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Gemeenteraad
Notulen Zitting van 20 november 2018

OPENBARE ZITTING
Organisatie
Interne Strategie
1 2018_GR_00114 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag vergadering 

16 oktober 2018 - goedkeuring

2 2018_GR_00097 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
Beheersovereenkomst gemeente - OCMW - goedkeuring

3 2018_GR_00098 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - CIPAL 
- statutenwijziging, agenda en vaststelling van het mandaat - 
goedkeuring

4 2018_GR_00099 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
Iverlek - algemene vergadering van 14 december 2018 - 
goedkeuring

5 2018_GR_00100 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
IGEMO - wijziging van de statuten op 14 december 2018 - 
goedkeuring

6 2018_GR_00101 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
IGEMO - algemene vergadering van 14 december 2018 - 
goedkeuring

7 2018_GR_00102 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
IVAREM - bijzondere algemene vergadering  op 7 december 2018 
- agendapunten en de vaststelling van het mandaat van 
afgevaardigde(n) - goedkeuring

8 2018_GR_00103 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - Pidpa 
- intekening op het aan de gemeente toekomende pro rata deel 
van de 10.000 provinciale aandelen  - goedkeuring

9 2018_GR_00104 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - Pidpa 
- buitengewone algemene vergadering op 17 december 2018 - 
vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde van de 
gemeente - goedkeuring

10 2018_GR_00105 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - Farys 
-TMVS - buitengewone algemene vergadering op 19 december 
2018 - vaststelling mandaat - goedkeuring

Personeel
11 2018_GR_00106 Organisatie van personeel en loopbaan - kader uitzendarbeid - 

vaststelling

Ruimte
Omgeving
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12 2018_GR_00107 Vergunningsaanvragen, toelatingen en meldingen - ruimtelijk 
uitvoeringsplan KMO-zone De Hutten - herneming bis - 
vaststelling

Openbare werken
13 2018_GR_00115 Uitvoering van projecten - BKO Heikant: Stroomversnellers  - 

goedkeuring

Financiën
Financiële dienst
14 2018_GR_00096 Opmaak van reglementen - Retributiereglement op het gebruik 

van de gemeentelijke openbare bibliotheek aanslagjaren 2018 en 
2019 - goedkeuring

15 2018_GR_00108 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint-Lambertus 
- Budget 2019 - aktename

16 2018_GR_00109 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint-Rumoldus 
- Budgetwijziging 2018 - goedkeuring

17 2018_GR_00110 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint-Rumoldus 
- Budget 2019 - aktename

18 2018_GR_00111 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint-Pieter - 
Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019 - goedkeuring - 
goedkeuring

19 2018_GR_00112 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint-Pieter - 
Budgetwijziging 2 dj. 2018 - goedkeuring

20 2018_GR_00113 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint-Pieter - 
Budget 2019 - aktename

BIJKOMENDE DAGORDE
21 Mondelinge vraag van raadslid Swa De Bakker: VZW 'T Vlammeke

22 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: bouwcode 
gemeente Berlaar

27 Mondelinge vraag van raadslid Rudy Nuyens: Goedkeuring nota “Ruimtelijke kwaliteit in 
Berlaar-aanzet van visie op het ruimtelijk beleid”

23 Mondelinge vraag van raadslid Wim Kelber: Overlast hangjongeren met bromfietsen 
Zwaluwstraat – Doelstraat

24 Mondelinge vraag van raadslid Wim Kelber: Parkeerproblemen in de doodlopende  
Zwaluwstraat

25 Mondelinge vraag van raadslid Rudy Nuyens: Samenwerking OCMW en Extra Time al 
een feit?

26 Mondelinge vraag van raadslid Rudy Nuyens: Strijd tegen sociale dumping, geen 
bevredigend antwoord
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28 Mondelinge vraag van raadslid Rudy Nuyens: Doelvelden veilig genoeg voor 
succesvehaal?
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Samenstelling:

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

Verontschuldigd:
de heer Swa De Bakker

20 november 2018 20:03 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING
Organisatie
Interne Strategie

1 2018_GR_00114 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag 
vergadering 16 oktober 2018 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De gemeenteraad keurt het verslag van de vergadering van 16 oktober 2018 goed.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

2 2018_GR_00097 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - Beheersovereenkomst 
gemeente - OCMW - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De huidige samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en OCMW, goedgekeurd in 2015, is 
wegens het decreet Lokaal Bestuur en organisatorische wijzigingen aan vernieuwing toe.

Deze nieuwe beheersovereenkomst omvat alle nodige wijzigingen en actualiseringen op maat van 
gemeente en OCMW Berlaar.

Het managementteam verleende positief advies in zijn zitting van 6 november 2018.
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Argumentatie
De gemeente en het OCMW zijn autonome besturen met specifieke opdrachten ten opzichte van de 
inwoners van Berlaar. Beide besturen willen zoveel mogelijk integreren om een synergie op het vlak 
van beleid, werking en organisatie te realiseren. Door deze krachtenbundeling kan een kwaliteitsvolle 
dienst- en hulpverlening op een effectieve en efficiënte wijze aangeboden worden.

Beide organisaties hebben reeds heel wat stappen naar elkaar toe gezet in uitvoering van de eerder 
goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst. Het decreet Lokaal Bestuur voorziet in een verder 
uitrollen van dit traject in de richting van een maximale integratie van gemeente en OCMW, zowel op 
politiek als op administratief vlak. Beide organisaties behouden echter hun afzonderlijke identiteit en 
rechtspersoonlijkheid met eigen politieke organen en eigen medewerkers. In dat opzicht blijft deze 
beheersovereenkomst een belangrijk instrument om de gewenste samenwerking mogelijk te maken 
en concreet vorm te geven.

Wetgeving
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

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

De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 51 en 52 van het OCMW-decreet

Notulen
Koen Kerremans heeft gelezen dat de rechtspositieregelingen van gemeente en OCMW zo 
nauw mogelijk bij elkaar aansluiten. Hij vraagt waar er eventueel nog verschillen zitten.

Algemeen directeur Anja Neels licht toe dat er enkel voor de maatschappelijk werkers nog 
een aantal specifieke bepalingen gelden.

Koen Kerremans vraagt of de herzieningen van de rechtspositieregeling onder begeleiding 
gebeuren.

Algemeen directeur Anja Neels antwoordt dat dit op de voet wordt gevolgd door de 
personeelsdienst en dat de aangereikte informatie telkens zo snel mogelijk wordt verwerkt.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De beheersovereenkomst m.b.t. de integratie van de diensten van gemeente en OCMW Berlaar wordt 
goedgekeurd.

 

Bijlagen
 Beheersovereenkomst gemeente OCMW.docx

3 2018_GR_00098 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - CIPAL - statutenwijziging, 
agenda en vaststelling van het mandaat - goedkeuring
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GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg "Cipal dv")

De statuten van Ciapl dv dienen gewijzigd te worden om deze in overeenstemming te brengen met de 
bepalingen van het DLB inzake  (1) de samenstelling, wijze van voordracht en benoeming van de 
leden van de raad van bestuur en (2) inzake de afschaffing van het directiecomité als orgaan van 
dagelijks bestuur.

Daarnaast zijn er nog een beperkt aantal andere wijzigingen in de statuten doorgevoerd zoals 
uiteengezet in de toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging (zie bijlagen).

De buitengewone algemene vergadering van CIPAL vindt plaats op vrijdag 14 december 2018 om 
10.30 uur.

Argumentatie
Als bijlage vind je het ontwerp van statutenwijziging van Cipal dv, goedgekeurd door de raad van 
bestuur in zitting van 11 september 2018 en per aangetekend schrijven van 12 september 2018 aan 
de gemeente overgemaakt.

De toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging vind je als bijlage.

Artikel 39 van het decreet intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bepaalt dat uiterlijk 90 
kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijziging moet beoordelen, een door de 
raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd, dat de beslissing terzake 
van hun raden die de oorspronkelijke staten hebben goedgekeurd, het mandaat bepalen van de 
respectievelijke vertegenwoordigers op de algemene vergadering.

De gemeenteraad duidde op 20 mei 2014 (punt 27) Eddy Verstappen aan als afgevaardigde en Suzy 
Put als plaatsvervangende afgevaardigde van de gemeente voor Cipal tot en met 31 december 2018.

Het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL.

Wetgeving
 gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 19 tot en met 43 inzake 

de werking en de bevoegdheid van de gemeenteraad
 decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg 

“DIS”) 
 decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (hierna kortweg "DLB") en in bijzonder 

op art. 605 van het DLB
 statuten van Cipal dv, zoals gewijzigd op 15 december 2017, goedgekeurd bij besluit van 7 

februari 2018 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur

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
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Artikel 1
De gemeenteraad maakt zich, na onderzoek van de bekomen documenten en de toelichtende nota bij 
het ontwerp van statutenwijziging, de motieven die hierin vervat zijn met betrekking tot de hierna 
goedgekeurde artikelen eigen.

Artikel 2
De gemeenteraad keurt de wijzigingen van artikel 5 van de statuten goed.

Artikel 3
De gemeenteraad keurt de wijzigingen van artikel 36 §1 van de statuten goed.

Artikel 4
De gemeenteraad keurt de wijzigingen van artikel 37 van de statuten goed.

Artikel 5
De gemeenteraad keurt de invoeging van een nieuw artikel 49 in de statuten goed.

Artikel 6
De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan het opschrift van de statuten goed om deze in 
overeenstemming te brengen met de genomen besluiten.

Artikel 7
De vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van Cipal dv van 
14 december 2018, die bij afzonderlijke beslissing zal worden aangeduid, wordt gemandateerd om 
overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen.

Artikel 8
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal dv.

Bijlagen
 Gehandtekende oproepingsbrief 14_12_2018.pdf

4 2018_GR_00099 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - Iverlek - algemene 
vergadering van 14 december 2018 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeente Berlaar neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek.
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De gemeente werd per aangetekend schrijven van 1 oktober 2018 opgeroepen om deel te nemen aan 
de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van Iverlek die op 14 december 2018 plaats heeft 
in Technopolis, Technologielaan 1 te 2800 Mechelen.

Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de Raad van Bestuur in zitting van 1 oktober 
2018 werd aan de gemeente overgemaakt. 

Argumentatie
De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agende van de algemene vergadering en 
het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen, overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams 
decreet over de intergemeentelijke samenwerking.

Wetgeving
 Vlaams decreet over de intergemeentelijke samenwerking meerbepaald artikel 44

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 hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 14 december 2018 :

1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 
voor het boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019.

2. Statutaire benoemingen

3. Statutaire mededelingen.

Artikel 2
De gemeenteraad draagt de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene 
Vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op om op 14 
december 2018 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) zijn 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 
voormeld artikel 1 van onderhavige raadsbeslissing

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslis-
singen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 
Iverlek, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het e-mailadres  intercom-
munales@eandis.be.

5 2018_GR_00100 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - IGEMO - wijziging van de 
statuten op 14 december 2018 - goedkeuring

mailto:intercommunales@eandis.be
mailto:intercommunales@eandis.be


9/51

GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO zijn vastgesteld door de algemene vergadering 
op 2 juni 1973, zoals gewijzigd op 19 juni 1978, 26 mei 1981, 24 juni 1988, 3 mei 1991, 29 oktober 
1993, 26 maart 1999, 29 juni 2001, 21 juni 2002, 26 april 2003, 5 december 2003, 25 juni 2004, 22 
juni 2007, 26 juni 2009, 28 juni 2013, 20 juni 2014, 9 december 2016 en 15 december 2017.

Document GVAV1800011 over het voorstel tot wijziging van de statuten van de intergemeentelijke 
vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving.

Argumentatie
Ingevolge artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking dient 
de agenda van de algemene vergadering door de vennoten voorgelegd te worden aan hun respectieve 
raden.

Wetgeving
gemeentedecreet van 15 juli 2005

decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen, betreffende de 
toepassing van het decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking

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 hecht zijn goedkeuring aan de door de raad van bestuur van de intergemeentelijke 
vereniging IGEMO voorgestelde wijziging der statuten, waarover de buitengewone algemene 
vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO zal beraadslagen en beslissen op 14 
december 2018.

Artikel 2
De gemeenteraad verleent aan zijn afgevaardigde(n) in de buitengewone algemene vergadering van 
14 december 2018 van de intergemeentelijke vereniging IGEMO het mandaat om te beraadslagen en 
te beslissen overeenkomstig voormeld besluit.

Artikel 3
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke verenigingen IGEMO.



10/51

6 2018_GR_00101 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - IGEMO - algemene 
vergadering van 14 december 2018 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO zijn vastgesteld door de algemene vergadering 
op 2 juni 1973, zoals gewijzigd op 19 juni 1978, 26 mei 1981, 24 juni 1988, 3 mei 1991, 29 oktober 
1993, 26 maart 1999, 29 juni 2001, 21 juni 2002, 26 april 2003, 5 december 2003, 25 juni 2004, 22 
juni 2007, 26 juni 2009, 28 juni 2013, 20 juni 2014, 9 december 2016 en 15 december 2017.

De agenda van de bijzondere algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO op 
14 december 2018 bevat volgende agendapunten:

1. Aanduiding stemopnemers
2. Bespreking van de ondernemingsstrategie van de intergemeentelijke vereniging voor 

ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor 2019
3. Bespreking van de begroting van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het 

gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor het boekjaar 2019
4. Vaststelling van de statutaire bijdrage algemene werkingskosten 2019
5. Aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris, cfr. art. 61 van het Decreet van 6 juli 

2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking
6. Uittreding provincie Antwerpen cfr. art. 80 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de 

Intergemeentelijke Samenwerking: Vaststelling
7. Statutenwijziging ingevolge uittreding provincie Antwerpen: Goedkeuring
8. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen
9. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 14 december 2018

Document GVAV1800007 over de ondernemingsstrategie van de intergemeentelijke vereniging voor 
ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor 2019, zoals opgesteld door de raad 
van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in zitting van 5 oktober 2018.

Document GVAV180008, over de begroting van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling 
van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor het boekjaar 2019, zoals opgesteld door de raad 
van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in zitting van 5 oktober 2018.

Document GVAV1800009, over de vaststelling van de statutaire bijdrage algemene werkingskosten 
2019 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving 
(IGEMO), vastgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in zitting 
van 5 oktober 2018.

Document GVAV18000010, over de aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris, zoals 
vastgesteld door het directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in zitting van 11 
oktober 2018.

Document GVAV1800011, over de wijziging van de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor 
ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO).
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Argumentatie
De voorstellen over de agendapunten van de algemene vergadering van 14 december 2018, zoals 
geformuleerd door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in vergadering 
van 31 augustus 2018 vind je als bijlagen.

Ingevolge artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking dient 
de agenda van de algemene vergadering door de vennoten voorgelegd te worden aan hun respectieve 
raden.

Wetgeving
gemeentedecreet van 15 juli 2005

decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen, betreffende de 
toepassing van het decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking

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

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 14 
december 2018 en verleent haar afgevaardigde(n) het mandaat in te stemmen met de voorstellen van 
de raad van bestuur van IGEMO aan de algemene vergadering.

Artikel 2
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke verenigingen IGEMO.

7 2018_GR_00102 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - IVAREM - bijzondere 
algemene vergadering  op 7 december 2018 - 
agendapunten en de vaststelling van het mandaat van 
afgevaardigde(n) - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Op 25 oktober 2018 ontving het gemeentebestuur het aangetekend schrijven over de uitnodiging voor 
de bijzondere algemene vergadering van Ivarem op 7 december 2018.

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



12/51

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

1. Aanduiding stemopnemers
2. Bespreking van de ondernemingsstrategie voor 2019
3. Bespreking van de begroting voor boekjaar 2019
4. Vaststelling code goed bestuur
5. Vaststelling huishoudelijk reglement van de algemene vergadering
6. Vaststelling huishoudelijk reglement raad van bestuur
7. Vaststelling statutaire bijdrage voor de algemene werkingskosten en voor de voorlopige 

werkingsbijdragen voor afvalbeheer in 2019
8. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen
9. Goedkeuring van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de 

intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) van 7 
december 2018

De agenda van de algemene vergadering moet, conform artikel 44 van het decreet intergemeentelijke 
samenwerking, worden voorgelegd aan hun respectieve raden.

Het gewijzigde artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking bepaalt eveneens dat 
afgezien van de jaarvergadering waarvan sprake in artikel 65, 2e lid van het decreet, nog minstens 
één algemene vergadering moet belegd worden in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om 
de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgend boekjaar te bespreken.

Tevens bepaalt dat artikel dat er op de agenda van die algemene vergadering ook een voorstelling 
van een door de raad van bestuur opgestelde begroting moet staan.

De gemeente dient het mandaat van zijn afgevaardigde niet bepalen, noch voor de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategie voor het volgend boekjaar, noch voor de door de raad van 
bestuur opgestelde begroting.

De algemene vergadering dient conform aritkel 434§5 een code van goed bestuur vast te stellen.

De werkingsmodaliteiten van de verschillende organen moeten opgenomen worden in een bij de 
statuten gevoegd huishoudelijk reglement dat vastgesteld wordt door de oprichtingsvergadering 
conform artikel 444 van het decreet lokaal bestuur.

De algemene vergadering bepaalt, op voordracht van de raad van bestuur, de bijdragen voor de 
algemene werkingskosten en e voorlopige bijdragen voor de afvalbeheerskosten, conform artikel 13 
van de statuten van IVAREM; en die bijdragen voor de gemeentelijke deelnemers moeten worden 
vastgesteld volgens het in de statuten bepaalde opdrachtenmenu en met respect voor de statutair 
vastgestelde bijdrageplafonds.

Deze voorstellen voor de bijzondere algemene vergadering werden geformuleerd door de raad van 
bestuur in vergadering van 24 augustus 2018 en 19 oktober 2018.

Wetgeving
 nieuwe gemeentewet
 decreet van 28 april 1993 over de regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief 

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

Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen over de 
toepassing van het decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking
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 statuten van de intergemeentelijke vereniging IVAREM, vastgesteld door de algemene 
vergadering op 26 april 2003, zoals gewijzigd op 5 december 2003, 3 december 2004, 22 juni 
2007, 30 november 2007, 26 juni 2009, 17 december 2010, 13 december 2013, 17 juni 2016 
en 15 december 2017

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

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van 7 december 2018 
en verleent aan zijn afgevaardigde(n) het mandaat in te stemmen met de voorstellen van de raad van 
bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM.

Artikel 2
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IVAREM.

8 2018_GR_00103 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - Pidpa - intekening op het 
aan de gemeente toekomende pro rata deel van de 
10.000 provinciale aandelen  - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Brief van Pidpa van 26 oktober 2018 met toelichting overdracht provinciale aandelen A.

De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa.

De provincie Antwerpen is in het bezit van 10.000 aandelen A (aandelen van het compartiment A = 
watervoorziening), met een nominale waarde van 2,50 euro per aandeel.

Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 voorziet in de uittreding van de provincie Antwerpen uit Pidpa. 
De provincie Antwerpen heeft besloten conform de statutaire bepalingen de totaliteit van zijn 
aandelen A tot overdracht  aan de deelnemers aan te bieden.

Hierbij worden de provinciale aandelen tegen nominale waarde van 2,50 euro per aandeel aan de 
gemeentelijke deelnemers aangeboden. De gemeente kan intekenen op een pro rata deel van die 
10.000 aandelen A, waardoor de gemeente haar positie als deelnemer van Pidpa kan versterken. 

Het aantal aandelen A waarop de gemeente kan intekenen is statutair bepaald en gebaseerd op het 
officiële bevolkingscijfer van 31 december 2014. De gemeente kan eventueel intekenen op een hoger 
aantal aandelen A ingeval één (of meer) gemeentelijke deelnemer(s) haar (hun) recht op het 
inschrijven op aandelen A niet zou(den) uitoefenen.
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De statuten bepalen dat de gemeentelijke deelnemers binnen een termijn van 60 werkdagen dienen 
aan te geven of zij intekenen op het hen toekomende deel van de aangeboden aandelen. 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om in te tekenen op het aan de gemeente toekomende deel 
van deze 10.000 provinciale aandelen.

Argumentatie
De gemeente kan met het intekenen op het haar toekomend pro rata deel van die 10.000 aandelen A, 
haar positie als deelnemer van Pidpa kan versterken.

Wetgeving
 decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikel 

44 en 59.
 statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
 gemeentedecreet van 15 juli 2007, inzonderheid artikelen 19 tot en met 26 en artikel 42.
 Vlaamse regeerakkoord 2014-2019.
 decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

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

Financiële informatie
Financiële informatie
Er zijn hieraan financiële aspecten verbonden. Binnen de maand  na de kennisgeving van het 
definitieve verdelingsplan dient een prijs van 2,50 euro per aandeel aan de overdrager te worden 
betaald. De juiste bedragen zijn pas bekend na het opmaken van het definitieve verdelingsplan.

Actie: 1419/001-001-001-003

Beleidscode: 0630

Algemeen rekeningnummer: 28110000

Vastleggingsnummer: V3909

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

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad beslist in te tekenen op het aan de gemeente toekomende 'pro rata' deel van de 
aangeboden 10.000 provinciale aandelen  A, nl. 91 en zal de volstorting ervan doen na beslissing van 
de raad van bestuur over de toebedeling van het aantal aandelen per gemeente.

Artikel 2
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Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal 
onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.

9 2018_GR_00104 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - Pidpa - buitengewone 
algemene vergadering op 17 december 2018 - 
vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde van 
de gemeente - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Brief van Pidpa van 26 juni 2018 met het voorstel van statutenwijziging.

Brief van Pidpa van 22 oktober 2018 met als bijlagen :

 Code van goed bestuur
 Presentiegelden en vergoedingen – vaststellen kader
 Uitzendarbeid – vaststellen kader
 Uitbreiding drinkwateropdracht en bijgaande kapitaalverhoging gemeenten Boechout, 

Kapellen en Kontich
 Begroting 2019 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategieën 

in 2019  
 model als basis voor raadsbeslissing
 een volmacht

Besluit van gemeenteraad dd. ... betreffende de aanduiding van :

- dhr./mevr. ... als afgevaardigde en

- dhr./mevr. ... plaatsvervangend afgevaardigde

voor de huidige legislatuur op de algemene vergaderingen van Pidpa.

 

Dhr./mevr. ... maakt deel uit van de raad van bestuur.

Argumentatie
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa.

Op maandag 17 december 2018 om 11.00 h organiseert Pidpa de buitengewone algemene 
vergadering op het administratief hoofdkantoor Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.  

De agenda van deze Buitengewone Algemene Vergadering is als volgt :

1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
2. Statutenwijziging - goedkeuring.
3. Code van goed bestuur - goedkeuring.
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4. Presentiegelden en vergoedingen – vaststellen kader.
5. Uitzendarbeid - vaststellen kader.
6. Uitbreiding van de drinkwateropdracht en bijgaande kapitaalverhoging gemeenten Boechout, 

Kapellen en Kontich - aanvaarding.
7. Begroting 2019 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategieën 

in 2019 - goedkeuring.
8. Benoeming(en).
9. Goedkeuring van het verslag staande de vergadering.

 Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze agendapunten goed te keuren.

Deze algemene vergadering zal o.a. een wijziging van de statuten behandelen ten gevolge van het 
decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. De statutenwijziging treedt in werking op 1 januari 
2019 met deze afwijking dat de raad van bestuur en het directiecomité in de huidige samenstelling 
verder vergaderen en beslissen en dit tot op het moment dat tot een algehele vervanging van de raad 
van bestuur wordt overgegaan, en dit uiterlijk tot 31 maart na de verkiezingen voor de vernieuwing 
van de gemeenteraden.

De voorgelegde documenten omvatten de verslaggeving omtrent de diverse agendapunten en 
omtrent de begroting voor 2019 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 
strategieën in 2019.

Wetgeving
 decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikel 

44 en 59
 statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa
 gemeentedecreet van 15 juli 2007, inzonderheid artikelen 19 tot en met 26 en artikel 42
 decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

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

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de door de raad van bestuur van Pidpa - ingevolge het 
decreet van 22 december 2017 (decreet lokaal bestuur) - voorgelegde wijzigingen aan de statuten van 
Pidpa, na artikelsgewijze behandeling leidende tot de goedkeuring en vaststelling van de statuten.  

Artikel 2
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel - in afwijking van de bepalingen van het decreet 
lokaal bestuur dat de statutenwijzging in werking treedt op 1 januari 2019 - dat de raad van bestuur 
en het directiecomité in de huidige samenstelling en volgens de statutaire bepalingen van toepassing 
voor de voorliggende statutenwijziging verder vergaderen en beslissen en dit tot op het moment dat 
tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, en dit uiterlijk tot 31 maart 
na de verkiezingen voor de vernieuwing van de gemeenteraden.  

Artikel 3
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De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de door de raad van bestuur van Pidpa voorgelegde code 
van goed bestuur.

Artikel 4
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het door de raad van bestuur van Pidpa voorgelegde 
kader betreffende presentiegelden en vergoedingen.

Artikel 5
De gemeenteraad gaat akkoord met de voorstellen over de uitzendarbeid en het vaststellen van het 
kader hieromtrent.

Artikel 6
De gemeetneraad gaat akkoord met de voorgestelde uitbreiding van de opdracht in de gemeenten 
Boechout, Kapellen en Kontich en met de hieraan gekoppelde kapitaalverhoging van respectievelijk 
102, 27 en 190 A-aandelen tegen een nominale waarde van 2,50 euro per aandeel.

Artikel 7
De gemeenteraad neemt akte van de strategieën en de te ontwikkelen activiteiten van Pidpa m.b.t. het 
boekjaar 2019.

Artikel 8
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de door de raad van bestuur van Pidpa voorgelegde 
begroting 2019 en het toelichtend verslag.

Artikel 9
De gemeenteraad geeft de opdracht aan de vertegenwoordiger om op de buitengewone algemene 
vergadering van 17 december 2018, overeenkomstig deze beslissing te stemmen alsook de 
benoeming(en) goed te keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt 
samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze vergadering.

Artikel 10
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal 
onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.

10 2018_GR_00105 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - Farys -TMVS - 
buitengewone algemene vergadering op 19 december 
2018 - vaststelling mandaat - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Context en historiek
De oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 19 december 2018, 
waarin de agenda werd meegedeeld.

Argumentatie
De gemeenteraad dient conform de bepalingen van het decreet intergemeentelijke samenwerking het 
mandaat van vertegenwoordiger vast te stellen voor de buitengewone vergadering van TMVS op 19 
december 2018.

Wetgeving
 decreet intergemeentelijke samenwerking
 gemeentedecreet
 statuten van TMVS dv

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

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

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone 
algemene vegadering TMVS dv van 19 december 2018 en de daarbij behorende documentatie nodig 
voor het onderzoek van de agendpunten:

1. Toetredingen

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen

3. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2019

4. Begroting

5. Benoemingen

6. Mededelingen

6.1. Presentiegelden vanaf 2019

6.2. Overige

Varia

Artikel 2
De gemeenteraad beslist de heer Eddy Verstappen te gelasten met de uitvoering van dit besluit en 
bezorgt onverwijld een afschrift van deze beslissing aan:
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 TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent
 per elektronische post op 20181219BAVTMVS@farys.be.

Personeel

11 2018_GR_00106 Organisatie van personeel en loopbaan - kader 
uitzendarbeid - vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Het is in sommige gevallen aangewezen om beroep te kunnen doen op uitzendarbeid. 

Wetgeving
Het decreet van 27 april 2018 betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en lokale 
besturen.

De artikelen 4 en 6 van het voornoemd decreet op grond waarvan de Raad bevoegd is om te bepalen 
welke vormen van uitzendarbeid mogelijk zijn binnen de krijtlijnen van dit decreet.

De wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden 
van haar personeel.

De onderhandelingen met het Bijzonder Onderhandelingscomité van 5 november 2018.

Notulen
Schepen Stefaan Lambrechts licht de reden toe waarom het bestuur gebruik wenst te maken 
van uitzendarbeid. Door de samenvoeging van de financiële diensten van gemeente en 
OCMW, het vertrek van de gewestelijk ontvanger en het feit dat de vacature van financieel 
adviseur voorlopig niet ingevuld is geraakt, ziet de financiële dienst zich geconfronteerd met 
een aanzienlijke stapel meerwerk. Het is dus de bedoeling om op korte termijn een andere 
oplossing te zoeken, waarbij gedacht wordt aan een interimcontract voor een boekhouder voor 
drie maanden.

Rudy Nuyens wil weten of er dan nog moeite wordt gedaan voor een vaste aanwerving.

Schepen Stefaan Lambrechts bevestigt dat. In de loop van volgend jaar wordt de vacature 
opnieuw open verklaard. Maar nu moet de achterstand eerst worden weggewerkt.

Pegie Pauwels vraagt zich af of een niveau A kan worden gevonden via interimarbeid. Zij wil 
ook weten waarom de kandidaten uit de aanwervingsrondes hebben afgehaakt. Welke 
meerwaarde heeft interimarbeid voor het vervangen van een niveau A, tenzij er consultants 
worden ingeschakeld?

Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat het niet gaat om de vervanging van het niveau A. 
Het gaat louter om het operationeel wegwerken van achterstand, wat kan worden 
toevertrouwd aan een boekhouder.

Ronny Van Thienen merkt op dat door het goedkeuren van deze kaderovereenkomst alle 
functies via interimarbeid kunnen worden ingevuld. Decretaal werd er bepaald dat het 
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maximaal om een tijdsduur van twaalf maanden kan gaan. Hij vraagt om dit terug te brengen 
tot zes maanden, zodat er zeker extra moeite wordt gedaan om een duurzame oplossing te 
vinden.

Schepen Stefaan Lambrechts argumenteert dat er zo snel mogelijk werk moet worden 
gemaakt van een vaste aanwerving. Interimarbeid betekent een dure kost; het is zeker niet de 
intentie om er stelselmatig mee te werken.

Ronny Van Thienen is van oordeel dat het probleem op de financiële dienst niet zomaar uit de 
lucht is komen vallen. Dat had voorzien kunnen worden.

Schepen Stefaan Lambrechts nuanceert dat. Het was heel moeilijk om in te schatten wat de 
samenvoeging van gemeente en OCMW met zich mee zou brengen. Er moeten een aantal 
dingen dringend op punt worden gezet, er is op bepaalde vlakken onvoldoende opvolging 
geweest en er zijn heel wat taakverschuivingen gebeurd. De interim-boekhouder moet de 
ergste druk wegnemen.

Koen Kerremans vraagt of de periode van twaalf maanden verlengbaar is. Interimarbeid is 
immers niet alleen duur, maar er kunnen ook conflicten ontstaan. Hij wil hiervoor 
waarschuwen.

Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat het maximaal om twaalf maanden gaat.

Wim Kelber wil weten hoeveel de commissievergoeding van Poolstok bedraagt.

Schepen Stefaan Lambrechts zal dit laten opzoeken en de info nasturen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Er kan een beroep gedaan worden op uitzenderarbeid overeenkomstig de voorwaarden en 
modaliteiten opgenomen in dit besluit met het oog op:

 de tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de arbeidsovereenkomst is 
geschorst

 de tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de arbeidsovereenkomst is 
beëindigd

 de tijdelijke vervanging van een ambtenaar die zijn ambt niet of slechts tijdelijk uitoefent
 een tijdelijke vermeerdering van werk

Artikel 2
De maximumduur wordt vastgelegd op de decretaal vastgestelde maximumduur (op heden bedraagt 
deze 12 maanden).

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen stelt de vakorganisaties in kennis van het feit dat een 
uitzendkracht zijn werk binnen het bestuur zal aanvatten. Dit gebeurt door middel van een e-mail van 
de personeelsdienst aan de vakorganisaties. 
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Artikel 4
De aanstelling van het uitzendbureau / de uitzendbureaus met wie de arbeidsovereenkomst voor 
uitzendarbeid in uitvoering van onderhavig besluit wordt gesloten, wordt toevertrouwd aan Poolstok.

Ruimte
Omgeving

12 2018_GR_00107 Vergunningsaanvragen, toelatingen en meldingen - 
ruimtelijk uitvoeringsplan KMO-zone De Hutten - 
herneming bis - vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Het gemeenteraadsbesluit van 20 april 2010 houdende goedkeuring overeenkomst met IGEMO, voor 
de opmaak van het RUP KMO-zone De Hutten en de ontwikkeling van het bedrijventerrein.

De gemeenteraadsbesluiten d.d. 21 juni 2011 (punt 29) en 17 april 2012 (punt 10) houdende 
voorlopige en definitieve vaststelling van het RUP KMO-zone De Hutten. 

Het besluit van de deputatie d.d. 26 juni 2012 houdende goedkeuring van het RUP KMO-zone De 
Hutten. 

Het gemeenteraadsbesluit d.d. 18 juni 2013 houdende intrekking van het RUP KMO-zone De Hutten. 

De gemeenteraadsbesluiten d.d. 13 juni 2013 (punt 21) en 18 maart 2014 (punt 10) houdende 
voorlopige en definitieve vaststelling van het RUP KMO-zone De Hutten (herneming). 

Het besluit van de deputatie d.d. 22 mei 2014 houdende goedkeuring van het RUP KMO-zone De 
Hutten (herneming). 

Het Arrest van de Raad van state d.d. 7 juli 2016 houdende de vernietiging van het besluit van de 
gemeenteraad van 18 maart 2014 tot definitieve vaststelling van het RUP KMO-zone De Hutten 
(herneming) en de vernietiging van het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen 
van 22 mei 2014 tot goedkeuring van het RUP KMO-zone De Hutten (herneming).

 

Het ontwerp van RUP KMO-zone De Hutten (herneming bis) werd voorlopig goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 15 mei en was onderhevig aan een openbaar onderzoek van 15 juni 2018 tot 14 
augustus 2018.

 

Op 8 oktober 2018 heeft de Gecoro een advies geformuleerd betreffende de tijdens het openbaar 
onderzoek ingediende adviezen en bezwaren

Argumentatie
De behoefte voor een bijkomend bedrijventerrein zoals aangetoond in het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan vandaag de dag meer dan ooit aanwezig is, zodat het ten zeerste aangewezen is de 
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procedure voor de opmaak van een RUP voor een nieuw bedrijventerrein op de door het structuurplan 
aangewezen locatie te hernemen. 

Het voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan RUP KMO-zone De Hutten – herneming BIS, werd derhalve 
opgesteld door IGEMO en omvat:

- een memorie van toelichting;

- stedenbouwkundige voorschriften;

- nota verzoek tot raadpleging Mer-plicht;

- plannummer 01 “bestaande toestand” d.d. 18/10/2017;

- plannummer 02 “juridische toestand” d.d. 18/10/2017;

- plannummer 03 “grafisch plan” d.d. 18/10/2017; 

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

De  verschillende data in het MER-proces zijn de volgende:

    -  26/01/2017: aanschrijving dienst MER;

    -  27/01/2017: aanschrijving adviesinstanties - de termijn van terinzagelegging bedraagt 30 dagen;

    -  13/02/2017: advies Departement Landbouw en Visserij;

    -  16/02/2017: advies Agentschap Innoveren en Ondernemen – Dienst Ruimtelijke Economie;

    -  20/02/2017: advies Agentschap Natuur en Bos;

    -  22/02/2017: advies Departement Mobiliteit en Openbare Werken;

    -  27/02/2017 : advies Departement Leefmilieu Natuur en Energie – Dienst Veiligheidsrapportering;

    -  27/02/2017: advies Provincie Antwerpen - DRP;

    -  28/02/2017: advies Agentschap Wegen en Verkeer – Wegen en Verkeer Antwerpen;

    -  1/03/2017: advies Vlaamse Milieumaatschappij;

-   2/03/2017: advies Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

    -  9/03/2017: advies Stad Lier;

    -  8/03/2017: advies Ruimte Vlaanderen;

    -  27/03/2017: advies Wonen-Vlaanderen – Wonen Antwerpen;

    -  21/04/2017: advies Agentschap Onroerend Erfgoed;

    -  21/09/2017 : verzending dossier naar de dienst Mer;
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    -  12/10/2017: besluit van de dienst Mer: “Verscheidene adviesinstanties hebben opmerkingen over 
de beschrijving en beoordeling van de milieueffecten van het plan. De opmerkingen werden op een 
voldoende wijze beantwoord en verwerkt in het screeningsdossier via een bijlage bij de 
screeningsnota en via een aanpassing van de screeningsnota, zodat het screeningsdossier voldoende 
informatie bevat om een correcte inschatting m.b.t. de milieueffecten te kunnen maken. In het 
screeningsdossier wordt duidelijk aangetoond dat de milieueffecten die het plan genereert niet van die 
aard zijn dat zij als aanzienlijk beschouwd moeten 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” 

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op de webstek van de dienst MER 
www.mervlaanderen.be en op het gemeentehuis. 

In  toepassing van artikel 8 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 en 
latere wijzigingen  dient het plan te worden onderworpen aan de watertoets. Het besluit van de 
Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen stelt nadere regels vast voor de toepassing 
van de watertoets; het plan werd getoetst aan de kenmerken van het watersysteem en aan de 
relevante doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid.

In het screeningsdossier is een toetsing gebeurd  van het RUP “KMO-zone De Hutten – herneming 
BIS” ten aanzien van het watersysteem. Binnen het plangebied bevinden zich verschillende grachten; 
het plangebied bevindt zich niet in een overstromingsgevoelig gebied, noch in een risicozone voor 
overstroming, noch in een recent overstroomd gebied. Het gehele plangebied stroomt af naar de 
Berlaarse Beek, een waterloop van 2e categorie ten westen van het plangebied en door de 
herwaardering van de grachten binnen het plangebied en de aanleg van een collectief bufferbekken 
ontstaat een neutraal of licht positief effect op de buffercapaciteit en structuurkwaliteit voor 
neerslagwater. 

Het RUP realiseert bijkomende bebouwingsmogelijkheden ten opzichte van de bestaande juridische 
toestand. De stedenbouwkundige voorschriften van het RUP verplichten het maximaal gebruik van 
waterdoorlatende verhardingsmaterialen tenzij hiervan moet worden afgeweken omwille van 
milieutechnische redenen of voor de aanleg van openbare fietspaden conform de bepalingen van het 
Vademecum Fietsvoorzieningen. De nieuwe bedrijven kunnen worden aangesloten op een gescheiden 
rioleringsstelsel en elke stedenbouwkundige aanvraag dient te voldoen aan de bepalingen van het 
decreet integraal waterbeleid. 

Het mogelijk effect van de realisatie van het RUP op het plangebied is grondig  onderzocht en de 
voorziene maatregelen zijn van die aard dat in alle redelijkheid kan worden besloten dat het plan 
verenigbaar is met het watersysteem en geen schadelijke effecten op de waterhuishouding tot gevolg 
zal hebben. 

De gemeente engageert er zich toe om ter compensatie van de inname van een gedeelte 
herbevestigd agrarisch gebied (HAG) het bosgebied aan de Havikstaat te herbestemmen naar 
agrarisch gebied en zal  hiertoe de nodige planningsinitiatieven nemen. 

Op 6 april 2018 vond een plenaire vergadering plaats waarbij volgende instanties werden uitgenodigd 
om een advies te formuleren:

- Wonen - Vlaanderen – Wonen Antwerpen / verontschuldigd;

- Agentschap Innoveren en Ondernemen – Dienst Ruimtelijke Economie / verontschuldigd;
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- Departement Mobiliteit en Openbare werken/ verontschuldigd;

- Departement Omgeving – Dienst Ruimtelijke Veiligheid / verontschuldigd;

- Vlaamse Milieumaatschappij / verontschuldigd;

- Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling / verontschuldigd;

- Agentschap Wegen en Verkeer / verontschuldigd

- Departement Landbouw en Visserij / verontschuldigd;

- Gecoro Berlaar / verontschuldigd;

- Agentschap Natuur en Bos – Afdeling Adviezen en Vergunningen Antwerpen / verontschuldigd;

- Deputatie provincie Antwerpen – DRP / aanwezig.

Het voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan RUP KMO-zone De Hutten – herneming BIS werd 
aangepast op basis van de schriftelijke adviezen en van de bespreking van de adviezen op de plenaire 
vergadering.

Wetgeving
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid artikels 2.2.1 tot en met 2.2.5 en artikels 
2.2.13 tot en met 2.2.18, artikels 2.4.3 §1 tot en met 2.4.9 en artikel 4.6.5 §1 18 zoals van kracht op 
30 april 2017. 

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en 
administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 betreffende het geïntegreerde 
planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke 
veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen, inzonderheid artikel 25. 

Het Gemeentedecreet. 

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

Het  Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen van 23 september 1997. 

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. 

Het gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Berlaar, goedgekeurd door de bestendige deputatie van de 
provincie Antwerpen op 18 januari 2011, meer bepaald de bindende bepaling 40 waarin wordt 
bepaald dat de gemeente een ruimtelijk uitvoeringsplan zal opmaken voor de omgeving N10 
(“omgeving Locht”) met de inplanting van een nieuw KMO-terrein, de inplanting van een beperkte 
kleinhandelsconcentratie en de inplanting van nieuwe infrastructuur (Ventweg). 

Het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zoals aangepast 
door het Decreet van 27 april 2007. 

Artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 
milieu. 
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Het  besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 betreffende milieueffectenrapportage over 
plannen en programma’s. 

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

Het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 (en latere wijzigingen), 
inzonderheid artikel 8, § 1 en 2. 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de 
toepassing van de watertoets (en latere wijzigingen), inzonderheid de artikelen 2 en 4 en de in bijlage 
1 opgenomen kaarten.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 2.2.18 tot en met 2.2.25 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening.

Notulen
Koen Kerremans zegt dat Groen zich wenst te onthouden. De partij is niet tegen het creëren 
van werkgelegenheid in de buurt, maar de achterliggende bedoeling was om bepaalde 
bedrijven te herlocaliseren. Intussen werden de meeste van die bedrijven echter herbevestigd, 
waardoor het RUP zijn doel is voorbijgeschoten. Maar de grote doorn in het oog is de 
kwakkel rond het compensatiegebied, dat de werkelijke problematiek niet oplost. Er moet 
bosgebied opgeofferd worden, dat was vroeger al zo gestipuleerd, maar in deze tijd en met het 
huidige voortschrijdende inzicht is het toch ondenkbaar dat er zomaar bosgebied wordt 
geschrapt zonder compensatie aan te duiden? Stilaan wordt het onmogelijk om nog bossen 
aan te planten in onze omgeving, terwijl de discussie rond zuivere lucht intussen erg actueel is 
en heel Vlaanderen problematisch is op het vlak van fijn stof. Gemeenten als Berlaar met nog 
veel ruimte moeten bosgebied voorzien; de vraag van de overheid zal volgen.

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

Besluit
Artikel 1
Het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan RUP KMO-zone De Hutten - herneming Bis, bestaande uit een 
memorie van toelichting, de stedenbouwkundige voorschriften, een nota screening planMERplicht met 
verzoek tot raadpleging, het besluit van het Departement leefmilieu, natuur en energie Dienst Mer van 
12/10/2017, een plan 01 “bestaande toestand”, een plan 02 “juridische toestand” en een plan 03 
“grafisch plan”, wordt definitief vastgesteld.

Artikel 2
De gemeenteraad neemt akte van de door de Gecoro geformuleerde aanbeveling dat het 
schepencollege zo snel mogelijk werk dient te maken van de opmaak van het RUP om als 
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planologische compensatie het bosgebied in de buurt van de Havikstraat te herbestemmen, zoals ook 
voorzien in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Openbare werken

13 2018_GR_00115 Uitvoering van projecten - BKO Heikant: 
Stroomversnellers  - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De voorbije maanden werden alle steden en gemeenten in Vlaanderen uitgedaagd door het Vlaams 
Energieagentschap om lokale energieprojecten naar voren te schuiven. Indien deze steden en 
gemeenten minstens 1% van hun volwassen inwoners konden overtuigen om hun stem uit te brengen 
op een van de voorgestelde energieprojecten, konden de steden en gemeenten aanspraak maken op 
een startkapitaal tot €1 per inwoner.

Voor de gemeente Berlaar komt dit overeen met een bedrag van 11 385,00 euro.

De gemeente Berlaar ging in op de oproep en schoof de voorbije maanden enkele lokale 
energieprojecten (buitenschrijnwerk BKO, energiezuinige LED verlichting gemeentelijke magazijnen, 
etc. ) naar voren. De gemeente Berlaar behaalde de drempel en kan aanspraak maken op het 
startkapitaal vanuit Vlaanderen ten bedrage van 11 385,00 euro.

Het is in eerste instantie aan de gemeentebesturen om te beslissen voor welke van de ingediende 
projecten het startkapitaal gebruikt zal worden. Het startkapitaal mag toegewezen worden aan één 
enkel project, of verdeeld worden over meerdere projecten. 

Hoewel er op aangedrongen wordt om rekening te houden met de stemmen van de inwoners bij de 
keuze van de projecten, is de gemeente daartoe niet verplicht.

 

De definitieve keuze van projecten moet worden gestaafd via een officiële beslissing van de 
gemeenteraad (of een collegebesluit indien daartoe gemachtigd).

De gemeente Berlaar diende volgende 2 projecten met bijhorende omscrhijving in: 

1. Vervanging ramen Buitenschoolse Kinderopvang (Hoogrendementsglas)
o De buitenschoolse kinderopvang “ROEFELS” situeert zich in het oude pastorijgebouw 

te Berlaar-Heikant. De laatste (gedeeltelijke) renovatie dateert van 1992. In het 
huidige houten buitenschrijnwerk zit veelal enkel glas wat anno 2018 een erg slechte 
isolatiewaarde geeft. Dit uit zich vaak uit in condensatie op de ramen van de 
drukbezette kinderopvang maar ook hoge brandstofkosten voor het verwarmen van 
het gebouw. In het gebouw gaat dus veel warmte verloren via de ramen. Door enkele 
beglazing of ook dubbel glas te vervangen door hoogrendementsglas kan heel wat 
energie bespaard worden.Verder zijn heel wat ramen ook getroffen door de “tand des 
tijds” en dringt een goede renovatie ervan zich op. Met hoogrendementsbeglazing 
(dubbel glas) haal je een isolatiewaarde van rond de 1,1 W/m²K maar ook de 
isolatiewaarde van het raamprofiel is zeker zo belangrijk als de beglazing

2. Installatie van LED verlichting in het gemeentelijk magazijn
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o In het gemeentelijk magazijn (garage, werkplaatsen, burelen, hal, stapelplaats) wordt 
de huidige verlichting vervangen door LED verlichting. De lampen gaan van 58 Watt 
naar 24 Watt. LED lampen verdienen zichzelf terug binnen de vijf jaar vanwege het 
zuinige verbruik

 
 
De inwoners van Berlaar brachten hun stemmen uit als volgt :

1. Vervangen ramen Buitenschoolse Kinderopvang (Hoogrendementesglas) 100 Stemmen
2. Installatie van LED verlichting in het gemeentelijke magazijn 21 stemmen

Argumentatie
Het startkapitaal zal gebruikt worden voor het vervangen van de ramen van de Buitenschoolse 
Kinderopvang Heikant.

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

Financiële informatie
Financiële informatie
Het startkapitaal (11 385,00 euro)  betreft een subsidie die uitgaat van de Vlaamse Regering en 
behandeld wordt door VEA.

Het ontvangen van deze subsidie gebeurt in 2 schijven dmv een vraag tot uitbetaling op basis van het 
genomen ministrieel besluit.

1ste Schijf : 50% voorschot voor uitvoering der werken

2de Schijf : 50 % na uitvoering der werken

Uitvoering der werken/Facturatie/Ontvangst Startkapitaal : 1ste - 2de  kwartaal 2019

Notulen
Wim Kelber merkt op dat dit project 75.000 euro kost. Hij vindt het jammer dat er hiervoor 
slechts één offerte werd ingediend.

Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat er meer offertes werden opgevraagd, echter zonder resultaat. 
Het gaat om een totaalproject, waarbij ook de binnenzijde wordt afgewerkt en er rolluiken worden 
voorzien

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeente Berlaar kiest het startkapitaal van het project Stroomversnellers te gebruiken voor het 
vervangen van de ramen van de Buitenschoolse Kinderopvang te Berlaar Heikant gelegen te 
Aarschotsebaan 52, 2590 Berlaar.

Artikel 2
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Het schepencollege geeft haar goedkeuring en gaat akkoord met de keuze tot gebruik van het 
startkapitaal voor het voormelde project.

Artikel 3
De gemeenteraad geeft haar goedkeuring en gaat akkoord met de keuze tot gebruik van het 
startkapitaal voor het voormelde project.

Financiën
Financiële dienst

14 2018_GR_00096 Opmaak van reglementen - Retributiereglement op het 
gebruik van de gemeentelijke openbare bibliotheek 
aanslagjaren 2018 en 2019 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Cultuurconnect heeft in  2018 de bibliotheken financiële ondersteuning gegeven voor de IBL-
transacties van boeken uit het werkjaar 2017 (Berlaar ontving 334 euro).  Cultuurconnect heeft 
hiervoor in overleg met de VVBAD een geharmoniseerd tarief ontwikkeld: 1,50 euro per geslaagde 
aanvraag en 5 euro per geslaagde levering.  Het probleem is echter, dat bibliotheken die andere 
bibliotheken kosten aanrekenen voor IBL-leveringen, voor deze transacties worden uitgesloten.  Het 
bestaande retributiereglement dient aangepast :   

 IBL-aanvraag door andere bibliotheek: van 8 euro naar 0 euro
 IBL aan lener : van 5 euro/stuk naar 2,50 euro/stuk

Argumentatie
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van een rendabele retributie.

Wetgeving
 grondwet (art 173)
 raadsbeslissing van 19 februari 2013 (13) over akteneming gewijzigd dienstreglement van de 

gemeentelijke openbare bibliotheek

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
 Met ingang van heden, voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de 
gemeente onder de navolgende voorwaarden de retributie geheven op het ter beschikking stellen van 
werken van de gemeentelijke openbare bibliotheek.  Deze retributie is verschuldigd door personen of 
instellingen aan wie deze prestaties worden verstrekt.   
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Artikel 2
Het bedrag van de retributie wordt als volgt bepaald:    

2.1 fotokopie/print

     print uit computer: 0,10 euro/blad

     kopie A4: 0,05 euro/blad

     kopie A3: 0,10 euro/blad

2.2 lenerskaart

     eerste lenerskaart: gratis

     nieuwe lenerskaart bij verlies of beschadiging: 1,00 euro/stuk

2.3 administratiekosten

     versturen herinneringsbrief: 0,60 euro/stuk

     versturen herinneringsmail: 0,60 euro/stuk

     aankoopsuggestie: 0,60 euro/stuk

     interbibliotheciar leenverkeer (IBL) aan lener: 2,50 euro/stuk

     interbibliotheciar leenverkeer (IBL) aanvraag door andere bibliotheek: 0 euro/stuk

     reservatiebrief: 0,60 euro/stuk

     reservatiemail: 0,60 euro/stuk

     laattijdig binnenbrengen gedrukte materialen: 0,50 euro / stuk / per begonnen week

     laattijdig binnenbrengen cd-rom: 0,50 euro / stuk / per begonnen week

     laattijdig binnenbrengen dvd: 2,00 euro / stuk / per begonnen week

2.4 beschadiging / verlies

     gedrukte materialen: kostprijs + eventuele bindkosten

     cd-rom / dvd: kostprijs

     daisyspeler: kostprijs nieuw toestel

     toeslag voor niet meer verkrijgbare materialen: te bepalen door de bibliothecaris 

     

Artikel 3
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de 
financieel directeur een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij 
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deurwaardersexploot.  Bij betwisting zal een burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld. De 
retributie dient betaald te worden na ontvangst van de factuur en voor de uiterste betaaldatum hierop 
vermeld, verstuurd door de gemeente.

15 2018_GR_00108 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint-
Lambertus - Budget 2019 - aktename
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Lambertus heeft in zitting van 1 oktober 2018 het budget 2019 
goedgekeurd.

Monseigneur Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, gaf gunstig advies op het bovengenoemde 
budget op 31 okober 2018.

Argumentatie
In de gemeenteraad moet akte genomen worden van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-
Lambertus.

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

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

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

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

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

Notulen
Dirk Arras stelt vast dat er de laatste tijd veel meer aan de hand is met de kerkfabrieken dan 
vroeger. Punten moeten worden verdaagd of er moeten verbeteringen worden aangebracht. 
Dat blijkt nu weer het geval te zijn. Wat is er aan de hand? Is alles veel moeilijker geworden? 
Wordt er nauwkeuriger gewerkt?

Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat dat te maken heeft met twee zaken. Voor Sint-
Pieter is de rechtzetting te wijten aan een fout in de eerste versie die begaan werd naar 
aanleiding van de samenvoeging van parochies. Er waren investeringsgelden op exploitatie 
ingeschreven, wat door de financiële dienst werd opgemerkt. Daarom werd het 
oorspronkelijke punt van de gemeenteraad gehaald om de gegevens te corrigeren. De 
budgetwijziging van Sint-Rumoldus vloeit voort uit onvoorziene kosten voor duivenwering en 
uit de aankoop van een appartement, dat verhuurd zal worden. Hierdoor kunnen er 
bijkomende inkomsten gegenereerd worden, wat de daling van inkomsten uit hun reguliere 
werking kan compenseren. Concreet betekende dit dat het appartement geschilderd moest 
worden, wat eveneens onverwachte kosten waren. Op papier zit Sint-Rumoldus in min, maar 
het gecumuleerd overschot van de voorbije jaren is van die aard dat ze de toelage niet zullen 
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opvragen. Naar de toekomst toe komen daar dus nog de huuropbrengsten bij, wat een 
positieve evolutie is.

Burgemeester Walter Horemans voegt daaraan toe dat een medewerker die vroeger de 
boekhouding verzorgde, ziek is. De toekomst is nog wat koffiedik kijken, maar waarschijnlijk 
zullen de boekhoudingen van de vier kerken gegroepeerd worden.

Dirk Aras vraagt of er ideeën leven rond het bestaan van vier afzonderlijke kerkfabrieken.

Burgemeester Walter Horemans vermoedt dat het overlijden van de pastoor het 
centralisatieproces zal versnellen, maar het gaat om gevoelige zaken.

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

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Lambertus dat sluit met 
een overschot van exploitie voor toelage voor een bedrag van 37 799,17 euro. Neemt eveneens akte 
van een overschot in de investeringen van 15 649,75 euro.

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

Bijlagen
 Bijlage_budget_2019_Sint_Lambertus.xlsx



Exploitatie

Ontvangsten: 30,950.00 euro

Uitgaven: 19,275.00 euro

Saldo (overschot exploitatie) 11,675.00 euro

Overboekingen: 0.00 euro

Gecorrigeerd overschot exploitatie n-2: 26,124.17 euro

Overschot exploitatie 37,799.17 euro

Investeringen

Ontvangsten: 0.00 euro

Uitgaven: 0.00 euro

Saldo (tekort exploitatie) 0.00 euro

Overboekingen: 0.00 euro

Overschot invest. N-2: 15,649.75 euro

Tekort budgetwijz N-1: 0.00 euro

Overschot investeringen: 15,649.75 euro

32/51
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16 2018_GR_00109 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint-
Rumoldus - Budgetwijziging 2018 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Rumoldus heeft in zitting van 26 september 2018 de 
budgetwijziging 2018 goedgekeurd.

Monseigneur Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, gaf gunstig advies op de bovengenoemde 
budgetwijziging op 31/10/2018.

Argumentatie
De gemeenteraad keurt de budgetwijziging van het dienstjaar 2018 van de kerkfabriek Sint-Rumoldus 
goed.

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

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

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

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

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

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

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2018 van de kerkfabriek Sint-Rumoldus goed dat sluit met 
een overschot van exploitie van 0,00 euro. Keurt eveneens het tekort van de investeringen van 1 
334,32 euro goed.

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, 
de betreffende kerkfabriek, de gemeente Heist-op-den-Berg en de gemeente Putte.



34/51

17 2018_GR_00110 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint-
Rumoldus - Budget 2019 - aktename
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Rumoldus heeft in zitting van 5 juni 2018 het budget 2019 
goedgekeurd.

Monseigneur Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, gaf gunstig advies op het bovengenoemde 
budget op 31/10/2018.

Argumentatie
In de gemeenteraad moet akte genomen worden van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-
Rumoldus.

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

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

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

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

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

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

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Rumoldus dat sluit met 
een overschot van exploitie voor toelage voor een bedrag van 878,90 euro. Neemt eveneens akte van 
een overschot in de investeringen van 0,00 euro.

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, 
de betreffende kerkfabriek, de gemeente Heist-op-den-Berg en de gemeente Putte.
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Bijlagen
 Bijlage_budget_2019_Sint_Rumoldus.xlsx



Exploitatie

Ontvangsten: 16,980.00 euro

Uitgaven: 17,710.00 euro

Saldo (tekort exploitatie) -730.00 euro

Overboekingen: 0.00 euro

Gecorrigeerd overschot exploitatie n-2: 5,876.81 euro

Overschot exploitatie 5,146.81 euro

Investeringen

Ontvangsten: 0.00 euro

Uitgaven: 0.00 euro

Saldo (tekort exploitatie) 0.00 euro

Overboekingen: 0.00 euro

Overschot invest. N-2: 1,334.32 euro

Tekort budgetwijz N-1: 0.00 euro

Overschot investeringen: 1,334.32 euro

36/51



37/51

18 2018_GR_00111 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint-
Pieter - Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019 - 
goedkeuring - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Pieter heeft in zitting van 16 oktober 2018 de aanpassing van het 
meerjarenplan 2014-2019 dj. 2018 goedgekeurd.

Monseigneur Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, gaf gunstig advies op de bovengenoemde 
aanpassing meerjarenplan op 31 oktober 2018.

Argumentatie
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan van de kerkfabriek Sint-Pieter goed. 
Deze aanpassing is ten gevolge van de fusie van de kerkfabrieken Sint-Pieter en Onbevlekt Hart van 
Maria.

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

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

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

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

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

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

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-
Pieter goed. 

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur en 
de betreffende kerkfabriek.
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19 2018_GR_00112 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint-
Pieter - Budgetwijziging 2 dj. 2018 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Pieter heeft in zitting van 16 oktober 2018 de budgetwijziging 2 
dj. 2018 goedgekeurd.

Monseigneur Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, gaf gunstig advies op de bovengenoemde budgetwijziging 
op 31 oktober 2018 mits aanpassing van de K1 waarde naar 78 398,51 euro.

Argumentatie
De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2 dj. 2018 van de kerkfabriek Sint-Pieter goed mits 
aanpassing van de K1 waarde naar 78 398,51 euro.

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

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

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

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

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

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

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2 dj. 2018 van de kerkfabriek goed mits aanpassing van 
de K1 waarde naar 78 398,51 euro.

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur en 
de betreffende kerkfabriek.
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20 2018_GR_00113 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint-
Pieter - Budget 2019 - aktename
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Pieter heeft in zitting van 16 oktober 2018 het budget 2019 
goedgekeurd.

Monseigneur Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, gaf gunstig advies op het bovengenoemde budget op 31 
oktober 2018 mits aanpassing van K1 waarde naar 85 770.16 euro en aanpassing van de Y waarde naar 166 
921,57 euro.

Argumentatie
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Pieter, mits aanpassing 
van de K1-waarde naar 85 770,16 euro, van de Y-waarde naar 166 920,57 euro en van de Y' waarde 
naar -61 825 07 euro.

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

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

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

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

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

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

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Pieter goed, mits 
aanpassing van de K1 waarde naar 85 770,16 euro, de Y waarde naar 166 920, 57 euro en de Y' 
waarde naar -61 825,07 euro zodat de N waarde afsluit met een batig saldo van 37 293,20 euro en de 
Z waarde afsluit met een batig saldo van 105 095,50 euro.

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur en 
de betreffende kerkfabriek.
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Bijlagen
 Bijlage_budget_2019_Sint_Pieter.xlsx



Exploitatie

Ontvangsten: 59,400.00 euro

Uitgaven: 59,905.00 euro

Saldo (tekort exploitatie) -505.00 euro

Overboekingen: 0.00 euro

Gecorrigeerd overschot exploitatie n-2: 71,080.70 euro

Overschot exploitatie 70,575.70 euro

Investeringen

Ontvangsten: 38,000.00 euro

Uitgaven: 38,000.00 euro

Saldo (tekort exploitatie) 0.00 euro

Overboekingen: 0.00 euro

Overschot invest. N-2: 133,638.07 euro

Tekort budgetwijz N-1: -133,638.07 euro

Overschot investeringen: 0.00 euro
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BIJKOMENDE DAGORDE

21 Mondelinge vraag van raadslid Swa De Bakker: VZW 'T Vlammeke
BEHANDELD

Notulen
Schepen Ingeborg Van Hoof licht toe dat er in de cultuurraad twee zaken zijn. Om gewoon lid 
te zijn moet een socioculturele vereniging eenmaal per jaar aanwezig zijn op een vergadering 
van de cultuurraad. Aan die voorwaarde werd voldaan. Om recht op subsidies te hebben moet 
de maatschappelijke zetel van een socioculturele vereniging in Berlaar gevestigd zijn of moet 
één van de bestuursleden in Berlaar wonen. Dat is hier niet het geval. De vereniging heeft dus 
vanuit de cultuurraad dit jaar geen recht op subsidie.

Schepen Nadine Boekaerts vult aan dat de OCMW-subsidie door de vorige OCMW-raad 
werd goedgekeurd. Het bestuur is op de hoogte van het lopende onderzoek, maar inhoudelijk 
is hierover officieel niets bekend. Het OCMW is ook geen betrokken partij. Er werd beslist 
om de subsidie dit jaar uit te betalen, omdat er naast het sociaal restaurant in het Kloosterhof 
nog geen alternatief bestaat voor de activiteiten van ’t Vlammeke.

Burgemeester Walter Horemans voegt toe dat dit beslist werd vanuit de bekommernis om de 
Berlaarse cliënten.

Wim Kelber haalt aan dat de werking in Nijlen anders verloopt.

Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat, maar ook daar blijken er strubbelingen te zijn.

Indiener(s):
Swa De Bakker,                      SamBa                   

Toelichting:
in het verslag van de cultuurraad van 13/11/2017 konden we zien dat VZW 't Vlammeke lid 
geworden is van deze raad.

Toen was de maatschappelijke zetel gevestigd in Berlaar. Sedert 25/03/2018 is deze verhuisd 
naar Nijlen (Kessel), Nieuwstraat 110

- Voldoet deze VZW nog aan de voorwaarden om lid te zijn van de Berlaarse cultuurraad?

- Zijn er reeds (subsidie) bedragen aan hen uitgekeerd in huidig dienstjaar?

22 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: 
bouwcode gemeente Berlaar
BEHANDELD

Notulen
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er nog twee studies lopen: de kerkomgeving 
door Stramien en de bouwmeesterscan door Buur. Hieruit komen nog andere, verhelderende 
inzichten, waaruit duidelijk is geworden dat verfijning van de bouwvisie nodig is. De code 
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wordt inmiddels voor 90% dagdagelijks toegepast door de dienst Omgeving. Hier en daar zijn 
er echter nog passages die niet voor 100% juridisch zijn afgedekt en waardoor we risico’s 
zouden kunnen lopen. Er komen dus nog een aantal kleine wijzigingen, bijvoorbeeld rond 
invulling van binnengebieden. Hierover lopen de visies van de verschillende bureaus nogal 
uiteen, ondanks hun specifieke expertise. Het is dus opletten geblazen en het is nodig om nog 
wat denk- en bezinktijd in te bouwen. Het is zeker de bedoeling om de bouwcode uiteindelijk 
voor te leggen aan de gemeenteraad.

Schepen Eddy Verstappen vult aan dat de visienota intussen ook bezorgd werd aan de 
architecten die bouwdossiers indienen. Tot op vandaag heeft niemand hierover opmerkingen 
gemaakt. De code wordt dus in de praktijk toegepast.

Ronny Van Thienen begrijpt niet waarom de visienota dan niet kan worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Er kunnen toch afwijkingen worden toegestaan indien nodig? Welke 
problemen worden er dan nog verwacht?

Burgemeester Walter Horemans wil eerst de tijd nemen om bepaalde passages te verfijnen.

Ronny Van Thienen wil weten of de Gecoro opnieuw betrokken zal worden.

Burgemeester Walter Horemans zal dat doen indien het om wezenlijke aanpassingen gaat. Het 
gaat niet om zaken die tegen de principes van de Gecoro ingaan, maar om een betere 
juridische onderbouwing.

Ronny Van Thienen blijft erbij dat de visie in de gemeenteraad wordt gevormd, niet door 
studiebureaus.

Burgemeester Horemans beaamt dat, maar de studiebureaus kunnen wel ideeën aanreiken en 
expertise inbrengen. Er bestond vroeger niets, nu is er een goede nota, waarmee in de praktijk 
al rekening wordt gehouden. Ze is echter nog niet af.

Leen Janssens argumenteert dat de bouwvisie een niet-bindend werkdocument is. Ze ziet niet 
in waarom het niet aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.

Burgemeester Walter Horemans is ervan overtuigd dat toekomstige projectontwikkelaars het 
document, zodra het is goedgekeurd, zullen gebruiken om een aantal zaken door te duwen, die 
wellicht niet wenselijk zijn. Potentieel misbruik moet zoveel mogelijk van tevoren uitgesloten 
worden.

Schepen Eddy Verstappen geeft de afmetingen van de slaapkamers als voorbeeld. Hierop 
moeten kleine afwijkingen toch mogelijk zijn.

Koen Kerremans antwoordt dat er hierover richtlijnen bestaan. De Vlaamse bouwcode 
bundelt dergelijke cijfers die met wooncomfort te maken hebben; die kunnen gewoon 
overgenomen worden. Er moet iets zijn in de toekomst. Grote projecten worden in stelling 
gebracht door grote firma’s en dat gaat om heel veel geld. Indien interpretaties mogelijk 
blijven, zijn mensen heel beïnvloedbaar. Er is controle nodig; er moet een leidraad zijn om 
dergelijke zaken op te vangen. Dat mag zelfs via RUP’s. Waarom bestaat daar zo’n angst 
voor?

Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat alle studiebureaus afraden om RUP’s als instrument 
te gebruiken.



44/51

Koen Kerremans stelt vast dat men zich blijkbaar niet graag laat binden.

Pegie Pauwels informeert naar de timing. De bouwvisie zal toch niet pas goedgekeurd worden 
na de uitvoering van een aantal grote projecten?

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er zo snel mogelijk werk wordt gemaakt van 
de verfijning, maar wenst er geen deadline op te plakken.

Wim Kelber haalt aan dat er op de site Steylaerts 42 appartementen zullen worden 
gerealiseerd, maar dat er onvoldoende parkeerplaatsen zijn voorzien a rato van de norm die 
vandaag wordt gehanteerd. Stellen dat de huidige projectontwikkelaars reeds rekening houden 
met de code is dus niet correct.

Schepen Eddy Verstappen zegt dat de tekenaar van het ontwerp in de Gecoro zit en dus wel 
degelijk op de hoogte is.

Burgemeester Walter Horemans vult aan dat hiermee dan rekening zal worden gehouden bij 
het indienen van het bouwdossier.

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

Toelichting:
naar aanleiding van de verdaging van de goedkeuring van op de gemeenteraad van september 
2018 voorliggende goedkeuring van een bouwcode voor Berlaar, vragen wij naar de reden 
waarom deze bouwcode nog niet geagendeerd werd op de gemeenterad van oktober en 
november. De voordelen van een bouwcode zijn legio. Ook de meerderheid is het daarover 
roerend eens. Ondertussen kunnen bouwdossiers, ook deze die absoluut niet passen in de visie 
die blijkt uit het voorbereide document, rustig verdergaan en moeten onze ambtenaren verder 
zonder duidelijkheid. Het stilvallen van de goedkeuringsprocedure van een bouwcode is een 
politieke beslissing. Dat blijkt uit de rondvraag die we deden. Graag uitleg.

27 Mondelinge vraag van raadslid Rudy Nuyens: Goedkeuring nota “Ruimtelijke 
kwaliteit in Berlaar-aanzet van visie op het ruimtelijk beleid”
BEHANDELD

Notulen
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er nog twee studies lopen: de kerkomgeving 
door Stramien en de bouwmeesterscan door Buur. Hieruit komen nog andere, verhelderende 
inzichten, waaruit duidelijk is geworden dat verfijning van de bouwvisie nodig is. De code 
wordt inmiddels voor 90% dagdagelijks toegepast door de dienst Omgeving. Hier en daar zijn 
er echter nog passages die niet voor 100% juridisch zijn afgedekt en waardoor we risico’s 
zouden kunnen lopen. Er komen dus nog een aantal kleine wijzigingen, bijvoorbeeld rond 
invulling van binnengebieden. Hierover lopen de visies van de verschillende bureaus nogal 
uiteen, ondanks hun specifieke expertise. Het is dus opletten geblazen en het is nodig om nog 
wat denk- en bezinktijd in te bouwen. Het is zeker de bedoeling om de bouwcode uiteindelijk 
voor te leggen aan de gemeenteraad.
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Schepen Eddy Verstappen vult aan dat de visienota intussen ook bezorgd werd aan de 
architecten die bouwdossiers indienen. Tot op vandaag heeft niemand hierover opmerkingen 
gemaakt. De code wordt dus in de praktijk toegepast.

Ronny Van Thienen begrijpt niet waarom de visienota dan niet kan worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Er kunnen toch afwijkingen worden toegestaan indien nodig? Welke 
problemen worden er dan nog verwacht?

Burgemeester Walter Horemans wil eerst de tijd nemen om bepaalde passages te verfijnen.

Ronny Van Thienen wil weten of de Gecoro opnieuw betrokken zal worden.

Burgemeester Walter Horemans zal dat doen indien het om wezenlijke aanpassingen gaat. Het 
gaat niet om zaken die tegen de principes van de Gecoro ingaan, maar om een betere 
juridische onderbouwing.

Ronny Van Thienen blijft erbij dat de visie in de gemeenteraad wordt gevormd, niet door 
studiebureaus.

Burgemeester Horemans beaamt dat, maar de studiebureaus kunnen wel ideeën aanreiken en 
expertise inbrengen. Er bestond vroeger niets, nu is er een goede nota, waarmee in de praktijk 
al rekening wordt gehouden. Ze is echter nog niet af.

Leen Janssens argumenteert dat bouwvisie een niet-bindend werkdocument is. Ze ziet niet in 
waarom het niet aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.

Burgemeester Walter Horemans is ervan overtuigd dat toekomstige projectontwikkelaars het 
document, zodra het is goedgekeurd, zullen gebruiken om een aantal zaken door te duwen, die 
wellicht niet wenselijk zijn. Potentieel misbruik moet zoveel mogelijk van tevoren uitgesloten 
worden.

Schepen Eddy Verstappen geeft de afmetingen van de slaapkamers als voorbeeld. Hierop 
moeten kleine afwijkingen toch mogelijk zijn.

Koen Kerremans antwoordt dat er hierover richtlijnen bestaan. De Vlaamse bouwcode 
bundelt dergelijke cijfers die met wooncomfort te maken hebben; die kunnen gewoon 
overgenomen worden. Er moet iets zijn in de toekomst. Grote projecten worden in stelling 
gebracht door grote firma’s en dat gaat om heel veel geld. Indien interpretaties mogelijk 
blijven, zijn mensen heel beïnvloedbaar. Er is controle nodig; er moet een leidraad zijn om 
dergelijke zaken op te vangen. Dat mag zelfs via RUP’s. Waarom bestaat daar zo’n angst 
voor?

Schepen Eddy Verstappen antwoordt alle studiebureaus afraden om RUP’s als instrument te 
gebruiken.

Koen Kerremans stelt vast dat men zich blijkbaar niet graag laat binden.

Pegie Pauwels informeert naar de timing. De bouwvisie zal toch niet pas goedgekeurd worden 
na de uitvoering van een aantal grote projecten?

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er zo snel mogelijk werk wordt gemaakt van 
de verfijning, maar wenst er geen deadline op te plakken.
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Wim Kelber haalt aan dat er op de site Steylaerts 42 appartementen zullen worden 
gerealiseerd, maar dat er onvoldoende parkeerplaatsen zijn voorzien a rato van de norm die 
vandaag wordt gehanteerd. Stellen dat de huidige projectontwikkelaars reeds rekening houden 
met de code is dus niet correct.

Schepen Eddy Verstappen zegt dat de tekenaar van het ontwerp in de Gecoro zit en dus wel 
degelijk op de hoogte is.

Burgemeester Walter Horemans vult aan dat hiermee dan rekening zal worden gehouden bij 
het indienen van het bouwdossier.

Indiener(s):
Rudy Nuyens,                      sp.a                   

Toelichting:
Op de gemeenteraad van september werd dit punt verdaagd omdat het volgens het huidig 
bestuur niet relevant was om een visie op de toekomst te laten goedkeuren door een mogelijk 
veranderende meerderheid. Dat is dus niet het geval en daarom vragen wij om de goedkeuring 
van deze aanzet van visie op het ruimtelijk beleid zo snel mogelijk terug op de agenda te 
plaatsen. Op de vraag naar opmerkingen zijn wij niet ingegaan omdat wij die pas zullen geven 
vanaf dat we zeker zijn van de ernst van de behandeling van dit punt. Bij de eerste ernstige 
besprekingen zullen wij de vijl hanteren. Niet om de scherpe kantjes eraf te vijlen, maar om 
vele punten aan te scherpen. Wanneer?

23 Mondelinge vraag van raadslid Wim Kelber: Overlast hangjongeren met 
bromfietsen Zwaluwstraat – Doelstraat
BEHANDELD

Notulen
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de nieuwe wijkagent op de hangjongeren is 
afgestuurd. Er zijn al wat onderzoeken gebeurd en bromfietsen aangeslagen. De problematiek 
situeert zich op meerdere plekken in Berlaar.

Indiener(s):
Wim Kelber,                      SamBa                   

Toelichting:
De buurt Zwaluwstraat – Doelstraat heeft overlast van jongeren met bromfietsen. Bij 
confrontaties zijn ze agressief tegen bewoners en willen slagen uitlokken, men komt met zijn 
aangezicht op enkele centimeters van een buurman zijn aangezicht om fysiek geweld uit te 
lokken. Een verkiezingbord van een NVA kandidaat werd met zwarte verf bespoten. Ieder die 
iets zegt of een opmerking maakt zal het geweten hebben.

Graag had ik geweten welke acties de burgemeester en de wijkagent  hier al hebben 
 ondernomen ? Hoe pakt men de overlast aan ? Sommige bewoners ergeren zich aan het 
niet aanpakken van de problemen omdat de stiefvader van één  van de jongeren 
politiecommissaris is in de politiezone MINOS.
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De burgemeester zou hier ook van op de hoogte zijn, maar hij doet er niets aan. Het werk is 
duidelijk nog niet af…

24 Mondelinge vraag van raadslid Wim Kelber: Parkeerproblemen in de 
doodlopende  Zwaluwstraat
BEHANDELD

Notulen
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er inderdaad parkeerproblemen zijn, maar tot 
nog toe heeft slechts één inwoner hierover geklaagd. Er werd onlangs een plaatsbezoek 
gebracht. Uitgezonderd de appartementen zijn er ongeveer dertien woningen, waarvan er een 
achttal geen garage hebben. Tot op vandaag is dat altijd redelijk goed verlopen, maar recent 
zou er een gezin bijgekomen zijn met vijf auto’s, waarvan er vier op straat staan. Dat is een 
probleem dat echter niet opgelost kan worden door plantvakken te verwijderen. Eigenlijk gaat 
het hier om wat burenruzie. In de toekomst zou een oplossing kunnen liggen in het project 
‘oude cinema’; een andere piste is de parking die de gemeente heeft gekocht in de Doelstraat, 
indien er een verbinding kan worden gemaakt via de onteigening van een stukje tuin. Op korte 
termijn is er echter geen oplossing. Het is uiteraard niet de bedoeling dat er parkeerplaatsen 
worden gereserveerd door er oude fietsen op te leggen. Hierover zal de wijkagent 
geïnformeerd worden.

Ronny Van Thienen zegt dat de parking in de Doelstraat al lang gevraagd wordt. Met een 
eenvoudige verharding is dat snel aangelegd. Voor voetgangers is er nu al een doorgang. Daar 
is geen onteigening voor nodig. Eventueel kan er in de Zwaluwstraat dan kortparkeren 
worden ingevoerd.

Indiener(s):
Wim Kelber,                      SamBa                   

Toelichting:
In de Zwaluwstraat zijn er 22 woongelegenheden (19 huizen en 3 appartementen), in totaal 
wonen er 38 volwassenen. Er is te weinig parkeerplek. Bewoners hebben al voorgesteld 
groenstrook op te offeren voor een parkeerplaats. De burgemeester werd reeds 
aangesproken door bewoners maar hij doet er niets aan. Daarom deze vraag om een 
oplossing uit te werken voor deze bewoners.

Nu zijn er mensen die 2 kapotte fietsen voor hun huis hebben staan om deze op een 
parkeerstrook te leggen, zodat ze zeker parking hebben voor hun deur als ze thuis komen 
van het werk. Het is geen oplossing dat deze mensen gaan parkeren op straat in de 
Doelstraat.

Het werk is duidelijk nog niet af, maar nog erger is dat men er niets aan doet ook al weet men 
het al lang.

25 Mondelinge vraag van raadslid Rudy Nuyens: Samenwerking OCMW en Extra 
Time al een feit?
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BEHANDELD

Notulen
Schepen Nadine Boekaerts antwoordt dat de samenwerking op 1 januari 2019 een feit zal zijn. 
Het punt staat geagendeerd op de OCMW-raad van december; de voorbereidingen worden 
volop gefinaliseerd. De vakbondsafgevaardigden hebben zich tijdens het BOC van 5 
november akkoord verklaard. Na de goedkeuring door de OCMW-raad worden de 
poetsvrouwen uitgenodigd op een infovergadering, waarop ze eveneens het addendum bij hun 
arbeidscontract kunnen ondertekenen. Op deze vergadering zullen ook de vakbonden en de 
bedienden van Extra Time aanwezig zijn.

Ronny Van Thienen vraagt wie er aanwezig zal zijn op de infovergadering. Mag een raadslid 
deze vergadering ook bijwonen?

Schepen Nadine Boekaerts ziet hierin geen probleem. Normaal gezien zijn alle poetsvrouwen, 
de vakbonden, Extra Time en het college uitgenodigd, maar ook de raadsleden zijn welkom.

Schepen Stefaan Lambrechts vult aan dat er niets te verbergen is. Er zijn duidelijke afspraken 
gemaakt. De poetsvrouwen behouden hun arbeidsvoorwaarden; daarvoor is budget voorzien. 
Voor de tweede pensioenpijler wordt nog een marktbevraging georganiseerd in alle 
transparantie. Naar de cliënten toe werd er inmiddels een reglement opgemaakt, waardoor 
mensen die het financieel moeilijk hebben, steun krijgen van het OCMW. Dat geldt voor de 
huidige cliënten, maar ook voor nieuwe. Dat budget werd eveneens voorzien en het reglement 
staat op de agenda van de volgende OCMW-raad. Bijna de helft van de cliënten zal zelfs 
voordeel hebben via het werken met dienstencheques, aangezien zij vandaag een hoger 
uurtarief betalen.

Wim Kelber vraagt om hoeveel poetsvrouwen het gaat.

Schepen Nadine Boekaerts antwoordt dat er tien poetsdames overgaan naar Extra Time.

Ronny Van Thienen vraagt of de brutolonen nu bevroren worden of dat ze gekoppeld blijven 
aan de rechtspositieregeling, m.a.w. of eventuele opslagen en indexeringen ook verrekend 
worden.

Schepen Stefaan Lambrechts kan deze vraag niet onmiddellijk beantwoorden, maar verwacht 
niet dat dit een probleem zal vormen. Hij zal de informatie achteraf bezorgen.

Pegie Pauwels vraagt of het verschil in rechten tussen de verschillende groepen poetsvrouwen 
binnen Extra Time geen wrijvingen in het team zal veroorzaken.

Schepen Stefaan Lambrechts is van mening dat dit niet eenvoudig zal zijn. Het gaat om drie 
verschillende groepen met andere arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld ook een verschil in 
maaltijdcheques. Voor Berlaar resulteert alles in een jaarlijkse opleg van ongeveer 50.000 
euro. Tegenover de vroegere financiering via het gesco-statuut levert dat evenwel een fikse 
besparing op.

Ronny Van Thienen haalt aan dat er een personeelslid bij zit dat 4/5de werkt en een 
tegemoetkoming van de RVA geniet. Blijft die behouden?

Schepen Stefaan Lambrechts zal dat navragen.
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Ronny Van Thienen vraagt of de poetsdames nog uitnodigingen krijgen voor gemeentelijke 
personeelsactiviteiten.

Schepen Nadine Boekaerts zegt dat dat niet het geval is. Zij zullen wel kunnen deelnemen aan 
de personeelsacties van Extra Time.

Ronny Van Thienen wil nog weten hoe het zit met de Berlaarbons. Hebben ze daar nog recht 
op?

Schepen Stefaan Lambrechts belooft dat hij dit nog zal bespreken.

Ronny Van Thienen suggereert om niet te wachten tot 10 december om de poetsdames samen 
te roepen en te vragen wat hun bekommernissen zijn.

Schepen Nadine Boekaerts repliceert dat er reeds drie of vier bijeenkomsten zijn geweest. 
Toen hebben de poetsdames dergelijke vragen niet gesteld.

Ronny Van Thienen polst naar het gebruik van GSDV. Blijft dat behouden?

Schepen Nadine Boekaerts ontkent dat. Dat hangt samen met de werkgever en kan niet 
worden overgedragen.

Ronny Van Thienen is van mening dat er een rad voor de ogen van de medewerkers wordt 
gedraaid.

Schepen Stefaan Lambrechts vindt die uitspraak erg kort door de bocht. Het gaat om een 
weldoordacht en welbecijferd project.

Ronny Van Thienen zegt dat de cliënten er nog niet van op de hoogte zijn dat zij 
dienstencheques moeten aankopen.

Schepen Nadine Boekaerts antwoordt dat zij bijgestaan zullen worden door het OCMW en 
door Extra Time.

Indiener(s):
Rudy Nuyens,                      sp.a                   

Toelichting:
Op de gemeenteraad van mei 2017 informeerde sp.a naar de situatie omtrent het al dan niet 
overhevelen van de poetsdienst van het OCMW naar een dienstenchequesorganisatie.  Er 
werd toen bevestigd dat de samenwerking tussen de OCMW’s van Berlaar en Nijlen en DCO 
Extra Time voorbereid werd. Een nieuwe medewerker met een directeursfunctie binnen Extra 
Time zou dan aangeworven worden en vanaf 1 juni de prioritaire opdracht krijgen om een 
vlotte samensmelting te proberen tot stand te brengen. De oorspronkelijke streefdatum van 
aanvang 1 juli 2016 werd hiermee verschoven naar 1 januari 2018. Wij zijn nu al een jaar 
later. Wat is de stand van zaken?

26 Mondelinge vraag van raadslid Rudy Nuyens: Strijd tegen sociale dumping, 
geen bevredigend antwoord
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BEHANDELD

Notulen
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat in elk bestek standaard een passage rond sociale 
dumping is opgenomen. Hij zal de tekst bezorgen. Een charter helpt evenwel niet tegen 
sociale dumping; dat is een zaak van controle en een taak van de hogere overheid.

Indiener(s):
Rudy Nuyens,                      sp.a                   

Toelichting:
Dit jaar kwam het onderwerp al twee keer als bijkomend punt op de agenda. Op de vraag of er 
bij aanbestedingen door de gemeente Berlaar aan het lastenboek een clausule kan toegevoegd 
worden waardoor bedrijven verplicht worden om zich te houden aan de wettelijk verplichte 
loon- en arbeidsvoorwaarden kreeg zowel sp.a in juni als SamBa in september geen duidelijk 
antwoord. “Wij moeten ons sowieso aan de wetgeving houden en via het softwarepakket 3P 
wordt deze clausule er automatisch ingezet,” is voor ons geen bevredigend antwoord. Omdat 
sociale dumping schadelijk is voor onze economie, de werkgelegenheid en de sociale 
zekerheid vragen wij nogmaals om het bijgevoegde charter ter bestrijding van sociale 
dumping volledig op te nemen in het lastenboek bij aanbestedingen. Wij zien geen reden om 
dit niet te doen.

Bijlagen
 Charter tegen sociale dumping BerlaarA.pdf

28 Mondelinge vraag van raadslid Rudy Nuyens: Doelvelden veilig genoeg voor 
succesvehaal?
BEHANDELD

Notulen
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat politie en brandweer een onofficieel bezoek 
hebben gebracht aan de Doelvelden vooraleer Lyra haar eerste match speelde. Er werd toen 
een rapport met een aantal werkpunten opgemaakt, waarvan er sommige echter niets met Lyra 
zelf maar eerder met SK Berlaar te maken hadden. Intussen werden er al een aantal 
verbeteringen doorgevoerd. De massale toeloop van supporters die in het begin werd 
voorgespiegeld, blijkt in de praktijk mee te vallen. Het gaat om 400 tot 500 mensen, geen 
2000.

Ronny Van Thienen zegt dat het vooral gaat om de capaciteit van de kantine. Hoeveel mensen 
mogen daar binnen?

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit allemaal werd bekeken en dat er een 
noodkantine buiten werd opgesteld. Er werden bovendien een aantal ingrepen gedaan op de 
hoeken van de pleinen en er staan er nog een paar op de planning, bijvoorbeeld controle van 
brandblusapparaten,  vluchtgangen waarin een branddeur moet worden voorzien, keuring van 
elektriciteit, een nooduitgang in de draad achteraan, … SK Berlaar, Lyra en de gemeente 
nemen dit samen voor hun rekening. Voorlopig is er één risicomatch geïdentificeerd, namelijk 
tegen Racing Mechelen. Hiervoor worden er extra veiligheidsmaatregelen genomen.
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Indiener(s):
Rudy Nuyens,                      sp.a                   

Toelichting:
Naar aanleiding van het succesverhaal van voetbalclub Lyra-Lierse die speelt op de 
Doelvelden zijn wij een beetje bezorgd of het stadion –en in het bijzonder het gebouw 
(kantine) zelf- de toch wel massalere toeloop van supporters dan vroeger wel op een veilige 
manier kan slikken? Kan er nog voldoende veiligheid gegarandeerd worden aan de grote 
opkomst van supportersgroepen?

20 november 2018 21:24 - De voorzitter sluit de zitting
de secretaris 

Anja Neels

de burgemeester-voorzitter

Walter Horemans


