategie
1 2018_GR_00095 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag vergadering 

18 september 2018 - goedkeuring

2 2018_GR_00091 Beheer van patrimonium en openbaar domein - Aankoop 
'Berlaarhof' aankoopakte - goedkeuring

3 2018_GR_00089 Opmaak en opvolging van aktes en verordeningen - Bijzondere 
Bestuurlijke Politieverordening Verkeer- wijziging - goedkeuring

4 2018_GR_00090 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
buitengewone algemene vergadering IVAREM op 7 december 
2018, agendapunten, wijziging van de statuten en vaststelling 
van het mandaat van afgevaardigden - goedkeuring

Mens
Sociale dienst
5 2018_GR_00088 Goederen en diensten aan externe - Wijk-werken: aanpassing 

samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring

Ruimte
Openbare werken
6 2018_GR_00093 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 

Wegeniswerken aan de Broekweg - Goedkeuring principe - 
Samenwerkingsakkoord - goedkeuring

Financiën
Financiële dienst
7 2018_GR_00094 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint-Pieter - 

Budgetwijziging 1 dj. 2018 - weigering
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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 Stefaan Lambrechts; mevrouw Suzy 
Put; de heer Jan Hendrickx; de heer Willy Beullens; mevrouw Maria Vervloet; de heer Koen 
Kerremans; de heer Dirk Aras; de heer Geert Fierens; mevrouw Pegie Pauwels; de heer Wim Kelber; 
mevrouw Anja Neels, algemeen directeur

Afwezig:
de heer test raadslid

Verontschuldigd:
de heer Eddy Verstappen; mevrouw Leen Janssens

16 oktober 2018 20:00 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING
Organisatie
Interne Strategie

1 2018_GR_00095 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag 
vergadering 18 september 2018 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De gemeenteraad keurt het verslag van de vergadering van 18 september 2018 goed.

Notulen
Dirk Aras meldt dat de stemming bij punt 14 niet is opgenomen in het verslag, wat decretaal 
niet correct is. Hij vraagt daarom de stemming voor dit punt.

Burgemeester Walter Horemans repliceert dat dit zal worden nagekeken en aangepast.

Ronny Van Thienen vraagt of het stemgedrag ook kan worden toegevoegd aan de beknopte 
raadsverslagen die op de website gepubliceerd worden. Nu lijkt het alsof alle punten eenparig 
goedgekeurd werden, wat een vertekend beeld oplevert.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
- 11 stem(men) voor: Willy Beullens; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Geert Fierens; Jan Hendrickx; 
Walter Horemans; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Ingeborg Van Hoof; Silvain Vertommen; Maria 
Vervloet
- 8 onthouding(en): Dirk Aras; Lies Ceulemans; Swa De Bakker; Wim Kelber; Koen Kerremans; Rudy 
Nuyens; Pegie Pauwels; Ronald Van Thienen
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Bijlagen
 gr20180918_notulen.pdf

20:07 - Jan Hendrickx verlaat de zitting

2 2018_GR_00091 Beheer van patrimonium en openbaar domein - Aankoop 
'Berlaarhof' aankoopakte - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeenteraad besliste op 18 september 2018 tot aankoop van 'het Berlaarhof'.

Argumentatie
Notaris Cuveliers Brigitte, Markt 85 te Berlaar, werd aangesteld voor de opmaak van de aankoopakte.

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

Financiële informatie
Visum: Visum verleend

Motivering
V2018/33 op 3 oktober 2018

Financiële informatie
004/003/004/006

22100007

0680

Notulen
Wim Kelber wenst zich te onthouden, omdat de aankoopprijs hoger is dan wat het 
schattingsverslag weergeeft.

Koen Kerremans wenst zich eveneens te onthouden op basis van ingewonnen informatie. De 
prijs voor dit stuk patrimonium in dergelijke staat blijkt te hoog te liggen. Zelfs het 
schattingsverslag zou een overdreven prijs vermelden. Bovendien zijn er nog aanzienlijke 
kosten in het vooruitzicht en is er nog geen duidelijkheid over mogelijke partners of de wijze 
waarop dit dossier verder zal worden ontwikkeld.

Dirk Aras polst naar meer informatie over de aanwending van het pand.

Burgemeester Walter Horemans geeft aan dat het onderzoek volop loopt. Er worden 
gesprekken gevoerd met een aantal ernstige partners die zich hebben gemeld. Zodra er meer 
klaarheid ontstaat, zal de gemeenteraad hierin betrokken worden.
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Dirk Aras zou graag een idee krijgen over de richting waarin het dossier evolueert. Krijgt het 
gebouw een gemeentelijke functie? Of wordt de uitbating volledig uitbesteed? Nu gaat hij 
mee in het verhaal onder een voorbehoud dat hij niet kan inschatten.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het eerste idee steeds geweest is om de 
uitbating uit te besteden, indien hiervoor een partner wordt gevonden die bereid is om de 
renovatie op zich te nemen. Een sociale invulling behoort tot de mogelijkheden, maar het kan 
ook een culturele invulling worden. De gemeente zelf heeft niet onmiddellijk interesse om het 
gebouw te gebruiken. Voor een administratief centrum zou het bijvoorbeeld niet geschikt zijn. 
Er leven op dit moment verschillende ideeën, die nu stelselmatig afgetoetst moeten worden. In 
ieder geval is het de bedoeling om het park openbaar te houden. Het gebouw zelf zou dan via 
erfpacht ter beschikking worden gesteld. De gesprekken hierover lopen volop. Zodra de pistes 
zich duidelijk afbakenen, zal dit op een commissie worden geagendeerd.

Ronny Van Thienen vindt het jammer dat de gemeenteraad een beslissing moet nemen zonder 
dat de raadsleden de kans tot prospectie hebben gekregen. Een plaatsbezoek zou aangenaam 
geweest zijn.

Burgemeester Walter Horemans vindt het op zijn beurt spijtig dat deze vraag nu pas wordt 
gesteld. Hij belooft om dit te organiseren naar aanleiding van de commissievergadering.

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

Besluit
Artikel 1
De aankoopakte voor aankoop van 'het berlaarhof' wordt goedgekeurd.

Artikel 2
De burgemeester, Walter Horemans en algemeen directeur Anja Neels worden gemachtigd om de 
akte te ondertekenen.

Bijlagen
 3280 P2A meetplan kavels 1-3-4-5.pdf
 S 180758.pdf
 Akte - Verkoop - huis.doc

20:12 - Jan Hendrickx betreedt de zitting

3 2018_GR_00089 Opmaak en opvolging van aktes en verordeningen - 
Bijzondere Bestuurlijke Politieverordening Verkeer- 
wijziging - goedkeuring
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GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeenteraad van 19 september 2017 keurde een Bijzondere Politieverordening inzake de 
gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het 
parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, goed met automatisch 
werkende toestellen.

Op basis van artikel 3.3° van de GAS-wet kan een gemeente overtredingen betreffende het stilstaan 
en parkeren (en negeren verkeersborden C3 en F103) sanctioneren met een gemeentelijke 
administratieve sanctie. Het KB van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren bepaalt specifiek welke 
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren aanleiding kunnen geven tot een GAS-boete 
indien deze zijn opgenomen in de bijzondere politieverordening van de gemeente.

 

De gemeenteraad heeft op 19 september 2017 deze bijzondere politieverordening goedgekeurd. 
Vanaf het moment van inwerkingtreding werden de vastgestelde overtredingen inzake parkeren en 
stilstaan, die waren opgenomen in de bijzondere politieverordening, gesanctioneerd met een 
administratieve geldboete van 55 of 110 euro. Deze bedragen zijn wettelijk vastgelegd in het KB van 
09-03-2014 en werden ook opgenomen in artikel 90 van de bijzondere politieverordening.

 

Argumentatie
De ministerraad keurde op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, minister van 
Justitie Koen Geens en minister van Mobiliteit François Bellot op 08-12-2017 jl. een ontwerp van 
koninklijk besluit goed dat de GAS-boetes voor verkeersovertredingen wijzigt. 

De bedragen van de GAS-boetes zullen als volgt wijzigen:

 eerste graad stijgt van 55 euro naar 58 euro
 tweede graad stijgt van 110 naar 116 euro 

De wijziging trekt de GAS-boetes zo gelijk met de boetes voor overtredingen die volgens de 
gerechtelijke procedure verlopen. 

Deze bedragen kunnen worden toegepast met ingang van 1 september 2018 na publicatie van dit KB 
in het BS van augustus 2018. 

Door de wijziging van het KB moet ook artikel 90 van de bijzondere politieverordening worden 
aangepast. Om ervoor te zorgen dat de  bijzondere politieverordening niet telkens gewijzigd dient te 
worden wanneer de bedragen wijzigen, stellen wij volgende aanpassing aan artikel 90 van de 
bijzondere politieverordening voor: In artikel 90 worden geen concrete boetebedragen meer 
opgenomen maar wordt enkel nog verwezen naar het KB dat de boetebedragen bepaalt.

Concreet stellen wij volgende wijziging voor van artikel van de bijzondere politieverordening parkeren 
en stilstaan: 
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Huidige tekst: 

Afdeling 5. Sancties, procedure en slotbepalingen.

Hoofdstuk 1. Sancties

Artikel 90. 

1°      Overtredingen van artikels uit afdeling 2 van deze bijzondere politieverordening worden bestraft 
met een straf bepaald in KB van 1 december 1975 of met een administratieve geldboete of een 
onmiddellijk betaling  van 55 euro.

 2°      Overtredingen van artikels uit afdeling 3 van deze bijzondere politieverordening worden 
bestraft met een straf bepaald in KB van 1 december 1975 of met een administratieve geldboete of 
een onmiddellijk betaling van 110”euro.

 3°      Overtredingen van artikels uit afdeling 4 van deze bijzondere politieverordening worden 
bestraft met een straf bepaald in KB van 1 december 1975 of met een administratieve geldboete of 
een onmiddellijk betaling  van 330 euro.

 Nieuwe tekst:

 Afdeling 5. Sancties, procedure- en slotbepalingen.

 Hoofdstuk 1. Sancties

 Artikel 90.

 Overtredingen van artikels uit deze bijzondere politieverordening worden bestraft met een straf 
bepaald in het KB van 1 december 1975 of met een administratieve geldboete of een onmiddellijke 
betaling bepaald in KB van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor 
de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de 
verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.

 

Wetgeving
Wet van 24/06/2013 betreffende de toepassing van de Gemeentelijk Administratieve Sancties

KB van 09/03/2014 betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties voor de overtredingen 
betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 
en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.

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

Financiële informatie
Financiële informatie
stijging van 5% van de inkomsten uit GAS-boetes autoluw en parkeren

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

Besluit
Artikel 1
De wijziging van artikel 90 van de Bijzondere Politieverordening inzake Gemeentelijke Administratieve 
Sancties voor overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 
betreffende de verkeersborden C3 en F103, vestgesteld met automatisch werkende toestellen, wordt 
goedgekeurd.

4 2018_GR_00090 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - buitengewone algemene 
vergadering IVAREM op 7 december 2018, 
agendapunten, wijziging van de statuten en vaststelling 
van het mandaat van afgevaardigden - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Op 6 september 2018 ontving het gemeentebestuur per mail de uitnodiging voor de buitengewone 
algemene vergadering van Ivarem op 7 december 2018.

Argumentatie
De gemeente Berlaar is lid van de intergemeentelijke vereniging IVAREM.

Het ontwerp van statutenwijziging dient door de vennoten te worden voorgelegd aan hun respectieve 
raden ingevolge artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking.

Het document VVAV1800011 over het ontwerp tot wijziging van de statuten van de intergemeentelijke 
vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), zoals vastgesteld door de raad van 
bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM in zitting van 24 augustus 2018.

De agenda van de buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 
van 7 december 2018:

1. Aanduiding stemopnemers
2. Wijziging van de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer 

regio Mechelen (IVAREM)
3. Volmacht op de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer 

regio Mechelen (IVAREM) te coördineren
4. Goedkeuring van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de 

intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) van 7 
december 2018
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Wetgeving
 nieuwe gemeentewet
 decreet van 28 april 1993 over de regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief 

toezicht op de gemeente
 decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking
 omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse Minister van Binnenlandse 

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

 statuten van de intergemeentelijke vereniging IVAREM, vastgesteld door de algemene 
vergadering op 26 april 2003, zoals gewijzigd op 5 december 2003, 3 december 2004, 22 juni 
2007, 30 november 2007, 26 juni 2009, 17 december 2010, 13 december 2013, 17 juni 2016 
en 15 december 2017

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

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 7 
december 2018.

Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de door de raad van bestuur van de intergemeentelijke 
vereniging IVAREM voorgestelde ontwerp van wijziging van de titel en artikels 1, 2, 3, 4.1, 6, 10, 11, 
15, 16, 18, 22, 22.2, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 34, 36, 40, 41, 42 en 47 van de statuten, waarover de 
buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM zal beraadslagen 
en beslissen op 7 december 2018.

Artikel 3
De gemeenteraad verleent aan zijn afgevaardigde(n) in de buitengewone algemene vergadering van 7 
december 2018 van de intergemeentelijke vereniging IVAREM het mandaat om te beraadslagen en te 
beslissen overeenkomstig voormelde besluit.

Artikel 4
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IVAREM.

Mens
Sociale dienst

5 2018_GR_00088 Goederen en diensten aan externe - Wijk-werken: 
aanpassing samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Context en historiek
Op de zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 8 februari 2018 en nadien 
Gemeenteraad van 20 februari 2018 werd de samenwerkingsovereenkomst en bijhorende bijlagen 
goedgekeurd. Deze werd recentelijk aangepast op vraag van de beleidsgroep. 

Argumentatie
De wijziging kan u terugvinden bij onderdeel 4 'financiële afspraken'.  

De loonkost voor de regiocoördinator werd gewijzigd. In de oude tekst werd de loonkost forfaitair 
bepaald op €90.000. In de nieuwe tekst werd de loonkost bepaald op €76 301,50.  

De loonkost voor de administratief en communicatiemedewerker werd vastgelegd. Deze is forfaitair 
bepaald op €48 175,51 en is jaarlijks indexeerbaar volgens looncategorie en -index. In de 
oorspronkelijke overeenkomst was voorgesteld om dit laatste te berekenen op basis van het aantal 
geregistreerde werkuren: nl. €65 voor de administratieve medewerker en € 75 voor de 
communicatiemedewerker. Deze zouden dus aangerekend worden op basis van het aantal 
geregistreerde werkuren. De beleidsgroep wilde echter meer duidelijkheid omtrent de loonkost en de 
overhead, waardoor het loon in de nieuwe overeenkomst bepaald is.

 

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

Notulen
Wim Kelber wenst zich te onthouden, omdat de cheques in waarde gestegen zijn en omdat de 
vzw’s extra moeten betalen voor hetzelfde.

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

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst tussen Igemo en onze 
gemeente goed zoals voorgesteld in bijlage. 

Bijlagen
 20180330_samenwerkingsovereenkomst_wijkwerken_IGEMO_gemeenten.docx
 BIJLAGE 1 Communicatie naar het College van Burgemeester en Schepenen_17-aug.-2017- 

definitief.docx
 BIJLAGE 2 Wijkwerken - voorstel IGEMO.3.docx
 BIJLAGE 3 Bevestiging organisator VBH IGEMO Mechelen en omgeving.pdf
 BIJLAGE 4 samenwerkingsovereenkomst wijk-werken IGEMO-VDAB.pdf

Ruimte
Openbare werken
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6 2018_GR_00093 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
Wegeniswerken aan de Broekweg - Goedkeuring 
principe - Samenwerkingsakkoord - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek

 
Gezamenlijk aanbesteden van  een overheidsopdracht ( in dit geval wegenis- & rioleringswerken)  
kan leiden tot aanzienlijke besparingen in ontwerp- en studie-kosten alsook administratieve 
vereenvoudiging voor de  betrokken actoren.
 

Argumentatie
 
Het is aangewezen om met PIDPA o.v. (met maatschappelijke zetel te 2280 Grobbendonk, 
Vierselsebaan 5, met ondernemingsnummer BE0204908936) samen te werken voor de studie, 
ontwerp,  aanbesteding en realisatie/uitvoering van een rioleringsstelsel en de heraanleg van de 
Broekweg.
 
Er wordt voor deze overheidssopdracht een samenwerkingsakkoord voorgesteld tussen Gemeente 
Berlaar en PIDPA ikv van de heraanleg van de Broekweg en de realisatie van een riolering op het 
wegtracé.
 
De gemeente Berlaar zal steeds de procedure voeren en in naam van PIDPA bij de gunning van de 
opdracht optreden.
 
De leiding van en de controle op de uitvoering van de opdracht zal geschieden door de lokaal 
leidend ambtenaar aangeduid door de gemeente Berlaar wat betreft haar aandeel.
 
De toezicht op en de controle op de uitvoering van de opdracht zal geschieden door de lokaal 
gemachtigd toezichter aangeduid door de gemeente Berlaar wat betreft haar aandeel.
 
 
 

Wetgeving
• De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.
• De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 en 
artikel 57, en meer bepaald  artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van 
de opdracht in naam en voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat.
• Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
• Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
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Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Financiële informatie
Financiële informatie

 

Financiëleinformatie
 
Actie:
1419/004/002/002/012
 
Beleidscode en algemeen rekeningnummer:
GEM/22498007/0200
 

Notulen
Koen Kerremans heeft het er moeilijk mee dat er een lang traject geasfalteerd wordt ten 
behoeve van één bepaalde activiteit achteraan. Bovendien wordt er een gescheiden 
rioleringsstelsel aangelegd, maar voorlopig zonder functie. De huizen worden niet 
aangesloten en het stelsel is nergens op aangesloten. Hij wil weten hoe de timing eruit ziet.

Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat de buizen nu al voorzien worden om later de asfalt niet 
opnieuw te moeten opbreken. Dat is vooruitziend te werk gaan. De kosten worden gedragen 
door Pidpa.

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

Besluit
Artikel 1

Het samenwerkingsakkoord “Samenwerkingsovereenkomst: Project: K-18-044: Berlaar: Weg- en 
rioleringswerken in de Broekweg” dd. 19/09/2018tussen Gemeente Berlaar en de nutsmaatschappij 
PIDPA wordt principieel goedgekeurd voor ondertekening door de Burgemeester en de Algemeen 
Directeur.
 

Artikel 2
Het samenwerkingsakkoord “Samenwerkingsovereenkomst: Project: K-18-044: Berlaar: Weg- en 
rioleringswerken in de Broekweg” dd. 19/09/2018 treedt in werking op datum van de 
ondertekening en dit voor onbepaalde duur.
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Artikel 3
Voor de aanbesteding en uitvoering van deze opdracht zal de gemeente Berlaar gemandateerd 
worden door de RvB van PIDPA om de procedure te voeren in naam van PIDPA.
 

Artikel 4
Het samenwerkingsakkoord tussen Gemeente Berlaar en PIDPA als bijlage maakt integraal deel uit 
van dit besluit.
 

Artikel 5
De gunningbeslissing van de overheidsopdracht in het kader van de voorliggende 
samenwerkingsovereenkomst dient ter goedkeuring ter voorgelegd te worden aan de mede-
aanbestedende overheid PIDPA alvorens over te kunnen gaan tot sluiting.

Artikel 6
De gemeente Berlaar  duidt volgende leidend ambtenaar aan: Nils Serneels Afdeling Ruimte Dienst 
Openbare Werken, Markt 2 - Berlaar (03/410.19.00 – nils.serneels@berlaar.be)
 

Artikel 7
De gemeente Berlaar duidt volgende gemachtigd toezichter aan: Patrick Govaerts Afdeling Ruimte 
Dienst Openbare Werken, Markt 2 - Berlaar (03/410.19.00 – patrick.govaerts@berlaar.be)
 
 

Artikel 8
Afschrift van deze beslissing en een exemplaar van de ondertekende samenwerkingsovereenkomst 
wordt toegestuurd aan PIDPA o.v. (met maatschappelijke zetel te 2280 Grobbendonk, Vierselsebaan 
5) t.a.v. Kristof Daems

Financiën
Financiële dienst

7 2018_GR_00094 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint-
Pieter - Budgetwijziging 1 dj. 2018 - weigering
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Pieter heeft in zitting van 27 augustus 2018 de budgetwijziging 1 
dj. 2018 goedgekeurd.

Monseigneur Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, gaf gunstig advies op de bovengenoemde budgetwijziging 
op 17 september 2018.
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Argumentatie
De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 1 dj. 2018 van de kerkfabriek Sint-Pieter niet goed. De 
gelden n.a.v. de fusie met onbevlekt Hart van Maria werden niet correct overgenomen en er dient ook 
nog een aanpassing meerjarenplan te worden ingediend. De documenten zullen worden aangepast en 
opnieuw ingediend. Deze goedkeuring zal dan in de gemeenteraad van november opgenomen 
worden.

Wetgeving
 Gemeentedecreet van 15 juli 2005: artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 Decreet van 7 mei 2004: de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten 

in het Vlaamse gewest.
 Decreet van 6 juli 2012: wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 

betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in het 
Vlaamse gewest.

 Omzendbrief 2013/01 van 1 maart 2013: de boekhouding van de besturen van de eredienst.

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

Notulen
Ronny Van Thienen stelt zich vragen bij het feit dat het centraal kerkbestuur de cijfers 
blijkbaar gewoon overneemt en goedkeurt zonder opmerkingen te formuleren. Het is goed dat 
de financiële dienst bij de gemeente de controle op een degelijke manier uitvoert.

 

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 1 dj. 2018 van de kerkfabriek niet goed. De gelden van de 
fusie met Onbevlekt Hart van Maria werden niet correct overgenomen. Er diende ook een aanpassing 
meerjarenplan te worden gedaan.

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur en 
de betreffende kerkfabriek.

16 oktober 2018 20:21 - De voorzitter sluit de zitting

algemeen directeur

Anja Neels

burgemeester-voorzitter

Walter Horemans


