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Gemeente Berlaar 

 
Gemeenteraad 
Notulen Zitting van 21 november 2017 

 
 
 
 
 
OPENBARE ZITTING 

 

Organisatie 
Interne Strategie 
1 2017_GR_00143 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag vergadering 

17 oktober 2017 - goedkeuring 

2 2017_GR_00144 Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - 
derde kwartaalrapportering - kennisneming 

3 2017_GR_00145 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - CIPAL 
- buitengewone algemene vergadering van 15 december 2017 - 
goedkeuring 

4 2017_GR_00146 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - Pidpa 
- beslissing inzake de vaststelling van het mandaat van de 
afgevaardigde van de gemeente voor de algemene vergadering 
op 18 december 2017 - goedkeuring 

5 2017_GR_00147 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 
de intergemeentelijke vereniging IGEMO op 15 december 2017 - 
kennisneming 

6 2017_GR_00148 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
wijziging van de statuten van de intergemeentelijke vereniging 
IGEMO van 15 december 2017 - goedkeuring 

7 2017_GR_00149 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging IVAREM van 15 december 2017 en 
verlenen van mandaat - kennisneming 

8 2017_GR_00150 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
transitie TMVW, oprichting TMVS - goedkeuring 

9 2017_GR_00151 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
toetreding tot de dienstverlenende vereniging TMVS conform 
artikel 32 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking - goedkeuring 

Personeel 
10 2017_GR_00152 Organisatie van interne controle - Rapport Audit Vlaanderen over 

thema-audit 'Instroom van medewerkers bij lokale besturen' - 
kennisneming 

 

Mens 
BKO 
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11 2017_GR_00153 Opmaak van reglementen - gewijzigd huishoudelijk reglement, 
schriftelijke overeenkomst en registratieformulier buitenschoolse 
kinderopvang Roefels - goedkeuring 

 

Ruimte 
Openbare werken 
12 2017_GR_00155 Beheer van patrimonium en openbaar domein - Voorlopige 
 vaststelling van de gedeeltelijke wijziging van het van tracé 

Buurtweg nr. 13 Gemeente Berlaar, Atlasgemeente Berlaar 
(Tussen N10 en Welvaartstraat) en voorlopige vaststelling van 
het bijhorende rooillijn- & onteigening-plan volgens de wet der 
buurtwegen. - aanvaarding 

Omgeving 
13 2017_GR_00154 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
 Ontbinding van de interlokale vereniging 'Wonen langs Dijle en 

Nete' en het verder zetten via het 'project Wonen langs Dijle en 
Nete' - opheffing 

Financiën 
Financiële dienst 
14 2017_GR_00156 Opmaak van reglementen - Contantbelasting op de inzameling, 

het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de 
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen vanaf heden tot en met 31 december 2019. - 
goedkeuring 

15 2017_GR_00157 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Onbevlekt Hart 
van Maria - Budget 2018 - aktename 

16 2017_GR_00158 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint-Lambertus 
- Budget 2018 - aktename 

17 2017_GR_00159 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint-Pieter - 
Budget 2018 - goedkeuring 

18 2017_GR_00160 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint-Rumoldus 
- Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - goedkeuring 

19 2017_GR_00161 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint-Rumoldus 
- Budgetwijziging 2017 - goedkeuring 

20 2017_GR_00162 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint-Rumoldus 
- Budget 2018 - aktename 

21 2017_GR_00032 Opvolging van beleidsplannen en -uitvoering - Dading - 
goedkeuring 

BIJKOMENDE DAGORDE 
 

22 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Straten mét eindje en barsten in bouwwoede 

 
 

28 Interpellatie van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: Smidstraat- soap 
 
 

23 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: NAC? 
Hoe moet het verder? 

 
 

26 Interpellatie van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: Stand van zaken NAC 
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24 Interpellatie van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: propere 
verkiezingscampagne 

 
 

25 Interpellatie van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: schrapping 500.000 euro 
aan kloosterproject voor de aanleg van parkeerplaatsen voor de gemeente. 

 
 

27 Interpellatie van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: Afsluiting Kesselsesteenweg 
gedurende 1 jaar tijdens de werkzaamheden 
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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 John Steurs; 
de heer Geert Fierens; mevrouw Pegie Pauwels; mevrouw Anja Neels 

 
 
 
21 november 2017 20:03 -De voorzitter opent de openbare zitting 

 
OPENBARE ZITTING 

 

Organisatie 
Interne Strategie 

 
 

1 2017_GR_00143 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag 
vergadering 17 oktober 2017 - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
De gemeenteraad keurt het verslag van de vergadering van 17 oktober 2017 goed. 

 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit 

 

Bijlagen 
• gr20171017_notulen.pdf 

 
 

2 2017_GR_00144 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - derde kwartaalrapportering - kennisneming 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
De derde kwartaalrapportering van 2017 werd samengesteld. 

 
 
 
 

Wetgeving 
•  gemeentedecreet van 15 juli 2005 
•  besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 over de beleids- en beheerscyclus van de 

gemeenten 
•  ministerieel besluit van 9 juli 2013 over de digitale rapportering van gegevens van beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten 
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•  omzendbrief BB 2013/7 van 6 september 2013 over "Digitale rapportering over de beleids- en 
beheerscyclus" 

•  omzendbrief BB 2013/8 van 18 oktober 2013 over de veralgemeende invoering van de 
beleids- en beheerscyclus 

•  omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2013 over "Kwartaalrapportering en andere Europese 
rapporteringsverplichtingen" 

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

 
Notulen 
Koen Kerremans meldt dat hij de laatste kwartalen weinig opmerkingen heeft geformuleerd bij de 
kwartaalrapportering, hoewel hij moet vaststellen dat er belangrijke problematieken blijven bestaan, 
bijvoorbeeld de samenwerking tussen de bibliotheek en de school, de adviesraden, de digitalisering 
die wellicht door het stopzetten van het proces van het NAC in het gedrang komt, het e-loket, het 
burgemeestersconvenant, … Er zijn niet alleen vragen rond de ‘rode’ resultaten, maar eveneens rond 
een aantal ‘groene’ resultaten, waarbij hij vraagtekens plaatst. Hij wil de vergadertijd van de 
gemeenteraad niet teveel belasten, maar vraagt naar een goede formule om duidelijkheid te krijgen 
rond een aantal doelstellingen en indicatoren. In het laatste jaar van de legislatuur is het belangrijk 
om een duidelijke stand van zaken geschetst te krijgen met de nodige toelichtingen. Wellicht is de 
begrotingscommissie hiervoor een geschikt forum? 

 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat het niet eenvoudig is om meteen een pasklaar 
antwoord te formuleren, aangezien het om heel uiteenlopende acties gaat. De begrotingscommissie is 
inderdaad een goed forum om dergelijke besprekingen te agenderen. Hij roept elke fractie op om de 
indicatoren te bestuderen en de vragen hierrond in te sturen. Tijdens de begrotingscommissie kunnen 
de zaken dan gekaderd worden. 

 
Schepen Stefaan Lambrechts vindt dit een goed voorstel. Vorig jaar werd dit ook tijdens de 
begrotingscommissie toegelicht. Hij stelt voor om de vragen tegen einde november te bezorgen aan 
de administratie, zodat er ruimte genoeg overblijft om de voorbereiding rond te krijgen. 

 
Koen Kerremans hoopt dat de politiek verantwoordelijken zich niet zullen verbergen achter het werk 
van de ambtenaren. Het betreft een zaak van twee partijen, namelijk de ambtenarij en de politiek. 

 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit 

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De raadsleden nemen kennis van de derde kwartaalrapportering van 2017. 

 
 
 
Bijlagen 

• 1BalancedScoreCard Integraal KW3.pdf 
• 2BalancedScoreCard Beleidsdoelstellingen KW3.pdf 
• 3BalancedScoreCard Actieplannen KW3.pdf 
• 4BalancedScoreCard Acties KW3.pdf 
• 5BalancedScoreCard Financien KW3.pdf 
• 6BalancedScoreCard Organisatie KW3.pdf 
• 7BalancedScoreCard Mens KW3.pdf 
• 8BalancedScoreCard Ruimte KW3.pdf 
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• Knipperlichten KW3.pdf 
• Organisatiebeheersing KW3.pdf 
• DetailGrafiek KW3.pdf 

 
3 2017_GR_00145 Organisatie en participatie aan 

 samenwerkingsverbanden - CIPAL - buitengewone 
algemene vergadering van 15 december 2017 - 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
De buitengewone algemene vergadering van CIPAL vindt plaats op vrijdag 15 december 2017 om 
10.30 uur in het seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1, 2430 Laakdal. Hierbij wordt tevens de 
mogelijkheid geboden om de algemene vergadering op afstand bij te wonen via videoconferencing in 
het seminariecentrum Aula Schaubroeck, Steenweg Deinze 154, 947; 

 
Als bijlage vind je de oproepingsbrief van 10 oktober 2017 met de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van 15 december 2017 die volgende agendapunten bevat: 

 
1. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2018 met inbegrip van de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie. 
2. Wijziging van de naam van de vereniging “CIPAL” naar “Cipal” en bijgevolg wijziging van artikel 1 
van de statuten. 
3. Verplaatsing van de zetel naar 2440 Geel, Winkelom 4 en bijgevolg wijziging van de eerste zin van 
artikel 5 van de statuten. 
4. Wijziging van de eerste zin van artikel 2 van de statuten om deze zin te vervangen door volgende 
zin: 

 
“Naast gemeenten en provincies kunnen uitsluitend aan de vereniging deelnemen: autonome 
gemeentebedrijven, openbare centra voor maatschappelijk welzijn en hun verenigingen, in zoverre die 
uitsluitend uit openbare rechtspersonen bestaan, en andere samenwerkingsverbanden, opgericht 
volgens de bepalingen van het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking (hierna aangeduid als "het decreet"), politiezones, hulpverleningszones, alsook elke 
andere persoon waarvan de deelname decretaal is toegestaan.” 

 
5. Wijziging aan artikel 4bis van de statuten, om er §2 te vervangen door volgende tekst: 

 
“§2. De vereniging kan overeenkomstig de ter zake geldende decretale voorschriften in eigen naam 
en voor eigen rekening overgaan tot de onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking 
van haar doelstellingen.” 

 
6. Wijziging van artikel 7 van de statuten om dit artikel te vervangen door volgende tekst: 

 
“De toetreding van een nieuwe deelnemer is afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing van 
het daartoe bevoegde orgaan, dat in het geval van gemeenten of provincies wordt genomen op basis 
van een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate er zich verschillende beheersvormen reëel 
aanbieden. Een toetredingsbeslissing kan niet genomen worden in de loop van het jaar waarin 
verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd. 

 
Deze beslissing dient door de algemene vergadering van de vereniging te worden aanvaard. Aan een 
toetreding kan geen terugwerkende kracht worden verleend." 



7/73 
 

7. Wijziging van de eerste twee zinnen van artikel 9 van de statuten om deze zinnen te vervangen 
door volgende tekst: 

 
“De deelnemer die op enig decretaal toegestaan moment uit de vereniging treedt (hierna ook de 
“uittredende” deelnemer) of de uitgesloten deelnemer (hierna ook de “uitgesloten” deelnemer) kan de 
vereffening van de vereniging niet vorderen. 

 
De uittredende deelnemer kan enkel aanspraak maken op zijn aandeel aan nominale waarde in de 
vereniging zoals dat blijkt uit de balans van het boekjaar waarin deze uittreding heeft plaatsgehad.” 

 
8. Wijziging van artikel 13 van de statuten om dit artikel te vervangen door volgende tekst: 

 
“§1. De bedragen die bij de toetreding moeten worden onderschreven door de deelnemers, worden 
bepaald door de algemene vergadering. 

 
§2. Het maatschappelijk kapitaal wordt bij de plaatsing volledig in speciën gestort. De algemene 
vergadering kan evenwel ook, ten belope van een door haar aanvaard bedrag, de inbreng in kapitaal 
aanvaarden van andere materiële of immateriële goederen die dienstig zijn voor het realiseren van de 
doelstellingen van de vereniging, zoals onder meer meubilair, programma’s, cliënteel, know-how en 
lopende verbintenissen voor zover deze naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, 
met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of diensten. Die andere materiële of 
immateriële inbrengen worden gewaardeerd op grond van een verslag van de commissaris. 

 
§3. In elk jaar dat volgt op het jaar van de verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de 
gemeenteraden, kan door de raad van bestuur besloten worden om het kapitaal te verhogen met het 
oog op de correctie van de verhoudingen tussen de aandelen die de verschillende deelnemers 
aanhouden.” 

 
9. Wijziging aan artikel 15 van de statuten, om er in §2, na de eerste zin volgende zin toe te voegen: 

 
“De bestuurders vertegenwoordigen alle deelnemers.” 

 
10. Wijziging aan artikel 16, §2 van de statuten om er na de eerste zin volgende zinsdeel te 
schrappen: 

 
“-  op verzoek, naar gelang van het geval, van de provincieraad, van de gemeenteraad of van de 
raad van bestuur, respectievelijk het bestuursorgaan, die c.q. hen heeft voorgedragen en voor zover 
een nieuwe kandidaat werd voorgedragen te hunner vervanging” 

 
11. Afschaffing met ingang van 1 januari 2019 van het adviescomité - schrapping van artikel 25bis van 
de statuten. 

 
12. Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er na de laatste zin volgende lid toe te voegen: 

 
“Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te beraadslagen en te beslissen, 
geldt een termijn van 30 kalenderdagen om een nieuwe algemene vergadering bijeen te roepen.” 

 
13. Wijziging aan de statuten om er in fine een nieuw hoofdstuk in te voegen, houdende volgende 
tijdelijke en overgangsbepalingen: 

 
“HOOFDSTUK VI. – Tijdelijke en overgangsbepalingen 

 
Artikel 48 
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De provincies treden uiterlijk op 31 december 2018 uit. De provinciale aandelen worden overgenomen 
of vernietigd tegen een tussen de partijen overeen te komen waarde van de overnameprijs of het 
scheidingsaandeel. 

 
§1. Van zodra de provincies niet langer deelnemen in de vereniging, worden volgende bepalingen 
van de statuten van rechtswege opgeheven: 

 
Artikel 2, eerste lid de woorden “en provincies”; 

Artikel 7, eerste lid de woorden “of provincies 

Artikel 15, §2, eerste lid, eerste gedachtestreepje; 

Artikel 23, §2, eerste lid, de woorden “en van de provincieraadsleden op de griffie van de 
provinciehuizen van de aangesloten provincies”; 

 
Artikel 23, §3 de woorden “en provincies”, de woorden “of van de provincieraad” en de woorden “en 
provincies”; 

 
Artikel 35, zesde lid “Iedere provincie mag zich slechts door één vertegenwoordiger laten 
vertegenwoordigen. Desgewenst kan iedere provincie ook één of meer plaatsvervanger(s) met 
vermelding van hun onderlinge rangorde aanduiden.” 

 
Artikel 40, zevende lid de woorden “in de provinciehuizen van de deelnemende provincies” 

 
§2. Van zodra de provincies niet langer deelnemen in de vereniging, wordt in artikel 15, §1 het 
getal “vijfentwintig” vervangen door “tweeëntwintig”. 

 
§3. Er wordt volmacht verleend aan de Raad van Bestuur om de statuten te coördineren van 
zodra de wijzigingen bedoeld in de twee voorgaande paragrafen plaatsvinden.” 

 
14. Wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de 
genomen besluiten. 

 
15. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s). 

 
16. Statutaire ontslagen en benoemingen 

 
17. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten. 

 
Argumentatie 
De gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging CIPAL (hierna kortweg “CIPAL”). 

Als bijlage vind je de statuten van CIPAL. 

Artikel 35 van de statuten van CIPAL bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 

 
De beslissing van de gemeenteraad van 17 oktober 2017 tot goedkeuring van de agendapunten 2 tot 
en met 14 over het ontwerp van statutenwijziging van CIPAL overeenkomstig het op 13 september 
2017 aan de deelnemers verstuurde ontwerp. 

 
De toelichtende nota bij de overige agendapunten 1, 15, 16 en 17 van de buitengewone algemene 
vergadering. 
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Het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL. 
 
Er zijn geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten 1, 15, 16 en 17 te 
weigeren. 

 
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”) 

 
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 keurt, op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota, de 
agendapunten 1, 15, 16 en 17 van de buitengewone algemene vergadering van CIPAL van 15 
december 2017, zoals overgemaakt per e-mail d.d. 17 oktober 2017, goed. 

 

 
 

Artikel 2 
De vertegenwoordiger, Eddy Verstappen, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene 
vergadering van CIPAL van 15 december 2017 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of 
verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad 
zijn genomen over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van CIPAL van 15 
december 2017 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 

 

 
 

Artikel 3 
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. 

 
 
 
Bijlagen 

• 20141215 Toelicht BAV.pdf 
• 20171215 Cipal dv Begroting 2018.pdf 
• 20171215 ondertekende verslag AV 201706.pdf 
• adviescomite.docx 
• gecoordineerde statuten CIPAL DV 20140414.pdf 
• cipal_vertg_20140520.pdf 

 
4 2017_GR_00146 Organisatie en participatie aan 

 samenwerkingsverbanden - Pidpa - beslissing inzake de 
vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde van 
de gemeente voor de algemene vergadering op 18 
december 2017 - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
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Beschrijving 

 

Context en historiek 
 

 
 
Brief van Pidpa van 16 oktober 2017 met als bijlagen : 

 
•  begroting 2018 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategieën 

in 2018 
•  model als basis voor raadsbeslissing 
•  een volmacht 

 
Besluit van gemeenteraad van 20 mei 2014 (23) over de aanduiding van : 

 
- de heer Willy Beullens als afgevaardigde en 

 
- de heer Jan Hendrickx plaatsvervangend afgevaardigde 

voor de huidige legislatuur op de algemene vergaderingen van Pidpa. 

De heer Walter Horemans maakt deel uit van de raad van bestuur. 

Argumentatie 
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa. 

 
Op maandag 18 december 2017 om 11.00 h organiseert Pidpa de buitengewone algemene 
vergadering in het congrescentrum van het Aldhem Hotel, Jagersdreef 1 te 2280 Grobbendonk. 

 
De agenda van deze buitengewone algemene vergadering is als volgt : 

 
1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden. 
2. Begroting 2018 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategieën 

in 2018. 
3. Benoeming(en). 
4. Goedkeuring van het verslag staande de vergadering. 

 
De voorgelegde documenten omvatten de verslaggeving omtrent de begroting voor 2018 met 
kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategieën in 2018. 

 
Wetgeving 

•  Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikel 
44 en 59. 

•  De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa 
•  Het gemeentedecreet van 15 juli 2007, inzonderheid artikelen 19 tot en met 26 en artikel 42. 

 
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 gemeente neemt akte van de strategieën en de te ontwikkelen activiteiten van Pidpa m.b.t. het 
boekjaar 2018. 

 

 
 

Artikel 2 
De gemeenteraad keurt de door de Raad van Bestuur van Pidpa voorgelegde begroting 2018 en het 
toelichtend verslag goed. 

 

 
 

Artikel 3 
De gemeenteraad geeft aan de vertegenwoordiger de opdracht om op de buitengewone algemene 
vergadering van 18 december 2017, 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 4 
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. 

 
 
 
Bijlagen 

• Pidpa - BAV2017 - Brief agenda gemeenten.pdf 
• 1154908 - Volmacht gemeente BAV.DOC 
• Pidpa_AV_vertgw.pdf 
• Pidpa-Begroting2018-onder vorm van Resultatenrekening.PDF 
• tekst_aan_bestuurders_en_gemeenten_ifv_BAV_2017_12_18.pdf 
• 2017-10 BAV 2017-12-18.PPTX 

 
5 2017_GR_00147 Organisatie en participatie aan 

 samenwerkingsverbanden - agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging IGEMO op 15 december 
2017 - kennisneming 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 
op 15 december 2017: 

 
1. Aanduiding stemopnemers 

 
2. Bespreking van de ondernemingsstrategie van de intergemeentelijke vereniging voor 

ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor 2018 [GVAV1700007] 
 

3. Bespreking van de begroting van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het 
gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor het boekjaar 2018 [GVAV1700008] 

 
4. Vaststelling van de statutaire bijdrage algemene werkingskosten 2018 [GVAV1700009] 



12/73 
 

5. Wijziging van de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het 
gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) [GVAV1700010] 

 
6. Volmacht om de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het 

gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) te coördineren 
 

7. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 
 

8. Goedkeuring van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 15 december 
2017 

 
 
 
 
Onderstaande doucmenten werden bijgevoegd: 

 
•  Document GVAV1700007, over de ondernemingsstrategie van de intergemeentelijke 

vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor 2018 zoals 
opgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in zitting 
van 29 september 2017. 

•  Document GVAV1700008, over de begroting van de intergemeentelijke vereniging voor 
ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor het boekjaar 2018, zoals 
opgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in zitting 
van 29 september 2017. 

•  Document GVAV1700009, over de vaststelling van de statutaire bijdrage algemene 
werkingskosten 2018, zoals vastgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke 
vereniging IGEMO in zitting van 29 september 2017. 

•  Document GVA1700010, over de wijziging van de statuten van de intergemeentelijke 
vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO), zoals opgesteld 
door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in zitting van 25 
augustus 2017. 

•  De voorstellen over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 
15 december 2017, zoals geformuleerd door de raad van bestuur van de intergemeentelijke 
vereniging IGEMO in vergadering van 25 augustus 2017. 

 
 
 
 

Argumentatie 
De agenda van de buitengewone algemene vergadering moet door de vennoten worden voorgelegd 
aan hun respectieve raden ingevolge artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, 

 
Wetgeving 

•  gemeentedecreet van 15 juli 2005 
•  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 van de intergemeentelijke samenwerking 

•  statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO, vastgesteld door de buitengewone 
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 en 9 
december 2016 
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Regelgeving: bevoegdheid 
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet 

Stemming op het agendapunt 

 

 

Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit 
 

Besluit 
 

Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 
15 december 2017 en verleent zijn afgevaardigde(n) het mandaat in te stemmen met de voorstellen 
van de raad van bestuur van IGEMO aan de buitengewone algemene vergadering. 

 

 
 

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

 
 
 
Bijlagen 

• GVAV1700007.pdf 
• GVAV1700008.pdf 
• GVAV1700009.pdf 
• Igemo_uitnodiging_BAV.pdf 

 
6 2017_GR_00148 Organisatie en participatie aan 

 samenwerkingsverbanden - wijziging van de statuten 
van de intergemeentelijke vereniging IGEMO van 15 
december 2017 - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
De agenda van de buitengewone algemene vergadering moet door de vennoten worden voorgelegd 
aan hun respectieve raden ingevolge artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 over de 
Intergemeentelijke Samenwerking, 

 
Document GVA1700010, over het voorstel tot wijziging van de statuten van de intergemeentelijke 
vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving, zoals vastgesteld door de raad 
van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in zitting van 25 augustus 2017, vind je als 
bijlage. 

 
Wetgeving 

•  gemeentedecreet van 15 juli 2005 
•  decreet van 6 juli 2001 over de Intergemeentelijke Samenwerking 
•  omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 

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

•  statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO, vastgesteld door de buitengewone 
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 en 9 
december 2016 
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Regelgeving: bevoegdheid 
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet 

Stemming op het agendapunt 

 

 

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

 
 
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 15 
december 2017. 

 

 
 

Artikel 2 
De gemeenteraad verleent aan zijn afgevaardigde(n) in de buitengewone algemene vergadering van 
15 december 2017 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 vereniging IGEMO. 

 
 
 
Bijlagen 

• GVAV1700010.pdf 
• Brief_statutenwijziging.pdf 

 
7 2017_GR_00149 Organisatie en participatie aan 

 samenwerkingsverbanden - agendapunten van de 
bijzondere algemene vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging IVAREM van 15 december 
2017 en verlenen van mandaat - kennisneming 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
De agenda van de bijzondere algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging 
IVAREM van 15 december 2017 bevat volgende punten : 

 
1. Aanduiding stemopnemers 
2. Bespreking van de ondernemingsstrategie voor 2018 [VVAV1700012] 
3. Bespreking van de begroting voor boekjaar 2018 [VVAV1700013] 
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4. Vaststelling van de statutaire bijdrage voor de algemene werkingskosten en voor 
de voorlopige werkingsbijdragen voor afvalbeheer in 2018 [VVAV1700014] 

5. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 
6. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van de intergemeentelijke 

vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) van 15 december 2017 
 
 
 
 

Argumentatie 
De agenda van de algemene vergadering, voorgesteld door de raad van bestuur op 21 oktober 2017, 
moet worden voorgelegd aan de raden van de vennoten ingevolge artikel 44 van het decreet van 6 
juli 2001. 

 
Afgezien van de jaarvergadering waarvan sprake in artikel 65, 2de lid van het decreet, moet er nog 
minstens één algemene vergadering 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 
ingevolge het gewijzigd artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001. 

 
Op de agenda van die algemene vergadering moet ook een voorstelling van een door de raad van 
bestuur opgestelde begroting staan ingevolge het gewijzigd artikel 44 van het decreet van 6 juli 
2001. 

 
De gemeenteraad moet het mandaat van zijn afgevaardigde(n) terzake niet bepalen omdat noch de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgend boekjaar, noch de door de raad 
van bestuur opgestelde begroting, het voorwerp uitmaken van een beslissing van de algemene 
vergadering. 

 
De algemene vergadering stelt, op voordracht van de raad van bestuur, de bijdragen voor de 
algemene werkingskosten en de voorlopige bijdragen voor de afvalbeheerskosten vast. 

 
Die bijdragen voor de gemeentelijke deelnemers moeten worden vastgesteld volgens het in de 
statuten bepaalde opdrachtenmenu en met respect voor de statutair vastgestelde bijdrageplafonds 
overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IVAREM. 

 
 
 
 

Wetgeving 
•  gemeentedecreet van 15 juli 2005 
•  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 

•  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 en 17 juni 
2016 

 
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 
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Besluit 
 

Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van 15 december 2017 
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. 

 
 
 
Bijlagen 

• VVAV1700013Begroting2018.pdf 
• VVAV1700013-bijlage2018.pdf 
• VVAV1700014.pdf 
• VVAV1700015.pdf 
• VVAV1700016GRBAV151217.pdf 
• VVAV1700016OntwerpGR.docx 
• VVAV1700017.docx 

 
8 2017_GR_00150 Organisatie en participatie aan 

 samenwerkingsverbanden - transitie TMVW, oprichting 
TMVS - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
De gemeente Berlaar is aangesloten bij TMVW. 

 
 
 
 

Argumentatie 
De werking en de organisatie van TMVW dient aangepast te worden aan het decreet 
Integemeentelijke Samenwerking dat door het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 tussen 
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de 
gewestgrensoverschrijdende intercommunales gewijzigd werd bij het decreet van 24 april 2014. 

 
Het TMVW wil om zijn werking en organisatie aan te passen aan het DIS, overgaan tot een geheel van 
samenhangende verrichtingen die een transitie naar het voormelde decreet zullen bewerkstelligen. 
Deze verrichtingen omvatten de oprichting van een nieuwe dienstverlenende vereniging, de 
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Services (afgekort TMVS) door TMVW en een 
reeks van de huidige A-vennoten van TMVW. Naast een inbreng in cash in TMVS door TMVW in eigen 
naam en voor eigen rekening enerzijds en anderzijds een inbreng in cash die door TMVW wordt 
voorgeschoten voor de medeoprichters van TMVS, zal TMVW ter gelegenheid van deze oprichting 
overgaan tot een inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten in TMVS. De aandelen in het 
kapitaal van TMVS die TMVW in ruil voor deze inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten 
ontvangt, zal TMVW bij wijze van scheidingsaandeel uitkeren aan de A-vennoten die samen met haar 
TMVS oprichten en uittreden uit TMVW ten belope van hun A-aandelen (waaraan de divisie 
aanvullende diensten ten grondslag ligt) (“aandelenswap”). Ten slotte zal TMVW overgaan tot een 
wijziging van haar statuten teneinde deze te conformeren aan het DIS. 
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De raad van bestuur van TMVW besliste tot uitstel van de buitengewone algemene vergadering van 
TMVW die plaats zou vinden op 30 juni 2017 om de raad van bestuur toe te laten om, met maximale 
betrokkenheid van de vennoten van TMVW een nieuw voorstel te formuleren inzake de toekomstige 
samenstelling van de raad van bestuur met inachtneming van de richtlijnen van de toezichthoudende 
overheid. 

 
Het overlegorgaan werd opgericht overeenkomstig artikel 25 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking met het oog op het bestuderen van de mogelijkheden en voorwaarden 
voor de oprichting van TMVS, overeenkomstig artikel 26 van hetzelfde een oprichtingsdossier ter 
beschikking heeft gesteld waarin de volgende documenten opgenomen zijn: 

 
1. een omstandige motiveringsnota; 
2. een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan 

verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie 
van de dienstverlenende vereniging 

3. een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de 
bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de 
controlemogelijkheden op de uitvoering; 

4. een ontwerp van statuten 
 
De presentatie “Oprichting TMVS” bevat een concretisering van de principes uiteengezet in het 
hogervermelde oprichtingsdossier en werd eveneens goedgekeurd door het voormelde overlegorgaan. 
Deze presentatie maakt een integraal onderdeel uit van het oprichtingsdossier. 

 
Het overlegorgaan is op 20 september 2017 opnieuw samengekomen om een gewijzigde versie van 
het ontwerp van statuten van TMVS, met inbegrip van een gewijzigd ontwerp huishoudelijk 
reglement, goed te keuren. Dit gewijzigde ontwerp van statuten alsook het gewijzigde ontwerp van 
huishoudelijk reglement maken een integraal onderdeel uit van het oprichtingsdossier en werden aan 
de vennoten ter beschikking gesteld 

 
De A-vennoten van TMVW die zullen deelnemen aan de oprichting van TMVS, in eigen naam en voor 
eigen rekening zullen inschrijven op nieuwe aandelen in TMVS, ter gelegenheid van de oprichting, 
maar de betaling van de volstorting van deze aandelen zal worden voorgeschoten door TMVW 

 
De samenvattende TMVS kapitalisatietabel geeft een overzicht weer van het kapitaal en het 
aandeelhouderschap van TMVS bij oprichting en de daaropvolgende kapitaalsverrichtingen. 

 
Er is een overzicht van terug te nemen F1-aandelen in bijlage. 

 
Het overzicht van terug te nemen TK- en DK –aandelen vind je als bijlage. Het bijzonder verslag 
gemaakt overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als 
nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de 
hogervermelde inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS werd 
opgesteld door TMVW als medeoprichter van TMVS 

 
Het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van 
vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke 
samenwerking inzake de hogervermelde inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door 
TMVW in TMVS werd opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 
Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door de Tim Van Hullebusch, 
bedrijfsrevisor. 
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Het besluit tot deelname van TMVW aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband TMVS behoort 
tot de bevoegdheid van de algemene vergadering van TMVW ingevolge artikel 29 van het decreet van 
6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking. 

 
Het dossier inzake de statutenwijziging van TMVW werd overgemaakt aan de vennoten van TMVW 
naar aanleiding van de geplande buitengewone algemene vergadering van 22 december 2017, waarin 
de volgende documenten werden opgenomen: 

 
i. de “Krachtlijnen nota” met daarin vervat een artikelsgewijze bespreking van de voorgestelde 
wijzigingen aan de statuten van TMVW; 

 
ii. een ontwerp van de gewijzigde statuten van TMVW met als bijlagen: 

 
a. de lijst van vennoten, de activiteit(en) met geografische sectie waarvoor zij zijn aangesloten en de 
regio waartoe zij behoren; 

 
b. de lijst van vennoten met vermelding van het aantal aandelen per vennoot; 

 
c. het financieringsreglement Zuivering en Wegenis; 

 
d. het financieringsreglement inzake de secundaire activiteit; 

 
Je vindt hierbij de gewijzigde versie van het ontwerp van statuten van TMVW, met inbegrip van een 
gewijzigd ontwerp huishoudelijk reglement van TMVW, dat een wijziging inhoudt ten aanzien van de 
originele ontwerpen voor wat betreft de samenstelling van de raad van bestuur en het directiecomité 
van TMVW. 

 
De samenstelling van respectievelijk de raad van bestuur, de regionale adviescomités voor 
domeindiensten en het adviescomité voor secundaire diensten vind je in de artikelen 23, 35 en 39 van 
de ontwerpstatuten van TMVW. 

 
De wijziging van het statutair doel van TMVW opgesteld door de raad van bestuur van TMVW vind je 
in het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen. 

 
Het controleverslag van de commissaris van TMVW is overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek 
van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW opgesteld door Figurad 
Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, 
vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor. 

 
De uitnodigingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW die gehouden zal 
worden op 22 december 2017, deelt tevens de agenda mee en licht de agendapunten toe. 

 
De overige ondersteunende documenten in verband met de hierboven geschetste verrichtingen 
werden ontvangen door de gemeente. 

 
De gemeente is op heden geen A-vennoot van TMVW, en de gemeenteraad dient te beslissen over 
het standpunt van de gemeente als vennoot van TMVW op de voormelde algemene vergadering. 

 
Wetgeving 

•  Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen 
•  wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, 

en latere wijzigingen 
•  decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
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•  decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna het DIS), in 
het bijzonder artikel 25 e.v 

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

 
Notulen 
Dirk Aras merkt op dat dit de voortzetting is van het Farys-verhaal. Hij vraagt de stemming, omdat 
een ingewikkelde organisatie op deze manier nog complexer wordt gemaakt. Dit betreft een 
remediëring om binnen de veranderde wetgeving te kunnen blijven. 

 
Koen Kerremans meldt dat Groen zich zal onthouden wegens het tekort aan transparantie op het vlak 
van de aandelen. 

 
Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda’s en aan elk individueel agendapunt van de 
buitengewone algemene vergadering van TMVW die gehouden zal worden op 22 december 2017. 

 

 
 

Stemming op artikel 1 
- 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; Koen Kerremans; Rudy 

Nuyens; Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen 
 

Artikel 2 
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het oprichtingsdossier van TMVS. 

 

 
 

Stemming op artikel 2 
- 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; Koen Kerremans; Rudy 

Nuyens; Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen 
 

Artikel 3 
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de inschrijving op en volstorting in cash van A- 
aandelen van TMVS door TMVW ter gelegenheid van de oprichting van TMVS zoals uiteengezet in de 
TMVS kapitalisatietabel. 

 

 
 

Stemming op artikel 3 
- 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; Koen Kerremans; Rudy 

Nuyens; Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen 
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Artikel 4 
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan (i) de inschrijving op en volstorting in cash van A- 
aandelen van TMVS door de mede-oprichtende deelnemers ter gelegenheid van de oprichting van 
TMVS en (ii) de voorfinanciering van de volstorting van deze aandelen door het voorschieten door 
TMVW van deze volstorting door de desbetreffende deelnemers, een en ander zoals uiteengezet in 
de TMVS kapitalisatietabel. 

 

 
 

Stemming op artikel 4 
- 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; Koen Kerremans; Rudy 

Nuyens; Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen 
 

Artikel 5 
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan en het controleverslag van de bedrijfsrevisor 
overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 
63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura van de 
divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met 
maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd 
door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor. 

 

 
 

Stemming op artikel 5 
- 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; Koen Kerremans; Rudy 

Nuyens; Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen 
 

Artikel 6 
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 395 van 
het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet 
intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten 
door TMVW in TMVS opgesteld door TMVW. 

 

 
 

Stemming op artikel 6 
- 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; Koen Kerremans; Rudy 

Nuyens; Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen 
 

Artikel 7 
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de verrichting waarbij TMVW de divisie Aanvullende 
Diensten inbrengt in TMVS ter gelegenheid van diens oprichting, zoals nader omschreven in het 
bijzonder verslag inzake de inbreng in natura en het controleverslag van de bedrijfsrevisor inzake de 
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inbreng in natura leidende tot een uitgifte van A-aandelen in TMVS aan TMVW zoals uiteengezet in de 
TMVS kapitalisatietabel. 

 

 
 

Stemming op artikel 7 
- 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; Koen Kerremans; Rudy 

Nuyens; Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen 
 

Artikel 8 
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de oprichting van TMVS middels een inbreng in 
natura en een inbreng in cash. 

 

 
 

Stemming op artikel 8 
- 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; Koen Kerremans; Rudy 

Nuyens; Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen 
 

Artikel 9 
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de overgangsbepalingen van TMVS waaronder de 
toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen sedert 1 april 2017, de bepaling van 
het eerste boekjaar dat een einde zal nemen op 31 december 2017 waardoor de eerste 
jaarvergadering plaats zal vinden op de derde vrijdag volgend op de eerste juni van het jaar 2018 en 
aan het verlenen van een machtiging aan iedere bestuurder met recht van indeplaatsstelling, teneinde 
alle vereiste administratieve formaliteiten met betrekking tot het voorgaande besluit te vervullen. 

 

 
 

Stemming op artikel 9 
- 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; Koen Kerremans; Rudy 

Nuyens; Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen 
 

Artikel 10 
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het wijzigen van de aard van het scheidingsaandeel 
van de A-aandelen zoals opgenomen in artikel 21 van de statuten van TMVW, met dien verstande dat 
het mogelijk wordt gemaakt het scheidingsaandeel uit te keren in natura. 

 

 
 

Stemming op artikel 10 
- 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 
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- 8 onthouding(en): Lies Ceulemans; Swa De Bakker; Leen Janssens; Koen Kerremans; Rudy 
Nuyens; Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen 

 
Artikel 11 
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de terugname van A-aandelen door ieder van de A- 
vennoten die daartoe de wens uitdrukken. 

 

 
 

Stemming op artikel 11 
- 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; Koen Kerremans; Rudy 

Nuyens; Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen 
 

Artikel 12 
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de uitkering van een scheidingsaandeel aan de 
voormelde A-vennoten: 

 
(a) aan de A-vennoten die besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS: 
scheidingsaandeel in natura in de vorm van A-aandelen in TMVS, zoals uiteengezet in de TMVS 
kapitalisatietabel; de aandelen die aldus bij wijze van scheidingsaandeel in natura zullen worden 
uitgekeerd, zijn die aandelen in TMVS die aan TMVW werden uitgereikt als vergoeding voor de hoger 
vermelde inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten; 

 
(b) aan de A-vennoten die niet besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS: 
scheidingsaandeel door de uitkering van de waarde van de A-aandelen in cash. 

 

 
 

Stemming op artikel 12 
- 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; Koen Kerremans; Rudy 

Nuyens; Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen 
 

Artikel 13 
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het verlenen van een volmacht aan de raad van 
bestuur teneinde de uittreding van de betrokken A-vennoten met betrekking tot de A-aandelen in te 
schrijven in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 

 

 
 

Stemming op artikel 13 
- 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; Koen Kerremans; Rudy 

Nuyens; Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen 
 

Artikel 14 
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De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de automatische gedeeltelijke terugname van de F1- 
aandelen ingevolge de door de A-vennoten verrichtte terugname van A-aandelen en tot toekenning 
van het scheidingsaandeel, een en ander zoals uiteengezet in overzicht van terug te nemen F1- 
aandelen. 

 

 
 

Stemming op artikel 14 
- 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; Koen Kerremans; Rudy 

Nuyens; Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen 
 

Artikel 15 
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het verlenen van een volmacht aan de raad van 
bestuur teneinde de gedeeltelijke terugname van de F1-aandelen in het aandelenregister van TMVW 
in te schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 

 

 
 

Stemming op artikel 15 
- 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; Koen Kerremans; Rudy 

Nuyens; Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen 
 

Artikel 16 
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de omvorming en splitsing van de A-aandelen van 
TMVW andere dan deze waarvan de terugname op de algemene vergadering van TMVW van 22 
december 2017 zal worden goedgekeurd, naar F2-aandelen van TMVW en de daaropvolgende 
schrapping van de categorie van A-aandelen ingevolge voormelde omvorming. 

 

 
 

Stemming op artikel 16 
- 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; Koen Kerremans; Rudy 

Nuyens; Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen 
 

Artikel 17 

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de gedeeltelijke terugname van de TK- en DK - 
aandelen door de vennoten die die daartoe de wens zouden uitdrukken, ingevolge de groepering van 
deze aandelen ter gelegenheid van de statutenwijziging en teneinde de afrondingsverschillen bij de ze 
groepering van aandelen weg te werken en tot toekenning van het scheidingsaandeel, een en ander 
zoals uiteengezet in het overzicht van terug te nemen TK- en DK -aandelen. 

 

 
 

Stemming op artikel 17 
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- 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; Koen Kerremans; Rudy 

Nuyens; Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen 
 

Artikel 18 
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het verlenen van een volmacht aan de raad van 

bestuur teneinde de gedeeltelijke terugname van de TK- en DK -aandelen in het aandelenregister van 
TMVW in te schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 

 
 

Stemming op artikel 18 
- 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; Koen Kerremans; Rudy 

Nuyens; Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen 
 

Artikel 19 
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 413 
van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW, 
opgesteld door de raad van bestuur van TMVW. 

 

 
 

Stemming op artikel 19 
- 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; Koen Kerremans; Rudy 

Nuyens; Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen 
 

Artikel 20 
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het controleverslag van de commissaris van TMVW 
overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het 
statutair doel van TMVW opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 
Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, 
bedrijfsrevisor. 

 

 
 

Stemming op artikel 20 
- 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; Koen Kerremans; Rudy 

Nuyens; Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen 
 

Artikel 21 
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De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de wijziging van het statutair doel van TMVW zoals 
nader uiteengezet in het bijzonder verslag en het controleverslag inzake de wijziging van het statutair 
doel van TMVW, beiden opgesteld overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van 
vennootschappen. 

 

 
 

Stemming op artikel 21 
- 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; Koen Kerremans; Rudy 

Nuyens; Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen 
 

Artikel 22 
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de artikelsgewijze wijziging van de artikelen 1 tot en 
met 71 van de statuten van TMVW om deze in overeenstemming te brengen met het voorstel tot 
statutenwijziging en doelswijziging van TMVW en schrapping van de artikelen 72 en 73 van de 
statuten van TMVW een en ander teneinde de statuten te conformeren aan de bepalingen van het 
decreet van 6 juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

 

 
 

Stemming op artikel 22 
- 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; Koen Kerremans; Rudy 

Nuyens; Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen 
 

Artikel 23 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het huishoudelijk reglement van TMVW. 

 

 
 

Stemming op artikel 23 
- 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; Koen Kerremans; Rudy 

Nuyens; Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen 
 

Artikel 24 
De gemeenteraad draagt als lid van het regionale adviescomité voor domeindiensten van TMWV de 
heer Walter Horemans voor. 

 

 
 

Stemming op artikel 24 
- 2 stemmen voor Eddy Verstappen 
- 1 stemmen voor John Steurs 
- 4 stemmen voor Pegie Pauwels 
- 1 stemmen voor Suzy Put 
- 9 stemmen voor Walter Horemans 
- 3 blanco stem(men) 
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- 1 ongeldige stem(men) 
 

Artikel 25 
De gemeenteraad draagt als lid van het regionale adviescomité voor secundaire diensten van TMWV 
de heer Eddy Verstappen voor. 

 

 
 

Stemming op artikel 25 
- 1 stemmen voor Dirk Aras 
- 10 stemmen voor Eddy Verstappen 
- 2 stemmen voor Pegie Pauwels 
- 1 stemmen voor Suzy Put 
- 2 stemmen voor Swa De Bakker 
- 2 stemmen voor Walter Horemans 
- 3 blanco stem(men) 

 
Artikel 26 
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de benoemingen van de voorgedragen leden van de 
raad van bestuur en de regionale adviescomités van TMVW. 

 

 
 

Stemming op artikel 26 
- 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; Koen Kerremans; Rudy 

Nuyens; Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen 
 

Artikel 27 
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de vaststelling van de mandaatsbeëindiging van het 
college van commissarissen. 

 

 
 

Stemming op artikel 27 
- 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; Koen Kerremans; Rudy 

Nuyens; Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen 
 

Artikel 28 
De gemeenteraad wijst de heer Stefaan Lambrechts aan als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de 
buitengewone algemene vergadering van TMVW d.d. 22 december 2017 of iedere andere algemene 
vergadering met dezelfde agenda. 

 

 
 

Stemming op artikel 28 
- 11 stemmen voor Stefaan Lambrechts 
- 1 stemmen voor Rudy Nuyens 
- 4 stemmen voor Pegie Pauwels 
- 2 stemmen voor Suzy Put 
- 3 blanco stem(men) 
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Artikel 29 
De gemeenteraad wijst mevrouw Suzy Put aan als vervangend gemeentelijk vertegenwoordiger voor 
de buitengewone algemene vergadering van TMVW d.d. 22 december 2017 of iedere andere 
algemene vergadering met dezelfde agenda. 

 

 
 

Stemming op artikel 29 
- 1 stemmen voor Lies Ceulemans 
- 1 stemmen voor Swa De Bakker 
- 2 stemmen voor Stefaan Lambrechts 
- 2 stemmen voor Pegie Pauwels 
- 11 stemmen voor Suzy Put 
- 1 stemmen voor John Steurs 
- 3 blanco stem(men) 

 
Artikel 30 
De gemeenteraad geeft opdracht aan bovengenoemde vertegenwoordigers om hun stemgedrag af te 
stemmen op de beslissingen genomen op de gemeenteraad van heden en zo aan deze beslissingen 
uitvoering te geven. 

 

 
 

Stemming op artikel 30 
- 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; Koen Kerremans; Rudy 

Nuyens; Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen 
 

Artikel 31 
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het verlenen van een machtiging aan ieder 
geassocieerd notaris van de notarissenassociatie NOTAS met standplaats te Gent, om een 
gecoördineerde tekst van de statuten van TMVW op te stellen in overeenstemming met de 
voornoemde wijziging van de statuten (met inbegrip van de wijziging van het maatschappelijk doel). 

 

 
 

Stemming op artikel 31 
- 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; Koen Kerremans; Rudy 

Nuyens; Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen 
 

Artikel 32 
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het verlenen van een machtiging aan de algemeen 
directeur van TMVW met recht van indeplaatsstelling teneinde alle vereiste administratieve 
formaliteiten met betrekking tot de voorgaande besluiten te vervullen. 

 

 
 

Stemming op artikel 32 
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- 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; Koen Kerremans; Rudy 

Nuyens; Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen 
 

Artikel 33 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit waaronder 
het onverwijld bezorgen van een afschrift van deze beslissing aan TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent. 

 

 
 

Stemming op artikel 33 
- 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; Koen Kerremans; Rudy 

Nuyens; Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen 
 
 
Bijlagen 

• 2017-12-22 BAV TMVW - Aangetekende oproeping.pdf 
• 2017-12-22 BAV TMVW - Bijlage 1 Lijst met vennoten geografisch.pdf 
• 2017-12-22 BAV TMVW - Bijlage 2 Lijst met vennoten aandelen.pdf 
• BIJLAGE 3 FINANCIERINGSREGLEMENT Z en V.DOCX 
• BIJLAGE 4 FINANCIERINGSREGLEMENT.DOCX 
• TMVW HHR versie 20 september.docx 
• TMVW ONTWERPSTATUTEN versie 20 september ZONDER TRACK CHANGES.docx 
• TMVW ONTWERPSTATUTEN versie 20 september.docx 
• TMVW statutenwijziging - KRACHTLIJNENNOTA.docx 
• 2017-12-22 BAV TMVW-BijzonderRVB.pdf 
• 2017-12-22 BAV TMVW-activapassiva.pdf 
• 2017-12-22 BAV TMVWBijzonderCollegeComm.pdf 
• 2017-12-22 BAV TMVW-Bijzondercom.pdf 
• 2017-12-22 BAV TMVW-Kapitalisatie.pdf 
• 2017-12-22 BAV TMVWTabelaandelen.pdf 
• 2017-12-22 BAV TMVW-TabelA-vennoten.pdf 

 
9 2017_GR_00151 Organisatie en participatie aan 

 samenwerkingsverbanden - toetreding tot de 
dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 32 
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
De gemeente Berlaar trad vanaf 1 juni 2017 toe tot de divisie Aanvullende Diensten van TMVW (IC). 
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Argumentatie 
De werking en organisatie van TMVW (IC) dient aangepast te worden aan het DIS gewijzigd door het 
decreet van 24 april 2017 ten gevolge van het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 tussen 
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de 
gewestgrensoverschrijdende intercommunales. 

 
Er is een buitengewone algemene vergadering van TMVW op 22 december 2017 waarbij TMVW (IC) 
de divisie Aanvullende Diensten inbrengt in TMVS (DV) ter gelegenheid van diens oprichting. 

 
De A-vennoten van TMVW (IC) bekomen een scheidingsaandeel naar aanleiding van de transitie. Het 
scheidingsaandeel wordt uitgekeerd ofwel in natura (aan de A-vennoten die besloten hebben tot 
mede-oprichting van en deelneming in TMVS (DV) ofwel in cash (aan de A-vennoten die niet besloten 
hebben tot mede-oprichting van en deelneming in TMVS (DV)). 

 
 
 
 
In de oprichtingsbundel van de dienstverlenende vereniging TMVS (DV) zijn de volgende documenten 
opgenomen: 

 
•  een grondige motiveringsnota; 
•  een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan 

verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie 
van de dienstverlenende vereniging; 

•  een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de 
bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de 
controlemogelijkheden op de uitvoering; 

•  een ontwerp van statuten. 
 
 
 
 
De gemeente heeft kennisgenomen van de toetredingsbundel en de motieven voor samenwerking die 
in de grondige motiveringsnota, onderdeel van de toetredingsbundel, werden opgenomen. In het 
bijzonder gaat het daarbij om het financieel voordeel, het nastreven van een goed en rationeel 
beheer, het creëren van beleidsruimte, het uitbouwen van een netwerk en de expertise vereist in het 
kader van de wet op de overheidsopdrachten; dat de gemeente de motieven in dit verband zoals 
opgenomen in de motiveringsnota zich eigen maakt. 

 
De deelname in TMVS (DV) realiseert zich via het onderschrijven van aandelen. Het benodigde bedrag 
hiervoor wordt volledig afgedekt door het scheidingsaandeel in cash dat de gemeente bekomt van 
TMVW (IC), cf. hierboven. 

 
De dienstverlening via TMVW (IC) stopt vanaf het moment van oprichting van TMVS (DV). De 
dienstverlening kan evenwel – zonder onderbreking - overgenomen worden door TMVS (DV). Daartoe 
is een toetredingsbeslissing vereist. 

 
Wetgeving 

•  decreet van 6 juli 2001, in het bijzonder artikel 32 
•  gemeentedecreet van 15 juli 2005 
•  wet van 29 juli 1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
•  decreet van 26 maart 2004 over de openbaarheid van bestuur 
•  raadsbesluit van 16 mei 2017 over de toetreding van gemeente Berlaar tot TMWV 

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

Artikel 1 
De gemeenteraad beslist toe te treden tot de dienstverlenende vereniging TMVS (DV), volgens de 
modaliteiten vastgelegd in de oprichtingsbundel die als bijlage aan onderhavig besluit wordt 
toegevoegd, en dit met ingang vanaf het moment van de definitieve oprichting van TMVS. 

 

 
 

Stemming op artikel 1 
- 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; Koen Kerremans; Rudy 

Nuyens; Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen 
 

Artikel 2 
De gemeenteraad beslist de heer Eddy Verstappen voor te dragen als lid voor de algemene 
vergadering van TMVS. 

 

 
 

Stemming op artikel 2 
- 12 stemmen voor Eddy Verstappen 
- 1 stemmen voor Ingeborg Van Hoof 
- 5 stemmen voor Pegie Pauwels 
- 3 blanco stem(men) 

 
Artikel 3 
De gemeenteraad beslist mevrouw Ingeborg Van Hoof voor te dragen als plaatsvervangend lid voor 
de algemene vergadering van TMVS. 

 

 
 

Stemming op artikel 3 
- 3 stemmen voor Pegie Pauwels 
- 1 stemmen voor John Steurs 
- 1 stemmen voor Swa De Bakker 
- 12 stemmen voor Ingeborg Van Hoof 
- 1 stemmen voor Eddy Verstappen 
- 3 blanco stem(men) 

 
Artikel 4 
De gemeenteraad beslist om onderhavige beslissingen aan TMVS mee te delen. 

 
 
 

Stemming op artikel 4 
- 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; Koen Kerremans; Rudy 

Nuyens; Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen 
 

Artikel 5 
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Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de (verdere) uitvoering van deze 
beslissing. 

 

 
 

Stemming op artikel 5 
- 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; Koen Kerremans; Rudy 

Nuyens; Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen 
 
 
Bijlagen 

• 2017-12-22 HHR (markup) versie 20-09-2017.pdf 
• 2017-12-22 Oprichtersvergadering TMVS.pdf 
• 2017-12-22 STATUTEN finaal.pdf 
• 2017-12-22 Statuten TMVS hoofdlijnen.pdf 
• Brief aan A-vennoten.pdf 
• Ontwerpbeslissing voorstel.docx 

Personeel 
 

10 2017_GR_00152 Organisatie van interne controle - Rapport Audit 
 Vlaanderen over thema-audit 'Instroom van 

medewerkers bij lokale besturen' - kennisneming 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
In het voorjaar van 2017 voerde Audit Vlaanderen een thema-audit over 'Instroom van medewerkers' 
uit in Berlaar. Na een voorbereidende fase in maart, liep het terreinwerk in april en mei, waarbij 
diverse gesprekken met medewerkers werden gehouden, documenten aan een grondige analyse 
werden onderworpen en de nodige tests uitgevoerd. Een eerste rapportering volgde in de 
zomerperiode, waarna het proces werd afgesloten tijdens een exitmeeting op 29 september. 

 
Doelstellingen van de audit 

 
Audit Vlaanderen onderzocht verschillende stappen van het instroomproces, van de behoeftebepaling 
tot en met de indiensttreding. Deze audit focuste zich zowel op externe aanwerving als op interne 
procedures. 

 
De thema-audit werkte rond twee doelstellingen: 

 
1) Zijn de overkoepelende voorwaarden om tot een degelijk instroomproces te komen, adequaat en 
effectief ingevuld? 

 
2) Verloopt het instroomproces effectief, efficiënt en integer, opdat een kwaliteitsvolle invulling van de 
personeelsbehoefte bekomen wordt? 

 
Om deze doelstellingen te realiseren, onderzocht Audit Vlaanderen welke risico’s aan het 
instroomproces verbonden zijn en welke beheersmaatregelen de organisatie heeft geïmplementeerd 
om deze af te dekken. 
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Aanpak van de audit 
 

Met de thema-audit “Instroom van medewerkers” wil Audit Vlaanderen bijdragen aan de beheersing 
van dit proces door het geauditeerde lokaal bestuur. Deze audit kaderde in de ondersteunende rol die 
Audit Vlaanderen opneemt in het streven naar een effectieve, efficiënte, kwaliteitsvolle en integere 
werking van de lokale besturen. 

 
Om het instroomproces op een gestructureerde manier te onderzoeken, stelde Audit Vlaanderen een 
controleprogramma op. Dit is een kader waarin specifieke beheersdoelstellingen, risico’s en mogelijke 
beheersmaatregelen opgenomen zijn omtrent de verschillende stappen van het instroomproces van 
medewerkers. Ook voor de randvoorwaarden is dit gebeurd. Hierbij ging Audit Vlaanderen eveneens 
na of er een globaal kader voor interne controle/organisatiebeheersing is vastgelegd en of hierover 
gerapporteerd wordt. 

 
Argumentatie 
Samenvattend kwam Audit Vlaanderen tot de vaststelling van een aantal sterke punten en twee 
aanbevelingen, waarvan de gemeente werk moet maken. Hierbij werd het volgende model 
gehanteerd: 

 

 
 

Interne controle/organisatiebeheersing 
 

Identificatie Keuze procedure: Voorbereiding Selectie 
Indiensttreding 

 
en validatie  - externe aanwerving selectieprocedure 

van behoeften - bevordering 

- mobiliteit 
 

- combinatie 
 

 
 
 

Instroombeleid Rollen en Instrumentarium Objectiviteit en 
Kennis Toegangsbeveiliging en   

 

verantwoordelijkheden 
onafhankelijkheid informatieveiligheid 

 
 
 
 

Sterke punten 
 

* Instroomproces: 
 

- identificatie en validatie van behoeften (toekomstgericht, systematisch, kostenbewust en innovatief) 
 

- kandidaten hebben toegang tot uitgebreide vacaturebundel 
 

- duidelijk lijn voor de samenstelling van selectiecommissies 



33/73 

 

 

- aanpak en verloop selectieprocedure 
 
- goede opvolging van functioneren nieuwe medewerkers 

 
* Randvoorwaarden: 

 
- aanpak organisatiebeheersing (kader, zelfevaluatie, actieplan, rapportering, ambitieniveau en 
instrumenten) - dit heeft zelfs tot een good practice van Audit Vlaanderen geleid 

 
- goede dossiersamenstelling 

 
- interne kennisopbouw en continuïteit personeelsdienst verzekerd 

 
Aanbevelingen 

 
* Bekendmaking van voldoende duidelijke en coherente vacatureberichten en transparante 
beoordeling van de geldigheid van kandidaturen 

 
* Vermijden van niet-objectiveerbare technieken en bijkomend documenteren van verloop 
selectieprocedure 

 
Om deze aanbevelingen op te volgen, werkte de administratie reeds aan actietabel uit, die werd 
opgenomen in het rapport. Het merendeel van deze acties zijn bovendien al uitgevoerd of staan 
minimaal ingepland. 

 
Benchmark 

 
Audit Vlaanderen voerde deze audit uit bij 22 besturen. Elk vakje uit het beoordelingsmodel kreeg een 
kleur (groen, geel of rood). Berlaar kreeg als eindbeoordeling 7 groene en 5 gele vakjes, waarmee het 
bestuur op de 2de plaats eindigt van alle geauditeerde besturen en er meteen zeker van is dat er in 
geen enkel onderdeel belangrijke risico's zijn die onvoldoende afgedekt worden door procedures of 
beheersmaatregelen. 

 
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 het positieve auditrapport 'Instroom van medewerkers' door 
Audit Vlaanderen bij de gemeente Berlaar. 

 
 
 
Bijlagen 

• 1706024_Rapport_TA_Instroom_gemeente_Berlaar.pdf 
Mens 
BKO 
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11 2017_GR_00153 Opmaak van reglementen - gewijzigd huishoudelijk 
 reglement, schriftelijke overeenkomst en 

registratieformulier buitenschoolse kinderopvang 
Roefels - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
Naar aanleiding van de herziening van de telefooncentrale en enkele terechte opmerkingen van 
ouders, dient het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst te worden aangepast. De 
wijzigingen hebben betrekking op aangepaste contactgegevens en een uniforme verwijzing naar de 
'ouders'. 

 
Naar aanleiding van het digitaal versturen van onze facturen vanaf januari 2018 dient het 
registratieformulier aangepast te worden. De wijziging heeft betrekking op de keuze om de facturen al 
dan niet digitaal te ontvangen. 

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

 
Notulen 
Koen Kerremans vindt het geen goede zaak dat het telefoonnummer voor klachten het algemeen 
nummer van de gemeente is. Klachten moeten leiden tot een verbetering van de werking. Om 
klachten goed te managen is het beter om een aparte klachtenlijn te voorzien, niet alleen voor de 
kinderopvang, maar voor de volledige gemeente. Er zijn intussen bewijzen dat er nogal arbitrair wordt 
omgegaan met meldingen, terwijl er toch een specifiek klachtenproces bestaat. 

 
Schepen Suzy Put antwoordt dat er een verschil is tussen meldingen en klachten. Een melding kan 
telefonisch, wordt besproken met de begeleiders en de coördinator en genereert heel wat interactie. 
Als het echt om een klacht gaat, vermeldt het huishoudelijk reglement dat deze via mail en het 
klachtenformulier moet verlopen, waarna de gemeentelijke procedure wordt doorlopen. 

 
Schepen Stefaan Lambrechts vult aan dat er lang nagedacht werd over de definitie en de aflijning van 
het begrip ‘klacht’. Iemand moet zich onheus behandeld voelen door een ambtenaar van de 
gemeente. Een klacht gaat bijvoorbeeld niet over de openingsuren van de kinderopvang. 

 
Burgemeester Walter Horemans merkt op dat het klachtenreglement niet op de agenda staat. Vragen 
over klachten en meldingen kunnen n.a.v. de volgende gemeenteraad gesteld worden. 

 
Dirk Aras vraagt de stemming over dit punt, aangezien hij niet akkoord kan gaan met de definitie van 
meldingen en klachten. 

 
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; Koen Kerremans; Rudy Nuyens; 
Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen 
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Besluit 
 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de wijzigingen in het huishoudelijk reglement, de schriftelijke overeenkomst 
en het registratieformulier van de buitenschoolse kinderopvang Roefels goed. 

 
 
 
Bijlagen 

• 2018_HHR_BKO.docx 
• 2018_SO_BKO.docx 
• Registratieformulier 

Ruimte 
Openbare werken 

 
12 2017_GR_00155 Beheer van patrimonium en openbaar domein - 

 Voorlopige vaststelling van de gedeeltelijke 
wijziging van het van tracé Buurtweg nr. 13 
Gemeente Berlaar, Atlasgemeente Berlaar (Tussen 
N10 en Welvaartstraat) en voorlopige vaststelling 
van het bijhorende rooillijn- & onteigening-plan 
volgens de wet der buurtwegen. - aanvaarding 

VERDAAGD 
 
 

Notulen 
Dit punt wordt verdaagd, omdat de vernieuwde wetgeving rond onteigeningen in voege gaat vanaf 1 
januari 2018, waardoor de procedure voor de gemeente eenvoudiger wordt. 

 

 
 

Omgeving 
 

13 2017_GR_00154 Organisatie en participatie aan 
 samenwerkingsverbanden - Ontbinding van de 

interlokale vereniging 'Wonen langs Dijle en Nete' en het 
verder zetten via het 'project Wonen langs Dijle en Nete' 
- opheffing 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
Historiek: 

 
Op 11 februari 2009 werd de interlokale vereniging 'Wonen langs Dijle en Nete' opgericht. 

 
Op 15 december 2009 besliste het gemeentebestuur van Berlaar tot toetreding in de 
interlokale vereniging. 

 
Op 15 december 2016 keurde minister Homans het subsidiebesluit goed voor het project 
Wonen langs Dijle en Nete voor de periode 2017-2019. 
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Op 1 juli 2016 traden nieuwe regels in werking met betrekking tot de b.t.w.-vrijstelling voor 
‘zelfstandige groepering’. 

 
Argumentatie 
Er is nood aan fiscaal-juridische duidelijkheid en zekerheid m.b.t. het niet moeten rekenen 
van b.t.w. op de dienstverlening die IGEMO verzorgt m.b.t. (o.a.) het uitvoeren van 
activiteiten rond lokaal woonbeleid voor de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en 
Sint-Katelijne-Waver. Daarom blijkt het aangewezen dat IGEMO vanaf begin 2017 voor de 
b.t.w.-regelgeving opereert onder de noemer ‘zelfstandige groepering’. 

 
Voorwaarde is dat de bijdragen verlopen via facturatie, rechtstreeks van IGEMO naar de 
betrokken gemeenten. Hiervoor moet huidige tussenconstructie, de interlokale vereniging 
Wonen langs Dijle en Nete, voor eind 2017 worden opgeheven. 

 
Het ‘project’ Wonen langs Dijle en Nete wordt wel gecontinueerd, maar IGEMO wordt de 
rechtstreekse uitvoerder, zonder de tussenconstructie van de interlokale vereniging Wonen 
langs Dijle en Nete. Deze constructie was in 2009 een voorwaarde om Vlaamse subsidie te 
kunnen bekomen. Sinds het nieuwe subsidiebesluit van 8 juli 2016 is dat geen noodzakelijke 
voorwaarde meer. 

 
Op 28 juni 2017 bevestigde Gunther Gysemans van Wonen-Vlaanderen aan Anneleen Van 
Tendeloo tevens dat de toegekende subsidie niet in het gedrang komt: 

 
“Aangezien het statuut van de rechtsopvolger IGEMO past onder het decreet houdende de 

intergemeentelijke samenwerking, zoals voorgeschreven in het BVR van 8 juli 2016, is er geen 
bezwaar tegen de wijziging van de oorspronkelijke initiatiefnemer interlokale vereniging 
Wonen langs Dijle en Nete naar de opvolger dienstverlenende intergemeentelijke vereniging 
IGEMO. 

 
Wij kunnen dan ook bevestigen dat de verdere uitbetaling van de toegekende subsidies voor dit 
project aan IGEMO op het in de subsidieaanvraag vermelde financieel rekeningnummer van 
IGEMO niet in het gedrang komt. “ 

 
De interlokale vereniging Wonen langs Dijle en Nete kan worden ontbonden onder de 
voorwaarden die bepaald werden in artikel 18 en 19: 

 
“Artikel 18 

 
Op verzoek van drie vierde van het aantal deelnemende gemeenten en aan de hand van 
de daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen kan het beheerscomité beslissen tot 
ontbinding van de vereniging. 

 
Artikel 19 

 
Iedere deelnemende gemeente zal bij de ontbinding haar deel in de kosten en de 
opbrengsten van de werking voor haar rekening nemen” 

 
 
 
 
Het initiatief voor en de beslissing tot ontbinding van de interlokale vereniging ligt bij de 
gemeenten. 
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De werking wordt gecontinueerd door IGEMO, onder dezelfde modaliteiten zoals de voorbije 
jaren uitgevoerd onder de interlokale vereniging ‘Wonen langs Dijle en Nete’, via een directe 
overeenkomst tussen de gemeente en IGEMO. 

 
Zonder deze wijzigingen moet IGEMO vanaf 2017 bijkomend 21% b.t.w. aanrekenen op de 
bijdragen die de gemeenten betalen voor het uitvoeren van de dienstverlening rond het lokaal 
woonbeleid. 

 
Stappenplan: 

 
1. Het beheerscomité Wonen langs Dijle en Nete besprak en keurde de voorbereidende teksten 

goed (zie advies). 
2. Minstens drie vierde van de gemeente- en OCMW-raden keuren de ontbinding van de 

interlokale vereniging Wonen langs Dijle en Nete goed. 
3. De gemeenteraden keuren (gelijktijdig) de continuering van het project goed door IGEMO, 

onder dezelfde modaliteiten zoals de voorbije jaren uitgevoerd onder de interlokale vereniging 
‘Wonen langs Dijle en Nete. 

4. De interlokale vereniging Wonen langs Dijle en Nete houdt een ontbindingsvergadering. 
5. IGEMO meldt aan Wonen-Vlaanderen van de ontbinding van de interlokale vereniging en van 

het aanduiden van IGEMO als opvolger voor de uitvoering van het project Wonen langs Dijle 
en Nete. 

6. Facturatie van de bijdragen verlopen vanaf 2017 via een factuur, onder de b.t.w.-vrijstelling 
als 'zelfstandige groepering' 

 
Het beheerscomité van de interlokale vereniging 'Wonen langs Dijle en Nete' gaf op 25 september 
2017 positief advies om de interlokale vereniging te ontbinden, in overeenstemming met artikels 18 en 
19 van de overeenkomst met statutaire draagkracht en het project Wonen langs Dijle en Nete onder 
dezelfde voorwaarden te continueren via IGEMO en de middelen van de interlokale vereniging bij 
IGEMO te laten. 

 
Er zijn geen financiële gevolgen. De gemeentelijke bijdrage aan het project voor 2017 blijft zoals 
destijds begroot. De bijdragen vanaf 2018 werd vastgelegd op het beheerscomité van 31 januari 2017: 
deze zijn gelijk aan de bijdragen van 2017, mits indexatie en tussen de gemeenten verdeeld volgens 
het aantal huishoudens. 

 
Wetgeving 

•  Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
•  Besluit Vlaamse Regering van 8 juli 2016 – subsidiekader lokaal woonbeleid 
•  De circulaire AAFisc Nr. 31/2016 (nr. E.T.127.540) dd. 12.12.2016 die de FOD Financiën 

publiceerde op 22 december 2016. 
 

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 keurt ontbinding van de interlokale vereniging 'Wonen langs Dijle en Nete' 
goed. 
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Artikel 2 
De gemeenteraad gaat akkoord met het verder zetten van de activiteiten van de interlokale vereniging 
Wonen langs Dijle en Nete via IGEMO onder de noemer project ‘Wonen langs Dijle en Nete’ waarbij 
IGEMO de uitvoerder blijft, en dit onder dezelfde modaliteiten zoals de voorbije jaren uitgevoerd onder 
de interlokale vereniging ‘Wonen langs Dijle en Nete’ 

 

 
 

Artikel 3 
De gemeenteraad keurt de overeenkomst goed tussen het gemeentebestuur en IGEMO die de 
inhoudelijke en financiële aspecten en de aansturing van het project ‘Wonen langs Dijle en 
Nete’ regelt. 

 

 
 

Financiën 
Financiële dienst 

 
14 2017_GR_00156 Opmaak van reglementen - Contantbelasting op de 

 inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige 
toepassing en de verwijdering van huishoudelijke 
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen vanaf 
heden tot en met 31 december 2019. - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
Er bestaat een aanvaardingsplicht voor de volgende afvalstoffen, zoals gedefinieerd in VLAREMA: 
drukwerkafvalstoffen, afvalbatterijen en afvalloodstartbatterijen, oude en vervallen geneesmiddelen, 
afvalbanden, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), afgewerkte olie, plantaardige 
olie, plantaardige en dierlijke afvalvetten en - oliën, afvalfotochemicaliën, huishoudelijke en niet- 
huishoudelijke verlichtingsapparatuur en lampen, afgedankte voertuigen, zaklampen, .... 

Bij de invulling van de aanvaardingsplichten wordt gestreefd naar een internalisering van de afvalkost. 

Er bestaat een terugnameplicht voor huishoudelijk verpakkingsafval, zodat minstens papier en karton, 
hol glas en PMD-afval selectief moeten worden ingezameld. 

 
Papier en karton, PMD en gemengde plastics worden selectief huis-aan-huis ingezameld op vaste 
tijdstippen. 

 
Grof vuil en snoeihout wordt huis aan huis ingezameld op afroep. 

 
Verschillende  soorten  afval  op  het  containerpark  worden  selectief  ingezameld  in  verschillende 
deelstromen. 

 
Herbruikbare goederen kunnen ter beschikking gesteld worden van de kringloopwinkel. 

 
Holglas  en  textiel  en  lederwaren  worden  selectief  ingezameld  in  glascontainers,  respectievelijk 
textielcontainers die op verschillende plaatsen in de gemeente staan opgesteld. 

 
Huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval worden huis-aan-huis ingezameld 
door middel van containers, verzamelcontainers en piekzakken. 
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Argumentatie 
De kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering van 

huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wegen zwaar door op de 
gemeentelijke financiën. 

 
De gemeentelijke inkomsten en uitgaven dienen in evenwicht te zijn. 

 
De uitgangsprincipes van de Vlaamse regering over het beheer, tarieven voor inzameling en verwerking 
van huishoudelijke afvalstoffen kunnen samengevat worden als volgt: 

 
•   de gemeente dient het principe toe te passen van "de vervuiler betaalt" 
•  de bijdragen in de kosten worden berekend op basis van de kostprijs van de specifieke 

dienstverlening 
•  bij het bepalen van het bedrag van de bijdrage in de kosten kan de gemeente rekening 

houden met verschillende kosten 
•  de gemeente brengt de eventuele bijdrage / inkomsten in mindering 
•  de gemeente voert de berekening te goeder trouw uit en houdt hierbij rekening met de 

minima en maxima zoals opgelegd door de geldende wetgeving. 
 
De kosten van inzameling, preventie, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering van 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden verhaald op de aanbieders deels 
via een vast belastingbedrag en deels via een contantbelasting, die gedifferentieerd wordt in functie 
van de afvalsoort en in functie van het aangeboden gewicht of volume. 

 
De gemeente heeft ingevolge de haar opgelegde verplichtingen vaste kosten voor afvalbeheer zoals 

 
•  het bevorderen van afvalpreventie en scheiding aan de bron door communicatie, informatie, 

educatie en sensibilisatie 
•  het gratis inzamelen en verwerken van KGA 
•  het gratis aanvaarden en verwerken van asbestcementafval ( tot 1m³ per gezin per jaar) 
•  de selectie inzameling aan huis of via in de gemeente opgestelde containers van selectieve 

afvalfracties 
•  de exploitatie van een of meerdere containerparken. 

 
Via een gedifferentieerde contantbelasting past de gemeente het principe "de vervuiler betaalt" toe, 
waarbij prioriteit verleend wordt aan afvalvoorkoming, slechts in tweede instantie aan hergebruik en 
tenslotte recyclage van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wordt 
gestimuleerd. 

 
Er wordt gestreefd om de contantbelasting op het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en 
de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfafvalstoffen in de gemeenten zo 
optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen. 

 
De tariefzetting van de variabele kosten van de gedifferentieerde contantbelasting werden afgetoetst 
bij OVAM en zijn conform de opgelegde minimum en maximum tarieven. 

 
Door de installatie van een pers met weegsysteem voor de inzameling van grofvuil op alle 
recyclageparken, heeft Ivarem voorgesteld om de contantbelasting voor het aangeboden 
grofvuil op recyclageparken vast te leggen op 0,30 euro per kg met een minimum van 3 
euro per weging. Het huidige tarief bedraagt 10 euro per 0,25 m³. Het gemiddelde gewicht 
van een afgevoerde container los (niet-geperst) grofvuil bedraagt 4,6 ton voor een 
container van 38 m³. Met een gemiddelde vullingsgraad van 90% bedraagt de gemiddelde 
dichtheid 4,6/34,2 m³ = 0,135 kg per m³. Een tarief van 40 euro per m³ (of 135 kg) komt 
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overeen met 0,296 euro of afgerond 0,30 euro per kg. Het betreft dus geen tariefverhoging 
maar wel een andere manier van tarifering. 

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

 
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder) 
Decreet van 30 mei 2008 betreft de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- 
en gemeentebelasting. 

 
Decreet van 23 december 2011 betreft het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, 
inzonderheid artikel 26, en latere wijzigingen. 

 
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 januari 2008 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan 
Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen (en van 28 januari 2000 tot vaststelling van 
het Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine Ondernenmingen). 

 
De gemeentelijke politieverordeningen betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. 

 
De beheersovereenkomst die de gemeente heeft verleend aan de intergemeentelijke vereniging voor 
duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (Ivarem). 

 
Aanvaardingsplicht voor de volgende afvalstoffen, zoals gedefinieerd in VLAREMA: 
drukwerkafvalstoffen, afvalbatterijen en afvalloodstartbatterijen, oude en vervallen geneesmiddelen, 
afvalbanden, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), afgewerkte olie, plantaardige 
en dierlijke afvalvetten en -oliën, afvalfotochemicaliën, huishoudelijke en niet- huishoudelijke 
verlichtingsapparatuur en lampen, afgedankte voertuigen, zaklampen,.... 

 
Artikel 26 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen laat toe dat de kosten voor het beheer van huishoudelijke 
afvalstoffen intergemeentelijk te innen. 

 
Het innen van een belasting wordt gedefinieerd als het in ontvangst nemen van de schuld. 

 
Notulen 
Dirk Aras zegt dat het oorspronkelijke voorstel hierrond werd behandeld tijdens de 
budgetbesprekingen 2015. Het Vlaams Belang heeft zich toen onthouden; hij wenst dit stemgedrag 
door te trekken. 

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

 
 
Besluit 

 

Artikel 1 
Het raadsbesluit van 15 december 2015 (punt 10) houdende contantbelasting op de 
inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van 



41/73 

 

 

huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen aanslagjaren 2016, 2017, 
2018 en 2019 wordt opgeheven. 

 

 
 

Artikel 2 
Met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een 
contantbelasting geheven op de ingezamelde afvalfracties van huishoudelijke en vergelijkbare 
bedrijfsmatige oorsprong. 

 
Voor de toepassing van deze contantbelasting wordt verstaan: 

 
- onder container: “de aan een aansluitpunt ter beschikking gestelde en verplicht te gebruiken 
recipiënt voor de inzameling van huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar 
bedrijfsafval voorzien van een identificatiechip waardoor de identiteit van de aanbieder en het 
aantal aanbiedingen als de aangeboden hoeveelheid afval via een geautomatiseerd systeem 
kunnen worden geregistreerd” 

 
- onder tijdelijke container: “de aan een inrichter van een evenement ter beschikking 
gestelde container(s) voor maximaal 1 maand voor het inzamelen en verwerken van huisvuil 
dat op het evenement ontstaat” 

 
- onder verzamelcontainer: “het permanent of tijdelijk voorziene ondergrondse of 
bovengrondse brengsysteem dat door meerdere aansluitpunten verplicht of aanvullend wordt 
gebruikt voor de inzameling van huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar 
bedrijfsafval of PMD door middel van een aanmeldkaart” 

 
- onder piekzak: “een recipiënt, zijnde een plastic afvalzak met een inhoudsvermogen van 60 
liter, dat door aansluitpunten aanvullend met de aanbieding van de inzamelcontainer(s), wordt 
gebruikt voor de aanbieding van het huisvuil of de vergelijkbare restfractie van het 
vergelijkbaar bedrijfsafval, indien ingevolge unieke en bijzondere omstandigheden de ter 
beschikking gestelde inzamelcontainer niet volstaat voor het aanbieden van de voormelde 
restafvalstoffen” 

 
- onder aansluitpunt: “iedere entiteit (gebouw, constructie, appartement, woongelegenheid, 
infrastructuur, domein, openbaar gebouw en andere) op het grondgebied van de gemeente die 
geïnitialiseerd is als ophaalpunt en die per ophaalpunt van afvalstoffen als dusdanig gekend is 
als afvalproducent en gebruik maakt van de (inter)gemeentelijke dienstverlening inzake het 
inzamelen van afvalfracties” 

 
- onder aanmeldkaart: “een digitale kaart met onbepaalde geldigheidsduur die ter 
beschikking wordt gesteld van een aansluitpunt en die de houder van de kaart toegang 
verleent tot een verzamelcontainer” 

 
- onder toegangskaart: “een digitale kaart met onbepaalde geldigheidsduur die ter 
beschikking wordt gesteld aan een aansluitpunt en die de houder van de kaart toegang 
verleent tot het containerpark” 

 
- onder maandkaart: “een digitale kaart die gedurende 31 kalenderdagen toegang verleent tot 
het containerpark en die ter beschikking wordt gesteld aan een gebruiker bij verlies of 
beschadiging van de eID” 
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- onder gezin : “dezelfde betekenis als in de bepaling van de laatste algemene onderrichtingen 
betreffende het houden van de bevolkings- en vreemdelingenregisters” 

 

 
 

Artikel 3 
De hieronder vermelde contantbelasting is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van de 
(inter)gemeentelijke dienstverlening inzake de inzameling aan-huis van volgende afvalfracties: 

 
Fractie Contantbelasting 

a) Huisvuil 
 
- containers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- verzamelcontainers 
 
 
 
 
 
 
- piekzak 
 
 
 
 
- plaatsingstarieven voor tijdelijke containers 
 
 
 
 
- vervanging of bijkomende aanmeldkaart 
naast container 
 
 
 
 
- slot 

 
 
 
0,22 euro/kg vermeerderd met een 
aanbiedingskost (0,50 € aansporingsbijdrage 
en 0,005€/liter) van 
 
0,7 euro / 40 liter container 
 
1,2 euro / 140 liter container 
 
1,7 euro / 240 liter container 
 
2,3 euro / 360 liter container 
 
4,35 euro / 770 liter container 
 
6 euro / 1100 liter container 
 
 
 
 
0,9 euro / 20 liter vulsluis 
 
2,7 euro / 60 liter vulsluis 
 
 
 
 
3 euro / zak (max. 15 kg per zak) 
 
 
 
 
12 euro per container van 140 liter of 240 liter 
 
25 euro per container van 1100 liter 
 
12 euro per aanmeldkaart 
 
 
 
 
plaatsen van een slot 40 euro Verwijderen van 
een slot 15 euro 
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- omruiling container 
 
 
 
 
- vervanging of herstelling containers 
 
(incl chip en interventie) 

 

 
 
12 euro (eerste omruiling gratis) 
 
 
 
 
46,00 euro / 40 liter container 
 
46,00 euro / 140liter container 
 
53,00 euro / 240 liter container 
 
145,00 euro / 770 liter container 
 
235,00 euro / 1100 liter container 
 
Vervanging van enkel chip 15,00 euro 

b) Grofvuil 
 
- per ophaaladres + gewicht 

 
 
 
20 euro / ophaaladres + 0,39 euro /kg 

c) PMD-afval 
 
- blauwe PMD zakken 
 
 
 
 
- verzamelcontainers 

 
 
 
0,25 euro / 60 liter zak 
 
0,50 euro / 120 liter zak 
 
0,08 euro / 20 liter vulsluis 
 
0,25 euro / 60 liter vulsluis 

d) Snoeihout 
 
- per volume 

 
 
 
14 euro / m³ 

e) Gemengde plastics 
 
- roze zakken voor gemengde plastics 

 
 
 
2,5 euro per rol van 10 zakken 

 
 

Artikel 4 
 

 
 
De hieronder vermelde contantbelasting is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van de 
intergemeentelijke dienstverlening inzake het inzamelen van volgende afvalfracties op 
het recyclagepark: 
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Fractie Contantbelasting 

a) Grofvuil 
 
-  grofvuil (per gewicht) 
 
 
 
 
- grofvuil (per volume)* 
 

•  zetels en zitbanken 
•  overige grofvuil 

 
* Wanneer het weegsysteem in storing is, 
zal de tariefbepaling van het aangeboden 
grofvuil gebeuren op basis van het aantal 
zitplaatsen voor zetels en zitbanken en op 
basis van het aangeboden volume van het 
overige grofvuil 

 
 
 
30 eurocent per kilogram met een 
minimum van 3 euro per weging 
 
 
 
 
 
10 euro per zitplaats 
10 euro per begonnen 1/4de m³ 

b) Betalende zone 
 
Asbest, grond, houtafval, vlak glas, 
steenpuin, niet recycleerbaar steenpuin, 
bouwafval, treinbielzen 
 
- toegang tot de betalende zone met de 
wagen via slagboom 
 
 
 
 
- toegang tot de betalende zone te voet via 
draaikruis/tourniquet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,5 euro per begonnen m³ 
 
asbest is gratis tot 1 m³ / jaar per gezin 
 
 
 
 
1 x gratis per bezoek en per gezin 

c) Gratis zone 
 
papier en karton, hol glas, KGA, textiel, 
oude metalen, groenafval, AEEA, 
herbruikbare voorwerpen, piepschuim, 
harde kunststoffen, snoeihout en kleine 
boomstronken, autobanden 
 
PMD 
 
Gemengde plastics 
 
Incontinentie materiaal 

 
 
 
gratis 
 
 
 
 
 
 
aan te leveren in blauwe zakken van 
IVAREM 
 
aan te leveren in roze zakken van IVAREM 
 
aan te leveren in inco zakken van IVAREM 
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d) PMD 
 
- ter beschikking stellen van een blauwe zak 

 

 
 
2,5 euro per rol van 10 zakken 

e) Gemengde plastics 
 
- ter beschikking stellen van roze zak 

 
 
 
2,5 euro per rol van 10 zakken 

f) Incontinentiemateriaal 
 
- ter beschikking stellen van inco zak 

 
 
 
7,5 euro per rol van 10 zakken 

g) Andere artikelen/diensten 
 
- ter beschikking stelling van naaldcontainer 
 
 
 
 
- extra toegang bovenop de basis 
toegekende 28 gratis beurten per jaar 
 
 
 
 
- toegangskaart per aansluitpunt 
 
 
 
 
- maandkaart per aansluitpunt 

 
 
 
Gratis 
 
 
 
 
 
 
5 euro / bezoek 
 
 
 
 
10 euro per toegangskaart 
 
 
 
 
5 euro per maandkaart 

 
 

Artikel 5 
Er wordt een vaste belasting van 4,5 euro per maand aangerekend. 

 
Het vast belastingsbedrag is verschuldigd door de referentiepersoon van elk gezin als zodanig 
ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op de eerst dag van de maand 
en is onverdeelbaar verschuldigd voor de volledige maand. 

 
De betaling van de belasting is hoofdelijk verschuldigd door elk lid van het gezin. 

 

 
 

Artikel 6 
§ 1. Diegene die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven zakken voor inzameling 
aan huis zijn de in artikel 2 vermelde contantbelasting verschuldigd bij de aankoop ervan op de door 
de gemeente vastgestelde plaats(en). Deze recipiënten zijn uitsluitend te verkrijgen in voorverpakte 
hoeveelheden van 10 of 25 stuks, naargelang de beschikbaarheid. 

 
§ 2. Diegene die voor de aanbreng van afvalstoffen gebruik maken van het recyclagepark zijn de in 
artikel 4 vermelde contantbelasting verschuldigd. 
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§ 3. Diegene die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven containers zijn de 
contantbelasting verschuldigd op het ogenblik dat de kipbeweging van de container en het 
gewicht/volume van het meegegeven afval door de ophaalwagen worden geregistreerd. De 
contantbelasting wordt in mindering gebracht van de vooraf betaalde provisie. Indien geen gewicht 
kon worden geregistreerd, wordt een bedrag voor de aangeboden kilograms aangerekend van 0,66 
euro (3kg) bij 40 liter, 2,31 euro (10,5 kg) bij 140 liter, 3,96 euro (18kg) bij 240 liter, 5,94 euro (27 
kg) bij 360 liter, 12,76 euro (58kg) bij 770 liter en 18,15 euro (82,5kg) bij 1100 liter containers. 

 
§ 4. Diegene die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven aanmeldkaart voor een 
verzamelcontainer zijn de contantbelasting verschuldigd bij de sluiting van de vulsluis van de 
verzamelcontainer. De contantbelasting wordt in mindering gebracht van de provisie. 

 
§ 5. Diegene die gebruik maken van inzameling huis-aan-huis op afroep van grofvuil en snoeihout zijn 
de contantbelasting verschuldigd bij het inzamelen van de aangeboden afvalstoffen. De 
contantbelasting wordt in mindering gebracht van de provisie. 

 
§ 6. De contantbelasting voor vervanging of herstelling van containers en/of chip die door toedoen 
van de containergebruiker onbruikbaar zijn geworden, wordt aangerekend bij de vervanging. De 
contantbelasting wordt in mindering gebracht van de provisie. Deze contantbelasting is niet 
verschuldigd wanneer de containerhouder het bewijs levert dat het verlies of de beschadiging van de 
container niet werd veroorzaakt door of het resultaat is van enige nalatigheid van zijnentwege. 

 
§ 7. De contantbelasting voor het plaatsen van tijdelijke containers wordt aangerekend bij de levering. 
De contantbelasting wordt in mindering gebracht van de provisie. Indien de containers bij ophaling 
vuil zijn wordt een contantbelasting aangerekend van 12 euro per container van 140 liter of 240 liter 
en 25 euro per container van 1100 liter. 

 
§ 8. De contantbelasting bij vervanging wegens verlies, beschadiging of vernietiging van een 
aanmeldkaart wordt in mindering gebracht van de provisie bij levering of vervanging van de 
aanmeldkaart. Deze contantbelasting is niet verschuldigd wanneer de houder van de aanmeldkaart 
het bewijs levert dat het verlies of de beschadiging van de aanmeldkaart niet werd veroorzaakt door 
of het resultaat is van enige nalatigheid van zijnentwege. 

 
§ 9. De contantbelasting voor een bijkomende aanmeldkaart die aanvullend kan gebruikt worden 
naast het gebruik van de container wordt in mindering gebracht van de provisie bij levering van de 
aanmeldkaart. 

 
§ 10. De contantbelasting bij omruiling van een container op vraag van de containerhouder, wordt in 
mindering gebracht van de provisie bij omruiling van de container. Bij een nieuwe containerhouder zal 
(zullen), bij wijze van overgangsmaatregel, de container(s) op verzoek éénmalig gratis worden 
omgeruild. 

 
§ 11. De contantbelasting voor het plaatsen van een slot op de container op verzoek van de 
containerhouder, wordt in mindering gebracht van de provisie. 

 

 
 

Artikel 7 
§ 1. Bij een eerste betalingsuitnodiging voor de vooraf te betalen provisie wordt 60,00 euro 
aangerekend dat binnen een termijn van twee weken vanaf ontvangst van de 
betalingsuitnodiging op het vermelde rekeningnummer gestort moet worden. 

 
§ 2. Van zodra het drempelbedrag van 15 euro is bereikt, wordt een bijvulling van de 
provisie verwacht. De provisie wordt aangevuld volgens het geraamde gebruik voor het 
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volgende jaar gebaseerd op de historiek van het aansluitpunt van de afgelopen 3 maanden. 
Indien de historiek korter is dan 3 maanden, dan is het bedrag van de nieuwe 
betalingsuitnodiging vastgesteld op 60 euro. De gebruiker stort dit bedrag binnen een termijn 
van twee weken vanaf de ontvangst van de betalingsuitnodiging op het vermelde 
rekeningnummer. De provisie bedraagt maximaal 150 euro per aansluitpunt. 

 
§ 3. De container wordt geledigd zolang de provisie niet lager is dan 0 euro. De 
verzamelcontainers en recyclageparken blijven toegankelijk zolang de provisie de 0 euro niet 
bereikt. 

 

 
 

Artikel 8 
Bij verhuis buiten het werkingsgebied van IVAREM of overlijden van de alleenwonende 
wordt het nog beschikbare bedrag van de voorafbetaalde provisie door IVAREM teruggestort 
op rekeningnummer van de begunstigde. 

 
De containers, aanmeldkaarten en toegangskaarten worden voor verder gebruik geblokkeerd. 

 

 
 

Artikel 9 
De containers zijn eigendom van IVAREM. De container bevat een ingebouwde elektronische 
gegevensdrager waardoor de identiteit van de gebruiker is gekend. De containers behoren toe 
aan de fysische locatie (gebouw, infrastructuur of domein) van het aansluitpunt. 

 
Bij gezinnen zijn de volgende toekenningsregels voor de containers van toepassing per 
aansluitpunt: 

 
- Het standaard volume voor de container is 140 liter 

 
- Containers van 40 liter tot een maximum van drie bij: 

o appartement, studio, aaneensluitende bebouwing, serviceflats zonder mogelijke berging 

o woning verder dan 50 meter gelegen van de openbare weg die bediend wordt tijdens de 
reguliere inzameling 

 
- Containers van 240 liter bij: 

 
o gezinnen met 5 of meer gezinsleden 

 
o medische redenen en met bewijs via attest van mutualiteit of doktersafschrift 

o onthaalouders mits attest van Kind & Gezin of de gemeente 

 
Artikel 10 
De toegang tot de recyclageparken verloopt via de eID op basis van de inschrijving in het 
bevolkingsregister en in het vreemdelingenregister. 

 
Particulieren die verblijven in de gemeente of er een (tweede) verblijf/woning hebben, maar 
er niet zijn ingeschreven, kunnen ook toegang verkrijgen tot het recyclagepark na aankoop 
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van een toegangskaart, betaling van 5 euro per bezoek en het voorleggen van een document 
dat het verblijf in de gemeente aantoont. 

 
Personen die hun eID verloren hebben of waarvan de eID stuk of gestolen is, moeten een 
maandkaart aankopen om toegang te verkrijgen tot het recyclagepark. De maandkaart moet 
worden aangevraagd op het recyclagepark en kost 5 euro. De maandkaart vervalt automatisch 
na 31 kalenderdagen. 

 
Het recyclagepark is uitsluitend toegankelijk voor particulieren die in het bezit zijn van een 
eID, een toegangskaart of een maandkaart. Rechtspersonen (scholen, verenigingen, openbare 
diensten en andere) kunnen het recyclagepark betreden met behulp van een toegangskaart. 

 
Voor bepaalde fracties wordt een contantbelasting aangerekend. Hiervoor is het recyclagepark 
opgedeeld in een niet-betalende zone en een betalende zone. 

 
Elk gezin heeft recht op 28 gratis toegangsbeurten per jaar en kan per dag maximaal 2 m³ 
afval naar het containerpark brengen, verdeeld over maximaal 2 bezoeken per dag. 

 

 
 

Artikel 11 
De in artikelen 2, 3 en 4 vermelde contantbelastingen worden geïnd door het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband IVAREM. 

 
Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting. 

 

 
 

Artikel 12 
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar op afgiftebewijs indienen 
tegen deze contantbelasting bij het college van burgemeester en schepenen. 

 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe 
van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum 
van de contante inning. 

 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding gestuurd, binnen vijftien kalenderdagen 
na indiening ervan. 

 

 
 

Artikel 13 
Een afschrift van deze belastingverordening wordt toegezonden aan de gouverneur van de 
Provincie Antwerpen. 

 
Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan de OVAM, het Bestuur 
Milieuinspectie (LNE) en de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen 
(IVAREM). 

 
 
 
 

15 2017_GR_00157 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek 
Onbevlekt Hart van Maria - Budget 2018 - aktename 
GOEDGEKEURD 
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Beschrijving 

 

Context en historiek 
De kerkraad van de kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria heeft in zitting van 7 juni 2017 het budget 
2018 goedgekeurd. 

 
Monseigneur Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, gaf gunstig advies op het bovengenoemde 
budget op 12 juli 2017. 

 
Argumentatie 
In de gemeenteraad moet akte genomen worden van het budget 2018 van de kerkfabriek 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 unanimiteit 

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2018 van de kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria dat 
sluit met een overschot van exploitie voor toelage voor een bedrag van 3.044,40 euro. Neemt 
eveneens akte van een overschot in de investeringen van 566,48 euro. 

 

 
 

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

 
 
 
Bijlagen 

• Bijlage_budget_2018_Onbevlekt_Hart_van_Maria.xlsx 
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Exploitatie 
 
 

Ontvangsten: 7,760.00 euro 
Uitgaven: 7,640.00 euro 

 
 

Saldo (overschot exploitatie) 120.00 euro 
 
 
Overboekingen: 0.00 euro 
Gecorrigeerd overschot exploitatie n-2: 2,924.40 euro 

 
 
Overschot exploitatie 3,044.40 euro 

 
 
 
Investeringen 

 
 

Ontvangsten:                                                                           0.00 euro 
Uitgaven:                                                                        2,025.00 euro 

 
 

Saldo (tekort exploitatie)                                                 -2,025.00 euro 
 
 
Overboekingen:                                                                    0.00 euro 
Overschot invest. N-2:                                                       2,591.48 euro 
Tekort budgetwijz N-1:                                                            0.00 euro 

 

 
Overschot investeringen:                                                      566.48 euro 
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16 2017_GR_00158 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint- 
Lambertus - Budget 2018 - aktename 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Lambertus heeft in zitting van 11 juni 2017 het budget 2018 
goedgekeurd. 

 
Monseigneur Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, gaf gunstig advies op het bovengenoemde 
budget op 12 juli 2017. 

 
Argumentatie 
In de gemeenteraad moet akte genomen worden van het budget 2018 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 

 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit 

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Lambertus dat sluit met 
een overschot van exploitie voor toelage voor een bedrag van 22 241,51 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_2018_Sint_Lambertus.xlsx 
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Exploitatie 
 
 

Ontvangsten: 23,200.00 euro 
Uitgaven: 12,550.00 euro 

 
 

Saldo (overschot exploitatie) 10,650.00 euro 
 
 
Overboekingen: 0.00 euro 
Gecorrigeerd overschot exploitatie n-2: 11,591.51 euro 

 
 
Overschot exploitatie 22,241.51 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 
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17 2017_GR_00159 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint- 
Pieter - Budget 2018 - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Pieter heeft in zitting van 3 juli 2017 het budget 2018 
goedgekeurd. 

 
Monseigneur Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, gaf gunstig advies op het bovengenoemde budget op 12 
juli 2017 mits aanpassing van K1 waarde naar 78 398,51 euro. 

 
Argumentatie 
De gemeenteraad keurt het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Pieter goed, mits aanpassing van de 
K1-waarde naar 78 398,51 euro. En mits er een bijkomende ontvangst wordt ingeschreven op de post 
335 (vervallen belegging) van 128 167,32 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 unanimiteit 

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Pieter goed, mits aanpassing van de 
K1 waarde naar 78 398,51 euro zodat de N waarde afsluit met een batig saldo van 46 515,04 euro. En 
mits het voorzien van een bijkomende ontvangst op post 335 (vervallen belegging) van 128.167,32 
euro zodat de Z waarde 0 euro wordt. 

 

 
 

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

 
 
 
Bijlagen 

• Bijlage_budget_2018_Sint_Pieter.xlsx 
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Exploitatie 
 
 

Ontvangsten: 51,943.08 euro 
Uitgaven: 55,400.00 euro 

 
 

Saldo (tekort exploitatie) -3,456.92 euro 
 
 
Overboekingen: 0.00 euro 
Gecorrigeerd overschot exploitatie n-2: 47,971.96 euro 

 
 
Overschot exploitatie 44,515.04 euro 

 
 
 
Investeringen 

 
 

Ontvangsten:                                                                            0.00 euro 
Uitgaven:                                                                      234,000.00 euro 

 
 

Saldo (tekort exploitatie)                                               -234,000.00 euro 
 
 
Overboekingen:                                                                      0.00 euro 
Overschot invest. N-2:                                                     105,832.68 euro 
Tekort budgetwijz N-1:                                                              0.00 euro 

 

 
Overschot investeringen:                                                -128,167.32 euro 
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18 2017_GR_00160 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint- 
 Rumoldus - Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - 

goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Rumoldus heeft in zitting van 11 oktober 2017 de aanpassing van 
het meerjarenplan 2014-2019 dj. 2017 goedgekeurd. 

 
Argumentatie 
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het dienstjaar 2017 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 unanimiteit 

 

Besluit 
 

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

 
 
 
 

19 2017_GR_00161 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint- 
Rumoldus - Budgetwijziging 2017 - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
Beschrijving 
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Context en historiek 
De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Rumoldus heeft in zitting van 11 oktober 2017 de budgetwijziging 
2017 goedgekeurd. 

 
Argumentatie 
De gemeenteraad keurt de budgetwijziging van het dienstjaar 2017 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 unanimiteit 

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Sint-Rumoldus goed dat sluit met 
een overschot van exploitie van 1 072,46 euro. Keurt eveneens het resultaat van de investeringen van 
0,00 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. 

 
 
 
 

20 2017_GR_00162 Uitvoering van toezicht op externen - kerkfabriek Sint- 
Rumoldus - Budget 2018 - aktename 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
De kerkraad van de kerkfabriek Sint-Rumoldus heeft in zitting van 11 oktober 2017 het budget 2018 
goedgekeurd. 

 
Argumentatie 
In de gemeenteraad moet akte genomen worden van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint- 
Rumoldus. 

 
Wetgeving 

•  Gemeentedecreet van 15 juli 2005: artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
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•  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 unanimiteit 

 

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. 

 
 
 
Bijlagen 

• Bijlage_budget_2018_Sint_Rumoldus.xlsx 



58/73 

 

 

Exploitatie 
 
 

Ontvangsten: 17,070.00 euro 
Uitgaven: 18,390.00 euro 

 
 

Saldo (tekort exploitatie) -1,320.00 euro 
 
 
Overboekingen: 0.00 euro 
Gecorrigeerd overschot exploitatie n-2: 2,198.90 euro 

 
 
Overschot exploitatie 878.90 euro 

 
 
 
Investeringen 

 
 

Ontvangsten:                                                                           0.00 euro 
Uitgaven:                                                                               0.00 euro 

 
 

Saldo (tekort exploitatie)                                                         0.00 euro 
 
 
Overboekingen:                                                                    0.00 euro 
Overschot invest. N-2:                                                             0.00 euro 
Tekort budgetwijz N-1:                                                            0.00 euro 

 

 
Overschot investeringen:                                                          0.00 euro 
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21 2017_GR_00032 Opvolging van beleidsplannen en -uitvoering - Dading  - 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
Er werd een dading opgemaakt. 

 
In toepassing van artikel 28 §1, 2° van het gemeentedecreet wordt voorgesteld om dit punt te 
behandelen in besloten zitting. Er zijn ernstige bezwaren tegen de openbaarheid. De belang van de 
openbaarheid weegt niet op tegen het economisch, financieel of commercieel belang van het 
gemeentebestuur. Het belang van de gemeente moet beschermd worden tegen het risico van 
speculatieve daden die voorkennis van informatie kan meebrengen. Er is geheimhouding tov andere 
dossiers of onderhandelingen in dit dossier. Precedentwerking naar andere partijen met wie nog moet 
onderhandeld worden, moet vermeden worden. 

 
Wetgeving 
Artikel 28 § 1, 2° van het gemeentedecreet bepaalt dat de vergaderingen van de gemeenteraad 
openbaar zijn, behalve als de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden en op 
gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare 
orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid. 

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

 
Besluit 

 

Artikel 1 
De gemeenteraad beslist dit punt te behandelen in besloten vergadering op grond van ernstige 
bezwaren tegen de openbaarheid. 

 

 
 

Stemming op artikel 1 
- 12 stem(men) voor: Willy Beullens; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Geert Fierens; Jan 

Hendrickx; Walter Horemans; Stefaan Lambrechts; Rudy Nuyens; Ingeborg Van Hoof; Eddy 
Verstappen; Silvain Vertommen; Maria Vervloet 

- 6 stem(men) tegen: Dirk Aras; Lies Ceulemans; Pegie Pauwels; Suzy Put; John Steurs; Ronald 
Van Thienen 

- 3 onthouding(en): Swa De Bakker; Leen Janssens; Koen Kerremans 
 
BIJKOMENDE DAGORDE 

 

20:41 - Ronald Van Thienen verlaat de zitting 
 

22 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Straten mét eindje en barsten in bouwwoede 
BEHANDELD 

 

Indiener(s): 
Rudy Nuyens, sp.a; Ronald Van Thienen, sp.a; Lies Ceulemans, sp.a 
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Toelichting: 
Berlaar lijkt meer en meer op een versterkte burcht. Alleen de militairen ontbreken nog. De 
Smidstraat wordt afgesloten voor alle verkeer. De Kapellebaan wordt afgesloten voor alle 
verkeer. Wat zal het volgende zijn? Even dachten we dat er vervroegd begonnen was met de 
heraanleg van het marktplein, maar het afsluiten van de Smidstraat ter hoogte van de hoek 
met de Markt is het gevolg van een conflict met de aannemer. Wij zouden graag 
verduidelijking krijgen van wat er precies aan de hand is. Had deze situatie kunnen vermeden 
worden? Was het lastenboek voor de heraanleg wel in orde? Komt de wekelijkse markt nog 
terug naar het centrum? Wat met de handelaars voor wie de woensdag toch ook één van hun 
betere dagen is? 

 
Wat de Kapellebaan betreft. In juli reeds kloegen de bewoners van een kleine knap 
gerenoveerde woning naast een bouwwerf dat er barsten in hun muren kwamen. Zonder 
gevolg echter. De over-ijverige aannemer groef naarstig verder. Zonder degelijk te stutten. 

 
(blijkbaar kost dat te veel geld?) Het gevolg is dat nu –vier maanden later- het huis in zijn 
geheel al een paar centimeters verzakt is en dat de straat afgesloten moest worden. Wij 
zouden graag verduidelijking krijgen van wat er precies aan de hand is. Had deze situatie 
kunnen vermeden worden? Wat zijn de neveneffecten? Voor de mobiliteit. Een week extra 
problemen, want hoe geraakt het zwaar verkeer van op de Liersesteenweg richting Berlaar- 
Heikant? Werd de signalisatie tijdelijk aangepast? 

 
Voor de oppositie is het tegenwoordig leuk vertoeven op de markt en andere wandelgangen. 
Klaarblijkelijk gaat het gemeentebestuur –méér dan de aannemer- in de fout? 
Bouwvergunningen worden uit de losse pols uitgedeeld, adviezen van experten worden al wel 
eens naast zich neergelegd en er is geen regelmatige opvolging of controle. Het 
gemeentebestuur geeft cowboys kansen. Waarom gaat er zoveel fout? Wordt de meerderheid 
stilaan afgestraft voor hun ‘doe-maar-wat’ mentaliteit? 

 
 
 
 

Antwoord 
Schepen Jan Hendrickx licht toe dat het voetpad langs de smalle zijde van de Smidstraat afgewerkt 
was, maar beschadigd is geraakt door het plaatsen van marktwagens. In het bestek stond duidelijk 
gestipuleerd waarmee de aannemer in verband met de plaatsing van de markt rekening moest 
houden. Onmiddellijk na het opruimen van de markt werden er op verschillende plaatsen verzakkingen 
vastgesteld, vooral waar er zware wagens gestaan hadden. De gemeente heeft onmiddellijk 
ingegrepen en de aannemer en het studiebureau ter plaatse geroepen, waarop een heftige discussie 
is ontstaan. Een bijkomende test met een zware vrachtwagen wees uit dat er nog meer verzakkingen 
ontstonden en dat er zelfs groefvorming optrad. De aannemer heeft deze schade hersteld, maar wou 
niet meer verder werken met de beschreven fundering uit het bestek. Deze extra dikke fundering was 
nochtans specifiek voorzien voor het plaatsen van marktkramen. Het studiebureau gaf hieraan de 
voorkeur boven cementgebonden materialen, omdat door het gewicht van een marktkraam de 
stabilisé zou kunnen barsten onder de klinkers. Dit procedé heeft het studiebureau al op verschillende 
plaatsen met succes toegepast. De aannemer bleef echter bij zijn standpunt niet verder te willen 
werken met de voorgeschreven fundering, omdat hij beweerde dat de ondergrond hiervoor niet 
stabiel genoeg was. Aannemer en studiebureau stonden dus lijnrecht 
tegenover elkaar. De gemeente heeft beide partijen proberen samen te brengen om tot een oplossing 
te komen, maar de aannemer is toen zelfs niet opgedaagd. Daarna werden aannemer en studiebureau 
verzocht om een advocaat aan te stellen voor juridische bijstand, omdat de gemeente zelf een 
advocaat onder de arm zou nemen. Ook daarop werd niet ingegaan, noch door aannemer, noch door 
studiebureau. Omdat de aannemer intussen al van de werf verdwenen was, heeft de gemeente dan 
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beslist om een kortgeding aan te spannen. Daar werd een gerechtelijk expert aangesteld en op 15 
november vond de installatievergadering plaats in aanwezigheid van alle partijen. Na een 
plaatsbezoek heeft de expert beslist om plaatproeven uit te voeren langs beide zijden om de 25 
meter. Op basis van de resultaten daarvan zal de expert een verdere uitvoeringsmethode voorstellen. 
De aannemer moet daarna zo vlug mogelijk het werk hervatten; de expert heeft erop aangedrongen 
om nog dit jaar de open kant dicht te leggen, omdat het een belangrijke verbindingsweg naar het 
centrum van Berlaar betreft. De aannemer heeft inmiddels echter laten weten dat zijn planning dat 
niet toelaat; hij zou op 15 januari kunnen beginnen. 

Swa De Bakker vraagt of de zelfstandigen in het betrokken gedeelte op de hoogte worden gehouden. 

Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat er om de veertien dagen gecommuniceerd wordt wat de stand 
van zaken is. 

 
Rudy Nuyens vraagt bij wie de fout dan ligt. 

 
Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat de plaatproeven bezig zijn. De aannemer heeft plaatsen 
aangeduid waar het ‘rot’ is, omdat hij daar al uitgegraven heeft. Op die plaatsen worden bijkomende 
plaatproeven uitgevoerd. De fundering wordt eruit gehaald en gezeefd om na te gaan of de juiste 
materialen werden gebruikt. De korrel van de keien in de fundering is volgens het studiebureau 
immers te grof en niet volgens het bestek. 

 
Swa De Bakker wil weten wie de bijkomende kosten betaalt. 

 
Schepen Jan Hendrickx zegt dat de gemeente voorlopig prefinanciert, maar de kosten achteraf zal 
verhalen op wie aansprakelijk wordt gesteld. 

 
Dirk Aras vraagt waar het materiaal naartoe is en wie de eigenaar is. 

 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het materiaal uit veiligheidsoverwegingen werd 
weggenomen en opgeslagen aan het Walter Luytenplein. De aannemer blijft eigenaar ervan. 

Rudy Nuyens is van mening dat het niet goed is om altijd de goedkoopste aannemer aan te stellen. 

Burgemeester Walter Horemans haalt aan dat de wetgeving overheidsopdrachten gevolgd moet 
worden en dat de procedure openbare aanbesteding niet veel ruimte laat. Hij vindt de laatste passage 
van het bijkomend punt ongelukkig gesteld, waar beweerd wordt dat bouwvergunningen uit de losse 
pols worden uitgedeeld, adviezen van experts genegeerd worden, er geen opvolging of controle is en 
dat cowboys kansen krijgen. Hij reageert uit naam van de administratie, die de laatste weken ettelijke 
uren en dagen heeft besteed aan deze problematiek om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk een 
oplossing uit de bus komt. Berlaar heeft de naam om geen gemakkelijke gemeente te zijn naar 
studiebureaus en aannemers toe. Materialen worden gecontroleerd, afrekening minutieus opgevolgd. 
Opmerkingen als deze raken de betrokken ambtenaren die zich dagelijks in volle eer en geweten 
inzetten. Binnen de wetgeving overheidsopdrachten kunnen leveranciers niet zomaar zonder meer 
geweerd worden. Deze aannemer heeft op verschillende plaatsen goed werk geleverd, ook in onze 
gemeente, bijvoorbeeld het fietspad Itegembaan. Uit de losse pols beweren dat de gemeente 
cowboys aanstelt, is een brug te ver gaan. 

 
Pegie Pauwels vraagt of het niet mogelijk is om in het lastenboek de nodige bepalingen op te nemen 
voor het geval er zich problemen voordoen. 

 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het lastenboek vol van dergelijke regeltjes staat, maar 
ook de aannemer kan zich achter bepaalde zaken verschuilen. Berlaar en de marktkramers zijn hier 
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gedupeerd, vooral dan de marktkramers die nog in het centrum staan. De markt zou zo snel mogelijk 
in ere hersteld moeten worden. 

 
Dirk Aras wil weten waarom de markt deels in het centrum wordt gehouden. 

 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er niet voldoende plaats is op het Walter Luytenplein, 
maar dat bepaalde marktkramers ook verkiezen om op hun vertrouwde plek te blijven. Wat de 
Kapellebaan betreft, is de gemeente geen bouwheer. Er kan alleen opgetreden worden bij 
veiligheidsproblemen, wat ook gebeurd is. Op het ogenblik dat brandweer, politie en 
stabiliteitsingenieur adviseerden om maatregelen te nemen, is er opgetreden. 

 
Rudy Nuyens merkt op dat de brandweer reeds in juni langs is geweest. 

 
Burgemeester Walter Horemans is daarvan op de hoogte. Er zijn bepaalde interventies geweest en er 
zijn duidelijke afspraken gemaakt met de bouwheer op het vlak van signalisatie. Die zijn niet allemaal 
nagekomen, waardoor hij boetes heeft opgelopen. Ook de politie is meerdere malen langs geweest. Er 
kon echter niet voorspeld worden dat er instortingsgevaar zou dreigen. De bouwheer had maatregelen 
moeten nemen, aangezien hij twee tot drie maanden op voorhand verwittigd werd. De gemeente 
heeft hier echter niets te zeggen. Er werd een ABR-polis afgesloten die de mogelijke problemen dekt. 
Intussen zijn de mensen tevreden over de samenwerking met de gemeente en de politie. Er is 
afgelopen woensdag een nuttige vergadering geweest met alle partijen. Hopelijk kent dit verder een 
goed verloop. 

 
Ronny Van Thienen brengt aan dat een tiental jaar geleden iets gelijkaardigs is gebeurd. Hij vraagt of 
hieruit dan geen lessen zijn getrokken. Kan bijvoorbeeld een stabiliteitsproef opgelegd worden bij 
dergelijke projecten, zeker wanneer er oude huizen in de buurt staan die maar op drie tot vier 
bakstenen berusten? 

 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de aannemer, de architect en de stabiliteitsingenieur 
vooraf ter plaatse zijn geweest om de situatie in te schatten. 

 
Ronny Van Thienen is van mening dat het de taak is van de gemeente om bij dergelijke projecten 
verplichtingen op te leggen via mogelijke verordeningen. 

 
Schepen Eddy Verstappen zegt dat dit plaatsafhankelijk is. Het risico is groter wanneer zo’n project 
ontwikkeld wordt in een rij woningen dan wanneer het in open gebied wordt ingepland. Zeker 
wanneer het om oudere woningen gaat, moet er rekening gehouden worden met het feit dat ze 
gewoon op zavel staan. 

Burgemeester Walter Horemans zal onderzoeken wat de mogelijkheden zijn bij grote bouwwerken. 

Koen Kerremans geeft nog mee dat niet elke vierkante meter moet worden ingevuld. Ook de 
verplichting om 1,5 parkeerplaats te voorzien per wooneenheid zorgt voor heel veel plaatsinname. 

 
 
 
 
Burgemeester Walter Horemans is van oordeel dat er afdoende middelen bestaan om gebouwen te 
beschermen bij grote werken. 

 
 
 
 
 

28 Interpellatie van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: Smidstraat- soap 
BEHANDELD 
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Indiener(s): 
Swa De Bakker, SamBa; John Steurs, SamBa 

 

Toelichting: 
Graag hadden we een stand van zaken gekregen van dit werk waar precies geen einde aan 
komt. Heeft de aannemer al of niet de werken gestaakt na een discussie over de fundering 
van het voetpad ? 

 
Klopt het dat marktkramers het voetpad beschadigd hebben door hun marktwagens op het 
voetpad te parkeren. 

 
Was de stabilisee voldoende uitgehard ? Wie had toelating gegeven om op het voetpad te 
parkeren ? 

 
Wanneer zullen de werken ten einde zijn ? Hoeveel dagen werden voorzien voor uitvoering ? 

 
Hoeveel dagen zijn er reeds voorbij ? 

 
Antwoord 
Schepen Jan Hendrickx licht toe dat het voetpad langs de smalle zijde van de Smidstraat afgewerkt 
was, maar beschadigd is geraakt door het plaatsen van marktwagens. In het bestek stond duidelijk 
gestipuleerd waarmee de aannemer in verband met de plaatsing van de markt rekening moest 
houden. Onmiddellijk na het opruimen van de markt werden er op verschillende plaatsen verzakkingen 
vastgesteld, vooral waar er zware wagens gestaan hadden. De gemeente heeft onmiddellijk 
ingegrepen en de aannemer en het studiebureau ter plaatse geroepen, waarop een heftige discussie 
is ontstaan. Een bijkomende test met een zware vrachtwagen wees uit dat er nog meer verzakkingen 
ontstonden en dat er zelfs groefvorming optrad. De aannemer heeft deze schade hersteld, maar wou 
niet meer verder werken met de beschreven fundering uit het bestek. Deze extra dikke fundering was 
nochtans specifiek voorzien voor het plaatsen van marktkramen. Het studiebureau gaf hieraan de 
voorkeur boven cementgebonden materialen, omdat door het gewicht van een marktkraam de 
stabilisé zou kunnen barsten onder de klinkers. Dit procedé heeft het studiebureau al op verschillende 
plaatsen met succes toegepast. De aannemer bleef echter bij zijn standpunt niet verder te willen 
werken met de voorgeschreven fundering, omdat hij beweerde dat de ondergrond hiervoor niet 
stabiel genoeg was. Aannemer en studiebureau stonden dus lijnrecht 
tegenover elkaar. De gemeente heeft beide partijen proberen samen te brengen om tot een oplossing 
te komen, maar de aannemer is toen zelfs niet opgedaagd. Daarna werden aannemer en studiebureau 
verzocht om een advocaat aan te stellen voor juridische bijstand, omdat de gemeente zelf een 
advocaat onder de arm zou nemen. Ook daarop werd niet ingegaan, noch door aannemer, noch door 
studiebureau. Omdat de aannemer intussen al van de werf verdwenen was, heeft de gemeente dan 
beslist om een kortgeding aan te spannen. Daar werd een gerechtelijk expert aangesteld en op 15 
november vond de installatievergadering plaats in aanwezigheid van alle partijen. Na een 
plaatsbezoek heeft de expert beslist om plaatproeven uit te voeren langs beide zijden om de 25 
meter. Op basis van de resultaten daarvan zal de expert een verdere uitvoeringsmethode voorstellen. 
De aannemer moet daarna zo vlug mogelijk het werk hervatten; de expert heeft erop aangedrongen 
om nog dit jaar de open kant dicht te leggen, omdat het een belangrijke verbindingsweg naar het 
centrum van Berlaar betreft. De aannemer heeft inmiddels echter laten weten dat zijn planning dat 
niet toelaat; hij zou op 15 januari kunnen beginnen. 

Swa De Bakker vraagt of de zelfstandigen in het betrokken gedeelte op de hoogte worden gehouden. 

Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat er om de veertien dagen gecommuniceerd wordt wat de stand 
van zaken is. 
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Rudy Nuyens vraagt bij wie de fout dan ligt. 
 
Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat de plaatproeven bezig zijn. De aannemer heeft plaatsen 
aangeduid waar het ‘rot’ is, omdat hij daar al uitgegraven heeft. Op die plaatsen worden bijkomende 
plaatproeven uitgevoerd. De fundering wordt eruit gehaald en gezeefd om na te gaan of de juiste 
materialen werden gebruikt. De korrel van de keien in de fundering is volgens het studiebureau 
immers te grof en niet volgens het bestek. 

 
Swa De Bakker wil weten wie de bijkomende kosten betaalt. 

 
Schepen Jan Hendrickx zegt dat de gemeente voorlopig prefinanciert, maar de kosten achteraf zal 
verhalen op wie aansprakelijk wordt gesteld. 

 
Dirk Aras vraagt waar het materiaal naartoe is en wie de eigenaar is. 

 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het materiaal uit veiligheidsoverwegingen werd 
weggenomen en opgeslagen aan het Walter Luytenplein. De aannemer blijft eigenaar ervan. 

Rudy Nuyens is van mening dat het niet goed is om altijd de goedkoopste aannemer aan te stellen. 

Burgemeester Walter Horemans haalt aan dat de wetgeving overheidsopdrachten gevolgd moet 
worden en dat de procedure openbare aanbesteding niet veel ruimte laat. Hij vindt de laatste passage 
van het bijkomend punt ongelukkig gesteld, waar beweerd wordt dat bouwvergunningen uit de losse 
pols worden uitgedeeld, adviezen van experts genegeerd worden, er geen opvolging of controle is en 
dat cowboys kansen krijgen. Hij reageert uit naam van de administratie, die de laatste weken ettelijke 
uren en dagen heeft besteed aan deze problematiek om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk een 
oplossing uit de bus komt. Berlaar heeft de naam om geen gemakkelijke gemeente te zijn naar 
studiebureaus en aannemers toe. Materialen worden gecontroleerd, afrekening minutieus opgevolgd. 
Opmerkingen als deze raken de betrokken ambtenaren die zich dagelijks in volle eer en geweten 
inzetten. Binnen de wetgeving overheidsopdrachten kunnen leveranciers niet zomaar zonder meer 
geweerd worden. Deze aannemer heeft op verschillende plaatsen goed werk geleverd, ook in onze 
gemeente, bijvoorbeeld het fietspad Itegembaan. Uit de losse pols beweren dat de gemeente 
cowboys aanstelt, is een brug te ver gaan. 

 
Pegie Pauwels vraagt of het niet mogelijk is om in het lastenboek de nodige bepalingen op te nemen 
voor het geval er zich problemen voordoen. 

 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het lastenboek vol van dergelijke regeltjes staat, maar 
ook de aannemer kan zich achter bepaalde zaken verschuilen. Berlaar en de marktkramers zijn hier 
gedupeerd, vooral dan de marktkramers die nog in het centrum staan. De markt zou zo snel mogelijk 
in ere hersteld moeten worden. 

 
Dirk Aras wil weten waarom de markt deels in het centrum wordt gehouden. 

 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er niet voldoende plaats is op het Walter Luytenplein, 
maar dat bepaalde marktkramers ook verkiezen om op hun vertrouwde plek te blijven. Wat de 
Kapellebaan betreft, is de gemeente geen bouwheer. Er kan alleen opgetreden worden bij 
veiligheidsproblemen, wat ook gebeurd is. Op het ogenblik dat brandweer, politie en 
stabiliteitsingenieur adviseerden om maatregelen te nemen, is er opgetreden. 

 
Rudy Nuyens merkt op dat de brandweer reeds in juni langs is geweest. 

 
Burgemeester Walter Horemans is daarvan op de hoogte. Er zijn bepaalde interventies geweest en er 
zijn duidelijke afspraken gemaakt met de bouwheer op het vlak van signalisatie. Die zijn niet allemaal 
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nagekomen, waardoor hij boetes heeft opgelopen. Ook de politie is meerdere malen langs geweest. Er 
kon echter niet voorspeld worden dat er instortingsgevaar zou dreigen. De bouwheer had maatregelen 
moeten nemen, aangezien hij twee tot drie maanden op voorhand verwittigd werd. De gemeente 
heeft hier echter niets te zeggen. Er werd een ABR-polis afgesloten die de mogelijke problemen dekt. 
Intussen zijn de mensen tevreden over de samenwerking met de gemeente en de politie. Er is 
afgelopen woensdag een nuttige vergadering geweest met alle partijen. Hopelijk kent dit verder een 
goed verloop. 

 
Ronny Van Thienen brengt aan dat een tiental jaar geleden iets gelijkaardigs is gebeurd. Hij vraagt of 
hieruit dan geen lessen zijn getrokken. Kan bijvoorbeeld een stabiliteitsproef opgelegd worden bij 
dergelijke projecten, zeker wanneer er oude huizen in de buurt staan die maar op drie tot vier 
bakstenen berusten? 

 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de aannemer, de architect en de stabiliteitsingenieur 
vooraf ter plaatse zijn geweest om de situatie in te schatten. 

 
Ronny Van Thienen is van mening dat het de taak is van de gemeente om bij dergelijke projecten 
verplichtingen op te leggen via mogelijke verordeningen. 

 
Schepen Eddy Verstappen zegt dat dit plaatsafhankelijk is. Het risico is groter wanneer zo’n project 
ontwikkeld wordt in een rij woningen dan wanneer het in open gebied wordt ingepland. Zeker 
wanneer het om oudere woningen gaat, moet er rekening gehouden worden met het feit dat ze 
gewoon op zavel staan. 

Burgemeester Walter Horemans zal onderzoeken wat de mogelijkheden zijn bij grote bouwwerken. 

Koen Kerremans geeft nog mee dat niet elke vierkante meter moet worden ingevuld. Ook de 
verplichting om 1,5 parkeerplaats te voorzien per wooneenheid zorgt voor heel veel plaatsinname. 

 
 
 
 
Burgemeester Walter Horemans is van oordeel dat er afdoende middelen bestaan om gebouwen te 
beschermen bij grote werken. 

 
 
 
 
20:48 - Ronald Van Thienen betreedt de zitting 

 
23 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 

Ceulemans: NAC? Hoe moet het verder? 
BEHANDELD 

 

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

 

Toelichting: 
Naar aanleiding van de -voor het bestuur- waarschijnlijk niet verwachte schorsing van de 
sloopvergunning van de oude gemeenteschool en de schorsing van de bouwvergunning van 
het duidelijk melagomaan bouwproject NAC heeft sp.a Berlaar een aantal vragen. Ook over 
de brand in het oude schoolgebouw en de behandeling ervan nadien zouden wij graag meer 
uitleg willen krijgen. 
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- Wij vragen ons af of het architectenbureau en/of de bouwprojectontwikkelaars 
voldoende kennis hebben van bouwnormen en regels? Hoe kan het dat die bedrijven 
(waarschijnlijk vinnig aangemoedigd door het bestuur?) enthousiast hun gang gaan met het 
ontwerpen van mooie 3D tekeningen en presentaties terwijl die projecten niet eens mogen 
gebouwd worden? Hoeveel tijd en geld gaat er hier verloren? 

 
 
 
 
- Ooit zal het er toch van gaan komen: een fusie met een andere gemeente. sp.a Berlaar 
vraagt zich daarom af of we wel zo’n ‘overbouwd’ NAC nodig hebben? Ruim, maar vooral 
praktisch is de boodschap. Een beperkt volume, ev gecombineerd met een 
concert/theaterzaaltje, géén ondergrondse parking (de auto zal het pleit verliezen) en de 
renovatie van het schoolgebouw met een aantal moderne glaspartijen en groene tuintjes. Zo 
zien wij het. Wij zijn geen archtictenbureau, maar hebben wel ideeën. Wat is de visie van het 
schepencollege? Wordt er een nieuwe wedstrijd uitgeschreven? Of moet/mag A-tract haar 
ontwerp grondig bijschaven? 

 
 
 
 
- De brand(stichting) in het oude schoolgebouw. Op zijn minst zouden wij die vreemd 
willen noemen, maar nog onaangenamer ervaarden wij de uitspraak van dienstdoend 
burgemeester Jan Hendrickx in de pers. “Van dit leegstaand gebouw wordt er niemand 
beter”. Mogen wij dan ook vragen wat de juiste context van zijn uitspraak is? Hopelijk heeft 
men niet de intentie om het schoolgebouw alsnog op één of andere manier zo snel mogelijk 
proberen te likwideren? Mogen wij dan ook vragen om de door de brand beschadigde nok te 
laten afdekken zodat na- en voorjaarsstormen dit historisch gebouw niet verder kunnen 
ruïneren? 

 
Antwoord 
Burgemeester Walter Horemans verklaart dat er in het dossier van het NAC werd gekozen voor de 
procedure van de concurrentiedialoog. De ruimtelijke haalbaarheid werd getoetst met de gewestelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar. Zij was aanwezig in verschillende sessies over de invulling van de site 
met de drie kandidaat-leveranciers. Telkens heeft zij meegegeven wat mogelijk was en wat niet 
volgens de geldende regelgeving en een goede ruimtelijke ordening. Op basis van deze gesprekken 
werden de projecten aangepast en verfijnd naar een haalbaar ontwerp. De gewestelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar vond dit dossier een goed voorbeeld van verdichting van het 
binnengebied, wat ook door de Vlaamse bouwmeester wordt gepromoot. Het dossier werd niet 
geschorst, omdat het niet haalbaar is. Het is voorlopig geschorst, omdat het advies van onroerend 
erfgoed negatief was en omdat het advies van de brandweer nog teveel opmerkingen bevatte. 
Daarom werd het on hold gezet. In het kader van eventuele fusies is het gebouw flexibel ontworpen. 
Dat werd gevraagd in het bestek. De draagstructuur is open en kan op verschillende plaatsen dicht 
worden gemaakt, zodat het gebouw achteraf opgesplitst en voor andere doeleinden gebruikt kan 
worden zonder dat draagmuren weggenomen moeten worden. Er kan een verdeling komen in kleinere 
kantoren of er kunnen verdiepingen afgesplitst worden. Wat de eventuele renovatie van de school 
betreft, is gebleken dat dit een veel duurdere operatie zou worden dan een nieuwbouw. De 
ondergrondse parking is voorzien voor de appartementen en slechts beperkt voor het NAC. De 
bovengrondse parking kan heringericht worden, indien in de toekomst zou blijken dat er minder 
parkeerplaatsen nodig zijn. Met het oog op de heraanleg van de dorpskern werd de mogelijkheid open 
gehouden om een veilige, mooie en verantwoorde indeling van de kern te kunnen maken. Dat zal dus 
met minder auto’s moeten, waardoor er parkeerplaatsen in het centrum zullen verdwijnen. Daarin kan 
de parking van het NAC dan compenseren. Op korte termijn is er een overleg gepland met het 
studiebureau en de architecten. Misschien wordt het ontwerp aangepast; dat zal de volgende dagen 
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en weken besproken worden. Ook de betrokken buren zullen geconsulteerd worden, zodat we zo snel 
mogelijk opnieuw kunnen starten. 

 
Swa De Bakker vraagt of een aanpassing van het ontwerp ook hogere kosten voor de gemeente met 
zich meebrengt. 

 
Burgemeester Walter Horemans heeft hier nog geen antwoord op. Het gesprek met het studiebureau 
moet hiervoor worden afgewacht. De ontwerpers zijn op de hoogte van de limieten waaraan ze zich 
moeten houden. Wat de brandstichting betreft, werd er reeds meermaals – soms met succes - 
geprobeerd om in te breken in de oude school die nu 1,5 jaar leeg staat. De laatste keer waren de 
gevolgen zeer zichtbaar door de brand, maar ook de vorige keren zijn muren beklad, ramen 
ingeslagen, tenten van de scouts besmeurd. De gemeente heeft telkens de kapotte ramen 
dichtgemaakt met houten panelen, maar de site is ’s avonds verlaten en makkelijk toegankelijk, ook 
langs achter. Er is weinig sociale controle en een leegstaand gebouw dat niet langer wordt gebruikt en 
verwarmd heeft veel te verduren. Op 1 november was er dus een brand in het schoolgebouw. Twee 
dagen later is het gebouw vrijgegeven door het parket en de politie. De verzekering werd verwittigd 
en kwam een week later ter plaatse. Vorige week kwam de expert de stabiliteit nakijken. Hij vroeg om 
nog geen zeil te plaatsen, omdat het dak en de tipgevel eerst deels afgebroken en geschoord moeten 
worden. De offertes voor de herstelling zijn intussen opgevraagd en worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan de verzekering. Nadien kan het gebouw zo goed mogelijk beschermd worden. 

 
Rudy Nuyens preciseert dat er geen sprake was van inbraak, er werd toegang verschaft via een 
ladder. 

 
Schepen Jan Hendrickx vult aan dat de brandstichting een vreemde zaak is. In het krantenartikel 
waarnaar wordt gerefereerd, wordt hij ook verkeerd geciteerd. Hij was zelf snel aanwezig bij de brand 
en hoopt dat het onderzoek duidelijkheid verschaft, zodat de insinuaties en de roddels kunnen 
stoppen. Hij rondt dit punt af door nog te vertellen dat de puntgevel van de school gestut wordt, het 
dak aan de kant van de Schoolstraat wordt verwijderd. Ook de houten spant wordt eraf gehaald en in 
het schoolgebouw bewaard. De rest van het dak wordt extra gestut en op de roostering van de vloer 
wordt dan een bache aangebracht, zodat alles eronder droog blijft. 

 
 
 
 
 

26 Interpellatie van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: Stand van zaken 
NAC 
BEHANDELD 

 

Indiener(s): 
Swa De Bakker, SamBa; John Steurs, SamBa 

 

Toelichting: 
Wat is de stand van zaken rond het NAC? 

 
Welke stappen gaat het gemeentebestuur nemen na het schorsen van de vergunning? 

 
Antwoord 
Burgemeester Walter Horemans verklaart dat er in het dossier van het NAC werd gekozen voor de 
procedure van de concurrentiedialoog. De ruimtelijke haalbaarheid werd getoetst met de gewestelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar. Zij was aanwezig in verschillende sessies over de invulling van de site 
met de drie kandidaat-leveranciers. Telkens heeft zij meegegeven wat mogelijk was en wat niet 
volgens de geldende regelgeving en een goede ruimtelijke ordening. Op basis van deze gesprekken 
werden de projecten aangepast en verfijnd naar een haalbaar ontwerp. De gewestelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar vond dit dossier een goed voorbeeld van verdichting van het 
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binnengebied, wat ook door de Vlaamse bouwmeester wordt gepromoot. Het dossier werd niet 
geschorst, omdat het niet haalbaar is. Het is voorlopig geschorst, omdat het advies van onroerend 
erfgoed negatief was en omdat het advies van de brandweer nog teveel opmerkingen bevatte. 
Daarom werd het on hold gezet. In het kader van eventuele fusies is het gebouw flexibel ontworpen. 
Dat werd gevraagd in het bestek. De draagstructuur is open en kan op verschillende plaatsen dicht 
worden gemaakt, zodat het gebouw achteraf opgesplitst en voor andere doeleinden gebruikt kan 
worden zonder dat draagmuren weggenomen moeten worden. Er kan een verdeling komen in kleinere 
kantoren of er kunnen verdiepingen afgesplitst worden. Wat de eventuele renovatie van de school 
betreft, is gebleken dat dit een veel duurdere operatie zou worden dan een nieuwbouw. De 
ondergrondse parking is voorzien voor de appartementen en slechts beperkt voor het NAC. De 
bovengrondse parking kan heringericht worden, indien in de toekomst zou blijken dat er minder 
parkeerplaatsen nodig zijn. Met het oog op de heraanleg van de dorpskern werd de mogelijkheid open 
gehouden om een veilige, mooie en verantwoorde indeling van de kern te kunnen maken. Dat zal dus 
met minder auto’s moeten, waardoor er parkeerplaatsen in het centrum zullen verdwijnen. Daarin kan 
de parking van het NAC dan compenseren. Op korte termijn is er een overleg gepland met het 
studiebureau en de architecten. Misschien wordt het ontwerp aangepast; dat zal de volgende dagen 
en weken besproken worden. Ook de betrokken buren zullen geconsulteerd worden, zodat we zo snel 
mogelijk opnieuw kunnen starten. 

 
Swa De Bakker vraagt of een aanpassing van het ontwerp ook hogere kosten voor de gemeente met 
zich meebrengt. 

 
Burgemeester Walter Horemans heeft hier nog geen antwoord op. Het gesprek met het studiebureau 
moet hiervoor worden afgewacht. De ontwerpers zijn op de hoogte van de limieten waaraan ze zich 
moeten houden. Wat de brandstichting betreft, werd er reeds meermaals – soms met succes - 
geprobeerd om in te breken in de oude school die nu 1,5 jaar leeg staat. De laatste keer waren de 
gevolgen zeer zichtbaar door de brand, maar ook de vorige keren zijn muren beklad, ramen 
ingeslagen, tenten van de scouts besmeurd. De gemeente heeft telkens de kapotte ramen 
dichtgemaakt met houten panelen, maar de site is ’s avonds verlaten en makkelijk toegankelijk, ook 
langs achter. Er is weinig sociale controle en een leegstaand gebouw dat niet langer wordt gebruikt en 
verwarmd heeft veel te verduren. Op 1 november was er dus een brand in het schoolgebouw. Twee 
dagen later is het gebouw vrijgegeven door het parket en de politie. De verzekering werd verwittigd 
en kwam een week later ter plaatse. Vorige week kwam de expert de stabiliteit nakijken. Hij vroeg om 
nog geen zeil te plaatsen, omdat het dak en de tipgevel eerst deels afgebroken en geschoord moeten 
worden. De offertes voor de herstelling zijn intussen opgevraagd en worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan de verzekering. Nadien kan het gebouw zo goed mogelijk beschermd worden. 

 
Rudy Nuyens preciseert dat er geen sprake was van inbraak, er werd toegang verschaft via een 
ladder. 

 
Schepen Jan Hendrickx vult aan dat de brandstichting een vreemde zaak is. In het krantenartikel 
waarnaar wordt gerefereerd, wordt hij ook verkeerd geciteerd. Hij was zelf snel aanwezig bij de brand 
en hoopt dat het onderzoek duidelijkheid verschaft, zodat de insinuaties en de roddels kunnen 
stoppen. Hij rondt dit punt af door nog te vertellen dat de puntgevel van de school gestut wordt, het 
dak aan de kant van de Schoolstraat wordt verwijderd. Ook de houten spant wordt eraf gehaald en in 
het schoolgebouw bewaard. De rest van het dak wordt extra gestut en op de roostering van de vloer 
wordt dan een bache aangebracht, zodat alles eronder droog blijft. 

 
 
 
 
 

24 Interpellatie van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: propere 
verkiezingscampagne 
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BEHANDELD 
 

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

 

Toelichting: 
met de verkeizingen van volgend jaar in het vooruitzicht willen wij nu al het debat starten over 
de campagne zelf. Groen stelt in dat verband voor om een propere campagne te houden. Dit 
zou betekenen dat enkel op openbare borden kan aangeplakt worden en dat er een uitgifte 
komt van één verkeizingsblad waarin alle partijen kunnen adverteren. 

 
wij zullen dit punt op de raad zelf verder toelichten. 

 
Antwoord 
Burgemeester Walter Horemans stelt voor dat elke partij dit voorstel bespreekt. Hij zal een 
samenkomst met de fractieleiders organiseren om afspraken te maken en hiervoor een doodle 
versturen. 

 
 
 
 
 

25 Interpellatie van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: schrapping 
500.000 euro aan kloosterproject voor de aanleg van parkeerplaatsen voor 
de gemeente. 
BEHANDELD 

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

 

Toelichting: 
van ons OCMW-raadslid konden wij vernemen dat de 500.000,00 euro van OCMW, die zou 
geïnvesteerd worden in parkeerplaatsen in de ondergronds parking van het kloosterproject, 
geschrapt zijn. Graag vernemen wij wat de reden hiervan is en wat er met de vrijgekomen 
middelen zal gebeuren. 

 
Antwoord 
Schepen Nadine Boekaerts licht toe dat het OCMW het beschikbare budget bij voorkeur wil besteden 
aan sociale doeleinden en niet aan parkeerinfrastructuur zoals oorspronkelijk voorzien. Om dat 
mogelijk te maken en omdat er nu vastgoed op de markt is, waarin in samenwerking met partners 
een mooi project kan worden uitgebouwd, wordt er nu al budgettaire ruimte gecreëerd. Op die manier 
kan er eventueel volgend jaar ingespeeld worden op mogelijke opportuniteiten. Zo wordt er 
bijvoorbeeld gedacht aan het aankopen van Berlaarhof om het samen met een partner te verbouwen 
tot sociale appartementen of woongelegenheden voor begeleid wonen. Dat moet nog nader worden 
bekeken. 

 
Burgemeester Walter Horemans vult aan dat het budget nu al gevrijwaard wordt vanuit het OCMW. 
Het is wel de bedoeling dat de gemeente parkings aankoopt, omdat er zich ook aan de kerk een 
drastische inperking van parkeerplaatsen zal voordoen. De volgende weken wordt hierover gesproken 
met de ontwikkelaars met de vraag om mee na te denken over zaken als deelauto’s, laadpalen, … 
Deze ideeën leven volop. 

Koen Kerremans vraagt of er ook een nieuwe gespreksronde met De Lijn op het programma staat. 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de gesprekken over de vervoersregio volop worden 
gevoerd. De Lijn zit daar mee aan tafel, maar het budget kan niet worden aangepast. Hier en daar 
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worden er dus bussen afgeschaft en hier en daar komen er extra ritten bij. Er zullen hierin echter 
slachtoffers vallen. Op Berlaars grondgebied zal dit nog meevallen, aangezien er niet veel bussen zijn, 
maar in Duffel valt men bijvoorbeeld van dertig opstapplaatsen terug op een zestal. De vervoersregio 
is van oordeel dat er meer gebruik van de trein moet worden gemaakt. Hoe iemand bij het station 
moet geraken, is echter nog niet voorzien in het plan. Er volgen dus nog heel veel discussies, maar de 
gemeente zal hierin – zeker op het vlak van het aanvullend net – een belangrijke rol moeten spelen. 
Berlaar heeft als troef dat er twee stations zijn; daarnaast blijft de bus van Heist-op-den-Berg naar 
Lier behouden, waarschijnlijk met een ommetje langs Koningshooikt. 

 
 
 
 
 

27 Interpellatie van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: Afsluiting 
Kesselsesteenweg gedurende 1 jaar tijdens de werkzaamheden 
BEHANDELD 

 

Indiener(s): 
Swa De Bakker, SamBa; John Steurs, SamBa 

 

Toelichting: 
Na enkele maanden zijn de gevolgen merkbaar op de weg en in de handelszaken (GB,…) 

 
Zelfstandigen kunnen inderdaad beroep doen op de hinderpremie (éénmalig 2000 euro), 
maar dit is een pleister op een houten been. 

 
Het autoverkeer is sinds de afsluiting enorm toegenomen op de Liersesteenweg en in de 
Pastorijstraat. Voor fietsers is het op de Kesselsesteenweg ook uitkijken, steentjes zorgen bij 
wielertoeristen voor lekke banden. 

 
We willen pleiten om lichten te plaatsen om alternerend verkeer door te laten of 
enkelrichting in te voeren. Bij enkelrichting is het extra autoverkeer op de omleidingswegen 
al gehalveerd. Met de winter voor de deur is het nu het moment om de verkeerssituatie 
terug te beoordelen. 

 
Zeggen dat dit een Nijlense materie is, is voor ons “goedkoop”. Uiteindelijk vormen we één 
politiezone Berlaar-Nijlen. Het gezamenlijk project is ook tot stand gekomen in samenspraak. 

 
Antwoord 
Burgemeester Walter Horemans start met goed nieuws: de werken liggen voor op de planning. 

 
Schepen Jan Hendrickx legt uit dat de familie de Biolley op Berlaars grondgebied de toestemming 
heeft gegeven om over hun gronden te rijden met graafmachines en vrachtwagens. Dat 
vereenvoudigt de werken. De beton van het fietspad zou hierdoor al gegoten kunnen worden voor 
nieuwjaar, indien de weersomstandigheden het toelaten. 

 
 
 
 
Schepen Jan Hendrickx is zich ervan bewust dat het autoverkeer op de omliggende wegen sterk 
toeneemt door deze werken. Er wordt getracht om deze hinder tot een minimum te beperken. Voor 
de start van de werken werd er samengezeten met de stad Lier, de lokale politie en 
Waterwegen&Zeekanaal om de omleidingen te bespreken, waarbij de vraag werd gesteld om de 
Kanaaldijk open te stellen als omleidingsweg, echter met een negatief antwoord tot gevolg. Er werd 
wel gevraagd om dit tijdens de werken te evalueren en metingen uit te voeren, omdat er in Nijlen en 



73/73 

 

 

Kessel fileproblemen ontstaan aan de Ring. Deze metingen zijn intussen afgerond en werden 
bezorgd aan Lier met een hernieuwde vraag om de Kanaaldijk open te stellen, eventueel met 
toezicht van de politie aan de gevaarlijke punten. Voorafgaand werd er bewust gekozen om de 
steenweg volledig af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer om de veiligheid van de zwakke 
weggebruiker te kunnen waarborgen. Het bleek niet mogelijk om gemotoriseerd verkeer te mengen 
met fietsers en voetgangers binnen de projectzone. Dat is een goede beslissing geweest, aangezien 
het fietspad veel 
wordt gebruikt. In de beginfase respecteerden auto’s het verbod niet. Het was nodig om de steenweg 
fysisch te knippen op een wijze dat het onmogelijk was om deze opnieuw open te zetten. Ter hoogte 
van De Boekt werden de betonnen blokken zelfs verankerd in de asfalt. Indien er geopteerd zou 
worden voor enkelrichting, zou dit betekenen dat de zone voor fietsers opgeofferd moet worden. Dat 
zou nefast zijn voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker, in het bijzonder tijdens deze donkere 
periode waarin een goede zichtbaarheid in het verkeer van levensbelang is. Deze maatregel zou 
haaks staan op de politiecampagne die in december gevoerd zal worden, waarbij ingezet wordt op de 
zichtbaarheid van de fietsers. Indien enkelrichting zou worden ingevoerd, zou die bovendien niet 
gerespecteerd worden door andere weggebruikers, aangezien het niet onmogelijk is om tegen de 
richting over te rijden. In het verleden bleek daarnaast dat er onvoldoende werkzone was voor de 
aannemer, waardoor de zone voor het fietspad werd verkleind en er dus onvoldoende ruimte 
overblijft om met de auto te passeren. Na overleg met de politie kan dus worden geconcludeerd dat 
het absoluut niet wenselijk is om enkelrichting of alternerend verkeer in te voeren in de projectzone. 
Dat zou de verkeersveiligheid negatief beïnvloeden. Het is belangrijk om duurzame mobiliteit blijvend 
te promoten. In verband met de opmerking over de lekke banden kan er worden meegegeven dat er 
veelvuldig wordt geveegd, praktisch elke dag. Inmiddels kreeg de gemeente van de ZOB de vraag om 
te bekijken of er tijdens de kerstvakantie toch enkelrichting kan worden toegestaan, aangezien er dan 
niet gewerkt wordt, om een verbinding te maken tussen Kessel en Berlaar. Verschillende handelaars 
ondervinden immers verlies door de werken. Dat zal tijdens het volgende werfoverleg opgenomen 
worden. 
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