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Gemeente Berlaar 

 
Gemeenteraad 
Notulen Zitting van 20 juni 2017 

 
 
 
 
 
OPENBARE ZITTING 

 

1 2017_GR_00098 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag vergadering 
16 mei 2017 - goedkeuring 

 

Financiën 
Financiële dienst 
2 2017_GR_00094 Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - 

Jaarrekening 2016 - vaststelling 

3 2017_GR_00081 Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - 
Financieel rapport 2016 - kennisneming 

4 2017_GR_00096 Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - 
Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budgetwijziging 1 
dj. 2017 - vaststelling 

5 2017_GR_00095 Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - 
Budgetwijziging 1 dj. 2017 - vaststelling 

6 2017_GR_00097 Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - 
rekening OCMW - dienstjaar 2016 - kennisneming 

7 2017_GR_00082 Opmaak van reglementen - Gemeentebelasting op de meldingen 
en aanvragen van omgevingsvergunningen. - goedkeuring 

Organisatie 
Interne Strategie 
9 2017_GR_00086 Opmaak van reglementen - Algemene Bestuurlijke 

Politieverordening en Bijzondere Bestuurlijke Politieverordening 
Verkeer - goedkeuring 

10 2017_GR_00090 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - Gunning 
van de overheidsopdracht “ontwikkeling site en realisatie van een 
nieuw administratief centrum” - goedkeuring 

11 2017_GR_00083 Verhandeling van onroerend goed en van zakelijke rechten op 
onroerend goed - Aankoop Markt 3 en Schoolstraat 26 2590 
Berlaar en goedkeuring erfpacht - goedkeuring 

12 2017_GR_00088 Verhandeling van onroerend goed en van zakelijke rechten op 
onroerend goed - Goedkeuring basisaktes en akte van opstal in 
het kader van de realisatie van een nieuw administratief centrum 
- goedkeuring 

13 2017_GR_00084 Organisatie van onderwijs en vorming - aanwending 
lestijdenpakket schooljaar 2017-2018 - goedkeuring 
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8 2017_GR_00085          Opmaak van reglementen - besluit van de gemeenteraad van 18 
april 2017 over "Leegstandsregister en leegstandsbeslissing voor 
de aanslagjaren 2017, 2018 en 2019" - intrekking 

 

Mens 
Vrije tijd 
14 2017_GR_00077 Opmaak van reglementen - Reglement investeringssubsidie 

verenigingslokalen - goedkeuring 
 

BKO 
15 2017_GR_00078 Organisatie van interne controle - Beoordelingscriteria - 

goedkeuring 
 

Onderwijs 
16 2017_GR_00089 Organisatie van onderwijs en vorming - schoolreglement en 

infobrochure - goedkeuring 
 

Ruimte 
Openbare werken 
17 2017_GR_00091 Uitvoering van projecten - Heraanleg Pastorijstraat, 

kerkomgeving en Ballaarweg - goedkeuring plannen en raming - 
goedkeuring 

18 2017_GR_00099 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - Uitbreiding 
parking begraafplaats Hemelshoek - Goedkeuring 
lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's - 
goedkeuring 

Omgeving 
19 2017_GR_00080 Vergunningsaanvragen, toelatingen en meldingen - Ruimtelijk 

uitvoeringsplan Zonevreemde Bedrijven fase 2 - definitieve 
vaststelling - vaststelling 

 

Beheer en economie 
20 2017_GR_00093 Beheer van patrimonium en openbaar domein - Strategisch 

commercieel plan "detailhandelsbeleid voor een levendige 
winkelkern" - goedkeuring 

 

BIJKOMENDE DAGORDE 
 

22 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: jeugdhuis Berlaar, een 
duurzaam verhaal? 

 
 

24 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Nieuwe locatie Jeugdhuis Den Bokal? 

 
 

23 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: aanleg stuk van traject 
fietsostrade met 100% ondersteuning, ook de onteigeningskosten 

 
 

25 Interpellatie van raadslid Swa De Bakker: Integratie poetsdiensten in een bestaande 
dienstencheque onderneming 

 
 

26 Interpellatie van raadslid Swa De Bakker: AFSCHAFFING ZITDAG(EN) INVULLEN 
BELASTINGAANGIFTE 

 
BESLOTEN ZITTING 
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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; de heer Artur Issaev; 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 John Steurs; de heer Christophe De Backere; mevrouw Anja Neels 

 
 
 
20 juni 2017 20:14 -De voorzitter opent de openbare zitting 

 
OPENBARE ZITTING 

 
 

1 2017_GR_00098 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag 
vergadering 16 mei 2017 - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
De gemeenteraad keurt het verslag van de vergadering van 16 mei 2017 goed. 

 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit 

 

Bijlagen 
• 20170516_notulen.pdf 
• 20170516_notulen_definitief.pdf 

Financiën 
Financiële dienst 

 
 

2 2017_GR_00094 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - Jaarrekening 2016 - vaststelling 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
De jaarrekening 2016 werd opgemaakt door de financiële dienst. 

 
Argumentatie 
De jaarrekening 2016 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. 
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•  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: 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 voer de beleids- en 
beheerscyclus. 

 
 
 
 

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

 
Notulen 
Koen Kerremans stelt vast dat er zich een daling heeft voorgedaan in de inkomsten van BKO. 

 
Schepen Suzy Put verklaart dit vanuit de verhuisoperatie in mei en juni vorig jaar, waardoor er veel 
minder kinderen aanwezig waren. Op dit ogenblik stijgen de aantallen opnieuw vanwege de nieuwe 
huisvesting. 

 
Koen Kerremans heeft een daling van de inkomsten uit Diftar genoteerd tijdens de 
begrotingscommissie. Dit gaat om de vaste contantbelasting van 54 euro. Wat is daar gewijzigd? 

 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat er niets is gewijzigd op dat vlak. Ze zal navragen wat de 
oorzaak is van de daling. Een mogelijke verklaring betreft de overschakeling van bedrijfsafval naar 
privéophaling. 

 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met 
- 13 stem(men) voor: Silvain Vertommen; Artur Issaev; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Ingeborg Van 
Hoof; Eddy Verstappen; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Maria Vervloet; 
Christophe De Backere; Walter Horemans 
- 8 onthouding(en): Swa De Bakker; Rudy Nuyens; Ronald Van Thienen; Lies Ceulemans; Leen 
Janssens; Koen Kerremans; Dirk Aras; John Steurs 

 
 
Besluit 

 

Artikel 1 
De jaarrekening 2016 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 2016 wordt vastgesteld. 

 

 
 

Artikel 2 
De financiële toestand van de jaarrekening vindt u in bijlage. 
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Artikel 3 
De balans heeft een actief en een passief op 31 december 2016 van 59.536.888 euro. 

 

 
 

Artikel 4 
De staat van opbrengsten en kosten heeft een overschot van 1.265.212 euro. 

 

 
 

Artikel 5 
De jaarrekening 2016 wordt digitaal doorgestuurd aan de Vlaamse Overheid (Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur). 

 
 
 
Bijlagen 

• Financiele_Toestand.pdf 



 

Financiële toestand jaarrekening. 
 

RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening Eindbudget Verschil 

I. Exploitatiebudget (B-A)  2.853.546 1.425.786 1.427.760 
A. Uitgaven 60/5-694 12.110.757 13.464.213 -1.353.456 
B. Ontvangsten  14.964.303 14.889.999 74.304 

1.a. Belastingen en boetes 73 8.214.180 8.222.397 -8.217 
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 

6.750.123 6.667.602 82.521 

II. Investeringsbudget (B-A)  -5.213.021 -8.705.852 3.492.831 
A. Uitgaven 21/28-2906-664 7.382.600 10.923.362 -3.540.761 
B. Ontvangsten 150-176-180- 

4951/2-21/28 
2.169.580 2.217.510 -47.930 

III. Andere (B-A)  4.833.406 4.845.142 -11.736 
A. Uitgaven  323.855 312.119 11.736 

1. Aflossing financiële schulden  323.855 312.119 11.736 
a. Periodieke aflossingen 421/4 323.855 312.119 11.736 
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  5.157.261 5.157.261 0 
1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 5.140.343 5.140.343 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)  2.473.931 -2.434.924 4.908.855 
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig 
boekjaar 

 9.678.861 9.678.861 0 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)  12.152.792 7.243.937 4.908.855 
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)  12.152.792 7.243.937 4.908.855 
 

AUTOFINANCIERINGSMARGE Code Jaarrekening Eindbudget Verschil 

I. Financiëel draagvlak (A - B)  3.010.945 1.648.934 1.362.011 
A. Exploitatieontvangsten 70/5-794 14.964.303 14.889.999 74.304 
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden  11.953.358 13.241.066 -1.287.708 

1. Exploitatie-uitgaven 60/5-694 12.110.757 13.464.213 -1.353.456 
2. Nettokosten van de schulden  157.399 223.148 -65.748 

a. Kosten van de schulden 6500-6502 377.933 443.681 -65.748 
b. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 220.533 220.533 0 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)  427.513 467.224 -39.710 
A. Netto aflossing van de schulden  270.114 244.076 26.038 

1. Periodieke aflossing van de schulden 421/4 323.855 312.119 11.736 
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden 4943/4-4952 53.742 68.044 -14.302 

B. Nettokosten van de schulden  157.399 223.148 -65.748 
1. Kosten van de schulden 6500-6502 377.933 443.681 -65.748 
2. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 220.533 220.533 0 

III. Autofinancieringsmarge (I - II) 2.583.432 1.181.710 1.401.722 
 

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 17228 
 
 
 

GEMEENTE BERLAAR Type : jaarr7ek/e4n9ing | Rapporteringsperiode 2016 NIS - code : 12002 
MARKT 1, 2590 BERLAAR  p. 1/1 
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3 2017_GR_00081 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - Financieel rapport 2016 - kennisneming 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
Het financieel rapport 2016 werd opgemaakt door de financieel beheerder. 

 
Wetgeving 

•  gemeentedecreet van 15 juli 2005 (artikel 166 en 167) 
 

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

 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit 

 

Besluit 
 

Artikel 1 
Het college neemt kennis van het voorliggend financieel rapport 2016. 

 
 
 
 

4 2017_GR_00096 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
 rapporten - Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. 

budgetwijziging 1 dj. 2017 - vaststelling 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
Het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budgetwijziging 1 moet worden aangepast. 

 
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) volgens de beleids- en beheerscyclus. 
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•  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: 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). 

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

 
Notulen 
Koen Kerremans meldt dat Groen zich zal onthouden. Hij stelt zich vragen over de evenwichten bij de 
verdeling van de subsidies. Zo vergelijkt hij de Zomer van Balder, een winstgevend project waaraan 
een fiks bedrag wordt besteed, met jeugdhuis Den Bokal, waarvoor slechts 1200 euro voor een 
volledige jaarwerking wordt uitgetrokken. 

 
Schepen Suzy Put repliceert dat het jeugdhuis meer ondersteuning ontvangt dan 1200 euro. Dat 
betreft de nominatieve subsidies, maar daarnaast krijgen ze ook tweemaal per jaar projectsubsidies 
en viermaal per jaar de huur van een fuifzaal. Bovendien wordt er heel wat materiële ondersteuning 
geboden: het gebruik van het gebouw, nutsvoorzieningen, een muziekinstallatie, een kluis, 
buitenverlichting, een EHBO-koffer, een nieuw laken voor de biljarttafel, ... Er staat een vergadering 
met het jeugdhuis op de planning om te bekijken of de ruimte een upgrade kan krijgen, zodat er meer 
personen tegelijk toegelaten kunnen worden. Ook technische ondersteuning wordt heel regelmatig 
geboden. 

 
Koen Kerremans vraagt hoeveel het totale bedrag voor het jeugdhuis bedraagt. 

Schepen Suzy Put zal dit navragen. 

Burgemeester Walter Horemans concludeert dat er zeker voldoende ondersteuning vanuit de 
gemeente wordt geboden. De werking wordt geëvalueerd; indien het budget in de toekomst te krap 
zou blijken, zal er zeker aandacht voor zijn. 

 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met 
- 13 stem(men) voor: Silvain Vertommen; Artur Issaev; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Ingeborg Van 
Hoof; Eddy Verstappen; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Maria Vervloet; 
Christophe De Backere; Walter Horemans 
- 8 onthouding(en): Swa De Bakker; Rudy Nuyens; Ronald Van Thienen; Lies Ceulemans; Leen 
Janssens; Koen Kerremans; Dirk Aras; John Steurs 

 
 
Besluit 

 

Artikel 1 
De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budgetwijziging 3 dj. 2016 wordt vastgesteld. 
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5 2017_GR_00095 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - Budgetwijziging 1 dj. 2017 - vaststelling 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
De budgetwijziging 1 dj. 2017 wordt 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). 

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

 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met 
- 13 stem(men) voor: Silvain Vertommen; Artur Issaev; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Ingeborg Van 
Hoof; Eddy Verstappen; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Maria Vervloet; 
Christophe De Backere; Walter Horemans 
- 8 onthouding(en): Swa De Bakker; Rudy Nuyens; Ronald Van Thienen; Lies Ceulemans; Leen 
Janssens; Koen Kerremans; Dirk Aras; John Steurs 
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Besluit 
 

Artikel 1 
De budgetwijziging 1 dj. 2017 wordt vastgesteld. 

 
 
 
Bijlagen 

• MAT_gemeente_OCMW_20170606.docx 
 

6 2017_GR_00097 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
 rapporten - rekening OCMW - dienstjaar 2016 - 

kennisneming 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
De rekening van het dienstjaar 2016 werd vastgesteld in de vergadering van de OCMW-raad van 
Berlaar op 29 mei 2017. 

 
Wetgeving 

•  gemeentedecreet van 15 juli 2005 
•  OCMW-decreet van 19 december 2008, meerbepaald artikel 174 §2 

 
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 jaarrekening 2016 van het OCMW van Berlaar en wenst hier 
geen opmerkingen over te formuleren. 

 
 
 
Bijlagen 

• J5_De_liquiditeitenrekening.pdf 
• OCMWrekening2016_besluit_20170529.pdf 



 

Schema J5 : De liquiditeitenrekening. 
 
 

RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening Eindbudget   Initiëel budget 

I. Exploitatiebudget (B-A)  97.068 0 0 
A. Uitgaven 60/5-694 1.906.239 2.022.020 1.873.220 
B. Ontvangsten  2.003.308 2.022.020 1.873.220 

1.a. Belastingen en boetes 73 0 0 0 
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 898.950 898.950 898.950 
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 

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

1.104.358 1.123.070 974.270 

II. Investeringsbudget (B-A)  47.464 -8.871 150.000 
A. Uitgaven 21/28-2906-664 0 8.871 0 
B. Ontvangsten 150-176-180- 

4951/2-21/28 
47.464 0 150.000 

III. Andere (B-A)  0 0 0 
A. Uitgaven  0 0 0 

1. Aflossing financiële schulden  0 0 0 
a. Periodieke aflossingen 421/4 0 0 0 
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  0 0 0 
1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 0 0 
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden  0 0 0 

a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 0 0 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)  144.532 -8.871 150.000 
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig 
boekjaar 

 1.323.001 1.323.001 1.290.982 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)  1.467.534 1.314.131 1.440.982 
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)  764.924 709.854 709.854 

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 0 0 0 
B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 764.924 709.854 709.854 
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0 0 0 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)  702.610 604.277 731.128 
 

 
 Mutatie  

BESTEMDE GELDEN Bedrag op 1/1   Jaarrekening Eindbudget Initiëel Bedrag op 
budget  31/12 

I. Exploitatie 0 0 0 0 0 
II. Investeringen 717.460 47.464 -7.606 -7.606 764.924 

Bestemde gelden voor investeringsuitgaven 717.460 47.464 -7.606 -7.606 764.924 

III. Andere verrichtingen 0 0 0 0 0 
 

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 12674 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCMW Berlaar Type : jaarrekening | Rapporteringsperiode 2016 NIS - code : 12002 
Zomerstraat 22, 2590 BERLAAR 12/49 p. 1/1 
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7 2017_GR_00082 Opmaak van reglementen - Gemeentebelasting op de 
 meldingen en aanvragen van omgevingsvergunningen. - 

goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
De gemeenteraad van 16 mei 2017 keurde de belasting op meldingen en aanvragen van 
omgevingsvergunningen goed. 

 
Het decreet van 24 mei 2017 stelde de ingangsdatum van de omgevingsvergunningen uit. 

 
 
 
 

Argumentatie 
Door het uitstel van de ingangsdatum van de omgevingsvergunning is het noodzakelijk de opheffing 
van zowel het belastingreglement op de aanvragen van stedebouwkundige of 
verkavelingsvergunningen, als het belastingreglement op de vergunningsaanvragen als hinderlijk 
beschouwde inrichtingen klasse 1 of klasse 2 ongedaan te maken, zodat de belastingreglementen die 
van toepassing waren, van kracht blijven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wetgeving 
Het artikel 170, §4 van de grondwet. 

 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikelen 42, §3, 186, 187 en 253, §1, 3°. 

 
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen. 

 
Het decreet van 24 mei 2017 dat uitstel regelt van de inwerkingtreding van de 
omgevingsvergunningen. 

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

 
Notulen 
Dirk Aras meldt dat hij zich om dezelfde redenen als vorige keer zal onthouden. 

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

 

Artikel 1 
Alinea 1 en 2 van artikel 1 van de Gemeenteraad van 16 mei 2017, punt 13, gemeentebelasting op de 
meldingen en aanvragen van omgevingsvergunningen wordt opgeheven. 

 
 
 
 
 

Artikel 2 
Een afschrift van deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 

 
 

Artikel 3 
Dit reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 
gemeentedecreet. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Organisatie 
Interne Strategie 

 
9 2017_GR_00086 Opmaak van reglementen - Algemene Bestuurlijke 

 Politieverordening en Bijzondere Bestuurlijke 
Politieverordening Verkeer - goedkeuring 

VERDAAGD 
 
 

Notulen 
Dirk Aras wil ondanks het verdagen van dit punt meegeven dat hij het reglement een miskleun vindt. 
Hij vraagt al jaren uitdrukkelijk om het reglement te vereenvoudigen, maar dat is niet gelukt. Het 
staat nog vol met zaken die in Berlaar niet bestaan en ook de oude mankementen blijven behouden. 
Fundamenteler is dat er recent gerechtelijke uitspraken zijn gedaan over het aanvragen van 
uitdeelacties door politieke partijen. Steden als Mechelen hebben hun reglement daaraan aangepast, 
maar dat is hier niet terug te vinden. Het reglement loopt dus al achter op de actualiteit en zit vol met 
overbodigheden. Er zijn geen tien artikelen waarvoor boetes worden uitgeschreven. Er was gevraagd 
en toegezegd om voorafgaand aan het burgemeestersoverleg een vergadering met de gemeenteraad 
te houden om na te gaan wat voor Berlaar van toepassing is en wat echt overbodig is. Maar dat is niet 
georganiseerd en is verschoven naar een gemeenschappelijke vergadering met de drie gemeenten, 
waar geen enkele zinnige bijdrage geleverd kan worden. Dit is een gemiste kans. Het is jammer dat 
dit zo gelopen is, het had helemaal anders gekund. 

 
 
 
 

10 2017_GR_00090 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
 Gunning van de overheidsopdracht “ontwikkeling site en 

realisatie van een nieuw administratief centrum” - 
goedkeuring 
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GOEDGEKEURD 
 
 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
De gemeenteraad verleende in zitting van 21 april 2015 goedkeuring aan de gunningswijze van deze 
opdracht, met name de concurrentiedialoog. 

 
Voor de opdracht "Ontwikkelen site en realisatie van een nieuw administratief centrum" werden op 

basis van de selectieleiddraad de drie meest geschikte kandidaten geselecteerd voor deelname aan de 
dialoogfase. 

 
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 10 maart 2016 om de dialoogfase 
te beëindigen en om volgende drie deelnemers uit te nodigen voor indiening van een eindofferte: 

 
- Groep Van Roey nv, Oostmalsesteenweg 261, 2310 Rijkevorsel 

 
- Kumpen nv, Paalsteenstraat 36, 3500 Hasselt 

 
- THV Democo - DMI Vastgoed, Herkenrodesingel 4b, 3500 Hasselt 

 
 
 
 
Na evaluatie van de eindoffertes besliste het College van Burgemeester en Schepenen op 21 juni 2016 
om het beoordelingsverslag van de eindoffertes “Ontwikkelen site en bouw van een nieuw 
administratief centrum” opgesteld door Sweco Belgium nv, Herkenrodesingel 8B, bus 3.01 3500 
Hasselt goed te keuren en de inhoud van dit verslag, inclusief de rangschikking die hierin wordt 
gemaakt, bij te treden. 

 
Argumentatie 
Op basis van dat beoordelingsverslag besliste het College van Burgemeester en Schepenen, 
vervolgens, om de THV Democo – DMI vastgoed aan te duiden als Economisch meest voordelige 
Inschrijver in toepassing van artikel 7.6.2 van het Bestek en om deze Inschrijver uit te nodigen tot het 
opmaken van een volledig Aanvraagdossier in het kader van de fase “bouwaanvraag”. 

 
Op datum van 16 maart 2017 en 17 maart 2017 werden uitvoerbare stedenbouwkundige 
vergunningen bekomen. 

 
Overwegende dat voor de opdracht "Ontwikkelen site en realisatie van een nieuw administratief 
centrum" volgende (authentieke-) aktes vereist zijn: 

 
- een koop-/verkoopakte tussen het OCMW Berlaar en de gemeente Berlaar, voor de aankoop 
van de onroerende goederen gelegen op de Markt 3 en de Schoolstraat 26; 

 
- de opstalaktes tussen de gemeente Berlaar en de Economisch meest voordelige Inschrijver, 
voor de realisatie van de residentiële appartementen, bijhorende parkings en bergingen in de 
Schoolstraat (inbegrepen in de basisakte “Gebouwencomplex – residentie “$” en nieuw administratief 
centrum van de gemeente Berlaar met bijhorende parking te Berlaar, aan de Markt en de 
Schoolstraat”) en aan de Markt; 

 
- de drie basisaktes van mede-eigendom met betrekking tot het gebouwencomplex in de 
Schoolstraat en aan de Markt, waarin het nieuw administratief centrum en de residentiële 
appartementen met bijhorende parkings en bergingen zijn gelegen. 
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Overwegende dat de gunning van de opdracht, middels de bijlagen bij het bestek en de te verlijden 
authentieke aktes, daden van beschikking vereist met betrekking tot onroerende goederen van de 
gemeente. 

 
Wetgeving 
- Artikel 43 van het Gemeentedecreet 

 
- De wet van 15 juni 2006 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, zoals gewijzigd bij 2 wetten van 5 augustus 2011. 

 
- Het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. 

 
- Het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. 

 
- Het Koninklijk besluit van 3 april 2013 betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de 
overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van 
overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau. 

 
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 

 
- Het Koninklijk besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de 
wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 
2006 en van de Koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan. 

 
- Gemeenteraadbeslissing van 21 april 2015 - goedkeuring aan de gunningswijze van deze opdracht, 
met name de concurrentiedialoog. 

 
- Collegebeslissing van 10 maart 2016 - beëindigen van de dialoogfase en uitnodigen van drie 
deelnemers tot het indienen van een eindofferte. 

 
- Collegebeslissing van 21 juni 2016 - goedkeuring beoordelingsverslag van de eindoffertes 

 
Notulen 
Koen Kerremans vraagt om dit punt te amenderen met de toevoeging van de conclusies van het 
gesprek dat heeft plaatsgevonden naar aanleiding van het indienen van een bezwaarschrift door 
Groen. Hij vindt deze afspraken niet terug in het dossier en vraagt om deze aan te hechten als bijlage. 

 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het gesprek georganiseerd werd om tot een compromis 
te komen om te beletten dat er verdere stappen gezet zouden worden. Dat is intussen echter wel 
gebeurd, niet door Groen, maar de procedure is wel in gang gezet. Heel wat van de gemaakte 
afspraken kunnen zonder probleem nagekomen worden; het nominatief goedkeuren ervan ligt echter 
niet voor de hand, omdat ze nog niet voldoende werden doorgepraat met de aannemer. Bovendien 
was slechts een delegatie van het college aanwezig tijdens dit gesprek. De meerderheid zal dit 
amendement dus niet steunen, maar houdt in het achterhoofd dat het merendeel van de afspraken 
uitgevoerd zal worden. 

 
Omdat de afspraken worden meegenomen in de uitvoering van het project, trekt Koen Kerremans het 
amendement in. 

 
Leen Janssens verwijst naar de eerste paragraaf van het communicatieplan, waarin vermeld staat dat 
er reeds het nodige maatschappelijke draagvlak werd gecreëerd. Zij heeft haar twijfels bij deze 
uitspraak en stelt de rest van het plan dan ook in vraag. 
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Burgemeester Walter Horemans repliceert dat de grote meerderheid rond de tafel volledig achter het 
project staat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met 
- 13 stem(men) voor: Silvain Vertommen; Artur Issaev; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Ingeborg Van 
Hoof; Eddy Verstappen; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Maria Vervloet; 
Christophe De Backere; Walter Horemans 
- 2 stem(men) tegen: Leen Janssens; Koen Kerremans 
- 6 onthouding(en): Swa De Bakker; Rudy Nuyens; Ronald Van Thienen; Lies Ceulemans; Dirk Aras; 
John Steurs 

 
 
Besluit 

 

Artikel 1 
Het beoordelingsverslag van 30 mei 2017 van de eindoffertes “Ontwikkelen site en bouw van een 
nieuw administratief centrum” opgesteld door Sweco Belgium nv, Herkenrodesingel 8B, bus 3.01 3500 
Hasselt, wordt goedgekeurd en maakt integraal deel uit van dit besluit. 

 

 
 

Artikel 2 
Het bestek van 8 april 2016 inclusief alle bijlagen, zoals gefinaliseerd op 30 mei 2017 wordt 
goedgekeurd. Het bestek en de bijlagen maken integraal deel uit van dit besluit. 

 
 
 
Bijlagen 

• bestek_BIJLAGE 2 - Outputspecificaties.pdf 
• bestek_Bijlage 5 deel 1 Opmetingsplan bestaande toestand.pdf 
• bestek_Bijlage 5 deel 2 Opmetingsplan bestaande toestand - hoogtes dwg.pdf 
• bestek_BIJLAGE 7 RAPPORT Sonderingen Terrein gemeente Berlaar (Schoolstraat en 

Markt).pdf 
• bestek_BIJLAGE 8 - RAPPORT M2157103 Verkennend bodemonderzoek Terrein gemeente 

Berlaar Markt-Schoolstraat.pdf 
• bestek_Bijlage 8 aanvulling RAPPORT M2157103 Verkennend bodemonderzoek Terrein 

gemeente Berlaar Markt-Schoolstraat (fase 2).pdf 
• bestek_Bijlage 9 Gemeente Berlaar - site nieuw gemeentehuis Berlaar - asbestinventaris .pdf 
• bestek_Bijlage 9 Gemeente Berlaar - site nieuw gemeentehuis Berlaar - formulier afvalstoffen 

OVAM.pdf 
• bestek_Bijlage 9 Gemeente Berlaar - site nieuw gemeentehuis Berlaar - sloopinventaris.pdf 
• bestek_BIJLAGE 10 - Onderhoudsbepalingen.pdf 
• bestek_BIJLAGE 10 - Onderscheid gebruikers- en eigenaarsonderhoud.xlsx 
• bestek_BIJLAGE 12 - Offerteformulier met inventaris.pdf 
• bestek_BIJLAGE 13 - Projectbeheersing.pdf 
• Bestek_DEF.pdf 
• bestek_Nota van inlichtingen 005_rev. 1.pdf 
• 20170530_DBM OVEREENKOMST.docx 
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• 00 Begeleidend schrijven.pdf 
• 01 Offerteformulier.pdf 
• 01a Gecoordineerde statuten DEMOCO.pdf 
• 01a Gecoordineerde statuten DMI.pdf 
• 01a Ondertekeningbevoegdheid - DEMOCO.pdf 
• 01a Ondertekeningbevoegdheid - DMI.pdf 
• 01b PPS_CONSULT - Naamwijziging.pdf 
• 01b PPS_CONSULT - Zetelverplaatsing.pdf 
• 01b PPS-CONSULT - Statuten.pdf 
• A.01 Prijs van de Bouwwerkzaamheden.pdf 
• A.02 Prijs van de Ontwerpdiensten.pdf 
• A.03 Grondvergoeding (berekening volgens de residuele grondwaarde).pdf 
• A.04.1 Prijs van de Onderhoudswerken - samenvatting.pdf 
• A.04.2 Prijs van de Onderhoudswerken - inventarisatie spec techn.pdf 
• A.04.3 Prijs van de Onderhoudswerken - inventarisatie instelling.pdf 
• A.04.4 Prijs van de Onderhoudswerken - verdeling.pdf 
• A.05 Grafische weergave van de Publieke en Private Projectgronden.pdf 
• B.01 Conceptnota elektriciteit en data.pdf 
• B.01.01 dialuxberekening typekantoor.pdf 
• B.01.02 dialuxberekening typevergaderlokaal.pdf 
• B.01.03 TF Credos.pdf 
• B.01.04 TF TRILUX Coriflex LED EN.pdf 
• B.02 Conceptnota HVAC.pdf 
• B.02.01 TF Gascondensatieketel.pdf 
• B.02.02 TF Luchtgroepen.pdf 
• B.02.03 TF Boosterwarmtepomp.pdf 
• B.02.04 TF Warmtepomp.pdf 
• B.03 Conceptnota sanitair.pdf 
• B.03.01a Dyson airblade handdroger.pdf 
• B.03.01b Geberit sanitair leidingen.pdf 
• B.03.01c handdoekautomaat.pdf 
• B.03.01d keukenmengkraan.pdf 
• B.03.01e regenwaterrecuperatie Wilo.pdf 
• B.03.01f Sanitair toevoerleidingen.pdf 
• B.03.01g uitgietbak sphinx norma.pdf 
• B.03.02a douche vitra normus.pdf 
• B.03.02b douchemengkraan grohe.pdf 
• B.03.03a elektronische urinoirspoeler.pdf 
• B.03.03b pissijn normus.pdf 
• B.03.04a bedieningsplaat.pdf 
• B.03.04b hangwc duravit.pdf 
• B.03.04c opklapbare handgreep mindervaliden.pdf 
• B.03.04d wand wc mindervaliden.pdf 
• B.03.04e wand wc montage-element geberit systemfix.pdf 
• B.03.04f wc zitting duravit.pdf 
• B.03.05a kraan handwasbak.pdf 
• B.03.05b wastafel duravit vero.pdf 
• B.04 Conceptnota akoestiek.pdf 
• B.04.01 Akoestiek gevelisolatieanalyse.pdf 
• B.04.02a 150127 AC6332-N Promonta NL def 67dB 10+8 N PUnor NL.pdf 
• B.04.02b 150127 AC6334-N Promonta NL def 69dB 10+7 ZdB+ PUnor NL.pdf 
• B.04.02c extract 1503 NIT AC (NL).pdf 
• B.04.02d isolatie kantoor.pdf 
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• B.04.02e JB2000 48.pdf 
• B.04.02f JB2500 Rf00 DKG42 6+6 NL.pdf 
• B.04.02g JB2500 Rf00 G45 6+8+PE NL.pdf 
• B.04.02h NL - DCA5.PDF 
• B.04.02i NL - DCA6.PDF 
• B.04.02j opmerkingen woningen.pdf 
• B.04.02k Wand type I RW 56dB.pdf 
• B.04.02l Wandtype II RW62-65.pdf 
• B.04.02m Wandtype III RW52 dB.pdf 
• B.04.02n Woningscheidende wand 67 dB 01.pdf 
• B.05 Conceptnota duurzaamheid.pdf 
• B.05.01 EPB-Rapport NAC.pdf 
• B.06 Ingevulde afpuntlijst Waardering van Kantoorgebouwen.xls 
• C.01 Ontwerpnota architectuur.pdf 
• C.02 Plannenbundel - architectuur.pdf 
• C.03 3D renders van publiek en privaat projectgedeelte.pdf 
• C.04 Nota afwerkingsgraad, inclusief technische fiches van materialen.pdf 
• C.04.01 3 cortenstaal.pdf 
• C.04.01 4cradle to cradle - Maars scheidingswanden-2.pdf 
• C.04.01 5 cradle to cradle - AGC_float glass.pdf 
• C.04.01 6 cradle to cradle - gyproc lichte wanden en plafonds.pdf 
• C.04.01 7 cradle to cradle - Maars scheidingswanden.pdf 
• C.04.01 8 Cradle to Cradle _bauwerk_parket.pdf 
• C.04.01 9 Cradle to Cradle _emco_ecoline_pioneer_schoonloopmat.pdf 
• C.04.01 21 EPD_gevelsteen_generisch.pdf 
• C.04.01 24 EPD_Knauf_isolatie_in_scheidingswanden.pdf 
• C.04.01 25 EPD_Knauf_isolatie_in_spouwmuren.pdf 
• C.04.01 26 EPD_mosa_vloer-en-wandtegels.pdf 
• C.04.01 27 EPD-silka-kalkzandsteen_dragende_muren.pdf 
• C.04.01 28 Firestone EPDM rubbergard_epdm_lsfr_low_slope_fire_retardant.pdf 
• C.04.01 29 FSC_ABET_Laminati.pdf 
• C.04.01 30 interalu-sapp_verlaagde_plafonds.pdf 
• C.04.01 31 Monocoat_Oil_Plus_afwerking_parket.pdf 
• C.04.01 32 Mosa_C2C_brochure.pdf 
• C.04.01 33 Reynaers CS77_NL.pdf 
• C.04.01 34 Reynaers CW 60_NL.pdf 
• C.04.01 35 Soluflex _ Legrand_verhoogde_vloer.pdf 
• C.04.01 36 soluflex_Legrand.pdf 
• C.04.01 37 Wienerberger_WASSERSTRICH_SPECIAL_GRIJS.pdf 
• C.04.01 1533-NAC BERLAAR-materialen-03052016.xls 
• C.04.02 c2c-algemeen.pdf 
• C.04.03 cortenstaal.pdf 
• C.04.04cradle to cradle - Maars scheidingswanden-2.pdf 
• C.04.05 cradle to cradle - AGC float glass.pdf 
• C.04.06 cradle to cradle - gyproc lichte wanden en plafonds.pdf 
• C.04.07 cradle to cradle - Maars scheidingswanden.pdf 
• C.04.08 Cradle to Cradle - bauwwerk parket.pdf 
• C.04.09 Cradle to Cradle - emoco ecoline schoonloopmat.pdf 
• C.04.10 Cradle to Cradle - mosa wandtegels.pdf 
• C.04.11 Cradle to Cradle - armstrong perla plafondtegels.pdf 
• C.04.12 Cradle to Cradle - armstrong ultima plus plafondtegels.pdf 
• C.04.13 Cradle to Cradle - desso ecobase tapijt rug.pdf 
• C.04.14 Cradle to Cradle - desso PA6 tapijt vezel.pdf 
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• C.04.15 dubokeur straatbakstenen.pdf 
• C.04.16 EMICODE algemeen.pdf 
• C.04.18 EPD algemeen.pdf 
• C.04.17 EPD AGC glas.pdf 
• C.04.19 EPD armstrong ultima plus plafondtegels.pdf 
• C.04.20 EPD Desso.pdf 
• C.04.21 EPD gevelsteen generisch.pdf 
• C.04.22 EPD Gyproc lichte wanden en plafonds.pdf 
• C.04.23 EPD Knauf_gipspleister.pdf 
• C.04.24 EPD Knauf_isolatie in scheidingswanden.pdf 
• C.04.25 EPD Knauf isolatie in spouwmuren.pdf 
• C.04.26 EPD mosa vloer-en-wandtegels.pdf 
• C.04.27 EPD silka-kalkzandsteen dragende muren.pdf 
• C.04.28 Firestone EPDM rubbergard epdm lsfr low slope fire retardant.pdf 
• C.04.29 FSC ABET Laminati.pdf 
• C.04.30 interalu-sapp verlaagde plafonds.pdf 
• C.04.31 Monocoat Oil Plus_afwerking parket.pdf 
• C.04.32 Mosa C2C brochure.pdf 
• C.04.33 Reynaers CS77 NL.pdf 
• C.04.34 Reynaers CW 60 NL.pdf 
• C.04.35 Soluflex Legrand verhoogde vloer.pdf 
• C.04.36 soluflex Legrand.pdf 
• C.04.37 Wienerberger WASSERSTRICH SPECIAL GRIJS.pdf 
• C.05 Nota flexibiliteit op lange termijn (structuur en technieken).pdf 
• C.06 Nota multifunctioneel gebruik ontvangsthal en raadzaal.pdf 
• D.01 Onderhoudsplan.pdf 
• D.01.01 OH plan - Project.pdf 
• D.01.02 OH plan - Planning Spec Techn.pdf 
• D.01.03 OH plan - Planning Instelling.pdf 
• D.01.04 OH plan - overzicht taken en verdeling.pdf 
• D.01.05 OH plan - lijst elementen.pdf 
• E.01 Samenwerkingsmethodologie.pdf 
• E.02 BIM strategie.pdf 
• E.02.01 Fasering-TimeLiner.pdf 
• E.03 Communicatieplan.pdf 
• E.05 Budgetbeheersing.pdf 
• E.04 Maatregelen tegen hinder.pdf 
• E.06 Lijst met teamleden ontwerp en controle.pdf 
• E.06.01 Lijst kandidaat onderaannemers.pdf 
• F.01 Planning.pdf 
• F.01.01 Globale Planning 17 05 2016.pdf 
• F.02 Conceptnota fasering.pdf 
• 20170530_Beoordelingsverslag_DEFberlaar.docx 

 
11 2017_GR_00083 Verhandeling van onroerend goed en van zakelijke 

 rechten op onroerend goed - Aankoop Markt 3 en 
Schoolstraat 26 2590 Berlaar en goedkeuring erfpacht - 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 
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Context en historiek 
De gemeente zal een nieuwe administratief centrum bouwen waarin ook de diensten van het OCMW 
gehuisvest worden. 

 
Argumentatie 
Voor de realisatie van het project "bouw van een administratief centrum" is het noodzakelijk dat de 
gemeente eigenaar wordt van Markt 3 en Schoolstraat 26, 2590 Berlaar. Deze twee panden zijn in 
eigendom van het OCMW Berlaar. De prijs die hiervoor betaald wordt, is enerzijds het vestigen van 
een erfpacht op 2 appartementen en anderzijds een jaarlijkse canon van 1 euro, zoals bepaald in de 
akte. 

 
De prijs werd bepaald op basis van het schattingsverslag van 8 december 2016 van Danny Nys, 
Heikapperstraat 3, 3971 Leopolsdburg. 

 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft op 29 mei 2017 de akte van verkoop en vestiging van 
een erfpacht goedgekeurd. 

 
Wetgeving 
Wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht. 

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

 
Financiële informatie 

 

Visum: Visum verleend 
 

Financiële informatie 
De prijs die hiervoor betaald wordt, is enerzijds het vestigen van een erfpacht op 2 appartementen en 
anderzijds een jaarlijkse canon van 1 euro, zoals bepaald in de akte. 

 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met 
- 13 stem(men) voor: Silvain Vertommen; Artur Issaev; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Ingeborg Van 
Hoof; Eddy Verstappen; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Maria Vervloet; 
Christophe De Backere; Walter Horemans 
- 8 onthouding(en): Swa De Bakker; Rudy Nuyens; Ronald Van Thienen; Lies Ceulemans; Leen 
Janssens; Koen Kerremans; Dirk Aras; John Steurs 

 
 
Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de akte van verkoop en vestiging van erfpacht goed. 

 
 
 
 

12 2017_GR_00088 Verhandeling van onroerend goed en van zakelijke 
 rechten op onroerend goed - Goedkeuring basisaktes 

en akte van opstal in het kader van de realisatie van 
een nieuw administratief centrum - goedkeuring 

VERDAAGD 
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Notulen 
Koen Kerremans is van oordeel dat het om ingewikkelde materie gaat. Hij is echter van mening dat er 
met grond van de gemeenschap dingen gebeuren die daar niet voor bedoeld zijn. Er worden 
wooneenheden gebouwd, die inkomsten genereren voor een commercieel doel. Hiervoor wordt grond 
van de gemeente geblokkeerd, terwijl er op de hele site slechts één publieke functie vervuld wordt, 
namelijk het administratief centrum. Intussen wacht de gemeenschap op een cultuurzaal, een vaste 
plek voor het jeugdhuis, ... Er wordt dan geschermd met het terugverdieneffect, maar dat weegt niet 
op. De gemeente moet nog steeds negen miljoen betalen voor wat ze zelf nodig heeft. Grond van de 
gemeenschap moet dienen voor de gemeenschap; de open ruimte die ontmoetingsruimte zou kunnen 
zijn, is fel beperkt door het project. Dat is bijzonder jammer. Hij hoopt in ieder geval door het feit dat 
het punt nu verdaagd wordt, nog verdere informatie te ontvangen. 

 
 
 
 

13 2017_GR_00084          Organisatie van onderwijs en vorming - aanwending 
lestijdenpakket schooljaar 2017-2018 - 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 2017-2018. 

 
Argumentatie 
De aanwending van het lestijdenpakket voor schooljaar 2017-2018 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 
 

Notulen 
Koen Kerremans vraagt hoe de directiefunctie wordt ingevuld. 
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Burgemeester Walter Horemans licht toe dat de directrice halftijds is gaan werken tot aan haar 
pensioen. Het bestuur heeft ervoor geopteerd om naast haar een voltijdse directiefunctie te voorzien. 
De selectieprocedure hiervoor loopt. Het gaat dus concreet om anderhalve functie, waar de gemeente 
eigenlijk maar recht heeft op één functie. 

 
Koen Kerremans vraagt waarom voor deze optie werd gekozen. 

 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het bestuur het geen goed idee vond om twee 
halftijdse titularissen naast elkaar te laten werken om twee scholen aan te sturen. 

 
Koen Kerremans heeft vastgesteld dat het leerlingenaantal een lichte stijging kent. 

 
Schepen Jan Hendrickx bevestigt dat. In de nieuwe school De Stap is een groei merkbaar. Naar 
september toe worden er nog meer nieuwe inschrijvingen verwacht. 

 
Koen Kerremans vraagt of er op een bepaalde bezettingsgraad wordt gemikt. 

 
Burgemeester Walter Horemans zegt dat dat niet onmiddellijk het geval is. Maar in de nieuwbouw 
werd wel rekening gehouden met een zekere stijging. De surplus vanuit BKO speelt hier zeker mee. 

 
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 9/12 onderwijzer (+ 12/24 indien 3e leerjaar deels wordt 
ontdubbeld) en 12/24 directeur vanuit het werkingsbudget en indien nodig met eigen middelen te 
financieren. 

 
 
 
Bijlagen 

• 20170606_lestijdenpakket.xlsx 
• 20170606_berekening_lestijden_SG.pdf 

 
8 2017_GR_00085 Opmaak van reglementen - besluit van de gemeenteraad 

 van 18 april 2017 over "Leegstandsregister en 
leegstandsbeslissing voor de aanslagjaren 2017, 2018 
en 2019" - intrekking 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 
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Argumentatie 
De gemeente ontving op 7 juni 2016 een aangetekend schrijven van ABB over "schorsing van het 
besluit van de gemeenteraad van Berlaar van 18 april 2017 houdende "Leegstandsregister en 
leegstandsbelasting voor de aanslagjaren 2017, 2018, 2019". 

 
De gemeente dient binnen de 60 dagen actie te ondernemen: hetzij over te gaan tot intrekking van 
dit besluit, hetzij te kiezen voor aanpassing van het besluit. 

 
Wetgeving 

•  gemeentedecreet van 15 juli 2005 (artt 256-260) 
 

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

 
Notulen 
Dirk Aras heeft naar aanleiding van de eerdere behandeling van dit punt twee fundamentele 
opmerkingen geformuleerd bij het reglement. Die werden echter verworpen, waarop hij klacht heeft 
ingediend bij Binnenlands Bestuur, met als gevolg de huidige toestand. Door het opheffen van het 
reglement worden alle aanslagen van ervoor ongeldig. Igemo gaat hier te kort door de bocht. 

 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat Igemo zich heeft laten instrueren door Wonen 
Vlaanderen. 

 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit 

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van ABB van 2 juni 2017 over de "schorsing van het 
besluit van de gemeenteraad van Berlaar van 18 april 2017 houdende "Leegstandsregister en 
leegstandsbelasting voor aanslagjaren 2017, 2018, 2019". 

 

 
 

Artikel 2 
De gemeenteraad trekt het in artikel 1 vernoemde besluit in. 

 

 
 

Artikel 3 
Het ABB wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van deze beslissing. 

 
 
 
Bijlagen 

• ABB_20170602.pdf 
Mens 
Vrije tijd 

 
 

14 2017_GR_00077 Opmaak van reglementen - Reglement 
investeringssubsidie verenigingslokalen - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
Beschrijving 
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Context en historiek 
Tot op heden deed geen enkele jeugd- of sportvereniging een aanvraag in het kader van het 
reglement voor het toekennen van renteloze leningen aan erkende jeugd- en sportverenigingen voor 
aankoop van een gebouw, nieuwbouw- of verbouwingsplannen van jeugd- en sportinfrastructuur dat 
in de gemeenteraad van 16 oktober 2012 werd goedgekeurd. De voorwaarden uit het reglement 
blijken voor sport- en jeugdverenigingen onhaalbaar. 

 
Voor cultuurverenigingen bestaat momenteel geen enkele ondersteuning voor de bouw van of het 
verbouwen van lokalen. 

 
Argumentatie 
Verenigingen dienen de nodige steun te krijgen bij hun investeringsplannen. 

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

 
Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
Actie: 003-002-002-003 

 
Beleidscode: 0750 

 
Algemeen rekeningnummer: 66400000 

 
Notulen 
Burgemeester Walter Horemans licht het reglement toe en vult aan dat punt 7 een grammaticale fout 
bevat die nog zal worden rechtgezet. 

 
Koen Kerremans is positief over dit initiatief, maar stelt zich vragen over het recht van opstal dat 
bewezen moet worden. 

 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat het inderdaad gaat om een recht van opstal van minimaal 
dertig jaar, indien het bedrag hoger ligt dan 20.000 euro. 

 
Koen Kerremans vraagt of een langlopend huurcontract hieronder valt. 

 
Burgemeester Walter Horemans ontkent dit. Een huurcontract kan te allen tijde snel opgezegd 
worden. Dit biedt dus niet voldoende zekerheid. 

 
Schepen Stefaan Lambrechts voegt toe dat dit evenzeer in het belang van de verenigingen is. Het 
gaat om investering van gemeentegeld; de uitdrukkelijke voorwaarde is recht van opstal of erfpacht. 

 
Dirk Aras merkt een tegenspraak op tussen artikel 7, waar facturen voor aangevraagde werken 
moeten worden ingestuurd, en artikel 3, dat niet stipuleert dat werken moeten worden aangevraagd. 
Er zijn nog meerdere zaken onduidelijk. Het reglement voorziet een subsidie per adres, wat betekent 
dat één vereniging tot 200.000 euro zou kunnen krijgen. 

 
Schepen Suzy Put verklaart dat indien een vereniging op twee locaties zit er inderdaad tweemaal een 
subsidie kan worden aangevraagd. 

 
Dirk Aras is van mening dat een reglement dat om 100.000 euro per adres gaat, sluitend moet zijn. 
Maar indien er een dossier wordt voorgelegd dat niet beantwoordt aan het reglement, zal het 
schepencollege hierover beslissen op advies van de jeugd-, cultuur-, senioren- of sportraad. Het 
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advies van die raden overstijgt dus zelfs de gemeenteraad. Bovendien vindt hij artikel twee volkomen 
onleesbaar. 

 
Schepen Stefaan Lambrechts geeft mee dat het volledige reglement werd gescreend door GSJ. 

Dirk Aras betwijfelt dat. Het reglement is volgens hem niet nagelezen. 

Schepen Stefaan Lambrechts herhaalt dat de integrale tekst juridisch werd nagekeken door GSJ. 
Artikel twee bepaalt dat een recht van opstal of erfpacht dat bijvoorbeeld aan een bouwcomité, 
gelinkt aan de aanvragende vereniging gegeven is, ook in aanmerking komt. Voor een recht van 
opstal of erfpacht is immers een vzw-structuur nodig. 

 
Dirk Aras is van oordeel dat dit duidelijker beschreven had moeten worden. Niet iedereen die in een 
vereniging zit is hiervan op de hoogte. Het reglement hangt volgens hem met haken en ogen aan 
elkaar. Hij durft dit niet goed te keuren. Dit moet herschreven worden in verstaanbare taal. 

 
 
 
 
 
 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met 
- 13 stem(men) voor: Silvain Vertommen; Artur Issaev; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Ingeborg Van 
Hoof; Eddy Verstappen; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Maria Vervloet; 
Christophe De Backere; Walter Horemans 
- 1 stem(men) tegen: Dirk Aras 
- 7 onthouding(en): Swa De Bakker; Rudy Nuyens; Ronald Van Thienen; Lies Ceulemans; Leen 
Janssens; Koen Kerremans; John Steurs 

 
 
Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het voorgelegde reglement investeringssubsidie verenigingslokalen goed. 

 
 
 
Bijlagen 

• reglement investeringssubsidiering verenigingslokalen_def-.pdf 
BKO 

 
 

15 2017_GR_00078 Organisatie van interne controle - Beoordelingscriteria - 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
Als de criteria en de procedure vooraf vastliggen, kan je de organisatoren meteen informeren over de 
vooropgestelde criteria op basis waarvan het aanvraagdossier zal worden beoordeeld, en over de 
procedure die door het lokaal bestuur zal worden gehanteerd. Duidelijke spelregels en criteria maken 
het beoordelen van een aanvraag zo objectief mogelijk. 
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Wetgeving 
Vergunningsbesluit van 22 november 2013, artikel 2, 2de alinea, 3° 

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

 
Het college is bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet 

 
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder) 
De adviesopdracht van het lokaal bestuur is vastgelegd in Besluit van de Vlaamse Regering van 24 
mei 2013 (BS 18 juni 2013) houdende het lokaal beleid kinderopvang. 
Artikel 7 bepaalt dat het lokaal bestuur advies kan geven aan Kind en Gezin over de uitbreiding van 
kinderopvang binnen het eigen grondgebied. 
Het advies van het lokaal bestuur is gebaseerd op de strategische meerjarenplanning van het lokaal 
bestuur. 

 
Notulen 
Koen Kerremans merkt op dat er veel punten worden toegekend voor bereikbaarheid met de auto. Hij 
vraagt om eveneens een punt toe te kennen voor veilige bereikbaarheid met de fiets. 

 
Schepen Suzy Put zal criterium 4 laten aanvullen. 

 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit 

 

Besluit 
 

Artikel 1 
Keurt de door het Lokaal Overleg Kinderopvang vooropgestelde beoordelingscriteria goed om te 
gebruiken bij een aanvraag van nieuwe plaatsen of om te gebruiken bij een uitbreidingsronde. 

 
 
 
Bijlagen 

• Rol van het LOK.docx 
• 2017_Criteria_LOK.pdf 
• 2017_Criteria_LOK_definitief.pdf 
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Criteria van de gemeente Berlaar met betrekking tot 
nieuwe aanvragen gezins- of groepsopvang. 

 
1.  Criteria en beoordelingsprocedure 

 
Criterium 1: behoefte (voor aanvragen buiten uitbreidingsronde) (1 punt) 

→  Er is behoefte aan extra nieuwe plaatsen in de gemeente Berlaar (1 punt) 
→  Er is geen behoefte aan extra nieuwe plaatsen in de gemeente Berlaar (0 punten) 

 
Criterium 2: beschikbaarheid en bruikbaarheid (4 punten) 

→ De locatie biedt flexibele opvanguren aan. Dit betekent opvang buiten de standaard 
opvanguren van 7u30 tot 18 uur met inbegrip van nachtopvang en/of weekendopvang. 
(4 punten) 

→  De locatie biedt ruimere opvanguren (minimum een uitbreiding van 30 minuten voor- en na 
de standaarduren) aan dan de standaard opvanguren binnen de gemeente. (2 punten) 

→  De locatie is evenveel of minder open dan de standaard opvanguren binnen de gemeente. (0 
punten) 

 
Criterium 3: Betrokkenheid van de organisator bij het lokaal bestuur (2 punten) 
(niet van toepassing bij opstart nieuwe aanvraag – buiten de uitbreidingsronde) 

 
→  De organisator neemt deel aan de vergaderingen van het Lokaal Overleg Kinderopvang. 

Deelnemen betekent minstens de helft van de laatste 4 vergaderingen aanwezig zijn en 
verontschuldigen bij afwezigheid. (2 punten) 

→  De organisator neemt niet deel aan de helft van de laatste 4 vergaderingen van het Lokaal 
Overleg Kinderopvang, maar levert wel agendapunten aan. (1 punt) 

→  De organisator neemt niet deel aan de vergaderingen van het Lokaal Overleg Kinderopvang. 
(0 punten) 

 
Criterium 4: Bereikbaarheid (2 punten) 

→  De locatie is vlot bereikbaar met de auto met een veilige in- en uitstap voor de ouders en de 
kinderen en het openbaar vervoer (2 punten) 

→  De locatie is vlot bereikbaar met de auto met een veilige in- en uitstap voor de ouders en de 
kinderen of het openbaar vervoer met een veilige in- en uitstap voor de ouders en de 
kinderen (1 punt) 

→  De locatie is niet vlot bereikbaar noch voorzien van een veilig in- en uitstap. (0 punten) 
 

Criterium 5: Begrijpbaarheid en bekendheid (2 punten) 
→  De  locatie  informeert  ouders  op  een  duidelijke  manier  over  het  soort  opvang  dat  zij 

aanbieden (groeps- of gezinsopvang) en hoe zij zich moeten registreren. De locatie houdt 
hiermee extra rekening met de allochtone ouders die de Nederlandse taal nog niet machtig 
genoeg zijn. (2 punten) 

→  De locatie maakt zich bekend bij de plaatselijke inwoners (via folders, affiches, facebook, …) 
en werkt drempelverlagend naar begrijpbaarheid van de ouders toe. (1punt) 

→  Er is geen informatie over de locatie bekend wat betreft aanbod en manier van werken. Er is 
geen mogelijkheid de informatie te bekomen via een zoekrobot of een informatiekanaal. (0 
punten) 
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Onderwijs 
 
 

16 2017_GR_00089 Organisatie van onderwijs en vorming - schoolreglement 
en infobrochure - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
Een schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de 
betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt. 

 
Het huidige schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de infobrochure) dat werd goedgekeurd 
door de gemeenteraad op 15 november 2016, is aan actualisatie toe. 

 
De infobrochure bevat de meer specifieke afspraken die door het college werden uitgewerkt en 
goedgekeurd werden in de schoolraad. 

 
 
 
 

Wetgeving 
•  wet van 29 mei 1959 (art. 6 en 6bis) over de wijziging van sommige bepaling van 

onderwijswetgeving 
•  decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 3, 42° en 11ter, 19, 27, 28, 31, 32, 33, 

37 en 62 
•  onderwijsdecreet XXVI van 17 juni 2016 
•  besluit van de Vlaamse regering van 17 april 1991 over de organisatie van het schooljaar in 

het basisonderwijs 
•  ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 over overdracht leerlinggegevens bij 

schoolverandering 
•  ministeriële omzendbrief van 10 augustus 2001 over toelatingswoorwaarden leerlingen in het 

gewoon basisonderwijs 
•  ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 over informatie bij eerste inschrijving en 

schoolreglement 
•  ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 over kostenbeheersing in het basisonderwijs 
•  ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 over screening niveau onderwijstaal, taaltraject en 

taalbad in het gewoon basisonderwijs 
•  ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 over preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve 

uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs van 1 september 2014 
 

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

 
Notulen 
Leen Janssens merkt op dat er een fout is geslopen in het jaartal van de verlofdagen. Ze vraagt om 
dit aan te passen. 

 
 
 
 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit 
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Besluit 
 

Artikel 1 
Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de infobrochure en 
pedagogisch project, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 15 november 2016 wordt 
opgeheven. 

 
De beginsverklaring neutraliteit die goedgekeurd werd in de raad van 18 oktober 2016, wordt 
opgeheven. 

 

 
 

Artikel 2 
De raad keurt de twee voorgestelde facultatieve verlofdagen op 30 april 2017 en 22 mei 2017 en de 
pedagogische studiedag die voorzien wordt op 23 mei 2017 goed. 

 
Er zal nog een bijkomende pedagogische studiedag georganiseerd worden in het eerste trimester. 

 

 
 

Artikel 3 
De hierbij gevoegde documenten, schoolreglement, beginselverklaring neutraliteit en pedagogisch 
project, worden goedgekeurd. 

 

 
 

Artikel 4 
De meer specifieke regels en afspraken werden door het college van burgemeester en schepenen 
opgenomen in de infobrochure. De raadsleden nemen kennis van deze infobrochure. 

 

 
 

Artikel 5 
Het schoolreglement en de infobrochure worden bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij 
elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die 
ondertekenen voor akkoord. 

 
 
 
Bijlagen 

• Beginselverklaring neutraliteit.docx 
• Pedagogisch project 2017-2018.docx 
• Schoolreglement 2017-2018.docx 
• voorblad 2017-2018.docx 
• Infobrochure 2017-2018_definitief.docx 

Ruimte 
Openbare werken 

 
17 2017_GR_00091 Uitvoering van projecten - Heraanleg Pastorijstraat, 

 kerkomgeving en Ballaarweg - goedkeuring plannen en 
raming - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 
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Context en historiek 
Er wordt een aanleg van een gescheiden rioleringstelsel gepland met bijhorende heraanleg van de 
straten in de Pastorijstraat, kerkomgeving en Ballaarweg. 

 
Het studiebureau Arcadis bezorgde de plannen en de raming voor dit dossier. 

 
Argumentatie 
De gemeenteraad wordt verzocht de plannen en de raming in bijlage goed te keuren zodat de 
bouwaanvraag kan ingediend worden. 

 
Wetgeving 
Gemeenteraadsbeslissing van 18 april 2017 waarin het definitieve rooilijnplan werd goedgekeurd. 

 
Schepencollegebeslissing van 4 september 2014 waarin Arcadis Belgium NV, Posthofbrug 12 in 2600 
Berchem als ontwerper werd aangesteld. 

 
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 plannen en de raming, opgemaakt door studiebureau Arcadis belgium NV, Posthofbrug 12 in 2600 
Berchem,  voor de heraanleg van de Pastorijstraat, kerkomgeving en Ballaarweg worden 
goedgekeurd. 

 
 
 
 

18 2017_GR_00099 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
 Uitbreiding parking begraafplaats Hemelshoek - 

Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te 
nodigen firma's - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
 

 
Voor de opdracht “Uitbreiding parking begraafplaats Hemelshoek” werd een bestek met nr. 2017- 
016 opgesteld door de dienst Ruimte. 

 

 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 29.859,35 euro excl. btw of 36.129,81 euro incl. 
21% btw. 

 

 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 

 
Als uiterste datum voor het indienen van de offertes wordt 7 augustus 2017 om 10.00 uur 
voorgesteld. 
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Wetgeving 

• De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere 
wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 1, 1° a (limiet van 85.000,00 euro excl. btw 
niet overschreden). 
• De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten. 
• Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105. 
• Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 3. 

 
 

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

 
Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
 
 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit 

 

Besluit 
 

Artikel 1 
 

Het bestek met nr. 2017-016 en de raming voor de opdracht “Uitbreiding parking begraafplaats 
Hemelshoek”, opgesteld door de dienst Ruimte worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming 
bedraagt 29.859,35 euro excl. btw of 36.129,81 euro incl. 21% btw. 

 
 
 
 

Artikel 2 
 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 

 
 
 
 

Artikel 3 
 

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking: 
- HOUWELYCKX WEGENBOUW NV, Wilsonstraat 84 te 2860 Sint-Katelijne-Waver; 
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- Michiels Aannemingsbedrijf, Impulsstraat 29 te 2220 Heist-op-den-Berg; 
- Rega Bouw, Ambachtstraat 32 te 2390 Malle; 
- VERMETTEN WEGENBOUW NV, Industrieweg 11 te 2330 Merksplas; 
- ADAMS NV, Hoekeinde 52 te 2330 Merksplas; 
- Bart Ceulemans Tuinwerken BVBA, Bastijnstraat 135 te 2590 Berlaar. 

 
 
 
 

Artikel 4 
 

Het bestuur moest de offertes ten laatste op 7 augustus 2017 om 10.00 uur ontvangen. 
 
 
 
 

Artikel 5 
 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 4-3-1-8-0990-22000027. 
 
 
 
 
 
 

Omgeving 
 

19 2017_GR_00080 Vergunningsaanvragen, toelatingen en meldingen - 
 Ruimtelijk uitvoeringsplan Zonevreemde Bedrijven fase 

2 - definitieve vaststelling - vaststelling 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
Het oorspronkelijke RUP zonevreemde bedrijven werd door het schepencollege gesplitst in 2 fases. 

Fase 1 werd door de deputatie goedgekeurd op 22 mei 2014. 

Vervolgens werd fase 2 opgestart. 
 
Op 30 augustus 2016 besliste de dienst-MER dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. 

De gemeenteraad stelde het RUP “Zonevreemde bedrijven fase 2" voorlopig vast op 18 oktober 2016. 

Het schepencollege organiseerde een openbaar onderzoek van 17 november 2016 tot en met 16 
januari 2017. 

 
De defintieve vaststelling door de gemeenteraad is (behoudens schorsing) de laatste stap in de 
procedure, want de goedkeuring door de deputatie is weggevallen. 

 
Argumentatie 
Uit de procedure is gebleken dat de vier betrokken bedrijven geen noemenswaardige hinder 
veroorzaken voor hun onmiddelijke omgeving en dat ze de plaatselijke ordening niet in het gedrang 
brengen, zodat het verantwoord is ze te behouden en versterken op hun huidige locatie. 
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Regelgeving: bevoegdheid 
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet 

 
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder) 
De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening is van toepassing, in het bijzonder art. 2.2.18 tot en met 
2.2.25. 

 
Notulen 
Koen Kerremans refereert naar zijn opmerkingen die hij tijdens fase 1 en 2 en op de Gecoro heeft 
geformuleerd. De bedoeling van deze oefening was om te herlocaliseren en woongebieden te 
bevrijden van dergelijke activiteiten. Er zijn wat aanpassingen gebeurd, vooral op langere termijn, 
maar de versnippering wordt wel bestendigd in plaats van ze weg te nemen. 

 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat er al een aantal bedrijven verdwenen zijn uit deze zone. De 
nu nog resterende bedrijven hebben alle nadrukkelijk gevraagd om te kunnen blijven. 

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

 
 
Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad beslist het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan “Zonevreemde Bedrijven – fase 2”, 
aangepast conform bovenstaande argumentatie - en bestaande uit een memorie van toelichting – 
definitieve vaststelling, een nota screening planMERplicht en het besluit van het Departement 
leefmilieu, natuur en energie Dienst MER van 30 augustus 2016, de stedenbouwkundige voorschriften 
en de plannen feitelijke toestand, juridische toestand en een grafisch plan – definitief vast te stellen. 

 

 
 

Artikel 2 
Bezorgt het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan samen met het besluit van de gemeenteraad en 
het volledige advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening aan de deputatie en 
aan de Vlaamse regering. 

 
 
 
Bijlagen 

• RUP zonevreemde bedrijven - fase 2- GR - definitief.docx 
• verslag vergadering Gecoro 22 maart 2017 
• RUP zonevr bedr fase 2 - advies Gecoro 2017.03.22.pdf 
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Ruimtelijk uitvoeringsplan Zonevreemde Bedrijven fase 2 – definitieve vaststelling 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening is van toepassing, in het bijzonder art. 2.2.18 tot en met 2.2.25. 

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

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen van 23 september 1997 en de partiële  herziening definitief 
vastgesteld door de Vlaamse regering op 17 oktober 2010 en bekrachtigd bij decreet van 25 februari 
2011 voor wat betreft de bindende bepalingen, zijn van toepassing. 

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

 
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd door de deputatie op 18 januari 2010 is van 
toepassing, meer in het bijzonder actiepunt 42 of R.1.01 bij de bindende bepalingen: “opmaken van 
een RUP zonevreemde bedrijven”. 

 
Het decreet van 27 april 2007 houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36 van het decreet van 21 oktober 1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, is van toepassing. 

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

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

 
Het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003, inzonderheid artikel 8, § 1 en 2 is 
van toepassing. 

 
Het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de 
toepassing van de watertoets, aangepast bij besluit van 14 oktober 2011, is van toepassing. 

 
Op 21 december 2010 (punt 23) stelde de gemeenteraad de intercommunale Igemo aan voor de 
opmaak van een RUP zonevreemde bedrijven voor een forfaitair bedrag variërend tussen 73.400 € en 
79.400 €: 

- fase 1: inventaris, beleidsvisie, detailonderzoek: 41.400 € (ondertussen volledig afgesloten en 
betaald); 

- fase 2: opmaak RUP en goedkeuringsprocedure: tussen 32.000 € en 38.000 € afhankelijk van het 
aantal op te nemen deelgebieden en van een na de inventarisatie betere detailkennis van de 
terreinen. 

 
Op 26 maart 2013 (punt 11) bepaalde de gemeenteraad de exacte kostprijs voor de opmaak en de 
goedkeuringsprocedure van het RUP uiteindelijk op 57.105 €. 

 
De voorontwerpen van het RUP werden besproken door de ambtelijke werkgroep op 7 september 2011 
en 7 september 2012. 

 
Op 5 oktober 2012 volgde een vooroverleg met het provinciebestuur. 

 
Op 11 oktober 2012 besliste het schepencollege dat het RUP in twee delen diende opgesplitst te worden, 
teneinde 4 bedrijven, die zich in een cluster bevinden, een prioritaire behandeling te kunnen verlenen: 

• Cannaerts Julien bvba (aluminium – ramen en deuren), Aarschotsebaan 156 Berlaar 
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• Bad Weelde (sauna’s, zwembaden), Aarschotsebaan 140 Berlaar 
• Varosan bvba (sanitair), Heidestraat 109 Berlaar 
• Jos Leys en Zonen (schrijnwerkerij), Aarschotsebaan 136 Berlaar 

Het RUP zonevreemde bedrijven fase 1 werd 
• voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van 18 juni 2013 
• onderworpen aan een openbaar onderzoek tussen 1 augustus 2013 en 1 oktober 213 
• definitief vastgesteld door de gemeenteraad van 18 maart 2014 
• goedgekeurd door de deputatie op 22 mei 2014 

 
Fase 2, die het voorwerp van deze definitieve vaststelling uitmaakt, omvat de hierna volgende 
deelplannen: 

• Garage Van Hove NV, Steenbeek 2 Berlaar 
• Verelst FFT (schrijnwerkerij), Aarschotsebaan 268 Berlaar 
• Van den Broeck-Keuleers bvba (schrijnwerkerij), Melkouwensteenweg 127 Berlaar 
• Rombauts bvba (centrale verwarming), Melkouwensteenweg 65 Berlaar 

 
De oorspronkelijk eveneens voorziene deelplannen voor deze fase, Jacobs Marc bvba (tuinaanleg, 
grondwerken) en De Nieuwe Smid (smeed- en ijzerwerk) werden geschrapt, omwille van het feit dat op 
de ene site er ondertussen geen uitbreidingen meer gewenst zijn en op de andere site er afgezien van 
residentiële bewoning er zelfs geen activiteit meer aanwezig is. 

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

 
Op 30 augustus 2016 heeft de dienst MER het hiernavolgende besluit getroffen: 
“Enkele adviesinstanties hebben opmerkingen over de beschrijving en beoordeling van de milieu- 
effecten van het plan. De opmerkingen werden op een voldoende wijze beantwoord of weerlegd in het 
screeningsdossier via een aanpassing van de screeningsnota, zodat het screeningsdossier voldoende 
informatie bevat om een correcte inschatting m.b.t. de milieu-effecten te kunnen maken. 
In het screeningsdossier wordt duidelijk aangetoond dat de milieu-effecten die het plan genereert niet 
van die aard zijn dat zij als aanzienlijk moeten beschouwd worden. 
Rekening houdend met het bovenvermelde kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan geen 
aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet 
nodig is.” 

 
Er werd via aanplakking op de aanplakplaatsen van de gemeente, via de website van de gemeente en 
via publicatie in het gemeentelijk infoblad gemeld dat de screeningsnota en de beslissing geraadpleegd 
kunnen worden op de webstek van de dienst MER www.mervlaanderen.be en op het gemeentehuis. 

 
Het ontwerp van RUP werd door de ontwerper aangepast op basis van de opmerkingen verleend op de 
plenaire vergadering, die plaats vond op 8 januari 2016. 

 
Het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan “Zonevreemde Bedrijven – fase 2”, opgesteld door IGEMO omvat: 
- een toelichtingsnota; 
- stedenbouwkundige voorschriften; 
- nota verzoek tot raadpleging Mer-plicht; 
- een kaart “feitelijke toestand”; 
- een kaart “juridische toestand”; 
- een kaart “grafisch plan”. 

 
In toepassing van artikel 8 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 dienen 
alle uitvoeringsplannen te worden onderworpen aan een watertoets; de grondig uitgevoerde toetsing 

http://www.mervlaanderen.be/
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staat beschreven   in de toelichtingsnota (blz. 87 t.e.m. 91). De gemeenteraad is akkoord met de 
uitgevoerde toetsing en met de conclusie, waarvan de belangrijkste elementen hierna worden 
opgesomd. 

 
Twee deelplannen bevinden zich in niet-overstromingsgevoelig gebied, en twee deelplannen bevinden 
zich in effectief overstromingsgevoelig gebied. Het ontwerp van RUP realiseert weliswaar bijkomende 
bebouwingsmogelijkheden ten opzichte van de bestaande (vergunde) toestand, doch de 
stedenbouwkundige voorschriften beperken het aanleggen van verhardingen en het oprichten van 
constructies; bovendien dienen alle verhardingen in de mate van het mogelijke uitgevoerd te worden in 
waterdoorlatende materialen. Er dienen hemelwaterputten met voldoende capaciteit voorzien te worden 
conform de normen van de gewestelijk stedenbouwkundige verordening en elke de afvoer van het 
regenwater zal vertraagd worden door buffering. Uiteraard zal elke latere stedenbouwkundige 
vergunning die zal worden afgeleverd op basis dit RUP dienen te voldoen aan de bepalingen van het 
decreet integraal waterbeleid. 

 
Het mogelijk effect van de realisatie van het RUP op het plangebied grondig is onderzocht en de 
voorziene maatregelen zijn van die aard dat kan worden besloten dat het plan verenigbaar is met het 
watersysteem en geen negatieve effecten heeft op de waterhuishouding. 

De gemeenteraad stelde het RUP “Zonevreemde bedrijven fase 2” voorlopig vast op 18 oktober 2016. 

Het schepencollege organiseerde een openbaar onderzoek van 17 november 2016 tot en met 16 januari 
2017. 

 
Het dossier werd in het kader van het openbaar onderzoek op 17 november 2017 verstuurd aan de 
vereiste adviesinstanties, met name het provinciebestuur van Antwerpen, het departement Ruimte 
Vlaanderen, het agentschap Ondernemen, het departement Mobiliteit en Openbare Werken, het 
departement Landbouw en Visserij, het agentschap Wegen en Verkeer, het departement Leefmilieu, 
Natuur en Energie, diensten Milieu-effectenrapportage en Veiligheidsrapportering 

 
Er werden 4 adviezen (over in totaal 3 verschillende aandachtspunten) en 1 bezwaarschrift binnen 
gebracht bij de Gecoro. 

 
Alle standpunten van de Gecoro inzake de 3 aandachtspunten in de adviezen en inzake het 
bezwaarschrift worden bijgetreden. 

 
Aandachtspunt 1: 

 
Deelplan 2: Garage Van Hove: ontsluitingsweg en uitbreiding 

 
• Weergave aandachtspunt 

 
Het RUP duidt een zone aan waar het bedrijfsgebouw kan uitbreiden zonder de nodige oppervlakte en 
locatie te motiveren. Ook is niet gemotiveerd waarom het RUP de hoofdontsluiting ten noorden van de 
bedrijfsgebouwen intekent en niet de zuidelijke toegang als toekomstige hoofdontsluiting selecteert. 
Het verordenend vastleggen van een hoofdaansluiting die paalt aan het tracé voor de kruising van de 
gewestweg is niet wenselijk; het gemeentebestuur kwam deels aan deze opmerking tegemoet door in 
de voorschriften te voorzien dat bij een aanvraag tot herbouw kan worden opgelegd dat de 
hoofdaansluiting moet wijzigen, maar als het bedrijf geen aanvraag tot herbouw indient, is het probleem 
niet opgelost 

 
• Standpunt Gecoro m.b.t. dit aandachtspunt 



38/49  

Het advies bestaat erin om artikel 2.2. “Hoofdontsluitingsweg” en artikel 2.3. “Dienstweg” niet op te 
nemen in de stedenbouwkundige voorschriften en het grafisch plan. Artikel 2.1. “Zone voor lokaal 
bedrijf” dient aangevuld te worden met: 
“§09 Ontsluiting 
- in dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren 
of de aanpassing van de wegeninfrastructuur en aanhorigheden 
- de weg wordt ingericht en gedimensioneerd in functie van een optimale en verkeersveilige 
toegankelijkheid voor personeel, bezoekers en hulpdiensten” 

 
Het advies stelt tevens om een artikel 2.2. toe te voegen: 
“artikel 2.2. Aansluiting ontsluitingsweg 
01. Deze markering, in overdruk en indicatief aangeduid op het grafisch plan, is bestemd voor de 
realisatie en instandhouding van een aansluiting op een ontsluitingsweg van de zone voor lokaal bedrijf 
(toelichtend: de ligging en concrete inrichting worden niet strikt vastgelegd in dit RUP: de pijlen duiden 
symbolisch aan welke plaatsen met elkaar verbonden moeten worden) 
02. In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het 
functioneren of de aanpassing van de wegeninfrastructuur en aanhorigheden 
03. De aansluiting van de ontsluitingsweg wordt ingericht en gedimensioneerd in functie van een 
optimale en verkeersveilige toegankelijkheid voor bewoners, bezoekers en diensten” 

 
Het advies stelt tenslotte dat de motivatie tot het inrichten van een beperkte uitbreiding voor het 
bedrijfsgebouw in de toelichtingsnota onderzocht wordt op blz. 63-67. De Gecoro gaat akkoord met de 
bijkomende toelichting zoals beschreven in de toelichtingsnota op blz. 82-83. 

 
• Standpunt gemeenteraad: 

 
De  gemeenteraad  treedt  dit  standpunt  van  de  Gecoro  bij  en  maakt  dit  tot  het  hare.  De 
stedenbouwkundige voorschriften en het grafisch plan worden in die zin aangepast. 

 

 
 
Aandachtspunt 2 

 
Deelplan 3 F.F.T. Verelst: betere toetsing inzake inname Herbevestigd Agrarisch 
Gebied (HAG) 

 
• Weergave aandachtspunt Ruimte Vlaanderen 

 
Er is geen principieel bezwaar tegen de planopties van het RUP. Wel werd in kader van de plenaire 
vergadering aangegeven de toetsing van de omzendbrief inzake inname HAG beter te motiveren. Hierbij 
blijkt dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de compensatie van het HAG. 

 
• Standpunt Gecoro m.b.t. dit aandachtspunt 

 
De Gecoro gaat akkoord met het toevoegen van een bijkomende motivatie betreffende het HAG aan de 
toelichtingsnota in hoofdstuk 12.   Motivatie bestemmingswijzigingen in herbevestigde agrarische 
gebieden. 

 
Deze aanvulling betreft een onderzoek naar planologische ruil. In navolging van de omzendbrief dient 
onderzocht te worden welke potentiële compensatiegebieden er te vinden zijn op het grondgebied van 
Berlaar om het planologisch evenwicht te herstellen. Hieruit blijkt dat geen enkel gebied in aanmerking 
komt voor compensatie. 

 
• Standpunt gemeenteraad: 
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De gemeenteraad treedt dit standpunt van de Gecoro bij en maakt dit tot het hare. De toelichtingsnota 
bij het RUP wordt in die zin aangepast. 

 

 
 
Aandachtspunt 3: 

 
Deelplan 4: schrijnwerkerij Van den Broeck-Keuleers bvba: waterbeheersing 

 
• Weergave aandachtspunt 

 
De noodzakelijke maatregelen op vlak van waterbeheersing dienen verplicht opgenomen te worden 
binnen de bestemmingszone lokaal bedrijventerrein. 

 
• Standpunt Gecoro m.b.t. dit aandachtspunt 

 
Het advies bestaat erin om onder artikel 4.1. “Zone voor lokaal bedrijf”, in de stedenbouwkundige 
voorschriften toe te voegen 
§06 De noodzakelijke maatregelen op vlak van waterbeheersing dienen verplicht binnen de 
bestemmingszone voor lokaal bedrijf worden voorzien. 

 
 
 

• Standpunt gemeenteraad: 
 
De  gemeenteraad  treedt  dit  standpunt  van  de  Gecoro  bij  en  maakt  dit  tot  het  hare.  De 
stedenbouwkundige voorschriften worden in die zin aangepast. 

 
 
 
 
Bezwaarpunt: 

 
Deelplan 3: F.F.T. Verelst: afwijken planologisch attest i.k.v. extra woning: 

 
• Weergave bezwaarpunt 

 
Het is wenselijk om de Zone voor bedrijfswoning voorziene kantoorruimte te vervangen door de 
mogelijkheid om hier een extra woning te voorzien. Zulks kan op verschillende wijzen gerealiseerd 
worden, waarbij voorgesteld wordt om: 

 
1) De landelijke woonbestemming vooraan te behouden of 
2) Minstens de mogelijkheid te creëren om hier twee woningen te voorzien met name: twee 
zelfstandige woningen of een bedrijfswoning en een zelfstandige woning of twee bedrijfswoningen. 
Dit gezien dergelijke wooninvulling in overeenstemming is met de vroegere woonbestemming, alsook 
met de voorgenomen toekomstige nabestemming, waarbij een verdere inname van dit woongebied 
door bedrijfsactiviteiten wordt teruggedrongen 

 
• Standpunt Gecoro m.b.t. dit bezwaarpunt 

 
Een planologisch attest betreft een voorbereidende handeling die conform art. 4.4.24 VCRO aangeeft 
of een bestaande, hoofdzakelijk vergunde en niet verkrot bedrijf al dan niet behouden kan worden op 
de plaats waar het gevestigd is. 

 
Er bestaat geen decretale of reglementaire bepaling die de overheid verbiedt om bij de opmaak van 
een ruimtelijk uitvoeringsplan, in het kader van een planologisch attest, van dit planologisch attest af 
te wijken. Echter er is ook geen specifieke decretale of reglementaire bepaling die dit expliciet toelaat. 
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Ten slotte geldt tevens in het algemeen dat uitzonderingen in principe restrictief moeten worden 
geïnterpreteerd. 

 
Het RUP dient echter wel, in uitvoering van het planologisch attest, zoveel mogelijk aan te sluiten bij 
dit attest. Het aanhouden van de gewestplanbestemming woongebied met landelijk karakter vooraan 
op het perceel behouden is hierdoor niet mogelijk. Dit is namelijk in strijd met de geest van het 
planologisch attest. 
Alle stemgerechtigde leden van de Gecoro zijn daarom van oordeel dat de hiernavolgende opties 
voorgesteld door de bezwaarindiener onwenselijk zijn: 

 
1) De landelijke woonbestemming te behouden en deze strook uit het RUP te liften zodat de 
gewenste nabestemming nu al herleefd. 
2) mogelijkheid voorzien om binnen deze zone twee zelfstandige woningen op te richten 
3) mogelijkheid voorzien om één bedrijfswoningen en één zelfstandige woning op te richten 

 
De mogelijkheid om te voorzien in twee bedrijfswoningen sluit echter wel aan bij de geest van het 
planologisch attest en een meerderheid van de stemgerechtigde leden (5 voor,1 onthouding, 1 
tegenstem) zijn van oordeel dat dit hierdoor wel kan worden opgenomen in het planologisch attest, 
aangezien de link met de bedrijfsactiviteiten dan steeds behouden blijft. 

 
• Standpunt gemeenteraad: 

 
De gemeenteraad treedt dit standpunt van de Gecoro bij en maakt dit tot het hare. De 
stedenbouwkundige voorschriften en het grafisch plan worden in die zin aangepast. 

 
Na beraadslaging. 

 
 
 

BESLUIT 
 
 
 
Artikel 1. 
De gemeenteraad beslist het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan “Zonevreemde Bedrijven – fase 2”, 
aangepast conform bovenstaande argumentatie - en bestaande uit een memorie van toelichting – 
definitieve vaststelling, een nota screening planMERplicht en het besluit van het Departement leefmilieu, 
natuur en energie Dienst MER van  30 augustus 2016, de stedenbouwkundige voorschriften en de 
plannen feitelijke toestand, juridische toestand en een grafisch plan – definitief vast te stellen. 

 
Artikel 2. 
Bezorgt het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan samen met het besluit van de gemeenteraad en het 
volledige advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening aan de deputatie en aan de 
Vlaamse regering. 

 
 
 
 

Beheer en economie 
 

20 2017_GR_00093 Beheer van patrimonium en openbaar domein - 
 Strategisch commercieel plan "detailhandelsbeleid voor 

een levendige winkelkern" - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
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Beschrijving 

 

Context en historiek 
De gemeente Berlaar schreef zich in voor een deelname aan het begeleidingsproject coach-operatie 
detailhandel van de provincie waarbij gekozen werd voor een begeleiding door een expert/coach 
gedurende 20 adviesdagen. De samenwerkingsovereenkomst en de aanstelling van de coach werd 
goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 september 2015. 

 
Er werd een gemeentelijke stuurgroep opgericht welke bestaat uit de burgemeester, schepen van 
Lokale Economie, de voorzitter van de Zelfstandige Ondernemers Berlaar, de ambtenaar Lokale 
Economie en het afdelingshoofd van de Afdeling Ruimte. 

 
Er werd eveneens een werkgroep samengesteld met een afvaardiging van de handelaars. Op 27 
oktober 2015 werd er een algemene vergadering georganiseerd waarop alle handelaars zijn 
uitgenodigd. Daarna konden ze zich kandidaat stellen om deel uit te maken van de werkgroep. 

De werkgroep kwam vervolgens samen op 2 december 2015, 26 april 2016 en 7 juli 2016. 

Als gevolg van besprekingen in stuurgroep en werkgroep werd een afbakening van het 
kernwinkelgebied goedgekeurd door het schepencollege op 11 augustus 2016. 

 
Argumentatie 
Op basis van een grondige analyse en adhv de resultaten uit de stuurgroep en de werkgroep werd er 
door de detailhandelscoach een visie uitgewerkt met een actieplan voor de detailhandel, rekening 
houdend met de eerder goedgekeurde afbakening van de winkelkern. 

 
Deze visie is het Strategisch Commercieel Plan " detailhandelsbeleid voor een levendige winkelkern". 

 
Wetgeving 
Gemeenteraadsbeslssing van 15 september 2015 - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst en 
aanstelling detailhandelscoach. 

 
Schepencollegebeslissing van 11 augustus 2016 - bekrachtiging afbakening kernwinkelgebied. 

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

 
Notulen 
Koen Kerremans geeft mee dat er op provinciaal niveau een nieuwe coach voor dorpsbeleid werd 
aangeduid. Er is een oproep naar de gemeenten op komst om indien gewenst een beroep te doen op 
deze coach. Hij verwijst naar de paragraaf over het gemeentelijk beleid in het plan, waar gestipuleerd 
staat dat de gemeente investeert in lokale economie. Hij vraagt om dit toe te lichten. 

 
Schepen Suzy Put verwijst naar de kerstmarkt, een nieuw evenement van eind vorig jaar en naar de 
deelname aan Sunday Shopday. Daarnaast vormt ook de opmaak van dit detailhandelsbeleidsplan een 
investering in lokale economie. 

 
Schepen Stefaan Lambrechts voegt toe dat er ook jaarlijks wordt gezorgd voor kerstverlichting, wat 
de gemeente aantrekkelijker maakt, maar waaraan een behoorlijk kostenplaatje vasthangt. 

 
Schepen Suzy Put vult aan dat het uitwerken van een leegstandsbeleid eveneens kadert in lokale 
economie, net als dorpskernversterking om de leefbaarheid hoog te houden. 
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Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit 

 

Besluit 
 

Artikel 1 
Het Strategisch Commercieel Plan "detailhandelsbeleid voor een levendige winkelkern" wordt 
goedgekeurd. 

 
 
 
Bijlagen 

• 2017_Strategisch Commercieel Plan Berlaar_Definitief.docx 
BIJKOMENDE DAGORDE 

 
 

22 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: jeugdhuis 
Berlaar, een duurzaam verhaal? 
BEHANDELD 

 

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

 

Toelichting: 
de werking van het huidige jeugdhuis in Berlaar mag een succes genoemd worden. We zijn er 
erg blij mee en we hopen dat dit het begin is van een lang verhaal. Nu we zover zijn wordt het 
tijd om te informeren naar de mogelijkheden die het jeugdhuis om te overleven. Daarom 
vragen we naar het beleid van het gemeentebestuur. In hoeverre zal het bestuur dit initiatief 
blijven steunen de volgende jaren en hoelang kunnen zij nog op dezelfde locatie blijven? 

 
Antwoord 
Punten 22 en 24 worden samen behandeld. 

 
Koen Kerremans vraagt of er gedacht kan worden aan het voorzien van wifi in het jeugdhuis; dat is 
handig voor opzoekwerk tijdens studieuurtjes. 

 
Schepen Suzy Put vindt dit een waardevolle suggestie. 

 
Koen Kerremans vindt het goed dat de termijn van Den Bokal verlengd is, maar is ervan overtuigd dat 
er verder moet worden nagedacht over een echte investering voor het jeugdhuis. Er is een sterke 
ploeg bezig, die zelf verantwoordelijkheid neemt. De opvolgers moeten ook weten waar ze aan toe 
zijn. 

 
Schepen Suzy Put brengt aan dat de gemeente de jeugdhuiswerking ruim ondersteunt, zowel 
financieel als inhoudelijk. 

 
Koen Kerremans beaamt dat, maar beklemtoont nog eens de noodzaak van een vaste stek. 

Rudy Nuyens wil weten waarom de termijn van Den Bokal zo gemakkelijk werd verlengd. 

Schepen Suzy Put antwoordt dat een en ander te maken heeft met het masterplan sport. Er werden 
nog geen definitieve keuzes gemaakt, waardoor de huidige locatie van het jeugdhuis langer behouden 
kan blijven. 

 
Rudy Nuyens vraagt of er al werd gedacht aan een andere locatie. 
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Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er al mogelijkheden werden geopperd. Dit moet nog 
verder worden bekeken. Hij is verheugd dat het jeugdhuis zo goed draait. 

 
 
 
 
 

24 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Nieuwe locatie Jeugdhuis Den Bokal? 
BEHANDELD 

 

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

 

Toelichting: 
Ook voor jongeren vliegt de tijd! Jeugdhuis Den Bokal bestaat op de huidige locatie in de 
oude gebouwen van het Rode kruis al een jaar. Er werd wel duidelijk gesteld dat dit maar een 
tijdelijke oplossing van een tweetal jaren zou zijn. En hoorden wij toen ook, zowel Schepen 
Put als Burgemeester Horemans, niet letterlijk zeggen: 

 
“Als blijkt dat het aanslaat zullen we zeker gemotiveerd zijn om een nieuwe definitieve 
locatie te zoeken”. ? 

 
Wij hopen dat het bestuur geen afwachtende houding aanneemt, want volgens wij vernemen 
amuseert de jeugd er zich kostelijk en heerst er een prima sfeer. Wat zijn de vooruitzichten? 
Heeft het bestuur -op zijn minst- al ideeën over een goede definitieve oplossing voor het 
jeugdhuis? Of gaat er weer gewacht tot de aannemer aan de fundering begint? 

 
Sp.a vraagt naar de stand van zaken. 

 
Antwoord 
Zie punt 22. 

 
 
 
 
 

23 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: aanleg stuk 
van traject fietsostrade met 100% ondersteuning, ook de 
onteigeningskosten 
BEHANDELD 

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

 

Toelichting: 
het is alweer een hele tijd geleden dat de gemeenteraad unaniem besliste om initiatief te 
nemen in de aanleg van één of meerdere stukken van het traject van de fietsostrade in Berlaar. 
door de volgehouden inspanningen in de provindieraad werden ondertussen alle mogelijke 
financiële drempels voor de gemeente weggevaagd. eerst werden de kosten voor het 
studiebureau dat het uitvoeringstraject uitwerkt door de provincie overgenomen en nog maar 
onlangs kregen we ook de toezegging van minister van mobiliteit dat de kosten voor de 
onteigeningen op rekening van de Vlaamse overheid zullen komen. We geloven dat we 
daarmee ruim ons deel van het werk hebben gedaan, zoals meerdere malen gevraagd. het is nu 
aan de gemeente om deze inspanningen te honoreren met een concreet initiatief. Graag 
vernemen hoe dat zal gebeuren? 
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Antwoord 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat er intussen een aantal stappen werden gezet, maar dat 
de provincie het dossier wil trekken. Op 7 juni vond een vergadering plaats met een eerste sessie over 
Lier-Herentals en een tweede over Lier-Aarschot met de betrokken schepenen van de verschillende 
gemeenten en Tom Dehaene, die Vlaams-Brabant vertegenwoordigde. De gedeputeerde heeft daar 
beloofd dat hij zal instaan voor de organisatie van een stuurgroep, na het ondertekenen van een 
samenwerkingsovereenkomst, die aan de gemeenteraad van september zal worden voorgelegd. De rol 
van deze stuurgroep bestaat uit het nemen van planmatige en strategische beslissingen. Daarnaast 
komt er een projectwerkgroep, die samen met het studiebureau een aantal pijnpunten zal bespreken, 
en een dagelijks bestuur, dat op het traject zelf alles zal opvolgen. Binnenkort staat er ook een 
infovergadering over het voorkeurstracé op het programma om de mensen ervan bewust te maken 
dat er een fiets-o-strade op komst is. Intussen zijn de spelregels van Infrabel in die zin gewijzigd dat er 
meer afstand moet worden voorzien ten opzichte van de buitenste rail. Dat betekent dat de inname 
van grond groter zal zijn dan oorspronkelijk gedacht. Het studiebureau werd inmiddels aangeduid. De 
toelichting over het tracéonderzoek is voorzien in het najaar; daarop volgt een informele IGBC, 
waarna een startnota wordt opgemaakt. De gemeente krijgt hierin inspraak. In het voorjaar van 2018 
komt er een infotentoonstelling over het tracé, een officiële IBGC en RMC, waarin de startnota wordt 
besproken. Daarna wordt de projectnota opgemaakt en in het najaar van 2018 uiteindelijk ook een 
voorontwerp. De ontwerpplannen zullen klaar zijn in het voorjaar van 2019. Daarna kan Berlaar een 
stukje fiets-o-strade eruit lichten en reeds realiseren. Het heeft nu nog geen zin om halsoverkop te 
onteigenen. De onteigeningsplannen zullen kant-en-klaar worden afgeleverd. 

 
Koen Kerremans is niet tevreden met dit antwoord. Voor de verbinding station - Liersesteenweg kan 
het tracé onmogelijk op een andere plaats komen. De gemeente hoeft dus helemaal niet te wachten, 
maar kan nu al een eigen initiatief nemen om een stukje aan te leggen. Er kan zelfs gevraagd worden 
aan de provincie om dat stuk eruit te lichten en een ontwerp te maken. 

 
Burgemeester Walter Horemans argumenteert dat de provincie dit pas wil doen wanneer de startnota 
klaar is. 

 
Koen Kerremans is hiervan niet op de hoogte en zal dit navragen. 

 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het de bedoeling is om dit project gezamenlijk uit te 
voeren met een aantal gemeenten en één studiebureau. Dat is net de kracht ervan. 

 
Ronny Van Thienen haalt aan dat de tracéstudie inmiddels zeven tot acht jaar oud is. Het blijft een 
verhaal van twee stappen vooruit en drie stappen achteruit. 

 
Burgemeester Walter Horemans is van oordeel dat er nu wel schot in de zaak zit. Men is geschrokken 
van de hoge kostprijs. 

 
Koen Kerremans meent dat er in de toekomst veel meer geld zal worden vrijgemaakt voor dergelijke 
initiatieven. Men kan niet meer terug. Een eigen gemeentelijk initiatief kan de zaken versnellen. Het 
systeem bestaat; de gemeente kan hiervan gebruik maken. 

 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de gemeente meteen na het ontwerpplan in 2019 een 
stuk zal realiseren. Hiermee wordt er nog ruim voorgelopen op de planning van de provincie, waarin 
sprake is van een realisatie in 2021. 

 
 
 
 
 

25 Interpellatie van raadslid Swa De Bakker: Integratie poetsdiensten in een 
bestaande dienstencheque onderneming 
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BEHANDELD 
 

Indiener(s): 
Swa De Bakker, SamBa 

 

Toelichting: 
In opvolging van het bijkomend punt van de Sp a fractie in de gemeenteraad van de maand 
mei 2017 vragen we U om ons alle verslagen van het dagelijks bestuur in 2017, verslag van 
de algemene vergadering van de maand maart 2017 en de jaarrekening 2016 te bezorgen van 
DCO Extra Time. 

 
In antwoord op de vraag van raadslid R. Van Thienen zegt de O.C.M.W.-voorzitter dat de 
integratie reeds besproken is op de O.C.M.W.-raad. Onze vertegenwoordiger in de 
O.C.M.W.- raad zegt dat dit nooit geagendeerd of besproken is. Graag enige uitleg. 

 
Verder werd een functie van directeur vooropgesteld. Wanneer kunnen geïnteresseerde 
werkzoekenden de vacature terugvinden in den Balder, de gemeentelijke website of vdab 
website ? 

 
Antwoord 
Swa De Bakker heeft inmiddels reeds antwoord gekregen op zijn tweede vraag, namelijk de datum 
waarop het initiatief werd toegelicht aan de OCMW-raad. Hij heeft ook het financieel plan ontvangen, 
zodat eigenlijk alleen de derde vraag beantwoord moet worden. 

 
Schepen Nadine Boekaerts antwoordt dat de vacature van directeur reeds werd ingevuld. Deze werd 
gepubliceerd op de VDAB-website. De dame in kwestie is gestart op 1 juni. Haar hoofdtaak bestaat uit 
de realisatie van de samensmelting tegen 1 januari 2018. 

 
Swa De Bakker vraagt waarvoor de afkorting IGS staat. 

 
Schepen Nadine Boekaerts antwoordt dat dit intergemeentelijke samenwerking betekent. Er zal 
waarschijnlijk geopteerd worden voor het derde scenario van het financieel plan, namelijk een VZW. 

 
Swa De Bakker wil graag het verschil weten tussen dit scenario en de integratie-optie. 

 
Schepen Nadine Boekaerts licht toe dat IGS staat voor een nieuwe organisatie, die moet worden 
opgericht. Aan de bestaande VZW Extra Time kunnen de twee poetsdiensten toegevoegd worden. 

 
 
 
 
 

26 Interpellatie van raadslid Swa De Bakker: AFSCHAFFING ZITDAG(EN) 
INVULLEN BELASTINGAANGIFTE 
BEHANDELD 

 
Indiener(s): 
Swa De Bakker, SamBa 

 

Toelichting: 
De belastingaangifte wordt ieder jaar ingewikkelder om in te vullen. Burgers hebben vooral 
problemen met de aangifte van de aftrek van hypothecaire lening en alles wat met bouwen 
te maken heeft, de kosten voor kinderopvang, de aftrek voor isolatie. 
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Ondanks het succes van een zitdag voor het invullen van de belastingaangifte schaft men 
deze dienstverlening af. Dit konden we lezen in den Balder. 

 
Inwoners moeten zich verplaatsen naar het belastingskantoor in de Kruisbogenhofstraat te 
Lier en daar de nodige parkeerkosten betalen op het Renaat Veremansplein. Sommige 
banken rekenen ook geld aan voor deze dienstverlening. 

 
Indien men in eigen dorp terecht wil moet men zich wenden tot de dienstverlening van twee 
van onze schepenen. Die hier 3 zaterdagvoormiddagen in juni voor vrijmaken en hier zelfs 
parochiezaal Berkenhof voor afhuren. Het is goed dat ze dit willen doen , maar inwoners 
moeten de vrije keuze hebben. Zich wenden tot politiek dienstbetoon of beroep doen op 
ambtenaren die hiervoor door ons allen betaald worden. 

 
In Heist-op-den-Berg organiseerde de gemeente 3 ganse dagen op 18 mei, 22 mei en 30 mei 
in het C.C. Zwaneberg. In Berlaar mag men wel veel belastingen betalen, maar officiële hulp 
van de belastingsadminstratie kan er niet af. 

 
Triestig, weeral een zoveelste voorbeeld van afbouw van dienstverlening. We vragen het 
schepencollege een duidelijk engagement om volgend belastingjaar zeker deze vorm van 
dienstverlening opnieuw te organiseren. 

 
Antwoord 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat de gemeente deze afschaffing heeft moeten vaststellen 
en hierover teleurgesteld is. 

 
Schepen Stefaan Lambrechts verklaart dat deze maatregel werd genomen op basis van het aantal 
gebruikers de afgelopen jaren, wat een dalende tendens kende. Blijkbaar waren er nog slechts een 
zestigtal geïnteresseerden. Dit betreft een beslissing van de belastingen. 

 
Ronny Van Thienen zegt dat het resultaat van deze maatregel is dat men in Lier vijf uur moet 
aanschuiven vooraleer geholpen te worden. 

 
Burgemeester Walter Horemans hoopt dat dit de nodige reacties teweegbrengt, zodat de maatregel 
eventueel nog kan worden teruggedraaid. 

 
Schepen Stefaan Lambrechts vindt dit een spijtige evolutie. Men wil de papieren aangiftes zo veel 
mogelijk ontmoedigen. 

 
Ronny Van Thienen vindt dit een terugschroeven van de dienstverlening. 

 
Burgemeester Walter Horemans belooft om zelf te reageren op de lange wachttijden in Lier. 

 
 
BESLOTEN ZITTING 
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