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Gemeenteraad
Notulen Zitting van 20 maart 2018

HOOGDRINGENDE PUNTEN
HD 1 2018_GR_00027 Vergunningsaanvragen, toelatingen en meldingen - Goedkeuring 

tracé en aanleg  wegenis in stedenbouwkundige aanvraag 
SVA/6707 voor het verharden van een gedeelte van een trage 
weg in waterdoorlatend materiaal, nabij Ezenhoek 26 en 
Itegembaan 240 (verbinding Itegembaan-Ezenhoek) - 
goedkeuring

OPENBARE ZITTING
Organisatie
Interne Strategie
1 2018_GR_00024 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag vergadering 

20 februari 2018 - goedkeuring

2 2018_GR_00004 Organisatie van agenda en besluitvorming - huishoudelijk 
reglement - goedkeuring

Personeel
3 2018_GR_00025 Organisatie van personeel en loopbaan - aanstelling algemeen 

directeur - kennisneming

Ruimte
Openbare werken
4 2018_GR_00026 Uitvoering van projecten - Project Hemelshoek; Aankoop & 

Verkoopbelofte - Minnelijke onderhandeling - goedkeuring

HD 1 2018_GR_00027 Vergunningsaanvragen, toelatingen en meldingen - Goedkeuring 
tracé en aanleg  wegenis in stedenbouwkundige aanvraag 
SVA/6707 voor het verharden van een gedeelte van een trage 
weg in waterdoorlatend materiaal, nabij Ezenhoek 26 en 
Itegembaan 240 (verbinding Itegembaan-Ezenhoek) - 
goedkeuring

BIJKOMENDE DAGORDE
5 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: onderhoud sporthal 

Stapveld nog enige tijd noodzakelijk

6 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: Groen Berlaar 
verwelkomt jonge onderneming in Gestel en vraagt aandacht voor inwoners, omgeving 
en erkenning stiltegebied

7 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: afbouw van de LOI-
reserves
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8 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: Aankoop 
Berlaarhof, een stand van zaken

9 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: geldautomaat op 
Heikant is nodig. Groen vraagt een initiatief van het gemeentebestuur.

10 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: Stand van zaken GDPR 
(General Data Protection Regulation)

11 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: INDIENEN AANVRAAG 
HUIS VAN HET KIND 

12 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: TOEKOMST VAN HET 
BUSVERVOER 

13 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: AUTOBANDEN IN ONZE 
BERLAARSE K.M.O. - ZONE / HELLEGATSTRAAT, 16 ?

14 Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Oud schoolgebouw Aarschotsebaan Berlaar-Heikant. Stavaza?

15 Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Reddende acties mogen niet betalend zijn

16 Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Fietsen is meer dan nieuwe fietspaden alleen

17 Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Illegale prostitutie en huisjesmelkerij?

18 Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Is er plaats voor ernstige steun voor vzw Casa Di Colore?
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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Swa De Bakker; de heer Silvain Vertommen; de heer Rudy Nuyens; de heer Ronald Van 
Thienen; mevrouw Lies Ceulemans; mevrouw Rita Deckers; mevrouw Ingeborg Van Hoof; de heer 
Eddy Verstappen; de heer Stefaan Lambrechts; mevrouw Suzy Put; de heer Jan Hendrickx; de heer 
Willy Beullens; mevrouw Maria Vervloet; mevrouw Leen Janssens; de heer Koen Kerremans; de heer 
Dirk Aras; de heer Geert Fierens; de heer Wim Kelber; mevrouw Anja Neels, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Walter Horemans; mevrouw Nadine Boekaerts; mevrouw Pegie Pauwels

20 maart 2018 20:00 -De voorzitter opent de openbare zitting 

HOOGDRINGENDE PUNTEN

HD 1 2018_GR_00027 Vergunningsaanvragen, toelatingen en meldingen - 
Goedkeuring tracé en aanleg  wegenis in 
stedenbouwkundige aanvraag SVA/6707 voor het 
verharden van een gedeelte van een trage weg in 
waterdoorlatend materiaal, nabij Ezenhoek 26 en 
Itegembaan 240 (verbinding Itegembaan-Ezenhoek) - 
goedkeuring
AANVAARD

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

OPENBARE ZITTING
Organisatie
Interne Strategie

1 2018_GR_00024 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag 
vergadering 20 februari 2018 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De gemeenteraad keurt het verslag van de vergadering van 20 februari 2018 goed.



4/27

Notulen
Wim Kelber dankt voor de digitale inzage in de bestelbonnen. Hij wacht nog op de antwoorden van 
Igemo via schepen Eddy Verstappen.

Schepen Eddy Verstappen zal die nog bezorgen. Hij geeft mee dat de timing van het RUP naar achter 
schuift, aangezien de plenaire vergadering niet is doorgegaan zoals voorzien, maar verschoven is naar 
6 april.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Bijlagen
 gr20180220_notulen.pdf

2 2018_GR_00004 Organisatie van agenda en besluitvorming - 
huishoudelijk reglement - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De ingebruikname van Atrium vanaf januari 2017 en de volledige digitale verwerking van de notulen 
geeft aanleiding tot een aanpassing van het huishoudelijk reglement.

Argumentatie
Het huishoudelijk reglement vind je terug als bijlage.

Wetgeving
 gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 40
 gemeenteraadsbesluit van 22 januari 2013 (punt 4)

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

Notulen
Dirk Aras vraagt de stemming bij dit punt. Hij is van mening dat veel van zijn opmerkingen verwerkt 
werden. Een aantal andere echter niet, zoals initiatiefrecht van de raadsleden, spreektijd en 
dergelijke, waar nuances aangebracht konden worden. Dat is niet gebeurd. Het huishoudelijk 
reglement moet een reglement van de raad zijn, niet van het bestuur. Voorgestelde 
comfortregelingen, zoals bijvoorbeeld het uitnodigen van raadsleden die niet tot een commissie 
behoren voor een zitting, werden niet weerhouden onder het mom van beleidskeuzes. Daarnaast 
zullen er een aantal technische bijwerkingen moeten gebeuren. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk 
om te printen vanuit Atrium. Het printbereik wordt steeds begrensd, waardoor het onmogelijk is om 
een volledig document af te drukken. Dat moet dus worden aangepast.

Wim Kelber heeft dezelfde ervaring met printen vanuit Atrium. Hij vindt het niet gebruiksvriendelijk. 
Het document wordt veel te klein afgedrukt.

Voorzitter Jan Hendrickx kondigt aan dat er tijdens de gemeenteraad van april elektronisch gestemd 
zal worden. Hij roept alle raadsleden op om hun toestel dan zeker mee te brengen.
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Ronny Van Thienen raadt aan om een rondvraag te doen om te garanderen dat alle toestellen goed 
werken.

 

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

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement in bijlage goed.

Bijlagen
 ontwerp_HHR_v.pdf

Personeel

3 2018_GR_00025 Organisatie van personeel en loopbaan - aanstelling 
algemeen directeur - kennisneming
GOEDGEKEURD

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

Het decreet Lokaal Bestuur voorziet in artikel 162 dat er in elke gemeente één algemeen en één 
financieel directeur is die zowel de gemeente als het OCMW bedient, waarbij beide ambten worden 
uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente.

Argumentatie
Het decreet Lokaal Bestuur bevat een bijzondere overgangsregeling om tijdig en uiterlijk tegen 1 
augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en financieel directeur te komen.

In Berlaar wordt het ambt van gemeentesecretaris en het ambt van secretaris van het OCMW door 
dezelfde persoon uitgeoefend. Hierdoor is artikel 581 van dit decreet Lokaal Bestuur van toepassing, 
dat bepaalt:

“Als het ambt van gemeentesecretaris en het ambt van secretaris van het openbaar centrum voor 
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maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient door dezelfde persoon worden uitgeoefend, hetzij 
door zowel een aanstelling van de gemeenteraad als door een aanstelling van de raad voor 
maatschappelijk welzijn, hetzij met toepassing van artikel 76, §3, 1°, van het Gemeentedecreet van 
15 juli 2005 of artikel 75, §3, 1°, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wordt die persoon met behoud van zijn 
dienstverband van rechtswege aangesteld als algemeen directeur bij de gemeente.”

Het decreet Lokaal Bestuur voorziet bijgevolg dat de functiehouder die nu reeds zowel de gemeente 
als het OCMW bedient, hetzij via een dubbele aanstelling hetzij via een beheersovereenkomst, van 
rechtswege algemeen directeur wordt. De memorie van toelichting verduidelijkt dat de invulling van 
de betrekking van rechtswege geschiedt en dit onmiddellijk vanaf de inwerkingtreding van deze 
overgangsbepalingen. Een van rechtswege decretale aanstelling wordt voorzien, zodat de 
gemeenteraad hiertoe geen aanstellingsbesluit kan nemen, maar hoogstens van deze van rechtswege 
aanstelling kennis kan nemen. 

Verder wordt voorzien dat de nieuwe algemeen directeur de taken en bevoegdheden uitoefent die 
overeenkomstig het gemeentedecreet en het OCMW-decreet aan de secretarissen toekomen.

Artikel 588 DLB voorziet dat de salarisschaal van de algemeen directeur gelijk is aan de salarisschaal 
van de gemeentesecretaris verhoogd met 30%. Het komt aan de gemeenteraad toe om deze 
salarisschaal vast te stellen. Er wordt op deze wijze kennis genomen van de van rechtswege 
aanstelling van de algemeen directeur, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld.

Wetgeving
Het decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december 2017 en 
verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018, inzonderheid artikel 162 en de 
overgangsbepalingen zoals voorzien door deel 6, titel 2, hoofdstuk 2 (artikel 581 – artikel 589)

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Het decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december 2017 en 
verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018, inzonderheid artikel 162 en de 
overgangsbepalingen zoals voorzien door deel 6, titel 2, hoofdstuk 2(artikel 581 – artikel 589)

Notulen
Ronny Van Thienen zegt dat de wedde van burgemeester en schepenen gekoppeld is aan die van 
secretaris. Hij vraagt wat daarmee gebeurt.

Schepen Stefaan Lambrechts meent dat daar geen verhoging is voorzien. Hij zal het navragen. Indien 
er geen wijzigingen zijn qua aantal inwoners, blijft deze wedde gelijk.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
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De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van de gemeentesecretaris als 
algemeen directeur bij de gemeente.

Artikel 2
De algemeen directeur wordt overeenkomstig artikel 588 DLB met behoud van haar geldelijke 
anciënniteit, ingeschaald in de salarisschaal van algemeen directeur en dit vanaf de aanstelling van 
rechtswege. Deze salarisschaal is gelijk is aan de salarisschaal van de gemeentesecretaris verhoogd 
met 30%.

De vigerende rechtspositieregeling van de secretaris is van toepassing op de algemeen directeur. De 
algemeen directeur wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht, evenals de eed te hebben 
afgelegd.

Ruimte
Openbare werken

4 2018_GR_00026 Uitvoering van projecten - Project Hemelshoek; Aankoop 
& Verkoopbelofte - Minnelijke onderhandeling - 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
In de raadszitting van 20 februari 2018 besloot de Gemeenteraad van Berlaar een aangepast 
rooilijnplan en onteigeningsbesluit voor Buurtweg Nr. 13 (Hemelshoek) voorlopig vast te stellen.

Het doel hiervan is de realisatie van fietsinfrastructuur tussen de N10 en het kruispunt Hemelshoek-
Brandestraat Welvaartstraat.

Het College van Burgemeester en Schepenen werd gelast om gedurende 30 dagen een openbaar 
onderzoek te organiseren over de wijzigingen van een gedeelte van de buurtweg nr. 13 gelegen te 
Berlaar, Atlasgemeent Berlaar, en de hieruit voortvloeiende wijziging van het rooilijnplan en het hieruit 
voortvloeiende voorlopig onteigeningsbesluit inclusief de bijlage van dat besluit.

Het college van burgemeester en schepenen werdt tevens belast met de samenstalling van het 
dossier en het zorgen voor de nodige bekendmakingen en het opstellen van een opmetingsplan en 
schattingsverslag. 

Het college van burgemeester en schepenen werd gevraagd minnelijke onderhandelingen met het oog 
op de nodige grondinnames met de te onteigenen personen of instanties aan te vangen conform de 
bepalingen opgenomen in het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

Het college stelde Dirk Alaers, meetkundig schatter van onroerende goederen en erkend schatter van 
de Vlaamse Belastingsdienst, aan voor het opmaken van een schattingsverslag.

Het College stelde IGEMO aan om het voeren van onderhandelingen, met het oog op de aankopen in 
der minne van de  met de grondeigenaars aan te vangen op basis van het schattingsverslag.
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Argumentatie
Het totaalbedrag voor de aankopen wordt geschat op €225.108,46 met een eventueel supplement als 
onderhandelingsmarge.

Bijkomende kosten die te dragen zijn door de koper (de Gemeente Berlaar) bestaan nog uit:

Aktekosten : (incl. dossierskosten + overschrijvingskosten hypotheekkantoor + ereloon)
van €1200,00 tot €1750,00

Kosten voor handlichting hypotheek: (incl. registratie, hypotheek, dossierkkosten, ereloon en BTW)
van €750,00 tot €1000,00

Er zijn 44 innames voorzien binnen het project. 345

 In het kader van de minnelijke onderhandelingen dient het ontwerp van van AKVK-belofte 
goedgekeurd om te gebruiken en ondertekenen bij een akkoord tussen de Gemeente Berlaar en de 
verkoper.

 

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het schattingsverslag van 02 februari 2018 voor de aankoop van de gronden 
langs de Hemelshoek ikv de aanleg van een fietspad, opgesteld door Dirk Alaers, meetkundig schatter 
van onroerende goederen goed.

Artikel 2
De gemeenteraad keurt het ontwerp van de AKVK-belofte opgemaakt door Ken Franssen, 
Onderhandelaar IGEMO, goed

Artikel 3
De gemeenteraad neemt akte van de bijgevoegde oplijsting van eigenaars waarmee 
onderhandelingen dienen te gebeueren.

Artikel 4
De gemeenteraad geeft delegatie aan het College van Burgemeester en Schepenen voor de verdere 
afhandeling van de AKVK-overeenkomsten met de eigenaars.

Bijlagen
 Lijst Eigenaars_Percelen met grondinname.pdf
 Overeenkomst_BER_2018-02-23_ontwerp standaard-AKVKbelofte.pdf
 schattingsverslag nr3288.pdf
 waardebepaling 3288.pdf
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HD 1 2018_GR_00027 Vergunningsaanvragen, toelatingen en meldingen - 
Goedkeuring tracé en aanleg  wegenis in 
stedenbouwkundige aanvraag SVA/6707 voor het 
verharden van een gedeelte van een trage weg in 
waterdoorlatend materiaal, nabij Ezenhoek 26 en 
Itegembaan 240 (verbinding Itegembaan-Ezenhoek) - 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Op het  kadasterplan  is een  wegenis  aangeduid  zijnde een  verbindingsweg  te Berlaar tussen 
Itegembaan en Ezenhoek en lopende over een aantal privatieve percelen.

Na een bijzonder langdurige  procedure is (overigens na 2 cassatietussenkomsten) definitief, 
onherroepelijk en niet meer in rechte aanvechtbaar beslist bij vonnis met Algemene Rolnummer 
11/A/426 dd 27/09/2012 van het vredegerecht te Heist-op-den-Berg: “zegt voor recht dat eiseres 
(gemeente Berlaar) op tegeneis een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van overgang geniet 
betrekkelijk de verbindingsweg gelegen te Berlaar tussen de Itegembaan en de Ezenhoek, zoals 
aangeduid in stippellijn op het kadasterplan en onder andere lopend over de percelen gelegen te 
Berlaar, Ezenhoek, eigendom van Van Ham Armand en Vandevelde Godelieve.”

Er werden tevens dwangsommen bepaald  wanneer de partijen Van Ham Armand en Vandevelde 
Godelieve het gebruik voor inwoners van de gemeente Berlaar over deze wegenis zouden schenden.

Het gebruik van de wegenis door de inwoners van de gemeente Berlaar is “beperkt” in die zin dat 
slechts fietsers en lichtgemotoriseerde voertuigen de wegenis kunnen gebruiken en dat de wegenis 
slechts een breedte heeft van 1m20.

N.a.v.  van voornoemd vonnis van het vredegerecht heeft het gemeentebestuur een 
stedenbouwkundige aanvraag ingediend om op de aldaar reeds bestaande trage weg 
verbeteringswerken uit te voeren door het aanleggen van een waterdoorlatende verharding  uit 
dolomiet  waarbij grondwerken tot een minimum zullen worden herleid. Op basis van deze aanvraag 
werd door het schepencollege op 31 oktober 2017 een stedenbouwkundige vergunning verleend. Het 
is in het kader van een beroepsprocedure in het kader van de in eerste aanleg verleende vergunning 
dat een gemeenteraadsbeslissing over de wegen wordt gevraagd. 

Argumentatie
Het voorgestelde tracé is conform aan de bepalingen van het gerechtelijk vonnis en de 
vergunningsplichtige verbeteringswerken (verharden met dolomiet) kaderen in het aanbieden van 
meer comfort aan de zwakke weggebruiker.

Wetgeving
 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

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



10/27

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De gemeenteraad is tevens bevoegd op basis van art 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. Ook  rechtspraak van de Raad van State stelt dat een besluit over het tracé van de wegen 
dient genomen te worden door de gemeenteraad vooraleer er kan beslist worden over de 
vergunningsaanvraag.

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

Besluit
Artikel 1
Het tracé en de aanleg (verharding in dolomiet) van een gedeelte van de trage weg nabij Ezenhoek 
26 en Itegembaan 240 (verbinding Itegembaan-Ezenhoek) zoals voorzien op de bouwplannen 
gevoegd bij de stedenbouwkundige aanvraag SVA/6707 wordt goedgekeurd. 

BIJKOMENDE DAGORDE

5 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: 
onderhoud sporthal Stapveld nog enige tijd noodzakelijk
BEHANDELD

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

Toelichting:
naar aanleiding van enkele vaststellingen in de huidige sporthal 't stapverld willen we informeren naar 
de intenties van het bestuur omtrent het onderhoud van deze sportzaal. omdat de zaal toch nog 
geruime tijd in gebruik zal zijn moeten enkele overwegingen gemaakt worden. Vooral de blijvende 
klachten over insijipeling van water vragen aandacht. Er waren ook klachten van gebrek aan 
schoonmaak. Het bleek een tijdelijk gebrek aan personeel, maar wij vragen om de hygiëne in een 
veelgebruikte zaal continu te garanderen. Hoe kan hiervoor gezorgd worden en hoe zal de sporthal de 
komende jaren onderhouden worden? Graag een overzicht.

Antwoord
Schepen Eddy Verstappen meldt dat er via de sportdienst nog nooit een klacht is binnengelopen wat 
betreft het binnenonderhoud van de sporthal. Hij licht toe dat er dagelijks gepoetst wordt in de 
sporthal: op maandag zelfs 12 uur, op andere dagen 4 uur. In het weekend is er steeds de 
mondelinge overeenkomst geweest dat de uitbater van de cafetaria de toiletten onderhoudt. Bij ziekte 
van de poetsdames gebeurt het soms dat er wat geschoven wordt met poetsbeurten. De 
waterinsijpeling van het dak is een aanslepend probleem. Er werden in de loop van de jaren 
regelmatig oppervlakten vernieuwd. Een drietal jaar geleden werd er nog 200 tot 205 m² asfalt op het 
dak gelegd, maar ook dat blijkt niet afdoende te werken, omdat het niet duidelijk is waar het lek zich 
juist situeert. Intussen werd er een studie afgeleverd door Soprema om een volledig nieuwe laag op 
het hoog dak te leggen. Dat zit nu in de pijplijn. De twee luchtblazers werden onlangs vervangen, 
maar ook de ketel van de verwarming is aan vernieuwing toe. Het verbruik is namelijk erg hoog. Er 
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moet dus een afweging worden gemaakt tussen het betalen van meerverbruik of de kosten van een 
nieuwe ketel.

Koen Kerremans geeft mee dat dat perfect berekend kan worden.

Schepen Eddy Verstappen beaamt dat. De berekening staat gepland.

Voorzitter Jan Hendrickx haalt aan dat er een keuring op komst is. Deze zal waarschijnlijk uitwijzen 
dat er een aanpassing nodig is.

Koen Kerremans zegt dat de clubs sportmateriaal kunnen aanvragen bij de sportfunctionaris. Dat 
systeem werkt wel in de praktijk, maar soms duurt het nogal lang vooraleer de clubs bediend worden. 
Hij vraagt of er een systeem bestaat om ziekte van poetsdames op te vangen.

Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat dat zeker het geval is.

Voorzitter Jan Hendrickx licht toe dat het in het recente verleden ging om een samenloop van 
omstandigheden. Van één van de poetsdames werd de echtgenoot ’s nachts dringend opgenomen in 
het ziekenhuis; een andere poetsdame is jammer genoeg overleden. Op dat ogenblik moesten er 
collega’s worden ingeschakeld die van een andere locatie kwamen en nog nooit in de sporthal hadden 
gepoetst. Deze situatie heeft echter maximaal een week geduurd.

Koen Kerremans polst nog naar de resultaten van de studie die uitgevoerd werd.

Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat er onderzocht werd of er een bijkomende isolatielaag op het 
dak aangebracht kan worden. De draagstructuur blijkt echter niet tegen dat gewicht opgewassen te 
zijn. Er zal dus nu een nieuwe laag aangebracht worden, zonder andere bijkomende kosten.

6 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: Groen 
Berlaar verwelkomt jonge onderneming in Gestel en vraagt aandacht voor 
inwoners, omgeving en erkenning stiltegebied
BEHANDELD

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

Toelichting:
Ongeveer één maand na de opening van het nieuwe koffiehuis in Gestel is duidelijk dat het een 
succes is. Groen Berlaar gunt de jonge ondernemeing alle succes en apprecieert vooral de 
maatregelen van de uitbaters om tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de mensen van 
Gestel. Het aantal zitplaatsen werd beperkt gehouden, net zoals de openingsuren. Deze maatregelen 
moeten er voor zorgen dat de rust in de omgeving kan behouden blijven. Omwille van de vernieuwde 
situatie vragen wij aan het bestuur dat ook zij haar verantwoordelijk nu wil opnemen. We verwijzen 
hierbij naar het erfgoedbeheerplan dat recent werd goedgekeurd door het Agentschap Onroerend 
Erfgoed en dat het karakter en de erfgoedwaarde van Gestel voor de komende twintig jaar wil 
verankeren. het bestuur werkte hiervoor samen met de Stichting Kempens Landschap en de provincie. 
Omwille van de gewijzigde situatie in Gestel vragen wij aan het bestuur welke maatregelen, 
gebaseerd op de bepalingen van het beheerplan, zij op korte termijn zal nemen. Het moet de 
bedoeling zijn om de rust voor de inwoners en ook het naleven van de bepalingen voor het 
stiltegebied, gegarandeert kunnen worden. Groen Berlaar streeft naar een succesverhaal waarbij 
activititeit en maatregelen elkaar versterken.
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Antwoord
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat er een masterplan werd opgemaakt in samenwerking met 
Kempens Landschap. Hieruit vloeide een erfgoedbeheersplan voort, opdat de eigenaars en de 
gemeente nog subsidies zouden kunnen krijgen in de toekomst, conform de nieuwe wetgeving sinds 
2015 rond erfgoed, monumenten en landschappen. Dat erfgoedbeheersplan hangt samen met het 
stiltegebied. Eén van de punten hierin is het parkeerbeleid in het centrum van Gestel. Zo moet 
bijvoorbeeld de knip die in het erfgoedbeheersplan is opgenomen, ook gerealiseerd worden. Zodra die 
er is, kunnen er geen auto’s meer parkeren, zodat het dorpsgezicht en het zicht op de Nete behouden 
blijven. Dat betekent dat er buiten het kerngebied van Gestel wel parkeerplaatsen gecreëerd moeten 
worden. Dat wordt verder uitgewerkt in samenwerking met Kempens Landschap. Er zullen ook 
opnieuw bomendreven gerealiseerd worden. De huidige dreef is in onderhoud, er gebeuren nieuwe 
aanplanten, maar er komen ook extra bomenrijen. De timing is nog niet voor volgend jaar. De 
gemeente neemt dit op met Kempens Landschap, zodat dit hopelijk over twee jaar gerealiseerd kan 
worden.

Koen Kerremans geeft mee dat de uitbaters zelf rekening houden met het feit dat ze in een omgeving 
zitten die niet te fel belast mag worden.

Schepen Ingeborg Van Hoof beaamt dat. Er zal bijvoorbeeld geen terras in open lucht worden 
voorzien. Het stiltegebied trekt intussen ook al meer zachte recreanten aan. Het is dus belangrijk om 
de ingrepen niet op de lange baan te schuiven.

Voorzitter Jan Hendrickx vult aan dat de bocht zeker aangepakt moet worden. Die is niet uitgerust om 
erover te rijden.

Schepen Ingeborg Van Hoof haalt aan dat er ook rekening moet worden gehouden met de geplande 
werken in de Pastorijstraat. Veel mensen gebruiken Gestel nu al als omleidingsweg en dat zal dan nog 
toenemen.

Koen Kerremans suggereert om er alvast snelheidsmaatregelen in te voeren.

Schepen Stefaan Lambrechts concludeert dat het om een masterplan gaat, dat gefaseerd uitgevoerd 
kan worden.

Koen Kerremans vraagt om dit ook op de agenda van een raadcommissie te plaatsen.

Schepen Stefaan Lambrechts is van mening dat het niet veel zin heeft om dit onderwerp bijvoorbeeld 
al over drie maanden opnieuw te behandelen. Het antwoord zal dan immers hetzelfde blijven.

Leen Janssens benadrukt dat de zaken toch niet op hun beloop gelaten kunnen worden gedurende 
verschillende jaren.

Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat er jaar per jaar bekeken zal worden welke maatregelen er 
ingepland kunnen worden. In functie daarvan zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Niet alles 
kan tegelijk uitgevoerd worden. Zo kunnen de infrastructurele ingrepen in Gestel pas gebeuren na de 
werken in de Pastorijstraat.

Leen Janssens meent dat er al maatregelen getroffen kunnen worden zonder meteen op de 
infrastructuur in te grijpen. Zo kan bijvoorbeeld de snelheid al worden aangepakt, evenals het overal 
parkeren.

Schepen Stefaan Lambrechts beaamt dat snelheidscontroles inderdaad reeds mogelijk zijn.
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Koen Kerremans rondt af door te stellen dat er niet altijd dure maatregelen nodig zijn.

7 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: afbouw 
van de LOI-reserves
BEHANDELD

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

Toelichting:
Fedasil moet 22 mio EURO besparen.onder andere worden de LOI-reserves aangepak; de actuele 
worden afgebouwd en de toekomstige worden voorkomen. De afbouw gebeurt op vrijwillige basis. Na 
aftrek van 10% werkingskosten kan het OCMW 25% vrij besteden als 75% wordt teruggestort aan 
Fedasil. OCMW's moeten dan intekenen voor 30 juni 2018. doen ze dat niet dan moet 90% (na aftrek 
van 10% werkingskosten) teruggestort worden aan Fedasil. Wanneer men niet op vrijwillige basis 
intekent zal men in ieder geval later gesanctioneerd worden. 

Hoe is de situatie in Berlaar en zal het OCMW intekenen voor 30 juni 2018. Welke consequenties zijn 
hieraan verbonden?

Antwoord
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat dit geen gemeentelijke materie betreft. Er is een 
dwingende deadline tegen 31 maart, maar het is alleszins de bedoeling om dit samen met de raad 
voor maatschappelijk welzijn te bekijken. De OCMW’s beschikken over LOI’s, lokale opvanginitiatieven 
voor asielzoekers, waarbij er een forfaitair bedrag ter beschikking wordt gesteld per hoofd dat een 
OCMW opvangt. Jaarlijks ontvangt het OCMW hiervoor subsidies. In het verleden heeft het OCMW in 
Berlaar dit op een zuinige manier beheerd, waardoor er een spaarpot werd opgebouwd. Dat is ook het 
geval in andere gemeenten. Nu worden er besparingen aangekondigd en dat gebeurt door die 
reserves opnieuw te recupereren. Het gaat om ongeveer 218.000 euro tot en met 2016 plus 70.000 
euro in 2017, in totaal dus 288.000 euro. Per saldo blijft hiervan 271.000 euro beschikbaar bij de 
bestemde gelden, die uitsluitend voor het LOI gebruikt mogen worden. Deze wortel wordt nu 
voorgehouden. Indien een bestuur voor 30 juni beslist om 75% van de reserves af te staan, mag het 
25% ook voor andere doeleinden gebruiken. Daarbij wordt de mogelijkheid open gelaten om meer 
reserves te behouden door een dossier in te dienen voor een vernieuwing of verbouwing van een LOI. 
Dat is het geval in Berlaar. Bij de bespreking van het budget van het OCMW kwam naar boven dat 
één van de LOI-huizen, namelijk in de Wipstraat, niet meer geschikt was voor huisvesting. De 
bewoners zijn vertrokken en de opvangplaatsen werden geschorst. Het was de bedoeling om de 
opgebouwde LOI-reserves te gebruiken om deze huisvesting helemaal aan te pakken. Dit dossier werd 
inmiddels ook opgestart; het bestek voor de aanstelling van een architect werd voorbereid. Dit dossier 
zal dus voor 31 maart worden ingediend in de hoop dat Berlaar meer van haar reserves kan 
behouden. De moeilijkheid is dat niemand kan voorspellen of dit dossier aanvaard zal worden. 
Voorlopig ligt de timing daarvan pas later dit jaar of zelfs volgend jaar. Dat is vervelend, omdat de 
andere deadline in juni valt en het OCMW dan zal moeten beslissen of er ingetekend wordt op de 
25%-75% regel. Het is dus mogelijk dat bij niet-aanvaarding van het dossier er slechts 10% voor het 
OCMW overblijft. De volgende maanden zullen de ontwikkelingen in deze zaak op de voet gevolgd 
worden.

Koen Kerremans vindt het jammer dat Groen vaak tevergeefs heeft aangedrongen op het gebruik van 
de LOI-middelen voor de isolatie van de woningen en dergelijke. Er is jaren niets gedaan en hiervoor 
wordt het bestuur nu gestraft. De kans dat het dossier aanvaard wordt, is gering. Er zal dus geen 
keuze overblijven dan te reageren voor 30 juni, want anders geraakt het OCMW 90% van de middelen 
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kwijt. Het klinkt misschien goed om spaarpotten aan te leggen, maar het geld diende om mensen te 
helpen waar het kon. Dit is een bijzondere spijtige ontwikkeling.

 

8 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: Aankoop 
Berlaarhof, een stand van zaken
BEHANDELD

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

Toelichting:
op de gemeenteraad van november 2017 vernamen we dat er plannen waren om samen met een 
partner de aankoop van Berlaarhof proberen te realiseren met het oog op een verhoging van het 
aanbod aan woningen voor zorgbehoevende doelgroepen. Een mooi initiatief. Ondertussen hebben we 
niets meer vernomen over deze plannen. Omdat er in dat kader geld van het OCMW gereserveerd 
werd gaan we ervan uit dat het bestuur echt werk wil maken van dit plan. Om die reden informeren 
we naar een stand van zaken.

 

met dank

Antwoord
Voorzitter Jan Hendrickx antwoordt dat de gemeente meer dan drie jaar lang via Kempens Landschap 
getracht heeft om de aankoop in zijn geheel te bewerkstelligen. De vraagprijs bedroeg echter meer 
dan het dubbele van de schatting. Na verschillende bezoeken en heel wat overleg wierp Kempens 
Landschap de handdoek in de ring. Daarop besliste de verkoper om het geheel in drie te splitsen. 
Twee delen werden aan een te hoge prijs verkocht en het park raakte hierdoor geamputeerd. De 
laatste maanden heeft de gemeente overlegd met tientallen geïnteresseerde partijen. Alle waren ze 
bereid om met de gemeente in zee te gaan, maar één voor één haakten ze af wegens te duur, te veel 
renovatiekosten en dergelijke. Zonnige Kempen was bereid om het gratis over te nemen. In de laatste 
rechte lijn naar een oplossing vernam de gemeente dat de huidige eigenaars niet happig zijn op 
sociale doelen. Er zijn nu twee potentiële kandidaten die denken aan co-housing. Maar ook de 
verkoper is blijkbaar aan het onderhandelen zonder de gemeente te kennen. Indien een privépersoon 
het kasteel zou kopen, wil de gemeente sterk blijven onderhandelen over medegebruik van het twee 
hectaren grote park. Het is jammer dat een overheid niet meer mag betalen dan het bedrag van het 
schattingsverslag en het is bovendien jammer dat de eigenaars hier totaal geen begrip voor konden 
opbrengen.

Koen Kerremans geeft aan dat er ooit gesproken is over het behoud van de parkfunctie, zodat de 
inwoners van Berlaar hiervan zouden kunnen genieten. Komt dat in het gedrang?

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat het bestuur met een aantal kandidaat-kopers heeft 
gesproken die het allemaal zagen zitten om het park open te stellen in samenwerking met de 
gemeente. Maar ook de verkoper zit niet stil en het bestuur heeft hier geen zicht op. Er was beloofd 
dat de burgemeester op de hoogte zou worden gehouden, maar dat gebeurt in de praktijk niet. Er is 
zeker een samenwerking mogelijk met een kandidaat-koper, maar het blijft nu koffiedik kijken.

Koen Kerremans polst naar de bestemming van het perceel.
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Schepen Ingeborg Van Hoof geeft aan dat het om parkgebied gaat.

Schepen Stefaan Lambrechts vult aan dat de financiële middelen voor de aankoop van het park en het 
gebouw voorzien waren bij het OCMW, vandaar ook het idee om er een sociale functie aan te geven.

Koen Kerremans concludeert dat de zaken dus niet erg vlot lopen.

Schepen Ingeborg Van Hoof beaamt dat.

Koen Kerremans vraagt of de gemeente hiervoor een bemiddelaar ter beschikking heeft.

Voorzitter Jan Hendrickx antwoordt dat de burgemeester zelf dit dossier opvolgt.

9 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: 
geldautomaat op Heikant is nodig. Groen vraagt een initiatief van het 
gemeentebestuur.
BEHANDELD

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

Toelichting:
sinds het verdwijnen van de laatste geldautomaat in Berlaar Heikant, is de vraag er naar alleen maar 
toegenomen. Regelmatig worden we hierover aangesproken. mensen van Heikant moeten naar 
Berlaar Centrum, Heist Op Den Berg, Putte of Lier om aan geld te geraken. En dat is nog altijd nodig. 
Er zijn ondertussen meerdere privéfirma's die geldautomaten plaatsen. Wij vragen het bestuur om 
snel ene initiatief te nemen om op Heikant opnieuw minstens één geldautomaat te hebben.

Via dit agendapunt willen we vernemen hoer het bestuur op onze vraag reageert.

 

met dank.

Antwoord
Voorzitter Jan Hendrickx heeft dit onderwerp zelf aangekaart tijdens de vorige zitting.

Koen Kerremans geeft aan dat onze maatschappij nog niet cashvrij is. De geldautomaten worden 
gebruikt om de geldstromen in kaart te brengen en blijkbaar halen Belgen nog veel geld af via de 
automaten. Het zou dus logisch zijn dat er minimaal één afhaalpunt op Heikant wordt voorzien. Er zijn 
privéfirma’s die dit bankneutraal doen. Het is aan de gemeente om contact op te nemen.

Schepen Suzy Put was niet op de hoogte van de werking van de bankneutrale firma’s. Zij zal zich 
hierover informeren. Het bestuur staat immers 100% achter het plaatsen van een bankautomaat op 
Heikant.

Voorzitter Jan Hendrickx voegt hieraan toe dat er al een aantal initiatieven door het bestuur werden 
ondernomen. In mei 2017 vertrok er een brief naar Crelan met de vraag naar een bankautomaat, 
echter zonder antwoord te ontvangen.
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Schepen Stefaan Lambrechts vult aan dat alle banken ook in het kader van de seniorenraad werden 
aangeschreven met hetzelfde verzoek, eveneens zonder positief gevolg.

Voorzitter Jan Hendrickx vervolledigt dat naar aanleiding van de vraag tot creatie van een postpunt 
ook de bank van de post werd verzocht om een automaat te plaatsen. Deze brief werd op 6 maart 
verstuurd.

Schepen Stefaan Lambrechts vraagt hoe de dienstverlening vanuit privéfirma’s dan wordt geregeld.

Koen Kerremans antwoordt dat het bijvoorbeeld geldtransportfirma’s zijn die deze dienstverlening 
aanbieden.

Leen Janssens vult aan dat de gemeente hiervan de kosten draagt.

Schepen Suzy Put zal dit verder uitzoeken.

10 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: Stand van 
zaken GDPR (General Data Protection Regulation)
BEHANDELD

Indiener(s):
Swa De Bakker, SamBa; Wim Kelber, SamBa

Toelichting:
Het Europees parlement en de Raad hebben op 27 april 2016 de algemene verordening inzake 
gegevensbescherming aangenomen (GDPR).

De verordening is van kracht geworden op 24 mei 2016, maar zal pas vanaf 25 mei 2018 van 
toepassing zijn.

De huidige privacycommissie, opgericht door de privacywet van 8 december 1992, wordt hervormd 
naar de gegevensbeschermingsautoriteit.

Graag hadden wij vernomen welke stappen de gemeente Berlaar al genomen heeft in het kader van 
GDPR.

Antwoord
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat er al heel wat stappen werden gezet. Qua 
beleidsmaatregelen werd er een informatieveiligheidsconsulent aangesteld in januari 2017, een 
stuurgroep samengesteld en een risicoanalyse met betrekking tot de privacygevoelige gemeentelijke 
verwerkingen uitgevoerd. Hieruit werd een informatieveiligheidsplan gedestilleerd. Qua 
organisatorische maatregelen lopen er tweemaandelijkse veiligheidscomités, werden er gemeentelijke 
machtigingen bij de privacycommissie aangevraagd en een jaarverslag 2017 opgemaakt. In de 
overeenkomsten met leveranciers werden de nodige aanpassingen doorgevoerd. Het afdelingshoofd 
Organisatie heeft een GDPR-opleiding gevolgd en teruggekoppeld aan het managementteam. Er gaan 
deze week sensibiliserings- en informatiesessies door voor het administratief én het onderwijzend 
personeel. Deze sessies worden gegeven door de informatieveiligheidsconsulent.

Wim Kelber wil weten wie de informatieveiligheidsconsulent is.
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Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat deze functie wordt waargenomen door Erwin Jellasics van 
KINA.

11 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: INDIENEN 
AANVRAAG HUIS VAN HET KIND 
BEHANDELD

Indiener(s):
Swa De Bakker, SamBa; Wim Kelber, SamBa

Toelichting:
Al enkele jaren vragen wij om werk te maken van de realisatie van het HUIS VAN HET KIND.

We hebben dit enkele jaren geleden reeds aangekaart in de Berlaarse gemeenteraad.

De Vlaamse regering heeft al langer beslist om de Huizen van het Kind (Hvk) een centrale 
plaats

te geven binnen het lokale gezinsbeleid.  Zo zijn ze bijvoorbeeld als instrument opgenomen 
in het

nieuwe decreet Lokaal Sociaal Beleid. Ook binnen de sector kinderopvang merken we meer 
en meer

de prominente rol van de HvK. In de laatste uitbreidingsronde bij Kind & Gezin, de KOALA –
oproep,

moest de aanvraag door een HvK gebeuren en het lokaal loket kinderopvang wil men aan de

aanwezigheid van een HvK koppelen.

Tot nu bent U en Uw voorganger er niet in geslaagd een HvK van de “grond te krijgen”.

Intussen zijn er 210 van de 308 Vlaamse gemeenten en Brussel een Huis van het Kind. Hoog 
tijd voor

Berlaar om eindelijk actie te ondernemen. We hebben gezien dat het HvK een agendapunt 
is voor de volgende vergadering van het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Wij roepen het gemeentebestuur op in te gaan op de recente subsidieoproep Huizen van  
het Kind van 1 maart 2018. Tussen 1 augustus 2018 en 1 oktober 2018 kan men een 
subsidieaanvraag indienen.

De Vlaamse overheid wil er op die manier voor zorgen dat elke gemeente op korte termijn 
over een (financieel ondersteund) HvK beschikt. Men voorziet een jaarlijks budget van circa 
960.000 euro.
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Voor Berlaar is 4138,33 euro voorzien, voor Nijlen is 8468,27 euro voorzien, voor Lier is 
12.795,79.

Verschillende samenwerkingsvormen zijn mogelijk. Berlaar is hier de belangrijkste gemeente 
daar we beschikken over een Centrum voor Kindzorg en Gezinsondersteuning (C.K.G. 
Kinderland v.z.w.) dat

tevens een antennepost heeft in Lier.

Antwoord
Wim Kelber geeft aan dat de fractie reeds lang vragende partij was voor de oprichting van het Huis 
van het Kind. Dit werd intussen geagendeerd op het LOK, waardoor hij het verslag heeft ontvangen 
van de vorige vergadering. Hij houdt een pleidooi om dit intergemeentelijk aan te pakken. De 
subsidies die voor Berlaar zijn voorzien bedragen ongeveer 4.000 euro. Maar indien bijvoorbeeld met 
Nijlen wordt samengewerkt of met Lier wordt het werkingsgebied groter, waardoor de 
werkingsmiddelen ook stijgen. Met 4.000 euro kan immers niet veel georganiseerd worden. Samen 
met Nijlen en Lier zou dit 24.000 euro kunnen worden, wat meer mogelijkheden creëert. In Lier wordt 
dit degelijk aangepakt en worden thema’s aangeboden die heel wat ouders interesseren. Hij heeft de 
erkenningsaanvraag van het Huis van het Kind Berlaar bekeken. Deze was aangehecht aan het 
verslag van de vorige vergadering. Tot zijn verwondering prijkt zijn handtekening op deze aanvraag. 
Hij vraagt om na te kijken hoe die daarop – zonder zijn medeweten - terecht is gekomen. Het werk 
dat geleverd is, is niet verloren, maar dit zou beter ruimer worden aangepakt om meerwaarde voor de 
ouders te creëren. Een samenwerking voor het Huis van het Kind tussen verschillende gemeenten is 
een normale praktijk.

Schepen Suzy Put geeft aan dat de mondelinge vraag van SamBa anders was geformuleerd, terwijl nu 
de nadruk wordt gelegd op intergemeentelijke samenwerking. Dat is vijgen na pasen; het Huis van 
het Kind werd inmiddels opgericht en erkend. Dat betekent evenwel niet dat er voor bepaalde 
activiteiten niet met andere gemeenten kan worden samengewerkt. Het regiohuis van Kind en Gezin 
in Berlaar vormt een belangrijke partner in het Huis van het Kind. De oprichting en erkenning van het 
Huis van het Kind heeft een vrij lang traject afgelegd, maar is uiteindelijk van start gegaan in 
november 2017 met een eerste vergadering van de stuurgroep. Er werd toen beslist om in 
samenspraak met partnerorganisaties lokaal een Huis op te richten. Een aantal organisaties stelden 
zich kandidaat en ondertekenden het aanvraagformulier voor de erkenning, waaronder raadslid Wim 
Kelber. Uiteraard kunnen andere organisaties nog steeds instappen en is ook samenwerking met 
andere gemeenten mogelijk. Sinds 1 februari is het Huis van het Kind officieel erkend, waardoor 
Berlaar over een samenwerkingsverband beschikt tussen verschillende organisaties die dienstverlening 
voor kinderen en jonge gezinnen aanbieden. Dit krijgt een centrale plaats binnen het lokale 
gezinsbeleid. Op 1 maart vergaderde de stuurgroep voor de tweede maal. Er werd een lijst opgesteld 
van de partnerorganisaties die werkzaam zijn in Berlaar. Het gaat om 121 organisaties, die deze week 
een uitnodiging zullen ontvangen voor de netwerkbijeenkomst op 23 april. Daar zal het Huis van het 
Kind geïntroduceerd worden en wordt er rond bepaalde thema’s gewerkt. Er is momenteel nog geen 
fysiek loket, maar een eerste actie werd reeds opgestart, namelijk de pamperbox. Er wordt een 
oproep gelanceerd om overschotten van ongebruikte luiers te deponeren in de box, die dan nadien 
door de sociale dienst kunnen worden verdeeld onder de kwetsbare gezinnen. In deze oproep zal het 
Huis van het Kind ook bekend worden gemaakt bij de burgers. De stuurgroep zal uiteraard ook ingaan 
op de subsidieoproep. Zoals gezegd bedraagt de subsidie voor Berlaar 4.138 euro. Intussen worden er 
in Berlaar reeds acties georganiseerd vanuit Kind en Preventie, zoals peuters in actie, babymassage, … 
De drie pijlers waarop het Huis van het Kind steunt, zijn gezondheid, opvoeding en ontmoeting.
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Wim Kelber vindt het positief dat er een werking bestaat, maar betreurt het dat dit nooit op de 
agenda van het LOK werd gezet. Het is evident dat een adviesraad over dat onderwerp geraadpleegd 
zou worden.

Willy Beullens antwoordt dat het Huis van het Kind meerdere malen besproken is geweest in het LOK. 
Het is een moeizaam traject geweest. Eén van de zaken waarop raadslid Kelber alludeert, is de 
samenwerking met andere gemeenten. Toen het initiatief in Berlaar werd opgestart, is er ook actief 
gepolst naar samenwerking. De gemeente Nijlen heeft toen duidelijk gesteld dat ze tijdens deze 
legislatuur geen initiatief zouden nemen rond een Huis van het Kind. Dat standpunt is ook duidelijk 
gecommuniceerd op het LOK.

Wim Kelber vindt dat nergens terug in de verslagen.

Schepen Suzy Put komt terug op de bewering van SamBa in de mondelinge vraag dat zij noch haar 
voorganger erin geslaagd is om een Huis van het Kind op te richten. Dat moet zij dus formeel 
tegenspreken; de erkenning is er.

Wim Kelber antwoordt dat het Huis er blijkbaar is, maar dat hij er niets van gemerkt heeft.

Willy Beullens herinnert zich dat het Huis van het Kind meerdere malen stevig werd besproken in het 
LOK. Initieel is het van start gegaan via een initiatief van Kind en Preventie, maar zij werden 
teruggefloten vanuit het regionale kantoor in Antwerpen. De gemeente moest dit opnemen, het 
OCMW is in het traject gestapt, wat uiteindelijk geresulteerd heeft in een erkenning.

12 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: TOEKOMST 
VAN HET BUSVERVOER 
BEHANDELD

Indiener(s):
Swa De Bakker, SamBa; Wim Kelber, SamBa

Toelichting:
Graag hadden we een stand van zaken gekregen en een fotocopie van de verslagen van de 
ambtelijke vergadering van de Vervoersregio.

Voor ons telt de reiziger en niet de politieke spelletjes zoals die gespeeld worden bij de 
buren in Heist-op-den-Berg. Terwijl de bevoegde minister Ben Weyts (N.V.A.) de Lijn in een 
wurggreep neemt, probeert de lokale afdeling van N.V.A. aldaar hier munt uit te slaan. (cfr. 
Gazet van Antwerpen d.d. donderdag 8 maart 2018 “N.V.A.- fractie verlaat overleg over 
busvervoer”).

We lezen dat de gouverneur C. Berx is aangeduid als bemiddelaar. Heeft ze reeds contact 
opgenomen met onze gemeente ?

Hoe moet het nu verder ?

Antwoord
Voorzitter Jan Hendrickx heeft contact opgenomen met voorzitter Guido Vaganée. Hij geeft aan dat er 
geen verslagen zijn, alleen werkdocumenten die na elke vergadering worden aangepast. De voorzitter 



20/27

van de vervoersregio stelt voor om een toelichting te komen geven in Berlaar met een schets van het 
afgelegde traject en een stand van zaken. Dat kan tijdens een verkeerscommissie of een commissie 
openbare werken. De gouverneur is niet aangeduid als bemiddelaar, maar moet mee de 
grensgemeenten in kaart brengen om te bekijken bij welke vervoersregio zij het best aansluiten. Op 
26 maart is er hierover een overleg met alle burgemeesters van de randgemeenten gepland. Na dit 
overleg is het mogelijk dat gemeenten verschuiven van de ene regio naar de andere. Die kans bestaat 
ook voor Berlaar.

Wim Kelber vraagt wanneer de toelichting van de voorzitter gepland wordt. Is dat op korte termijn?

Voorzitter Jan Hendrickx wil dit in april of mei organiseren.

Ronny Van Thienen verwondert zich over het feit dat er geen verslagen zijn. Er wordt heel veel 
besproken, maar er wordt geen verslag van gemaakt?

Voorzitter Jan Hendrickx herhaalt dat alles in werkdocumenten wordt gegoten.

Ronny Van Thienen vraagt of er inzage van deze werkdocumenten mogelijk is om na te gaan wat de 
stand van zaken is.

Voorzitter Jan Hendrickx antwoordt dat de stand van zaken aan bod komt tijdens de geplande 
toelichting. In de werkdocumenten wordt geen inzage verleend.

Ronny Van Thienen is ervan overtuigd dat er wel degelijk verslagen zijn van dergelijke belangrijke 
zaken. Hij kan hier geen begrip voor opbrengen. Vorige zitting werd er gezegd dat er inzage mogelijk 
was, evenwel zonder een kopie te kunnen verkrijgen.

Voorzitter Jan Hendrickx blijft erbij dat er geen verslagen beschikbaar zijn. De voorzitter van de 
vervoersregio zal alles komen toelichten.

Ronny Van Thienen vindt het problematisch dat de gemeente vertegenwoordigd wordt op de 
vervoersregioraad, zonder enige vorm van transparantie. Hoe zit het met openheid van bestuur?

Voorzitter Jan Hendrickx houdt vol dat er geen verslagen zijn.

Koen Kerremans vraagt welke rol Igemo nog speelt in het traject. De betrokken gemeenten in het 
proefproject overstijgen het niveau van Igemo. Welk wettelijk kader is er hiervoor?

Leen Janssens antwoordt dat Igemo er niet meer bij betrokken is.

Voorzitter Jan Hendrickx bevestigt dat. Het traject van Igemo is gestopt.

13 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: 
AUTOBANDEN IN ONZE BERLAARSE K.M.O. - ZONE / HELLEGATSTRAAT, 16 ?
BEHANDELD

Indiener(s):
Swa De Bakker, SamBa; Wim Kelber, SamBa
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Toelichting:
In de maand februari 2018 ging men omstreeks 19/2/2018 op zoek naar banden voor 
voertuig Ford Ranger 1 FAI442 (kostprijs: 285 euro)  en op  8/2/2018 voor winterbanden 
voor voertuigen 1PJX050 en 1LRC951 (kostprijs 215,58). Telkens reed men hiervoor naar 
Heist-op-den-Berg naar Autobanden De Kempen bvba, terwijl er op wandelafstand van het 
gemeentelijk magazijn (Hellegatstraat, 1)  een succesvolle bandencentrale JBN  banden 
gevestigd is in de Hellegatstraat, 16  in de Berlaarse K.M.O. – zone. Exacte afstand: 300 
meter !

Graag hadden wij van de schepen van lokale economie vernomen waarom men niet kiest 
voor een kwaliteitsvolle  Berlaarse bandencentrale ? Hier kan men de voertuigen plaatsen 
tijdens het werk en intussen verder werken zonder tijdverlies.

Ondanks onze vraag om meer oog te hebben voor de Berlaarse zelfstandigen, rijdt men 
blijkbaar liever naar een andere gemeente. Graag uw motivatie voor de gemaakte keuzes.

Antwoord
Schepen Suzy Put antwoordt dat JBN Bandencentrale niet in aanmerking kwam vanwege haar 
openingsuren. De zaak opende pas om 15.00 uur, wat voor praktische problemen zorgde. Recent 
werden de openingsuren gewijzigd en kan er ook op afspraak worden gewerkt, waardoor dit 
herbekeken kan worden.

Wim Kelber vindt dit een regelrechte schande. Afspraken maken met een zaakvoerder is altijd 
mogelijk. De banden kunnen perfect vervangen worden tijdens de uren dat een zaak geopend is. Het 
gaat om een jonge ondernemer, die nu herlokaliseert naar de Pastorijstraat. Uit de screening van de 
bestelbonnen valt op te maken dat er veel te weinig een Berlaarse reflex bestaat. De uitvoerende 
mandatarissen moeten erop toezien dat zulke dingen niet meer gebeuren.

Schepen Suzy Put zegt dat er indien mogelijk steeds rekening wordt gehouden met Berlaarse 
handelaars.

Voorzitter Jan Hendrickx vult nog aan dat de prijzen bij JBN Bandencentrale wat hoger lagen dan 
elders.

Wim Kelber zal de offertes hiervoor komen inzien.

Voorzitter Jan Hendrickx antwoordt dat er steeds prijsvragen gebeuren.

14 Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Oud schoolgebouw Aarschotsebaan Berlaar-Heikant. Stavaza?
BEHANDELD

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

Toelichting:
Toen we even probeerden wat meer info te bekomen over hoe het gesteld is met dit project 
en we op de site van Zonnige Kempen keken kregen we volgende mededeling: “Deze 
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projectmogelijkheid is in onderzoek. Voor het realiseren van een woonproject werd er reeds 
jaren geleden een erfpachtovereenkomst afgesloten met de gemeente Berlaar. In de loop 
van 2014 werd het bureau Architectenatelier Verwilt-Cautreels aangesteld om een 
aangepast voorontwerp uit te werken.”

Waarom gebeurt er hier niets? Wat is hiervan de reden?

Antwoord
Voorzitter Jan Hendrickx licht toe dat het om twee projecten gaat. Het voorste gedeelte, het klooster, 
is in het bezit van de Kleine Landeigendom van Mechelen; het deel aan de Heistsebaan, het oude 
schoolgebouw, is eigendom van Zonnige Kempen. Indien er geen bezwaar wordt ingediend, wordt de 
sloopvergunning van het klooster afgeleverd op 2 april. Daarna zal de afbraak snel gebeuren wegens 
veiligheidsredenen, zeker voor Heikermis. Voor het andere deel zijn de plannen ver gevorderd. Vorige 
maand werden de voorontwerpen met de Kleine Landeigendom en Zonnige Kempen besproken. Dat 
staat op de agenda van de commissie openbare werken van 10 april.

Rudy Nuyens is van mening dat dit lang heeft geduurd.

Voorzitter Jan Hendrickx beaamt dat. Het vorige plan werd afgekeurd na bezwaren. Het perceel werd 
daarna gekocht door de Kleine Landeigendom, waarop een samenwerkingsovereenkomst met Zonnige 
Kempen werd uitgetekend om tezamen een beroep te kunnen doen op één architect en één 
studiebureau. De uitvoering van de nieuwbouw vooraan en de renovatie achteraan zal op die manier 
tegelijk kunnen verlopen. Dat heeft heel wat tijd in beslag genomen.

Rudy Nuyens polst naar de renovatieplannen.

Voorzitter Jan Hendrickx antwoordt dat de oude school blijft bestaan. Bij afbraak zou men veel verder 
van de perceelsgrens moeten blijven, waardoor dit een serieuze inknijping op het binnengebied zou 
vormen.

15 Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Reddende acties mogen niet betalend zijn
BEHANDELD

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

Toelichting:
- Tijdens de gemeenteraad van februari 2015 kaartte sp.a  Berlaar reeds aan dat bepaalde 
interventies van de brandweer niet zouden mogen aangerekend worden. De zones waren 
toen net georganiseerd en we lazen in het retributiereglement van Brandweerzone 
Rivierenland dat het redden van dieren een betalende interventie moest zijn. Het reglement 
zegt: “Voor het redden van kleine dieren wordt forfaitair 100 euro per uur per ingezet team 
aangerekend.Voor reddingen van grote dieren wordt forfaitair 340 euro per uur per ingezet 
team aangerekend.” 

Echter niet zo bij aanpalende zones! Bij Brandweerzone Antwerpen staat in het reglement: 
“Het redden van dieren is gratis indien alle andere mogelijkheden tot bevrijding uitgeput zijn 
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of indien de snelle tussenkomst van de hulpdiensten voor redding noodzakelijk is. Wanneer 
de brandweer vaststelt dat niet aan deze criteria voldaan wordt, zullen de tarieven zoals 
bepaald in artikel 2 van dit reglement van toepassing zijn.” en bij Hulpverleningszone 
Kempen is het kort en krachtig verwoordt: “Het redden van dieren in nood is gratis”. Zoals 
het hoort!

Mogen wij bij deze aan u burgemeester, vertegenwoordiger van onze gemeente bij de zone, 
vragen of je akkoord bent met de stelling dat het redden van dieren in nood niet betalend 
mag zijn?

Vanwaar het verschil met andere zones?  Mogen wij vragen aan de vertegenwoordiger van 
onze gemeente om deze vraag te stellen op de volgende vergadering van de zoneraad? 
Aangezien deze vergadering openbaar is? Mogen wij weten wanneer die dan plaatsvindt?

Antwoord
Voorzitter Jan Hendrickx geeft mee dat de burgemeester bereid is om dit aan te kaarten. De 
brandweerzone stuurde een antwoord in, waaruit blijkt dat de retributie voor het redden van dieren 
varieert van 100 tot 340 euro per uur per inzet. In sommige hulpverleningszones gebeurt dat gratis, 
soms mits bijkomende voorwaarden, maar anderzijds rekenen andere zones soms forse bedragen 
voor interventies waarvoor in Rivierenland geen of een beperkte retributie geldt.

Rudy Nuyens betwijfelt of er nog iets gratis gebeurt.

Schepen Stefaan Lambrechts zegt dat het een heikel punt blijft.

Rudy Nuyens antwoordt dat dieren in nood geholpen moeten worden. Hij wil aan de burgemeester 
vragen om dit ter sprake te brengen.

16 Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Fietsen is meer dan nieuwe fietspaden alleen
BEHANDELD

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

Toelichting:
Alsnog toch bedankt om minder dan een jaar voor de verkiezingen te beginnen met het 
herleggen en vernieuwen van fiets- en voetpaden. Maar zoals u wel meer verweten wordt 
de laatste tijd vrezen wij ook bij dit thema een gebrek aan voldoende visie. We weten dat bij 
bouwprojecten een bepaald % parkeerplaats voor auto’s moet voorzien worden, maar hoe 
zit dat met fietsstalling? Hoe is het gesteld met fietsstallingen aan openbare gebouwen?

De door Igemo georganiseerde samenaankoop van elektrische fietsen vinden wij een mooi 
initiatief, maar worden er ook oplaadpunten voorzien voor elektrische fietsen?
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Antwoord
Voorzitter Jan Hendrickx antwoordt dat de mobiliteitsambtenaar op termijn zal starten met de opmaak 
van een fietsbeleidsplan. Gelet op zijn beperkte aanwezigheid in Berlaar zal dit gefaseerd moeten 
verlopen. Enkele mogelijke fasen zijn: de mogelijkheden onderzoeken tot een stedenbouwkundige 
verordening voor fietsenstallingen bij meergezinswoningen (met als aandachtpunten veilig stallen, 
stallen nabij de ingang, minimum aantal stallingen), in kaart brengen van de bestaande 
fietsenstallingen binnen de publieke ruimte, knelpunten in kaart brengen en een uitvoeringsplan 
opmaken, bijvoorbeeld bijkomend creëren van fietsenstallingen, stimuleren van duurzame mobiliteit, 
stelselmatig vernieuwen van de oude, fietsonvriendelijke beugels, opmaken van basisprincipes voor 
fietsenstallingen, onderzoeken van de nood aan en locaties van oplaadpunten en een uitvoeringsplan 
hiervoor, voorzien van een plaats voor bakfietsen en elektrische fietsen binnen de openbare ruimte, in 
kaart brengen van alternatieve fietsroutes om de drukke wegen te vermijden. Momenteel worden er 
bij bouwprojecten nog geen minimum aantal fietsenstallingen opgelegd, maar het belang ervan wordt 
steeds mondeling toegelicht aan de bouwheer. Dat zal mee opgenomen worden in de ruimtelijke visie 
die wordt uitgewerkt.

Schepen Eddy Verstappen vult aan dat alle grote projecten inderdaad ruimte zullen moeten voorzien 
voor overdekte fietsenstallingen.

Ronny Van Thienen polst naar de timing van deze initiatieven. De mobiliteitsambtenaar heeft blijkbaar 
niet veel tijd.

Schepen Eddy Verstappen kan er geen datum op plakken, maar de timing wordt zo kort mogelijk 
gehouden.

Ronny Van Thienen vindt het belangrijk om naast een visie ook een duidelijke timing voor ogen te 
hebben. Er moet toch naar een eindpunt gewerkt worden.

Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat er geen einddatum is bepaald. Op 29 maart wordt het 
verslag van de eerste visievergadering toegelicht en wordt de volgende bijeenkomst vastgelegd. Er 
zijn nog een aantal stappen te zetten.

Voorzitter Jan Hendrickx voegt toe dat het niet op zijn beloop wordt gelaten. Tegen het einde van het 
jaar moet de visienota er zijn.

Schepen Stefaan Hendrickx vermoedt dat er verscheidene dossiers door elkaar worden gehaald. Er 
zijn enerzijds de grote stedenbouwkundige projecten die on hold zijn gezet waarvan delen van het 
fietsbeleidsplan een onderdeel vormen, er is anderzijds het NAC waar ook de nodige fietsenstallingen 
zijn voorzien en daarnaast zijn er ook nog de fietspaden en dergelijke.

Ronny Van Thienen grijpt terug naar de elementen van een fietsbeleidsplan zoals toegelicht door 
voorzitter Jan Hendrickx. Hierover wordt een visie gevormd.

Voorzitter Jan Hendrickx bevestigt dat dit de taak is van de mobiliteitsambtenaar.

Ronny Van Thienen wil weten tegen wanneer deze visie klaar zal zijn en wat de timing van de uitrol 
ervan is.

Voorzitter Jan Hendrickx antwoordt dat dit nog niet vaststaat.
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17 Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Illegale prostitutie en huisjesmelkerij?
BEHANDELD

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

Toelichting:
Terwijl we ons waanden in een -door onze burgervader zo mooi beschreven- rustige, 
landelijke en vooral bruisende gemeente, waar het goed wonen is, werden we een kleine 
maand geleden plots geconfronteerd met ‘bruisende’ illegale prostitutie en huismelkerij. sp.a 
Berlaar is bezorgd, want is dit feit éénmalig?

Mensen (meisjes) hokken samen -worden waarschijnlijk geplaatst door pooiers- in een zeer 
onveilig gebouw dat onderverdeeld werd in zo veel mogelijk kamertjes, alles behalve in orde 
met brandveiligheid. Hoe kan het zo ver komen? Terwijl mensen die bijvoorbeeld door te 
weinig financiële middelen een geërfd pand niet tijdig kunnen renoveren al snel te maken 
krijgen met leegstandsbelasting, wordt huisjesmelkerij oogluikend toegestaan?Wie volgt er op 
waar en hoeveel mensen er illegaal in soms krotten van woningen verblijven, waarvoor die 
dan zelfs nog redelijk veel huur moeten betalen? Is dat niet de verantwoordelijkheid van de 
burgemeester? Graag meer info.

Antwoord
Voorzitter Jan Hendrickx antwoordt dat het gaat om een aanslepend woningkwaliteitsdossier (geen 
leegstandsdossier), waarvan de conformiteitscontroleurs op de hoogte zijn. De incidenten waarnaar 
wordt verwezen, namelijk het onderverdelen in zoveel mogelijk kamertjes, brandveiligheid en de 
aanwezige meisjes, zijn pas de laatste maanden ontstaan. Op 21 september 2017 werd de woning 
onderzocht in aanwezigheid van de politie. Toen  waren er geen sporen terug te vinden van 
misdrijven, wel waren er aanwijzingen dat er problemen waren in verband met de woonkwaliteit. Na 
het onderzoek werd de wooninspectie op de hoogte gebracht op 2 oktober 2017. De juiste instanties 
werden op deze manier ingeschakeld en aangemaand om een onderzoek in te stellen naar het 
betreffende pand. De feiten waarnaar verwezen wordt in de mondelinge vraag zijn ontstaan tussen 
het moment van deze aanvraag en de inval van de wooninspectie op 21 februari 2018. De 
leegstandsbelasting heeft niets te maken met dit dossier rond woonkwaliteit of met de strafrechtelijke 
feiten die aan het licht gekomen zijn. De korpschef meldt bovendien dat er over lopende gerechtelijke 
onderzoeken geen informatie kan worden verstrekt; het beroepsgeheim laat het niet toe om hierover 
te communiceren. Ook andere diensten die in de rand betrokken worden bij gerechtelijke 
onderzoeken, zoals brandweer, zijn gebonden door dit beroepsgeheim. Zelfs indien de feiten deels in 
de openbaarheid komen door het openbaar gerucht, ontslaat dit niemand van zijn beroepsgeheim. De 
politie Berlaar-Nijlen heeft permanent aandacht voor domiciliëringsfraude op allerlei gebied. De 
wijkwerking tracht daarop een zicht te krijgen in de verschillende wijken. Zodra domiciliefraude wordt 
vastgesteld, wordt er steeds tegen opgetreden.

Rudy Nuyens vraagt of er nog gevallen van huisjesmelkerij bekend zijn.

Voorzitter Jan Hendrickx antwoordt dat dit bij zijn weten niet het geval is. Hij is er niet van op de 
hoogte.

Koen Kerremans geeft mee dat mensen in dergelijk tewerkstellingscircuit vaak te kampen hebben met 
grote achterliggende problematieken. Zij kunnen in begeleiding gaan bij CAW Antwerpen na een 
doorverwijzing vanuit de gemeente.
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Voorzitter Jan Hendrickx is van oordeel dat weinig inwoners van Berlaar op de hoogte waren van de 
situatie. Ook binnen het college was dit niet bekend. Pas op een werfvergadering werd er een allusie 
op gemaakt.

Ronny Van Thienen vindt het een spijtige situatie, omdat hij mensen kent die er al weken van op de 
hoogte waren. Het was er blijkbaar een komen en gaan.

Voorzitter Jan Hendrickx antwoordt dat dit dan onmiddellijk gemeld had moeten worden.

 

18 Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Is er plaats voor ernstige steun voor vzw Casa Di Colore?
BEHANDELD

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

Toelichting:
Vzw. Casa Di Colore is opgericht door ouders van kinderen met zware mentale en/of 
motorische beperkingen. Ouders met een visie. Een visie voor hun kinderen, want wat gebeurt 
er met hen als ze volwassen zijn? De vzw heeft in eerste instantie tot doel: het oprichten van 
een kwaliteitsvolle opvang voor volwassenen met een meervoudig motorisch/verstandelijke 
beperking.

Is daar plaats voor in onze gemeente? En met plaats bedoelen wij zowel financiële steun als 
ruimte voor zo’n residentiele 24-uursopvang? Een eerste stap in hun grote sociale droom.

sp.a vernam dat de mensen van vzw Casa Di Colore reeds een gesprek hadden met de 
verantwoordelijke schepen, maar sta ons toe argwanend te zijn door het onrealistisch, licht 
euforisch antwoord van de schepen.

Onze vraag is ernstig. Wat is jullie visie? Graag een eerlijk antwoord.

Antwoord
Voorzitter Jan Hendrickx geeft uiting aan de verbazing van schepen Nadine Boekaerts bij deze 
mondelinge vraag. Zij heeft de vertegenwoordiger van Casa di Colore eind vorig jaar de eerste maal 
ontmoet op het netwerkmoment van de welzijnsraad en voorgesteld om naar zijn intenties tijdens een 
latere afspraak te luisteren. Half januari heeft hij zijn plan uit de doeken gedaan. Omdat het OCMW 
middelen heeft voorzien om in 2018 een project voor sociale doeleinden te realiseren, was het 
Berlaarhof een mogelijkheid. De aankoop door het OCMW was een piste; de invulling als opvangtehuis 
voor jongeren met een beperking was dan een volgende mogelijkheid. In dat licht is de opmerking 
over een ‘onrealistisch’ antwoord moeilijk te plaatsen. Er werd duidelijk gesteld dat het OCMW alleen 
de aankoop zou realiseren. De vertegenwoordiger van Casa di Colore heeft verduidelijkt hoe hij de 
eventuele invulling zou verwezenlijken. Door de terbeschikkingstelling van het gebouw zou zijn droom 
in vervulling kunnen gaan. Louter financiële steun is hier niet aan de orde.

Rudy Nuyens zegt dat het toch onrealistisch was om te veronderstellen dat het volledige gebouw ter 
beschikking zou worden gesteld.
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Voorzitter Jan Hendrickx antwoordt dat dat wel de bedoeling was. De schepen was enthousiast om dit 
te kunnen realiseren.

20 maart 2018 21:52 - De voorzitter sluit de zitting

algemeen directeur

Anja Neels

burgemeester-voorzitter 
waarnemend

Jan Hendrickx


