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Gemeenteraad 
Notulen Zitting van 18 december 2018 

 
 
 
 
 
OPENBARE ZITTING 

 

Organisatie 
Interne Strategie 
1 2019_GR_00001 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag vergadering 

20 november 2018 - goedkeuring 

2 2018_GR_00118 Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - 
kwartaalrapportering - 3e kwartaal 2018 - kennisneming 

3 2018_GR_00117 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
verwerkersovereenkomst in kader van GDPR - delegatie 

4 2018_GR_00119 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
hulpverleningszone Rivierenland dotatie dienstjaar 2018 - 
goedkeuring 

5 2018_GR_00120 Beheer van patrimonium en openbaar domein - Erfpacht 
Berlaarhof-bekendmaking - goedkeuring 

6 2018_GR_00121 Beheer van patrimonium en openbaar domein - Dading - 
goedkeuring 

Mens 
BKO 
7 2018_GR_00116 Opmaak van reglementen - Goedkeuring gewijzigd 

kwaliteitshandboek buitenschoolse kinderopvang Roefels - 
goedkeuring 

 

Financiën 
Financiële dienst 
8 2018_GR_00123 Uitvoering van toezicht op externen - aanpassing meerjarenplan 

2014-2019 en budgetwijziging 1 2018 van het OCMW - 
kennisneming 

9 2018_GR_00124 Uitvoering van toezicht op externen - aanpassing meerjarenplan 
2014-2019 en budgetvoorstel 2019 van het OCMW - 
kennisneming 

10 2018_GR_00125 Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - 
Aanpassing meerjarenplan nav budgetwijziging 3 dj 2018 en 
Budgetwijziging 3 dj. 2018 - vaststelling 

11 2018_GR_00126 Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - 
Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. Budget 2019 en 
Budget 2019 - vaststelling 

BIJKOMENDE DAGORDE 
 

13 Mondelinge vraag van raadslid Dirk Aras: Hoe wordt door de burgemeester omgegaan 
met potentiële asbestvervuiling als gevolg van een brand ? Procedure 
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14 Mondelinge vraag van raadslid Swa De Bakker: MASTERPLAN SPORT STAND VAN 
ZAKEN 

 
 

15 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: kinderarmoede in 
Berlaar 

 
 

16 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: projectoproep 
minister Ducarme; doorgangswoningen 

 
 

17 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: gemeentelijk 
bosbeleid 

 
 

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

 
 
 
18 december 2018 20:00 -De voorzitter opent de openbare zitting 

 
OPENBARE ZITTING 

 

Organisatie 
Interne Strategie 

 
 

1 2019_GR_00001 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag 
vergadering 20 november 2018 - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
Beschrijving 

 

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

 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit 

 
2 2018_GR_00118 Opmaak van strategische en financiële nota's en 

 rapporten - kwartaalrapportering - 3e kwartaal 2018 - 
kennisneming 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
De derde kwartaalrapportering van 2018 werd samengesteld. 

 
 
 
 

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

 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit 

 

Besluit 
 

Artikel 1 
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De raadsleden nemen kennis van de tweede kwartaalrapportering van 2018. 
 
 
 
 

3 2018_GR_00117 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
verwerkersovereenkomst in kader van GDPR - delegatie 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
Artikel 28, derde lid van de GDPR bepaalt dat de verwerking van persoonsgegevens door een 
verwerker wordt geregeld in een overeenkomst of andere rechtshandeling krachtens het Unierecht of 
het lidstatelijke recht die de verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke bindt, en 
waarin het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het 
soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de 
verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven; 

 
De gemeente wordt regelmatig geconfronteerd met situaties waarbij er een dergelijke 
verwerkersovereenkomst moet opgemaakt worden; 

 
De gemeenteraad zou hierbij steeds de verwerkersovereenkomst moeten goedkeuren; 

 
Deze procedure vertraagt nodeloos daar er zeer vaak gewerkt wordt vanuit een basismodel opgesteld 
door VVSG; 

 
Wetgeving 
Artikel 42, §1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 [JW1] waarbij bepaald wordt dat de 
gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid beschikt; 

 
Artikel 43, §1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 dat bepaalt dat behoudens bij uitdrukkelijke 
toewijzing van een bevoegdheid in de zin van artikel 2, tweede lid, aan de gemeenteraad, de 
gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden kan toevertrouwen aan het college van 
burgemeester en schepenen; 

 
Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene 
verordening gegevensbescherming); 

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

 
Notulen 
Dirk Aras vraagt of dit regelmatig voorkomt. 

 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat zo’n overeenkomst niet elke week de revue 
passeert, maar dat deze delegatie gevraagd wordt om de zaken vlot te laten verlopen. 

 
Dirk Aras is van oordeel dat dit misschien een verdedigbare piste is, maar wenst zich te 
onthouden, omdat het om de zoveelste delegatie gaat. 

 
Stemming op het agendapunt 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln12338&amp;bron=doc
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Goedgekeurd door de gemeenteraad met 
- 12 stem(men) voor: Willy Beullens; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Geert Fierens; Jan Hendrickx; 
Walter Horemans; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Ingeborg Van Hoof; Eddy Verstappen; Silvain 
Vertommen; Maria Vervloet 
- 9 onthouding(en): Dirk Aras; Lies Ceulemans; Swa De Bakker; Leen Janssens; Wim Kelber; Koen 
Kerremans; Rudy Nuyens; Pegie Pauwels; Ronald Van Thienen 

 
 
Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad beslist om de bevoegdheid met betrekking tot de goedkeuring, afkeuring of 
wijziging van een verwerkersovereenkomst te delegeren aan het college van burgemeester en 
schepenen. 

 
 
 
Bijlagen 

• 20180831_verwerkingsovereenkomst_V1_0.docx 
 

4 2018_GR_00119 Organisatie en participatie aan 
 samenwerkingsverbanden - hulpverleningszone 

Rivierenland dotatie dienstjaar 2018 - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
•  Zoneraad 13 mei 2016: goedkeuring overdracht roerende goederen 
•  Zoneraad 2 september 2016: goedkeuring beleidsplan 
•  Zoneraad 9 september 2016: goedkeuring overdracht onroerende goederen 
•  Zoneraad 9 november 2018: goedkeuring gemeentelijke dotaties 2019 

 
Argumentatie 
Alvorens de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2019 aan de zoneraad te kunnen voorleggen voor 
goedkeuring dienen de 19 gemeenteraden de dotaties voor het volgende werkingsjaar goed te 
keuren. Een goedkeuring van dotaties in de gemeenteraden is tevens van belang in het kader van de 
financiering van de hulpverleningszone voor de financiering van werkingskosten en 
personeelsuitgaven. 

 
De gemeentelijke dotaties, zoals goedgekeurd door de zoneraad van 9 november 2018, houdt 
rekening met de volgende elementen: 

 
•  de opmaak van de begroting voor het dienstjaar 2019 geen rekening houdt met een 

verhoging van de gemeentelijke dotaties. Dit is voor de zoneraad bespreekbaar in 2019. 
•  de basisdotatie en de dotatie naar aanleiding van de overdracht van de goederen blijft 

behouden. 
•  Als overgangsjaar voorziet de zoneraad in 2019 een dotatie die voor 50% gebaseerd is op de 

sleutel die in 2018 (en eerdere jaren) werd gehanteerd en voor 50% op de sleutel van het 
aantal inwoners. 

 
Het tijdsschema voor de goedkeuring van de begroting van de hulpverleningszone voor het dienstjaar 
2019 is als volgt: 
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•  zonecollege 18 januari 2019: goedkeuring ontwerpbegroting 
•  zoneraad 1 maart 2019: aktename ontwerpbegroting 
•  maart 2019: informatievergadering voor de gemeenten: maart 2019 
•  zoneraad 5 april 2019: goedkeuring ontwerpbegroting 

 
Dit tijdschema kan enkel gehandhaafd worden indien alle gemeenteraden uiterlijk begin januari hun 
goedkeuring verleend hebben aan de gemeentelijke dotaties voor 2019. 

 
Wetgeving 

•  wet van 15 mei 2007 over de civiele veiligheid (B.S. 31.07.2007) en (erratum 01.10.2007): Art. 
68.* § 1. De gemeentelijke dotatie wordt ingeschreven in de uitgaven van elke 
gemeentebegroting. Zij wordt ten minste in twaalfden uitbetaald. [Vervangen bij W. van 19 
april 2014, art. 23, 1° (inw. 2 augustus 2014) (B.S. 23.07.2014) – § 2. De dotaties van de 
gemeenten van de zone worden jaarlijks vastgelegd door de raad op basis van een akkoord, 
bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden. Het akkoord wordt bereikt ten 
laatste op 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de dotatie bestemd is. 

•  ministriële omzendbrief van 26 juli 2018 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van 
de begroting van de hulpverleningszones voor 2019 en de bijhorende begrotingswijziging 

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

 
Financiële informatie 

 

Visum: Visum verleend 
 

Motivering 
V2018/41 op 22 november 2018. 

 
Financiële informatie 
Actie: 1419/004/002/005/002 

 
Beleidscode: 0410 

 
Algemeen rekeningnummer: 

 
•  64932050 (exploitatie) 
•  66400000 (investering) 

 
Notulen 
Dirk Aras vraagt of het nieuwe gebouw in Mechelen voor de brandweer bestemd is. 

 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. Daarnaast zal ook het gemeentelijk magazijn er 
onderdak vinden. Het wordt de hoofdkazerne, van waaruit de centrale posten, de administratie 
en het materieel worden aangestuurd en beheerd. 

 
Wim Kelber polst naar de kazerne van Duffel. 

 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat daarover wat discussie is gevoerd, maar dat de 
ligging ervan minder geschikt werd bevonden. Het gebouw zal nu verhuurd worden voor 
andere doeleinden. 

 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit 
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Besluit 
 

Artikel 1 
De gemeenteraad gaat akkoord voor het dienstjaar 2019 met een exploitatiedotatie van 420.430 
euro en een investeringsdotatie van 12.248 euro van de stad/gemeente aan Hulpverleningszone 
Rivierenland. 

 

 
 

Artikel 2 
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de zonesecretaris van hulpverleningszone 
Rivierenland. 

 
 
 
 

5 2018_GR_00120 Beheer van patrimonium en openbaar domein - Erfpacht 
Berlaarhof-bekendmaking - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
De gemeenteraad van 18 september 2018 keurde de aankoop van 'het Berlaarhof' goed. 

Op 16 oktober 2018 werd de aankoopakte goedgekeurd. 

Argumentatie 
De gemeente wenst het domein open te stellen als publiek park. 

 
Het gebouw wenst de gemeente in erfpacht te geven aan een kandidaat die het gebouw zal 
renoveren en er een maatschappelijke behoefte in de gemeente zal invullen. 

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

 
Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
. 

 
Notulen 
Dirk Aras merkt op dat de erfpachtakte een passage bevat die stelt dat de toekomstige 
erfpachthouder desgevallend gebouwen mag oprichten op het terrein. 

 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dat technisch niet mogelijk is, omdat het om 
parkgebied gaat. Hierop hebben in het verleden reeds een aantal interessante partners 
afgehaakt. Er zal aan potentiële kandidaten aangeraden worden om zeker contact op te nemen 
met de stedenbouwkundige dienst van de gemeente. 

 
Dirk Aras vraagt hoe de erfpacht bekend wordt gemaakt. 

 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de oproep gepubliceerd zal worden, zodat 
deelnemers kunnen inschrijven. 
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Dirk Aras wil weten of de vermelde looptijd wettelijk opgelegd wordt. 

Burgemeester Walter Horemans ontkent dat. 

Dirk Aras vraagt waarom er dan voor 99 jaar werd geopteerd. Kan een partner die zich 
inschrijft een engagement aangaan voor zo’n lange periode? 

 
Burgemeester Walter Horemans wijst op de bepalingen in de erfpachtakte die stellen dat het 
gebouw in het geval van problemen met de partner terug naar de gemeente komt zonder 
vergoeding. 

Dirk Aras polst of dat sluitend is. Zal dat niet leiden tot gerechtelijke procedures? 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de akte goed werd nagelezen door een notaris 
en een jurist. Het is de bedoeling om in zee te gaan met een valabele en solvabele partner. 

 
Dirk Aras heeft gelezen dat er bepaalde voorwaarden worden opgelegd aan mogelijke 
partners met wie onderhandelingen zullen worden gevoerd. Wordt deze beslissing aan de 
gemeenteraad voorgelegd? 

 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat de beslissing zal worden teruggekoppeld naar 
de gemeenteraad, zodat iedereen perfect op de hoogte is van de doelstellingen van het project. 
Het park wordt openbaar. Er is een budget voorzien voor opkuis en verfraaiing. Daarnaast 
werd inmiddels ook al een vraag gesteld aan de provincie in het kader van het project 
Landschapsdokters. Het moet uiteindelijk leiden tot het creëren van een bewegings- en 
belevingspark, wat voor het centrum toekomstgericht zeker een meerwaarde zal betekenen. 

 
Pegie Pauwels is van oordeel dat de verplichting tot ‘grondig renoveren’ te vrijblijvend 
geformuleerd is. Ze is vragende partij om dit duidelijker te omschrijven. Moet er bijvoorbeeld 
een aanpassing aan de elektriciteit plaatsvinden? 

 
Volgens burgemeester Walter Horemans spreekt een bezoek aan Berlaarhof voor zich. Er zal 
een keuring moeten worden aangevraagd, naast brandweercontrole, EPB-attest en dergelijke. 

 
Pegie Pauwels wil het liefst discussies vermijden door duidelijke omschrijvingen. Daarnaast 
vraagt ze zich af wat de erfpachtnemer mag doen in het geval van volledige vernieling van 
gebouwen. Hij is dan verplicht tot wederopbouw, maar mag hij dan vrij kiezen in welke stijl? 

 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het de taak is van het bestuur om dat alles goed 
op te volgen en te bewaken. De uitstraling van het gebouw moet bewaard blijven. Bij 
structurele ingrepen moet er bovendien een vergunning worden afgeleverd, zodat het bestuur 
dit wel in de hand kan houden. 

 
Koen Kerremans vraagt of het om een beschermd gebouw gaat. 

 
Burgemeester Walter Horemans ontkent dat. Het gebouw staat wel op de lijst van waardevolle 
gebouwen. 

 
Ronny Van Thienen stelt voor om toe te voegen dat bij volledige vernieling het gebouw 
heropgebouwd moet worden in zijn oorspronkelijke vorm, zodat het uitzicht bewaard blijft. 

 
De gemeenteraad gaat akkoord met dit voorstel. 
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Koen Kerremans wil nog weten of de erfpachtregeling een lokmiddel is. 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. Investeerders willen zekerheid; dit helpt 
bepaalde kandidaten over de brug. 

 
Koen Kerremans vraagt of er opbrengstactiviteiten zullen worden ondergebracht en hoe groot 
de controle van het bestuur hierover is. 

 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dat zeker tot de mogelijkheden behoort. Er 
zullen goede afspraken met de partner moeten worden gemaakt. 

 
Wim Kelber vindt de duur van de erfpacht te lang. Daarom zal de fractie zich onthouden. 

 
Koen Kerremans vult aan dat ook Groen zich wenst te onthouden. Ze zijn het project genegen, 
maar vinden het inhoudelijke verhaal nog te vaag. 

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

 
 
Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de ontwerpakte van erfpacht goed 

 

 
 

Artikel 2 
De gemeenteraad gaat akkoord om deze akte publiek te maken om kandidaat erfpachtnemers te 
zoeken. De akte wordt publiek gemaakt vanaf 20 december tot en met 24 januari op de website van 
de gemeente en de lichtkranten. 

 

 
 

Artikel 3 
Selectie van de kandidaten zal gebeuren op basis van de volgende criteria : 
- Bankverklaring dat het voorgestelde project financieel haalbaar is 
- Referentie : minimum 2 gelijkaardige projecten verwezenlijkt 

 
De toewijzing van de erfpacht zal gebeuren op basis van de mate waarin het doel van de kandidaat 
erfpachtnemer beantwoordt aan een maatschappelijke nood binnen de gemeente. Er dient hiervoor 
een visienota en plan van aanpak ingediend te worden. 

 

 
 

Artikel 4 
Het college van burgemeester en schepenen zal de verder procedure van toewijzing voeren 

 
 
 
 

6 2018_GR_00121 Beheer van patrimonium en openbaar domein - Dading - 
goedkeuring 
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GOEDGEKEURD 
 
 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 31 oktober 1968 een verkaveling 
goedgekeurd, waar dhr. Hoes en mevr.Torfs een perceel bouwgrond bezitten. 

 
Het college keurde in zitting van 19 maart 1990 een verkavelingswijziging goed. 

 
Er ontstond een geschil tussen de buren over het bestaan en de ligging van een erfdienstbaarheid om 
uitweg te geven naar het perceel van de familie Hoes-Torfs. 

 
De rechtbank sprak een vonnis uit waarbij er een recht van uitweg toegekend werd naar het 
betrokken perceel. 

 
Argumentatie 
Om deze historisch gegroeide situatie recht te trekken en te beëindigen wordt een dading opgesteld 
tussen de volgende partijen, familie Hoes-Torfs, dhr. Van Den Broeck Diederik en de gemeente 
Berlaar. 

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

 
Financiële informatie 

 

Visum: Visum verleend 
 

Motivering 
V2018/42 op 6 december 2018 

 
Financiële informatie 
4-2-2-6 22498007 0200 

 
Notulen 
Wim Kelber vraagt hoeveel budget hiervoor voorzien is. 

 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat het om 85.000 euro gaat. 

Dirk Aras wenst zich te onthouden. 

Schepen Eddy Verstappen licht toe wat er destijds is gebeurd. Ten tijde van burgemeester 
Martens besliste de gemeenteraad om de weg van zes meter aan te leggen op voorwaarde dat 
er een oplossing gevonden zou worden tussen de eigenaars. Er is echter nog steeds geen 
oplossing. Hij kan niet akkoord gaan met het geven van 85.000 euro aan een privé-persoon. 

 
Burgemeester Walter Horemans vindt het belangrijk om uit de problematiek te geraken. 

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

 
 
Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de dading tussen familie Hoes-Torfs, dhr. Diederick Van Den Broeck en 
gemeente Berlaar goed. 

 

 
 

Mens 
BKO 

 
7 2018_GR_00116 Opmaak van reglementen - Goedkeuring gewijzigd 

 kwaliteitshandboek buitenschoolse kinderopvang 
Roefels - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
Het huidige kwaliteitshandboek wordt sinds 2015 jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd. Jaarlijks 
worden er enkele procedures getoetst aan de kinderopvang in de praktijk. Daarnaast worden er zo'n 3 
procedures herwerkt volgens de werkgroepen van het Beleid, Actualiteit en Praktijk van VVSG. 

 
De  procedures Welbevinden en  betrokkenheid door  het  gezin, De  klachtenbehandeling en De 
organisatorische structuur werden  door  het  begeleidersteam  geëvalueerd  en  herbekeken  op  de 
werkgroep vanuit de VVSG. 

 
 
 
 

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

 
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder) 
Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse opvang van 16 mei 2014 houdende de voorwaarden voor erkenning 
en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang, 
artikel 49 houdende het hebben van een kwaliteitshandboek als groepsopvang bestaande uit een 
kwaliteitsbeleid, een kwaliteitsmanagementsysteem en de resultaten van de evaluatie en de 
zelfevaluatie. 

 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit 

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het gewijzigd kwaliteitshandboek van de buitenschoolse kinderopvang Roefels 
goed. 

 
 
 
Bijlagen 
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• 2019_KHB_BKO.docx 
Financiën 
Financiële dienst 

 
8 2018_GR_00123 Uitvoering van toezicht op externen - aanpassing 

 meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 1 
2018 van het OCMW - kennisneming 

VERDAAGD 
 
 

Notulen 
Leen Janssens merkt op dat er geen bijlage werd toegevoegd. Het is dus niet mogelijk om 
kennis te nemen van de budgetwijziging van het OCMW. 

 
Burgemeester Walter Horemans stelt voor om dit punt te verdagen. 

De gemeenteraad gaat hiermee eenparig akkoord. 

Stemming op het agendapunt 
Verdaagd door de gemeenteraad met unanimiteit 

 
 
 

9 2018_GR_00124 Uitvoering van toezicht op externen - aanpassing 
 meerjarenplan 2014-2019 en budgetvoorstel 2019 van 

het OCMW - kennisneming 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
De OCMW-raad stelde in zitting van 3 december 2018 de aanpassing van het meerjarenplan 2014- 
2019 en het budgetvoorstel 2019 vast. 

 
Argumentatie 
De gemeenteraad dient van deze aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en het budgetvoorstel 
2019 kennis te nemen. 

 
Het schepencollege gaf in zitting van 20 november 2018 reeds een gunstig advies op de voorgestelde 
aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en het budgetvoorstel 2019. 

 
Wetgeving 

•  organieke wet van 8 juli 1976 over de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
•  OCMW-decreet van 19 december 2008 
•  gemeentedecreet van 15 juli 2005 

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

 
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder) 
De gemeenteraad is tevens bevoegd op basis van het OCMW-decreet van 19 december 2008 

 
Stemming op het agendapunt 
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Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit 
 

Besluit 
 

Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en het 
budgetvoorstel 2019 van het OCMW. 

 

 
 

Artikel 2 
De gemeenteraad neemt ervan kennis dat de dotatie van het OCMW voor 2019 daalt met 115 057,14 
euro. 

 
 
 
Bijlagen 

• AMJP_budgetvoorstel_2019.pdf 
• Budgetvoorstel_2019_OCMW.pdf 
• Beleidsnota_budgetvoorstel_2019.pdf 

 
10 2018_GR_00125 Opmaak van strategische en financiële nota's en 

 rapporten - Aanpassing meerjarenplan nav 
budgetwijziging 3 dj 2018 en Budgetwijziging 3 dj. 2018 
- vaststelling 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budgetwijziging 3 dj.2018 en de 
budgetwijziging 3 dj. 2018 worden aan de raad voorgelegd. 

 
Wetgeving 

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

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

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

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

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

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

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

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



14/27 

 

 

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

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

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

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

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

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

 
 
Besluit 

 

Artikel 1 
De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budgetwijziging 3 dj. 2018 wordt vastgesteld. 

 

 
 

Artikel 2 
De budgetwijziging 3 dj. 2018 wordt vastgesteld. 

 
 
 
Bijlagen 

• AMJP_BW3_2018.pdf 
• Budgetwijziging_3_dj_2018.pdf 
• 181204_Mat_25.docx 

 
11 2018_GR_00126 Opmaak van strategische en financiële nota's en 

 rapporten - Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. 
Budget 2019 en Budget 2019 - vaststelling 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budget 2019 en het budget 2019 worden aan 
de raad voorgelegd. 

 
Wetgeving 

•  Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010: de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
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•  Ministrieel besluit van 1 oktober 2010: vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Omzendbrief BB2016/2 van 15 juli 2016: aanpassing van de meerjarenplannen (2014-2019) 
en de budgettering (budget 2017). 

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

•  Omzendbrief KB/ABB/2018/2 van 20 juli 2018: budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 
2019. 

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

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

 
 
Besluit 

 

Artikel 1 
De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. het budget 2019 wordt vastgesteld. 

 

 
 

Artikel 2 
Het budget 2019 wordt vastgesteld. 
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Bijlagen 
• Financiële_Toestand.pdf 
• 181204_Mat_25.docx 



Financiële toestand budget. 

GEMEENTE BERLAAR 
MARKT 1, 2590 BERLAAR 

Type : budg1e7t /|27Rapporteringsperiode 2018 NIS - code : 12002 
p. 1/2 

 

 

 
RESULTAAT OP KASBASIS Code Meerjarenplan Budget Verschil 

I. Exploitatiebudget (B-A)  477.890 477.890 0 
A. Uitgaven 60/5-694 14.474.007 14.474.007 0 

B. Ontvangsten  14.951.897 14.951.897 0 

1.a. Belastingen en boetes 73 8.072.783 8.072.783 0 

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0 0 0 

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 

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

6.879.114 6.879.114 0 

II. Investeringsbudget (B-A)  -4.799.993 -4.799.993 0 
A. Uitgaven 21/28-2906-664 5.489.064 5.489.064 0 

B. Ontvangsten 150-176-180- 
4951/2-21/28 

689.071 689.071 0 

III. Andere (B-A)  154.224 154.224 0 
A. Uitgaven  350.366 350.366 0 

1. Aflossing financiële schulden  350.366 350.366 0 

a. Periodieke aflossingen 421/4 350.366 350.366 0 

b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 0 0 

2. Toegestane leningen 2903/4 0 0 0 

3. Overige transacties 178-2905 0 0 0 

B. Ontvangsten  504.590 504.590 0 
1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 420.000 420.000 0 

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden  84.590 84.590 0 

a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 16.918 16.918 0 

b.Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 67.672 67.672 0 

3. Overige transacties 102-178-4949- 
4959 

0 0 0 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)  -4.167.879 -4.167.879 0 
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig 
boekjaar 

 7.448.145 7.448.145 0 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)  3.280.266 3.280.266 0 
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)  0 0 0 

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 0 0 0 

B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 0 0 0 

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0 0 0 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)  3.280.266 3.280.266 0 
 

AUTOFINANCIERINGSMARGE Code Meerjarenplan Budget Verschil 

I. Financiëel draagvlak (A - B)  626.436 626.436 0 
A. Exploitatieontvangsten 70/5-794 14.951.897 14.951.897 0 

B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden  14.325.461 14.325.461 0 

1. Exploitatie-uitgaven 60/5-694 14.474.007 14.474.007 0 

2. Nettokosten van de schulden  148.546 148.546 0 

a. Kosten van de schulden 6500-6502 333.879 333.879 0 

b. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 185.333 185.333 0 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)  408.167 408.167 0 
A. Netto aflossing van de schulden  259.621 259.621 0 



Financiële toestand budget. 

GEMEENTE BERLAAR 
MARKT 1, 2590 BERLAAR 

Type : budg1e8t /|27Rapporteringsperiode 2018 NIS - code : 12002 
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1. Periodieke aflossing van de schulden 421/4 350.366 350.366 0 

2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden 4943/4-4952 90.745 90.745 0 

B. Nettokosten van de schulden  148.546 148.546 0 

1. Kosten van de schulden 6500-6502 333.879 333.879 0 

2. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 185.333 185.333 0 
 
III. Autofinancieringsmarge (I - II) 218.269 218.269 0 

 

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 43318,inschrijvingsnummer 3227, exploitatie 3013, investeringen 173, 
andere 41 
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BIJKOMENDE DAGORDE 
 
 

13 Mondelinge vraag van raadslid Dirk Aras: Hoe wordt door de burgemeester 
omgegaan met potentiële asbestvervuiling als gevolg van een brand ? 
Procedure 
BEHANDELD 

 
Indiener(s): 
Dirk Aras, Vlaams Belang 

 

Toelichting: 
Het gebouw 'oude cinema / dancing' op de hoek Markt - Legrellestraat dat half augustus door 
een brand werd vernietigd, bestond doorheen perioden waarin het gebruikelijk was 
asbesthoudende producten in gebouwen te verwerken. Hetzij bij de bouw ervan, hetzij bij 
eventuele latere opknap- of herstellingsbeurten. 

 
Op 28 augustus merkte ik met een schriftelijke vraag op dat het blijkbaar niet nodig werd 
gevonden de restanten van het gebouw af te dekken. Niettemin bleef de vraag of de 
burgemeester kon uitsluiten dat de brand asbestdeeltjes in de buurt (of een ruimere omgeving) 
had verspreid ? Mensen in de buurt waren toch enigszins ongerust daarover. 

 
Tot mijn verwondering kreeg ik als antwoord dat mijn vraag was doorgestuurd naar HVZ 
Rivierenland. Was daarover dan geen duidelijkheid ? 

 
Op 19 oktober kreeg ik een antwoord geïnspireerd door de brandweer dat er geen signalen 
waren dat mogelijk asbest in de brand zou zijn betrokken. 

 
Echter vernam ik gisteren (10/12) op de commissie Openbare Werken dat nu pas een firma 
via staalnames heeft vastgesteld dat dat er geen asbestvervuiling voor de buurt dreigde / 
dreigt. Dat klopt toch ? 

 
Dienden er tot dan geen voorzichtigheidsmaatregelen te worden genomen door bijvoorbeeld 
de site toch af te dekken ? Wat is de procedure die de burgemeester toepast in geval van een 
brand met potentiële vervuiling met asbest ? Blijkbaar kon hij tot deze week niet met 
zekerheid weten dat de omwonenden Markt - Legrellestraat geen enkel risico liepen. 

 
Antwoord 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat de vraag omtrent asbestvervuiling op de dag van de 
brand zelf meermaals werd gesteld. Er werden permanente metingen uitgevoerd met twee toestellen, 
waaruit geen asbestintoxicatie bleek. De site is dan afgedekt zoals voorgeschreven. De brandweer 
heeft daarna nogmaals bevestigd dat er geen gevaar is. Dat betekent echter niet dat er zich onderaan 
geen asbestdeeltjes bevinden. Omdat de afbraakfirma intussen ter plaatse is, werden er voor alle 
zekerheid nog vooraf stalen genomen, die eveneens negatief waren. Ook de firma zelf heeft de nodige 
onderzoeken gedaan en een inventaris opgemaakt. Ook deze bijkomende onderzoeken zijn negatief, 
maar de firma wijst er wel op dat ze tijdens de opruimwerken in het puin nog zou kunnen stoten op 
asbest. Indien dat gebeurt, start er een procedure die de werken stillegt en waarbij het asbest moet 
worden verwijderd door een gespecialiseerde firma. Dat zorgt dan weer voor vertraging. De werken 
hebben lang op zich laten wachten, ondanks veelvuldige contacten met de verzekeringsmaatschappij. 
Voor de eigenaar van het grootste deel van de site waren er eigenlijk geen problemen; de discussie is 
ontstaan met de verzekering van één van de huurders. Die is inmiddels uitgeklaard. De afbraakfirma 
wou dan starten in december, maar omdat het om een doorlooptijd gaat van tien tot twaalf dagen, 
werd er uitstel gevraagd om de lokale handelaars tijdens de eindejaarsperiode niet te belasten met 
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onbereikbaarheid. Daarnaast loopt er begin januari een mobiliteitsstudie die al eerder werd besteld 
door het bestuur, zodat het niet aangewezen is om dan de straat af te sluiten. Daarom werd er 
afgesproken om de afbraak op te starten op 21 januari. Er zal onder meer door de nieuwe 
milieuambtenaar toegezien worden op het goede verloop hiervan. Er moet gesorteerd worden op de 
werf en er zal ook verneveld worden. 

 
Dirk Aras had dat al eerder verwacht, zeker in de droge periodes die achter ons liggen. Dan is het 
risico op verspreiding van asbestdeeltjes veel hoger. 

 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat net daarom stalen werden genomen door een 
gespecialiseerde firma, die allemaal negatief waren. De procedures rond asbest zijn heel streng; men 
neemt daar geen risico’s mee. 

 
 
 
 

14 Mondelinge vraag van raadslid Swa De Bakker: MASTERPLAN SPORT STAND 
VAN ZAKEN 
BEHANDELD 

 
Indiener(s): 
Swa De Bakker, SamBa 

 

Toelichting: 
Graag hadden wij van de schepen van sport een stand van zaken gekregen in verband met 
het masterplan sport. 

 
In 2018 heb ik twee keer het dossier komen inzien op de technische dienst op 4/4/2018 en op 
19/9/2018. Ik had graag geweten wat er CONCREET is gebeurd in 2018, los van de aanstelling 
van het advocatenkantoor dat de beslissing van het schepencollege toe kreeg op een oud 
adres. Ik heb de indruk dat er weinig of niets gebeurd is. De dossierdoos masterplan sport is 
een half lege doos. 

 
Verder vraag ik een betere regeling met betrekking tot openbaarheid van bestuur. Veel 
documenten zijn digitaal en niet consulteerbaar als raadslid bij uitoefenen van het 
inzagerecht of met moet plaatsnemen op de bureaustoel van de ambtenaar. Wat stelt U 
voor om dit beter te laten verlopen ? 

 
Antwoord 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat er tijdens de voorbije weken stevig verder is gewerkt aan dit 
project. Na de aanstelling van het advocatenkantoor werd het bestek voor de technische begeleiding 
uitgeschreven, wat een paar weken in beslag heeft genomen. Doordat de teksten pas op 2 december 
zijn aangeleverd, kon dit dossier niet meer geagendeerd worden op deze gemeenteraad. Dat volgt 
dus op de eerste raad in 2019. Daarnaast ging op 26 oktober de projectvergadering door die nodig 
was om de sporthal te kunnen realiseren op de Doelvelden. Dat heeft te maken met het feit dat het 
ontwerpconcept afwijkt van het bestaande BPA, dat een beperking qua bouwoppervlakte en qua 
bouwhoogte bevat. Wanneer het ontwerp van de sporthal definitief klaar is, zal er een tweede 
projectvergadering doorgaan, zodat er geen misverstanden gecreëerd worden. De visie achter het 
masterplan sport werd besproken tijdens de commissie openbare werken en zal daar opnieuw 
geagendeerd worden naarmate de realisatie vordert. Ook de sportclubs zullen op de hoogte worden 
gehouden, zodat er nog inspraak mogelijk is. 
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Wim Kelber kaart het probleem van het consulteren van documenten aan. Heel veel informatie 
bestaat alleen nog maar digitaal, waardoor iemand die inzage komt nemen achter het scherm van de 
medewerker moet plaatsnemen. Dat is slecht geregeld. 

 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er steeds een afspraak kan worden gemaakt om 
documenten in te kijken. Op termijn is hiervoor alle infrastructuur voorzien in het nieuw administratief 
centrum. Het is inderdaad zo dat er gestreefd wordt naar paperless werken. 

 
Koen Kerremans suggereert om duidelijke afspraken te maken omtrent het uitoefenen van 
inzagerecht, zodat zowel mandatarissen als ambtenaren goed weten wat de spelregels zijn. 

 
Burgemeester Walter Horemans vindt dat een goed voorstel en zal dit op punt zetten tijdens de 
volgende legislatuur. 

Koen Kerremans wil nog weten hoeveel de prijs bedraagt van de technische begeleiding in dit dossier. 

Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat dit inbegrepen zit in de prijs van de juridische begeleiding, 
namelijk 29.500 euro. 

 
 
 
 

15 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: 
kinderarmoede in Berlaar 
BEHANDELD 

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

 

Toelichting: 
Op 28 november waarschuwde Peter Adriaenssens in De Afspraak (VRT) dat de 
kinderarmoede in Vlaanderen moet aangepakt worden omdat we anders zeer hoge kosten 
mogen verwachten. Hij waarschuwde voor de psychologische en lichamelijke gevolgen van 
opgroeien in armoede: “Kinderen die in armoede opgroeien lopen op 1 jaar 2 maanden 
achterstand op”. Vanaf hun geboorte dragen ze de gevolgen. De vertraging die ze oplopen 
dragen ze een heel leven mee. 

 
Volgens de cijfers van Kind en Gezin was in 2017 iets meer dan 1 kind op 20 in Berlaar 
kansarm. Met andere woorden 1 kind per klas. Als we kijken naar de kinderen met een niet- 
Belgische moeder is dit zelfs 20%, dus één kind op 5. Het meest verontrustend is dat volgens 
dezelfde cijfers de kansarmoede ook in Berlaar sinds 2014 enorm is toegenomen. 

 
Graag vernemen we welke inspanningen in Berlaar reeds gedaan worden en wat gepland staat 
om deze problemen te bestrijden. 

 
 
 
 
ter informatie: 

 
Bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan staat een interessant actieplan rond flankerend 
onderwijs, jammer genoeg is het tot 2023 nooit aangevinkt en kwam het voorheen niet voor. 
(Actieplan 003.002.011 : Berlaar investeert in een goede algemene ontwikkeling van de 
kinderen via flankerend onderwijs) 
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Voorheen stond er een regeltje bij beleidsdoelstelling 003.002 Berlaar is een zorgzame 
gemeente: 

 
Op het vlak van flankerend onderwijsbeleid nemen we een regisseursrol op, zodat educatie in 
onze gemeente een element van gemeenschapsvorming kan zijn. 

 
Antwoord 
Schepen Nadine Boekaerts geeft aan dat ook de sociale dienst merkt dat kansarmoede jaar na jaar 
stijgt. Niet alleen de aanvragen leefloon en schuldbemiddeling nemen toe, ook vragen omtrent allerlei 
steunen verminderen zeker niet. Bij de opmaak van het budget voor 2019 werd er 30% meer 
financiering gevraagd voor de toelage binnen het energiefonds en de toelage participatie en sociale 
activering. Energiearmoede blijft een groot probleem en zit in stijgende lijn. Opgroeien in een vochtige 
en schimmelrijke woning heeft nefaste gevolgen voor het groeiproces van een kind. Een financieel 
duwtje in de rug bij de betaling van de energiefactuur betekent veel. In Berlaar heerst er momenteel 
een gebrek aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen. Grote gezinnen en alleenstaanden vinden 
moeilijk een betaalbare woonst. De toelage voor participatie en sociale activering biedt dan weer 
ondersteuning bij de betaling van schoolfacturen, maar ook psychologische begeleiding kan via deze 
toelage bekostigd worden. Uiteraard werkt de sociale dienst ook preventief. Dat gebeurt binnen 
arbeidstrajectbegeleiding door ondersteuning van leefloongerechtigden en begeleiding naar een 
duurzame tewerkstelling. Dé bescherming tegen armoede blijft nog steeds werk. Uiteraard is dat niet 
voor iedereen haalbaar. Daarom stapte het OCMW dit jaar in in het project van ‘niet-toeleidbaren’, 
georganiseerd in het kader van het geïntegreerd breed onthaal. Dit houdt in dat de sociale dienst 
aanklampend te werk gaat om de rechten van de cliënt te verkennen om onderbescherming tegen te 
gaan. Het gaat om 200 trajecten verspreid over 2018, 2019 en 2020 die verdeeld worden binnen de 
ELZ Pallieterland. Het gaat om mensen en gezinnen die niet gekend zijn bij OCMW, DMW en CAW. 
Daarnaast werd de visie om financiële steunen toe te kennen bijgeschaafd. Zo zullen niet langer 
standaard alle financiële steunen terugvorderbaar gesteld worden. Na een grondig sociaal en 
financieel onderzoek volgt de afweging of mensen niet nog dieper in de put geraken door een steun 
terugvorderbaar te stellen. Het Huis van het Kind ging van start in het najaar van 2017 en werd op 1 
februari 2018 erkend. Vanaf 1 januari 2019 zal het ook een subsidie ontvangen. Het voorbije jaar 
werden reeds verschillende acties op poten gezet. Zo loopt de pamperbox op volle toeren. Op vier 
locaties kunnen burgers ongebruikte pampers deponeren in de pamperboxen, die nadien via de 
sociale dienst verdeeld worden aan gezinnen met financiële moeilijkheden. Ook de vzw 
Welzijnschakels verdeelt deze pampers. Daarnaast loopt er momenteel een gratis-boekenactie. Op 
zes locaties kunnen burgers een boek of enkele boeken meenemen. (Voor)lezen is niet alleen leuk 
voor jong en oud, maar zorgt voor een goede fantasieontwikkeling. Kinderen die op jonge leeftijd 
regelmatig voorgelezen worden, leren later sneller zelf lezen, hebben minder moeite met spellen, 
begrijpend lezen en rekenvaardigheid en kunnen zich beter concentreren. Ook is er extra aandacht 
voor de veranderingen rond de kinderbijslag, die vanaf 1 januari het groeipakket wordt. In februari 
2019 zal een uitbetalingsactor van het groeipakket spreekuren houden in het gemeentehuis, zodat 
elke burger zijn vragen persoonlijk kan stellen en zodat de kwetsbare groepen zeker niets mislopen. 
In de toekomst zullen nog meer acties uitgewerkt worden. Een peuterspeelpunt zit bijvoorbeeld in de 
pijplijn: een laagdrempelige plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ouders met kleine 
kinderen hebben nood aan meer sociaal contact en kinderen leren met andere kinderen, met ander 
speelgoed en op een andere plek spelen. Naar kleuterparticipatie toe is dit een meerwaarde. Ouders 
krijgen en geven op een informele en laagdrempelige manier opvoedingsondersteuning en horen 
verhalen, wat hen zelf leert kaderen en het gedrag van kinderen in een groter geheel te plaatsen of te 
relativeren. Tot slot zal de sociale dienst in de kerstvakantie ook dit jaar kerstcadeautjes uitdelen in 
samenwerking met het CAW. 

 
Leen Janssens refereert naar het meerjarenplan, waarin een actieplan is opgenomen rond flankerend 
onderwijsbeleid, dat echter in het rood staat aangeduid. 
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Schepen Nadine Boekaerts antwoordt dat dit wordt uitgewerkt tijdens de volgende legislatuur. 
 
Schepen Jan Hendrickx vult aan dat er intussen meer uren werden voorzien voor een medewerker die 
zich specifiek met flankerend onderwijs zal bezig houden. 

 
Leen Janssens vindt het erg dat er kinderen in Berlaar zijn die niet naar een jeugdbeweging of een 
sportclub kunnen, omdat de financiële middelen ontbreken. Die mensen kennen blijkbaar de weg naar 
het OCMW niet of durven niet te gaan. 

 
Schepen Nadine Boekaerts antwoordt dat er gedacht wordt in de richting van een Uitpas voor deze 
doelgroep, waarbij verminderd of geen lidgeld wordt toegepast door diverse verenigingen. 

 
Schepen Suzy Put voegt hieraan toe dat er de laatste twee jaar vanuit de werking van Kriebels heel 
veel moeite werd gedaan voor deze doelgroep. 

 
Burgemeester Walter Horemans vindt het belangrijk om zulke verhalen in de toekomst te detecteren 
en de mensen in kwestie actief door te verwijzen naar het OCMW. 

 
Schepen Eddy Verstappen zegt dat er nu reeds een aantal sportclubs bestaan met een speciale 
regeling voor het betalen van lidgeld. 

 
Schepen Nadine Boekaerts wil al deze initiatieven oplijsten, zodat er actief over kan worden 
gecommuniceerd. 

 
Leen Janssens vult aan dat deze info ook via de scholen bekend kan worden gemaakt. 

Burgemeester Walter Horemans belooft om dit te agenderen op het OOG. 

 
 
 

16 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: 
projectoproep minister Ducarme; doorgangswoningen 
BEHANDELD 

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

 

Toelichting: 
in bijlage kan u een projectoproep vinden vanwege minister Ducarme. Deze oproep handelt 
over doorgangswiningen. De oproep wordt uitsluitend georganiseerd voor OCMW's om hun 
opvangcapaciteit in de gemeente op te voeren. 

 
doelstelling is het aantal kwaliteitsvolle doorgangswoningen in België verhogen, door de 
OCMW's de nodige financiële middelen te bieden om gebouwen die hiervoor kunnen gebruikt 
worden te renoveren, aan te passen en/of uit te rusten. 

 
vraag is wat of onze OCMW hierop heeft gereageerd of zal reageren. 

 
Antwoord 
Schepen Nadine Boekaerts antwoordt dat de oproep omtrent de doorgangswoningen door de POD-MI 
werd gelanceerd op 3 december. Op 6 december werd de procedure opgestart tot registratie van de 
kandidatuur van Berlaar. Het geld zal zeer welkom zijn voor de afbraak en wederopbouw van de 
woning in Wipstraat 8, die dan als doorgangswoning kan worden ingezet. 
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Bijlagen 
• projectoproep_doorgangswoningen_2018.pdf.pdf 

 
 
 

17 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: 
gemeentelijk bosbeleid 
BEHANDELD 

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

 

Toelichting: 
naar aanleiding van het dossier van KMO-zone "de hutten" en naar aanleiding van de 
klimaatproblematiek maar vooral omdat zowat alle mensen bezorgs zijn om de luchtkwaliteit 
in Vlaanderen vragen wij aan de huideige meerderheid, die tevens de basis vormt van de 
volgende meerderheid, om op korte termijn een breed overleg te organiseren rond bosbeleid in 
Berlaar. 

 
Een dergelijk overleg moet leiden tot een breed gedragen bosaanplant beleid met duidelijk te 
halen doelen. Deze doelen moeten de garantie bieden dat het bosbestand in Berlaar significant 
toeneemt. 

 
Wij vragen om zo veel mogelijk mensen en verenigingen (burgers, natuurverenigingen, 
landbouwraad, milieuraad, socioculturele verenigingen, betrokken instanties en 
departementen,enz...) hierbij te willen betrekken. 

 
Is het bestuur bereid hiervoor het nodige te willen doen op korte termijn? Er is geen tijd meer 
te verliezen. 

 
Antwoord 
Schepen Ingeborg Van Hoof beaamt dat bomen en bos nodig zijn. Deze nood zal ook terugkomen in 
de doelstellingencascade in de vorm van acties rond het verwerven van grond voor park of bos. 
Daarnaast zullen ook de burgers via subsidies worden aangemoedigd om een stuk van hun eigendom 
om te zetten naar bos. De nieuwe milieuambtenaar is een en ander aan het voorbereiden. De vraag 
zal in 2019 gesteld worden. 

 
Koen Kerremans refereert naar zijn voorstel over de hondenlosloopweide. Hierrond zou een forum 
worden opgezet, maar tot op vandaag werd daar geen actie rond ondernomen. 

 
Schepen Ingeborg Van Hoof erkent dat. Ook dat dossier is nog in voorbereiding. 

 
Koen Kerremans is van oordeel dat er daadwerkelijke resultaten moeten volgen. Het mag niet bij 
grote woorden en beloftes blijven. 

 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat een eerste resultaat er al is door de aankoop van het 
Berlaarhof. Hierdoor wordt een ruim parkgebied in de kern gevrijwaard. Dat is een mooie start, maar 
er zitten nog een aantal zaken in de pijplijn. 

 
 
 
 

18 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: 
asfaltpuin in Berlaar 
BEHANDELD 
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Indiener(s): 
Leen Janssens, Groen ; Koen Kerremans, Groen 

 

Toelichting: 
naar aanleiding van de asfaltwerken op Alflaar willen wij informeren naar de gevolgde 
procedure voor het afvoeren van het asfaltpuin. We willen weten of de regelgeving terzake is 
nageleefd. We vragen dit omdat bergen asfaltpuin worden gesignaleerd op de parking van VC 
Heikant. In Alflaar zelf werd plots een verharding vastgesteld (met asfaltpuin) naar een 
achterliggende garage (hangard?). dit bter hoogte van de gracht die onder Alflaar door gaat. 

 
graag een verklaring. 

 
 
 
 
in bijlage de regelgeving. 

 
Antwoord 
Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat er op de parking van FC. Heikant een deel asfaltpuin lag van de 
strook tussen rijbaan en fietspad in de Bosstraat. Op vraag van de aannemer werd deze stockage 
toegestaan, omdat het beter uitkwam voor het transport. Daarbij werd steeds gesteld dat het puin dit 
jaar nog verwijderd moest worden. Dat is intussen ook gebeurd. Wat de feiten in Alflaar betreft, had 
de aannemer bij het plaatsen van nieuwe rioolbuizen on der het wegdek zijn machines geplaatst op 
de privé-oprit, waardoor tijdens de werken de bestaande verharding beschadigd was geraakt. De 
aannemer heeft daarom aan de eigenaar voorgesteld om de putten te dichten met asfaltgruis. 
Blijkbaar heeft de eigenaar daarop gevraagd om de weg naar zijn garage verder te verharden. 
Volgens de eigenaar was dat echter een voorstel van de aannemer zelf. De coördinerende 
projectleider was niet op de hoogte van deze gebeurtenissen en zit erg verveeld met deze zaak. Het 
asfaltgruis zal opnieuw van de weg worden afgehaald in het begin van 2019. 

 
Koen Kerremans kondigt aan dat hij dit verder in het oog zal houden. Er zijn andere mogelijkheden, 
bijvoorbeeld grasdallen plaatsen. 

 
Schepen Jan Hendrickx geeft nog mee dat het wel degelijk om een verharde weg gaat. 

 
Bijlagen 

• Regelgeving asfaltpuin.pdf 
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