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Gemeenteraad
Notulen Zitting van 19 december 2017

OPENBARE ZITTING
Organisatie
Interne Strategie
1 2017_GR_00168 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag vergadering 

21 november 2017 - goedkeuring

2 2017_GR_00174 Organisatie van agenda en besluitvorming - huishoudelijk 
reglement - goedkeuring

3 2017_GR_00175 Deelname adviesraden - beheersorgaan van de gemeentelijke 
openbare bibliotheek - ontslag lid - aanstelling

4 2017_GR_00164 Advies aan externe - Aanvraag tot samenvoeging van de 
parochies Sint-Pieter en Onbevlekt Hart van Maria - advies

5 2017_GR_00177 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
Igemo - herschikking en overdracht van A-aandelen - 
goedkeuring

6 2017_GR_00176 Beheer van patrimonium en openbaar domein - Aankoop 
gronden langs Kesselsesteenweg voor de aanleg van een 
fietspad - goedkeuring

Financiën
Financiële dienst
7 2017_GR_00181 Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - 

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budgetwijziging 2 
dj. 2017 - vaststelling

8 2017_GR_00182 Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - 
Budgetwijziging 2 dj. 2017 - vaststelling

9 2017_GR_00183 Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - 
Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budget 2018 - 
vaststelling

10 2017_GR_00184 Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - 
Budget 2018 - vaststelling

11 2017_GR_00185 Uitvoering van toezicht op externen - aanpassing meerjarenplan 
2014-2019 van het OCMW en budgetwijziging 2 dj 2017  - 
kennisneming

12 2017_GR_00186 Uitvoering van toezicht op externen - aanpassing meerjarenplan 
2014-2019 en budget 2018 van het OCMW - goedkeuring

13 2017_GR_00171 Opmaak van reglementen - wijziging belasting op de afgifte van 
administratieve stukken aanslagjaren 2018 en 2019 - 
goedkeuring
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14 2017_GR_00173 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_00172 Opmaak van reglementen - Aanpassing van de gemeentelijke 
opcentiemen 2018 en 2019 wegens nieuwe Vlaamse basisheffing  
onroerende voorheffing - goedkeuring

16 2018_GR_00002 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
Politiezone Berlaar-Nijlen - Dotatie van de politiezone van het 
dienstjaar 2018  - goedkeuring

Mens
Vrije tijd
17 2017_GR_00167 Opmaak van reglementen - Erkenningsreglement 

Jeugdverenigingen - goedkeuring

18 2017_GR_00169 Opmaak van reglementen - Reglement inzake erkenning van 
sportverenigingen en sportorganisaties - goedkeuring

19 2017_GR_00178 Opmaak van reglementen - Gemeentelijk reglement inzake 
subsidies voor sportverenigingen en sportorganisaties - 
goedkeuring

Ruimte
Omgeving
20 2017_GR_00170 Beheer van patrimonium en openbaar domein - Intrekking van 

gemeenteraadbesluit 28 2017_GR_00126 Beheer van 
patrimonium en openbaar domein - goedkeuring 
onteigeningsplannen fietspad Hemelshoek - intrekking

21 2017_GR_00179 Vergunningsaanvragen, toelatingen en meldingen - Goedkeuring 
tracé en aanleg  wegenis in stedenbouwkundige aanvraag 
SVA/6679 voor de aanleg van een toegangsweg naar bouwkavels 
in uitvoering van een goedgekeurde verkaveling, nabij 
Havikstraat 25 en Herfststraat - goedkeuring

22 2017_GR_00180 Behandeling van subsidie-aanvragen - Wijziging 
samenwerkingsovereenkomst Opvangcentrum Vogels en Wilde 
Dieren Neteland - verhoging toelage - goedkeuring

23 2017_GR_00165 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
Kattenbeheersingsproject deel 2 - aanpassing overeenkomst met 
kattenvangers - goedkeuring

BIJKOMENDE DAGORDE
24 Interpellatie van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: invoering bouwpauze 

voor meergezinswoningen en grote projecten in Berlaar, tot een visie is vastgesteld

25 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: Sneeuw- en 
ijsruimen in Berlaar

26 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Mobiliteit en leefbaarheid in Berlaar (en veel verder)
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27 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Schoolgebouw mag niet geruïneerd worden

28 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Kwijtschelden schulden. OCMW op zijn best?

29 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
OCMW-geld dan toch niet voor parking?



4/70

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Walter Horemans; de heer Swa De Bakker; de heer Silvain Vertommen; 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

19 december 2017 20:02 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING
Organisatie
Interne Strategie

1 2017_GR_00168 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag 
vergadering 21 november 2017 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De gemeenteraad keurt het verslag van de vergadering van 21 november 2017 goed.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Bijlagen
 notulen_gr20171121.pdf

20:10 - Rudy Nuyens betreedt de zitting

2 2017_GR_00174 Organisatie van agenda en besluitvorming - 
huishoudelijk reglement - goedkeuring

VERDAAGD

Notulen
Dirk Aras haalt aan dat het niet om een kleine aanpassing van het huishoudelijk reglement gaat. Hij 
beoordeelt deze versie als een onvruchtbare poging om twee reglementen te integreren. Er worden 
op bepaalde plaatsen een aantal zaken vermengd, wat de nodige onduidelijkheden tot gevolg heeft. 
Bovendien betreurt hij het dat er teruggekomen wordt op afspraken d ie eerder werden gemaakt. Het 
opnemen van merknamen, zoals iPad, is daarnaast niet aangewezen, omdat een wijziging van 
apparatuur dan telkens leidt tot het aanpassen van de tekst. Het reglement bevat een aantal 
onzorgvuldigheden en conflicterende passages, onder meer over de mogelijkheden van raadsleden tot 
het indienen van interpellaties en bijkomende punten. Hij begrijpt de bedoeling van het nieuwe 
reglement om verder te gaan op de elektronische weg, maar er worden geen alternatieven voorzien. 
Wat met raadsleden die niet behoren tot een commissie, maar wel de vergadering willen volgen? Dit 
reglement regelt nergens hoe zij worden uitgenodigd of hoe zij te weten kunnen komen dat er een 
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commissievergadering georganiseerd wordt. Het onderdeel over verzoekschriften en voorstellen van 
burgers is dan weer veel te uitgebreid. Dat hoeft niet opgenomen te worden in een huishoudelijk 
reglement, omdat het volledig wordt geregeld door het decreet. Dirk Aras ziet liever een beknopt 
reglement van twee tot drie pagina’s met concrete afspraken. Hij pleit ervoor om dit document dus 
grondig te herzien. Het decreet lokaal bestuur is nog niet van toepassing; de inkanteling, waarbij de 
gemeenteraadsleden de functie van OCMW-raadslid opnemen, bestaat in 2018 nog niet. Het is dus 
zinloos om hiermee al rekening te houden.

Koen Kerremans is gecharmeerd door het tijdige initiatief om dit in goede banen te leiden. Hij vraagt 
specifiek aandacht voor de mogelijkheden van het elektronische systeem en wil dat de diverse 
mechanismen van mondelinge vraag, interpellatie, schriftelijke vraag en voorstel tot beslissing 
behouden blijven.

Dirk Aras heeft reeds verscheidene keren voorgesteld om dergelijke teksten op voorhand toegestuurd 
te krijgen, tot nog toe echter zonder resultaat.

Burgemeester Walter Horemans stelt dat er steeds gereageerd kan worden. Het heeft geen zin om te 
wachten tot de dag van de gemeenteraad. Hij stelt voor om het punt te verdagen. Intussen kunnen 
alle opmerkingen ingestuurd worden en kunnen er aanpassingen gebeuren. De gecorrigeerde tekst zal 
dan worden bezorgd aan de raadsleden en opnieuw worden geagendeerd in de gemeenteraad van 
januari of februari.

3 2017_GR_00175 Deelname adviesraden - beheersorgaan van de 
gemeentelijke openbare bibliotheek - ontslag lid - 
aanstelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeenteraad van 16 april 2013 (4) stelde het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare 
bibliotheek samen.

Argumentatie
Mevrouw Nathalie Verhaert is van rechtswege ontslagnemend omdat zij op het beheersorgaan van de 
bibliotheek 3 opeenvolgende keren afwezig was zonder verontschuldiging.

Hierdoor kan sp.a een nieuwe afgevaardigde aanduiden.

Wetgeving
 wet van 16 juli 1973 over de bescherming van de ideologische en filosofische strekkiingen 
 decreet van 28 januari 1974 over het Cultuurpact
 gemeentedecreet van 15 juli 2005
 decreet van 13 juli 2001 over het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal 

cultuurbeleid 
 raadsbesluit van 28 februari 1995 over de keuze van de beheersformule voor de 

gemeentelijke openbare bibliotheek

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet
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Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van mevrouw Nathalie Verhaert.

Artikel 2
De gemeenteraad neemt ervan kennis dat sp.a nog geen kandidaat heeft voorgedragen.

4 2017_GR_00164 Advies aan externe - Aanvraag tot samenvoeging van de 
parochies Sint-Pieter en Onbevlekt Hart van Maria - 
advies
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Wij ontvingen een brief van 31 oktober 2017 van Agentschap Binnenlands Bestuur ivm de 
samenvoeging van de parochies Sint-Pieter en Onbevlekt Hart van Maria om het advies van de 
gemeenteraad te vragen.

Argumentatie
Na kennisname van het dossier kan een positief advies gegeven worden.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 7/2 §2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling 
van de criteria voor erkenning van de plaatstelijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende 
eredediensten.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad geeft een positief advies omtrent de samenvoeging van de parochies Sint-Pieter en 
Onbevlekt Hart van Maria in Berlaar.

5 2017_GR_00177 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - Igemo - herschikking en 
overdracht van A-aandelen - goedkeuring
GOEDGEKEURD
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Beschrijving
Argumentatie
De gemeenteraad besliste in de zitting van 15 mei 2007 (zie besluit als bijlage) bij de vaststelling van 
de agenda van de buitengewone vergadering van Igemo op 22 juni 2007 en het mandaat van de 
afgevaardigde om akkoord te gaan met een herschikking en overdracht van A-aandelen.

De beslissing tot bovenvermelde herschikking van de A-aandelen werd weliswaar ter kennis gebracht 
van de deelnemende gemeenten doch in de praktijk niet geconcretiseerd door een overdracht van 
aandelen tegen betaling of ontvangst van een bedrag.

Om de overdracht van aandelen in goede banen te leiden heeft IGEMO een transactieschema 
opgemaakt ingevolge waarvan iedere gemeente weet hoeveel aandelen zij hetzij overdraagt aan hetzij 
ontvangt van welke gemeente en welke financiële transactie hiermee gepaard moet gaan. 

Het volledige transactieschema vind je als bijlage.

Voor Berlaar betreft het een aanvulling van 39 aandelen die afkomstig zijn van Bornem.

Wetgeving
 decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking
 gemeentedecreet van 15 juli 2005

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

Financiële informatie
Financiële informatie
Actie: 002-001-002-001

Beleidscode: 011999

Algemeen rekeningnummer: 28110000

Bedrag: 292,50 euro

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van en keurt de praktische uitvoering van de herschikking en 
overdracht van A-aandelen goed.

Bijlagen
 Herschikking aandelen Igemo.pdf
 IGEMO-UITTR.pdf
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6 2017_GR_00176 Beheer van patrimonium en openbaar domein - Aankoop 
gronden langs Kesselsesteenweg voor de aanleg van een 
fietspad - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeenteraad van 16 juni 2015 keurde de ontwerpplannen voor de aanleg van een fietspad langs 
de Kesselsesteenweg goed.

Het college van burgemeester en schepenen van 19 april 2016 keurde het schattingsverslag goed.

Argumentatie
Notaris Heylen Rita, Binnenweg 21 in 2220 Heist op den Berg werd belast met de opmaak van de 
aktes.

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

Financiële informatie
Visum: Visum verleend

Motivering
V2017/55 op 5 december 2017

Financiële informatie
4/2/2/1

0200-22020007

Totale aankoopprijs:       12 281,10 €
Notariële provisie akte aankoop (incl. BTW):    11 311,15 €
Totaal te betalen:       23 592,25€

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De aankoopakte voor de gronden aan de Kesselsesteenweg met Brigitte De Bioley, Fabienne De 
Bioley, Oger De Bioley en Frans Dockx wordt goedgekeurd voor een bedrag van 12.281,10 euro, te 
verhogen met 11.311,15 euro notariskosten.

Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen zal de nodige maatregelen treffen voor uitvoering van dit 
besluit

De burgemeester, Walter Horemans en secretaris, Anja Neels worden gemachtigd om tot 
ondertekening van de overeenkomst tot aankoop van de gronden over te gaan.
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Bijlagen
 2017-12-15 N VERKOOP DEF.doc

Financiën
Financiële dienst

7 2017_GR_00181 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. 
budgetwijziging 2 dj. 2017 - vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budgetwijziging 2 moet worden aangepast.

Wetgeving
 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010: de beleids- en beheerscyclus van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
 Ministrieel besluit van 1 oktober 2010: vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notulen
Koen Kerremans polst naar het geld dat voorzien is voor parkeerplaatsen in het kloosterproject. De 
500.000 euro die hiervoor voorzien was vanuit het OCMW is herbestemd, de resterende 500.000 euro 
wordt vermeerderd met 300.000 euro. Waar komt dat geld vandaan en waarom deze verhoging?
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Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het totale budget eigenlijk met 200.000 euro gezakt is. 
De gemeente investeert in een 40-tal openbare parkeerplaatsen met het oog op de herinrichting van 
het marktplein.

Koen Kerremans is van oordeel dat het erg dure parkeerplaatsen blijven.

Volgens burgemeester Walter Horemans is de prijs marktconform en zelfs aan de lage kant.

Koen Kerremans informeert verder naar de speeltuigen Ballaarweg. Deze post verschuift blijkbaar.

Schepen Suzy Put licht toe dat het om een spreiding gaat over twee jaar.  Een deel van het geld is 
bovendien op een post gezet voor grondwerken, omdat het om de aanleg van een natuurspeeltuin 
gaat.

Dirk Aras vraagt de stemming voor punten 7 tot en met 12. Hij vraagt om de stemming over punten 7 
en 8, punten 9 en 10, en punten 11 en 12 te koppelen.

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

Besluit
Artikel 1
De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budgetwijziging 2 dj. 2017 wordt vastgesteld.

8 2017_GR_00182 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - Budgetwijziging 2 dj. 2017 - vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De budgetwijziging 2 dj. 2017 wordt aan de raad voorgelegd.

Wetgeving
 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010: de beleids- en beheerscyclus van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
 Ministrieel besluit van 1 oktober 2010: vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besluit
Artikel 1
De budgetwijziging 2 dj. 2017 wordt vastgesteld.

20:32 - Rudy Nuyens verlaat de zitting

9 2017_GR_00183 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. 
budget 2018 - vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De aanpassing meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budget 2018 wordt aan de raad voorgelegd.

Wetgeving
 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010: de beleids- en beheerscyclus van de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notulen
Koen Kerremans legt de link tussen budget en beleid en formuleert hierbij een aantal 
opmerkingen/bedenkingen:

* onderwijs

Koen Kerremans vindt het nog steeds jammer dat de nieuwe school buiten het centrum werd 
gebouwd. Dat veroorzaakt problemen qua mobiliteit en creëert kosten om alles veilig in te 
richten. Het organiseren van gemeenschappelijk netoverschrijdend vervoer voor leerlingen 
zou in deze context opnieuw in overweging genomen moeten worden.

* geluk van inwoners in een groene omgeving

Er is meer aandacht nodig voor het organiseren van groen binnen de woonomgeving.

* organiseren van ontmoetingsplaatsen

Dat kan beter, vooral het op zoek gaan naar isolement en verdoken armoede. Verschillende 
organisaties zijn bezig met deze thematiek, maar ook gemeente en OCMW hebben hierin een 
grote rol te vervullen. Hoe staat het met het armoedebeleid?

* ruimtelijke ordening
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Er is nood aan een visie, daarover is iedereen het eens. Er moet zorgvuldig omgesprongen 
worden met grote projecten; de burger mengt zich – terecht – meer en meer in deze discussies. 
Er wordt nu budget voorzien voor een studie tot opmaak van een bouwvisie. Dat is niet meer 
dan logisch, aangezien er ook geld werd gestoken in het opmaken van een masterplan sport en 
andere plannen. Hopelijk neemt dit niet al te veel tijd in beslag.

* nieuw administratief centrum

Groen is niet tegen het oprichten van een nieuw administratief centrum, maar hekelt de sfeer 
van geheimzinnigheid die errond werd gecreëerd. Daarnaast vindt hij het niet vanzelfsprekend 
dat projectontwikkelaars veel mogen ondernemen op gemeentelijke grond. Dat moet met de 
nodige zorg bekeken worden om af te bakenen hoe ver het bestuur hierin wil gaan.

* openbare werken

De planning van openbare werken is niet eenvoudig; er kunnen zaken fout lopen, maar er 
moet de nodige aandacht worden geschonken aan het betrekken van burgers. Hij heeft de 
indruk dat het bestuur daar bang voor is. In deze context refereert hij naar het marktplein, 
waarvan niemand nog weet wat er op stapel staat. Dat is een vaag project geworden dat 
waarschijnlijk vooruitgeschoven zal worden. Tijdige participatie is belangrijk.

* cultuur

Groen blijft het betreuren dat er geen zaal wordt voorzien voor de vele cultuurverenigingen. 
Het blijft moeilijk om repetities te organiseren, om licht en geluid te voorzien. Het zou 
allemaal veel eenvoudiger gemaakt kunnen worden voor die mensen die er altijd opnieuw hun 
schouders onder zetten.

* jeugd

Eén groot gemis voor jeugd, namelijk het lange termijnperspectief voor het jeugdhuis. Er zijn 
subsidies voorzien, maar die zijn niet zo hoog; er kunnen projectsubsidies aangevraagd 
worden, maar op lange termijn is er niets opgenomen in de meerjarenplanning

* landbouw – natuur – gezondheid

Koen Kerremans verbindt deze drie begrippen met elkaar, omdat het tijd wordt dat ze in één 
adem worden vernoemd en dat alle stakeholders over hun muurtjes kijken om open met elkaar 
te spreken. Er is geld genoeg voorzien, ook vanuit Europa, om eventueel te compenseren. 
Men zou aan bebossing kunnen doen in Berlaar. Berlaar is de minst beboste gemeente van de 
provincie Antwerpen, die op haar beurt de minst beboste provincie is van Vlaanderen, dat 
achterop hinkt in Europa. We voldoen absoluut niet aan de normen, wat één van de oorzaken 
vormt dat er zoveel zieke Vlamingen zijn. Er zijn politieke beslissingen nodig, onder meer 
ook over meer geld voor korte ketenbeleid.

* klimaat

Klimaat is voor iedereen belangrijk: adaptatie, mitigatie, noem maar op. Het 
burgemeestersconvenant moet ambitieuzer. Igemo draagt hierin ook verantwoordelijkheid. 
Het wagenpark mag altijd getoetst worden aan de ecotoets, zodat het een stuk groener kan.

* afval
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Het is bijzonder jammer dat de contantbelasting van 54 euro aangehouden blijft. Die brengt de 
gemeente weliswaar 254.000 euro op, waarmee iets kan worden ondernomen, maar het blijft 
een asociale taks waaraan niets verbonden is ter compensatie voor de burger.

* Broekweg

De inspanning die de gemeente zal doen voor de Broekweg vormt een terechte investering, 
omdat het nu dweilen is met de kraan open, maar de weg wordt telkens opnieuw stuk gereden 
om 1 bedrijf te voorzien van varkens en voeder. Kan er daarom geen goedkopere oplossing 
worden gezocht in een landelijke weg  met 2 betonstroken? Het is onverantwoord om 1,2 
kilometer aan te leggen voor 1 bedrijf, dat eigenlijk beter ontsloten kan worden langs de 
andere kant. Hiervoor moeten gesprekken met Heist-op-den-Berg aangeknoopt worden.

* speelplein

Koen Kerremans hoopt dat het speelplein deze keer opengesteld wordt; dat is al een vraag van 
vele jaren. Veel jonge gezinnen zijn hiervoor vragende partij.

* groenonderhoud door derden

Er is een goede controle nodig op de groenwerken die door derden gebeuren. De verplichting 
voor gemeenten om zonder pesticiden of herbiciden te werken, is er nu eenmaal. Dat is niet zo 
eenvoudig, maar mag niet doorgeschoven worden naar derden.

* consequenties van het innen van verkeersboetes

Welke financiële impact zal dit hebben? Daarnaast wil Koen Kerremans weten hoe het zit met 
de taxshift. Hoe werd die verwerkt in het meerjarenplan?

Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat het niet gaat om verkeersboetes, maar om GAS-
boetes voor foutparkeren. De opbrengst hiervan zal beperkt zijn voor de gemeente. Hij 
overloopt verder een aantal punten die Koen Kerremans heeft opgesomd:

* onderwijs

De ligging van de nieuwe school werd in het verleden al uitgebreid besproken. Er was geen 
alternatief. Op de vorige locatie was niet voldoende ruimte, onder meer om te voldoen aan de 
normering qua speelplaats. Daarom werd er geopteerd voor de Pastorijstraat.

Burgemeester Walter Horemans vult aan dat er bewust gekozen werd voor een groene 
omgeving aan de rand van het dorp. Het gaat om een beperkte afstand ten opzichte van het 
centrum om te wandelen of te fietsen; er werd zelfs een extra fietspad aangelegd. Wellicht 
moeten kinderen en (groot)ouders opnieuw opgevoed worden om de auto thuis te laten.

Leen Janssens argumenteert dat er alleen een fietsverbinding werd voorzien langs de 
achterkant. Voor mensen die bijvoorbeeld in de Smidstraat wonen, is het niet zo eenvoudig 
om aan die trage weg te geraken. Een kind van 10 jaar kan je niet met de fiets door het dorp 
laten rijden.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dat niet hoeft. Vanuit de Smidstraat kan je 
perfect fietsen via Brassoi, Schoolstraat, Meistraat. Dat is helemaal geen verre afstand.
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* geluk van inwoners in een groene omgeving

Schepen Stefaan Lambrechts verwijst naar de verdere bespreking van punt 24, waar dit 
onderwerp aan bod komt.

*organiseren van ontmoetingsplaatsen

Berlaar is een gemeente met een bruisend verenigingsleven die inzet op heel wat activiteiten. 
Er worden veel inspanningen gedaan voor de diverse doelgroepen. Ook vanuit het OCMW 
worden initiatieven opgezet, bijvoorbeeld de verjaardagsbezoekjes. Eenzaamheid en 
isolement vormen inderdaad grote hedendaagse problemen, waarop het bestuur wil inzetten.

* ruimtelijke ordening

Ook hier verwijst schepen Stefaan Lambrechts naar punt 24.

* nieuw administratief centrum

Het is een spijtige zaak dat dit project vooruitschuift. De medewerkers in  het gemeentehuis 
moeten daardoor nog langer blijven werken in zeer ondankbare omstandigheden en in veel te 
krappe kantoorruimtes. Daarnaast heeft de vertraging serieuze gevolgen voor de inkanteling 
van gemeente en OCMW en het nieuwe dienstverleningsconcept, waaraan reeds hard werd 
gewerkt. De aanwezigheid van een privéontwikkelaar in het project heeft te maken met het 
beheersen van de kosten door bewoning toe te staan. Bovendien zorgen appartementen ervoor 
dat er ook na de kantooruren de nodige sociale controle op de site is.

Burgemeester Walter Horemans vult aan dat de grote transformatie van Mechelen over de 
laatste jaren heen te danken is aan grote PPS-projecten. Het is dan ook verwonderlijk dat 
dergelijk initiatief in Berlaar zoveel weerstand oproept. Er zullen duidelijke afspraken worden 
gemaakt  en heldere contracten worden opgesteld, maar het is dankzij zulke PPS-constructies 
dat er bepaalde mogelijkheden ontstaan.

 

Leen Janssens repliceert dat er in Mechelen huizen worden gesloopt voor groene ruimte. Dat 
maakt de stad leefbaar.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dat ook de bedoeling is in Berlaar. Bij de 
herinrichting van de markt zal het aantal bovengrondse parkeerplaatsen gereduceerd worden 
om plaats te creëren voor groen en open ruimte. Ook in Mechelen werden er grote 
ondergrondse parkings voorzien om bovengronds ruimte te maken.

Koen Kerremans nuanceert door te stellen dat de spanningen rond het nieuw administratief 
centrum niet noodzakelijk te maken hebben met het PPS-aspect ervan, maar wel met het feit 
dat er gewone huizen in de buurt staan, waarnaast nu een groot project wordt voorzien. 
Daarnaast is hij van oordeel dat een open, groene ruimte niet echt bespreekbaar is in Berlaar. 
Indien er geen interventie was geweest van bezorgde burgers, zou er in bepaalde straten de 
ene meergezinswoning naast de andere toegestaan zijn zonder rekening te houden met enige 
ruimte ertussen. De uiteindelijke kostprijs van het nieuw administratief centrum vindt hij, 
ondanks de PPS-constructie, toch nog behoorlijk hoog.
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Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de prijs in de lijn ligt van gelijkaardige 
projecten.

Schepen Stefaan Lambrechts voegt toe dat de bewuste keuze voor een duurzaam gebouw de 
bouwkosten ook omhoog drijft.

        * Openbare werken

De herinrichting van de markt is verschoven naar 2021-2022, omdat het onmogelijk is om 
alles tegelijkertijd uit te voeren. Enerzijds kan niet heel het dorp tegelijk open liggen, 
anderzijds is dat ook niet mogelijk qua opvolging door de afdeling Ruimte.

        * cultuur en jeugd

Tijdens de begrotingscommissie is al aan bod gekomen dat er extra budget voorzien werd 
voor de uitvoering van het masterplan sport. Dat is bestemd voor de heraanleg van het terrein 
op de Doelvelden, maar mogelijk eveneens voor  een  multifunctionele zaal en een jeugdhuis. 
Dat moet nog verder onderzocht worden wanneer het masterplan wordt vertaald in concrete 
plannen in 2018.

       * landbouw – natuur – gezondheid

Schepen Stefaan Lambrechts veronderstelt dat de oproep tot het betrekken van alle 
stakeholders een statement is van Koen Kerremans.

Schepen Suzy Put verklaart dat er budget is voorzien onder lokale economie. Berlaar staat nog 
niet zo ver met haar korte ketenbeleid, deels omdat er maar weinig lokale producten zijn.

* klimaat

Schepen Ingeborg Van Hoof vertelt dat er een project loopt via Voka, waarbij een student van 
De Nayer het volledige wagenpark onder de loep zal nemen en een aantal ecologische 
voorstellen naar de toekomst toe zal formuleren. Nieuwe auto’s zullen systematisch een 
ecotoets krijgen. Er zal bovendien gekozen worden voor gas of elektrische wagens waar 
mogelijk.

* speelplein

Schepen Stefaan Lambrechts bevestigt de intentie tot het openstellen van het speelplein.

* groenonderhoud door derden

Dit punt werd behandeld in de begrotingscommissie.

* taxshift

De taxshift zit verwerkt in de meerjarenplanning. Die wordt opgemaakt in het programma 
Deloptigem, waarmee simulaties kunnen worden gemaakt. De cijfers van de taxshift worden 
aangeleverd door Vlaanderen en worden in min ingebracht, waardoor de inkomsten dalen. Op 
die manier kan er perfect gesimuleerd worden welke effecten dat heeft. Wat er nog niet inzit, 
is het terugverdieneffect van de bijkomende tewerkstelling die gecreëerd zou worden door de 
taxshift. Dat is ook moeilijk meetbaar.
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Dirk Aras heeft de budgetbespreking van vorig jaar overlopen en stelt vast dat er heel veel 
terugkomt. De eerste opmerking die toen werd gemaakt, ging over de waarde van de 
informatie.  Deze vraag is dit jaar niet gesteld, omdat de meeste raadsleden mee zijn in het 
verhaal en de informatie die ter beschikking wordt gesteld te bevatten is. Het financieel 
overzicht is duidelijk. Er werd vorig jaar echter ook gevraagd om de begrotingscommissie te 
laten voorafgaan door technische commissies. Dat is niet gebeurd, waardoor er achteraf nog 
heel wat technische vragen worden gesteld. De keuze van de meerderheid reflecteert zich in 
het budget en de meerjarenplanning, dat is logisch, maar opvallend zijn het aantal 
verschuivingen. Een voorbeeld daarvan is de herinrichting van de markt. De bevolking is 
hierin betrokken geweest, maar op een gegeven moment is het afgeblokt. Wanneer het project 
op een gegeven moment heropgestart wordt, is de hele voorbereiding dus verloren. Dat is 
jammer. Verder verwijst Dirk Aras naar het sociaal beleid. De inkanteling van OCMW in 
gemeente is een goede zaak waarvoor het Vlaams Belang al zeer lang pleit. Hij wil weten in 
welke posten van het budget 2018 hij het inschuiven van het sociaal beleid in het gemeentelijk 
beleid kan terugvinden.  Uiteraard houdt hij rekening met de taken die door de wetgever nog 
expliciet aan het OCMW worden toevertrouwd.

Financieel beheerder Mai Vermeiren merkt op dat dit verspreid zit over verschillende posten.

Schepen Stefaan Lambrechts vreest dat het geen evidentie is om dit overzicht samen te 
stellen. Er werd getracht om zoveel mogelijk binnen het gemeentelijk budget te voorzien, 
maar  de wetgever laat inderdaad niet alles toe, onder meer alles wat met de sociale dienst en 
LOI te maken heeft. Daarnaast is er het dossier van de poetsdienst, waarvan ter elfder ure 
beslist werd om de overgang naar Extra Time nog een jaar uit te stellen, omdat de 
voorbereidingen niet rond geraakten.

Dirk Aras wil de administratie gerust wat tijd gunnen om deze oefening te maken. Hij 
verwacht het resultaat ervan tegen maart.

Burgemeester Walter Horemans pikt in op de opmerking over het verschuiven van projecten, 
wat ook bij het bestuur soms tot frustraties leidt. Een en ander is vaak het gevolg van 
juridische problemen, die niet te voorzien waren. De vertraging van de aanleg van het fietspad 
op de Kesselsesteenweg is daar een voorbeeld van. Daardoor is het project van de 
Pastorijstraat verschoven naar eind 2018, wat op zijn beurt impact heeft op nog andere 
dossiers zoals de markt. De voorbereidingen zijn zeker niet verloren. Er zijn verslagen en 
tekeningen die als basis kunnen dienen wanneer de draad opnieuw wordt opgenomen. 
Intussen zijn de inzichten ook gerijpt, wat  tot betere ideeën kan leiden.

Schepen Stefaan Lambrechts drukt nog zijn verbazing uit over het feit dat er door de oppositie 
geen vragen werden ingestuurd over de kwartaalrapportering, nadat dit tijdens de vorige 
gemeenteraad was afgesproken.

Dirk Aras heeft zijn lijst vorig jaar ingediend en antwoord gekregen. Hij heeft vastgesteld dat 
hij op elk ogenblik van het jaar dergelijke vragen kan stellen. Hij wou de 
begrotingscommissie en de administratie daar op dit moment niet mee belasten.

Koen Kerremans sluit zich hierbij aan. Ook hij wou de drukke agenda van de 
begrotingscommissie niet nodeloos belasten.
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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
- 7 onthouding(en): Lies Ceulemans; Swa De Bakker; Leen Janssens; Koen Kerremans; Pegie 
Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen

Besluit
Artikel 1
De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 n.a.v. budget 2018 wordt vastgesteld.

Bijlagen
 M2-De_staat_van_het_financiele_evenwicht.pdf



RESULTAAT OP KASBASIS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. Exploitatiebudget (B-A) 2.544.385 3.054.554 2.853.546 850.723 477.890 782.297 604.864 604.903

A. Uitgaven 60/5-694 10.975.418 11.388.620 12.110.757 14.120.654 14.474.007 14.421.900 14.906.611 15.239.789
B. Ontvangsten 13.519.803 14.443.174 14.964.303 14.971.377 14.951.897 15.204.197 15.511.475 15.844.692

1.a. Belastingen en boetes 73 7.374.604 7.940.222 8.214.180 8.213.575 8.072.783 8.190.821 8.317.711 8.546.798
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0 0 0 0 0 0 0 0
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Overige
70-7400-

7402/9-742/8-
75

6.145.198 6.502.953 6.750.123 6.757.802 6.879.114 7.013.376 7.193.763 7.297.895

II. Investeringsbudget (B-A) -2.097.587 37.359 -5.213.021 -5.232.971 -4.799.993 -10.392.420 -6.306.733 -5.536.673

A. Uitgaven 21/28-2906-664 2.553.793 1.917.861 7.382.600 5.575.670 5.489.064 11.049.293 9.090.530 7.540.163

B. Ontvangsten 150-176-180-
4951/2-21/28 456.206 1.955.220 2.169.580 342.699 689.071 656.873 2.783.797 2.003.490

III. Andere (B-A) -172.000 -351.572 4.833.406 -322.398 154.224 6.332.632 5.726.159 4.949.719

A. Uitgaven 360.162 368.490 323.855 339.316 350.366 329.789 904.171 644.288
1. Aflossing financiële schulden 360.162 368.490 323.855 339.316 350.366 329.789 904.171 644.288

a. Periodieke aflossingen 421/4 360.162 368.490 323.855 339.316 350.366 329.789 484.171 644.288
b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 0 0 0 0 0 420.000 0

2. Toegestane leningen 2903/4 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Overige transacties 178-2905 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Ontvangsten 188.162 16.918 5.157.261 16.918 504.590 6.662.422 6.630.330 5.594.007
1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 0 5.140.343 0 420.000 6.645.504 6.613.412 5.577.089
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 188.162 16.918 16.918 16.918 84.590 16.918 16.918 16.918

a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 16.918 16.918 16.918 16.918 16.918 16.918 16.918 16.918
b.Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 171.244 0 0 0 67.672 0 0 0

3. Overige transacties 102-178-4949-
4959 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 274.798 2.740.340 2.473.931 -4.704.647 -4.167.879 -3.277.491 24.290 17.949

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig 
boekjaar 6.663.723 6.938.520 9.678.861 12.152.792 7.448.145 3.280.266 2.775 27.065

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 6.938.520 9.678.861 12.152.792 7.448.145 3.280.266 2.775 27.065 45.013

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1.733.023 43.023 0 0 0 0 0 0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 0 3.152 0 0 0 0 0 0
B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 1.733.023 39.871 0 0 0 0 0 0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0 0 0 0 0 0 0 0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 5.205.498 9.635.838 12.152.792 7.448.145 3.280.266 2.775 27.065 45.013

GEMEENTE BERLAAR
MARKT 1, 2590 BERLAAR

Type : meerjarenplan   |   Rapporteringsperiode 2018 ( 2014 - 2023) NIS - code : 12002
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RESULTAAT OP KASBASIS 2022 2023

I. Exploitatiebudget (B-A) 700.040 976.485

A. Uitgaven 60/5-694 15.541.185 15.695.985
B. Ontvangsten 16.241.224 16.672.470

1.a. Belastingen en boetes 73 8.810.339 9.081.627
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0 0
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0

2. Overige
70-7400-

7402/9-742/8-
75

7.430.885 7.590.843

II. Investeringsbudget (B-A) -1.258.441 -1.381.414

A. Uitgaven 21/28-2906-664 2.270.278 3.869.678

B. Ontvangsten 150-176-180-
4951/2-21/28 1.011.837 2.488.264

III. Andere (B-A) 569.690 430.368

A. Uitgaven 729.164 787.739
1. Aflossing financiële schulden 729.164 787.739

a. Periodieke aflossingen 421/4 729.164 787.739
b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 0

2. Toegestane leningen 2903/4 0 0
3. Overige transacties 178-2905 0 0

B. Ontvangsten 1.298.854 1.218.107
1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 1.281.936 1.201.189
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 16.918 16.918

a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 16.918 16.918
b.Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0 0

3. Overige transacties 102-178-4949-
4959 0 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 11.288 25.438

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig 
boekjaar 45.013 56.302

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 56.302 81.740

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 0

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

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 56.302 81.740

GEMEENTE BERLAAR
MARKT 1, 2590 BERLAAR

Type : meerjarenplan   |   Rapporteringsperiode 2018 ( 2014 - 2023) NIS - code : 12002
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Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 43318,inschrijvingsnummer 3227, exploitatie 3013, investeringen 173, andere 41

AUTOFINANCIERINGSMARGE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. Financiëel draagvlak (A - B) 2.685.029 3.182.329 3.010.945 1.053.031 626.436 966.415 966.186 1.132.553

A. Exploitatieontvangsten 70/5-794 13.519.803 14.443.174 14.964.303 14.971.377 14.951.897 15.204.197 15.511.475 15.844.692
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden 10.834.774 11.260.846 11.953.358 13.918.345 14.325.461 14.237.782 14.545.289 14.712.140

1. Exploitatie-uitgaven 60/5-694 10.975.418 11.388.620 12.110.757 14.120.654 14.474.007 14.421.900 14.906.611 15.239.789
2. Nettokosten van de schulden 140.644 127.774 157.399 202.309 148.546 184.118 361.322 527.650

a. Kosten van de schulden 6500-6502 140.644 127.774 377.933 390.852 333.879 366.093 539.788 702.446
b. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 0 0 220.533 188.544 185.333 181.975 178.466 174.796

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 483.888 479.347 427.513 454.091 408.167 419.802 747.881 1.070.656

A. Netto aflossing van de schulden 343.244 351.572 270.114 251.782 259.621 235.684 386.559 543.007
1. Periodieke aflossing van de schulden 421/4 360.162 368.490 323.855 339.316 350.366 329.789 484.171 644.288
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden 4943/4-4952 16.918 16.918 53.742 87.534 90.745 94.105 97.612 101.281

B. Nettokosten van de schulden 140.644 127.774 157.399 202.309 148.546 184.118 361.322 527.650
1. Kosten van de schulden 6500-6502 140.644 127.774 377.933 390.852 333.879 366.093 539.788 702.446
2. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 0 0 220.533 188.544 185.333 181.975 178.466 174.796

III. Autofinancieringsmarge (I - II) 2.201.141 2.702.982 2.583.432 598.940 218.269 546.613 218.305 61.896

GEMEENTE BERLAAR
MARKT 1, 2590 BERLAAR

Type : meerjarenplan   |   Rapporteringsperiode 2018 ( 2014 - 2023) NIS - code : 12002

p. 3/4
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AUTOFINANCIERINGSMARGE 2022 2023

I. Financiëel draagvlak (A - B) 1.337.825 1.637.797

A. Exploitatieontvangsten 70/5-794 16.241.224 16.672.470
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden 14.903.399 15.034.673

1. Exploitatie-uitgaven 60/5-694 15.541.185 15.695.985
2. Nettokosten van de schulden 637.785 661.312

a. Kosten van de schulden 6500-6502 808.746 828.262
b. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 170.960 166.950

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 1.261.832 1.339.923

A. Netto aflossing van de schulden 624.046 678.611
1. Periodieke aflossing van de schulden 421/4 729.164 787.739
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden 4943/4-4952 105.117 109.128

B. Nettokosten van de schulden 637.785 661.312
1. Kosten van de schulden 6500-6502 808.746 828.262
2. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 170.960 166.950

III. Autofinancieringsmarge (I - II) 75.993 297.873

GEMEENTE BERLAAR
MARKT 1, 2590 BERLAAR

Type : meerjarenplan   |   Rapporteringsperiode 2018 ( 2014 - 2023) NIS - code : 12002

p. 4/4
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10 2017_GR_00184 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - Budget 2018 - vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Het budget 2018 wordt aan de raad voorgelegd.

Wetgeving
 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010: de beleids- en beheerscyclus van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
 Ministrieel besluit van 1 oktober 2010: vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besluit
Artikel 1
Het budget 2018 wordt vastgesteld.

Bijlagen
 Financiele_Toestand.pdf



RESULTAAT OP KASBASIS Code Meerjarenplan Budget Verschil

I. Exploitatiebudget (B-A) 477.890 477.890 0

A. Uitgaven 60/5-694 14.474.007 14.474.007 0

B. Ontvangsten 14.951.897 14.951.897 0

1.a. Belastingen en boetes 73 8.072.783 8.072.783 0

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

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

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

6.879.114 6.879.114 0

II. Investeringsbudget (B-A) -4.799.993 -4.799.993 0

A. Uitgaven 21/28-2906-664 5.489.064 5.489.064 0

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

689.071 689.071 0

III. Andere (B-A) 154.224 154.224 0

A. Uitgaven 350.366 350.366 0

1. Aflossing financiële schulden 350.366 350.366 0

a. Periodieke aflossingen 421/4 350.366 350.366 0

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

2. Toegestane leningen 2903/4 0 0 0

3. Overige transacties 178-2905 0 0 0

B. Ontvangsten 504.590 504.590 0

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

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 84.590 84.590 0

a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 16.918 16.918 0

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

3. Overige transacties 102-178-4949-
4959

0 0 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -4.167.879 -4.167.879 0

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig 
boekjaar

7.448.145 7.448.145 0

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 3.280.266 3.280.266 0

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 0 0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 0 0 0

B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 0 0 0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0 0 0

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

AUTOFINANCIERINGSMARGE Code Meerjarenplan Budget Verschil

I. Financiëel draagvlak (A - B) 626.436 626.436 0

A. Exploitatieontvangsten 70/5-794 14.951.897 14.951.897 0

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

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

2. Nettokosten van de schulden 148.546 148.546 0

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

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

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 408.167 408.167 0

A. Netto aflossing van de schulden 259.621 259.621 0

GEMEENTE BERLAAR Type : budget  | Rapporteringsperiode 2018 NIS - code : 12002
MARKT 1, 2590 BERLAAR p. 1/2

Financiële toestand budget.
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Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 43318,inschrijvingsnummer 3227, exploitatie 3013, investeringen 173, 
andere 41

1. Periodieke aflossing van de schulden 421/4 350.366 350.366 0

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

B. Nettokosten van de schulden 148.546 148.546 0

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

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

III. Autofinancieringsmarge (I - II) 218.269 218.269 0

GEMEENTE BERLAAR Type : budget  | Rapporteringsperiode 2018 NIS - code : 12002
MARKT 1, 2590 BERLAAR p. 2/2

Financiële toestand budget.
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11 2017_GR_00185 Uitvoering van toezicht op externen - aanpassing 
meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW en 
budgetwijziging 2 dj 2017  - kennisneming
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De OCMW-raad stelde in zitting van 4 december 2017 de budgetwijziging 2 dj 2017 en de aanpassing 
van het meerjarenplan 2014-2019 vast.

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

Het schepencollege gaf in zitting van 16 november 2017 reeds een gunstig advies op de voorgestelde 
budgetwijziging en aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019.

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

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

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

Stemming op het agendapunt
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
- 8 onthouding(en): Dirk Aras; Lies Ceulemans; Swa De Bakker; Leen Janssens; Koen Kerremans; 
Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2 dj 2017 en de aanpassing van het 
meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW.

Bijlagen
 Punt7_2017_RMW_00277_Opmaakstratenfinancnotas_BBCBUwijz2_2017_20171204.pdf
 Punt8_2017_RMW_00276_Opmaakstratenfinancnotas_aanpMJPnraanlvanBUwijz2_20171204.p

df
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12 2017_GR_00186 Uitvoering van toezicht op externen - aanpassing 
meerjarenplan 2014-2019 en budget 2018 van het 
OCMW - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De OCMW-raad stelde in zitting van 4 december 2017 de aanpassing van het meerjarenplan 2014-
2019 en het budget 2018 vast.

Argumentatie
De gemeenteraad dient deze aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2018 goed 
te keuren.

Het schepencollege gaf in zitting van 16 november 2017 reeds een gunstig advies voor het budget 
2018.

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

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

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

Stemming op het agendapunt
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
- 8 onthouding(en): Dirk Aras; Lies Ceulemans; Swa De Bakker; Leen Janssens; Koen Kerremans; 
Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2018 van het 
OCMW goed.

Artikel 2
De gemeenteraad neemt ervan kennis dat de dotatie van het OCMW verhoogd 42.333,68 euro voor 
het dienstjaar 2018.

Bijlagen
 Punt10_2017_RMW_00278_Opmaakstratenfinancnotas_aanpMJPnavBU2018_20171204.pdf
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 Punt9_2017_RMW_00279_Opmaakstratenfinancnotas_BBCBU2018_20171204.pdf

13 2017_GR_00171 Opmaak van reglementen - wijziging belasting op de 
afgifte van administratieve stukken aanslagjaren 2018 
en 2019 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De raad keurde op 20/12/2016 (punt 24) de wijziging belasting op de afgifte van administratieve 
stukken aanslagjaren 2017, 2018 en 2019 goed.

Argumentatie
Rondzendbrief d.d. 12  september 2017  van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken  over 
het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste 
van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten voor Belgen, de 
elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar, de elektronische 
kaarten en elektronische verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, en de 
biometrische kaarten en biometrische verblijfstitels, afgeleverd aan vreemde onderdanen van derde 
landen. 

Rondzendbrief d.d. 20 september 2017 van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken over de 
stopzetting van de afgifte van paspoorten en reisdocumenten door de provinciale administraties. 

De heraanvraag van codes van elektronische kaarten en de aanvraag van paspoorten  veroorzaakt 
een administratieve kost voor de gemeente. 

Deze belasting helpt het financieel evenwicht van de gemeente te bewaren en vormt een vergoeding 
voor de kosten die de gemeente draagt bij het afleveren van de administratieve stukken. 

Wetgeving
 Grondwet (art 170 § 4)
 Gemeentedecreet van 30/05/2008 over de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 
 KB van 12/06/1998 tot wijziging van het KB van 8/10/1981 waarin de artikelen 45§5, 49§5, 

51§7, 53§7,54§5 en 61§ 5 bepalen dat de totale kostprijs die de gemeente vordert voor de 
afgifte van een verblijfbewijs voor vreeemdelingen niet meer mag bedragen dan de prijs die 
wordt geheven voor de afgifte van de identiteitskaarten van Belgische onderdanen.

 Rondzendbrief van d.d.  29/11/2005 over de spoedprocedure van de elektronische 
identiteitskaarten.

 Rondzendbrief van d.d. 13/02/2009 over het opstarten van de veralgemening van het 
elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar.

 Rondzendbrief van 3/01/2013 over het rijbewijs in bankkaartmodel.
 Rondzendbrief van 27/02/2013 over het rijbewijs in bankkaartmodel.
 Rondzendbrief van 26/11/2013 over retributie afleveren internationale rijbewijzen vanaf 

1/02/2014.
 Rondzendbrief van  20/09/2017 over de stopzetting van afgifte paspoorten en 

reisdocumenten door de provinciale administraties.
 Rondzendbrief van 12/09/2017 
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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
- 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
- 8 onthouding(en): Dirk Aras; Lies Ceulemans; Swa De Bakker; Leen Janssens; Koen Kerremans; 
Pegie Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen

Besluit
Artikel 1
Het raadsbesluit van 20/12/2016 (punt 24) houdende belasting op de afgifte van administratieve 
stukken aanslagjaren 2017,2018 en 2019 wordt opgeheven vanaf 1 januari 2018.

Artikel 2
Met ingang van 1 januari 2018 wordt voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt ten 
behoeve van de gemeente onder de navolgende voorwaarden een belasting geheven op de afgifte 
van getuigschriften of op andere administratieve stukken.  De belasting is verschuldigd door de 
personen aan wie deze stukken door de gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.

Artikel 3
Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:

a) op de afgifte van de identiteitsbewijzen met foto (+plastiekzakje) die aan niet - Belgische kinderen 
beneden de 12 jaar worden uitgereikt:

    1 euro voor het eerste bewijs en voor elk duplicaat en voor elke vernieuwing.

b) op de afgifte van een trouwboekje : 20 euro

c) op de afgifte van een nieuw paspoort afgeleverd aangeleverd aan Belgen ingeschreven in de 
gemeente en Belgen ingeschreven in het buitenland op doorreis : 

   5 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid en 
eventueel verhoogd met de aangerekende kosten voor een spoedprocedure.

d) op de afgifte van een nieuw reisdocument afgeleverd aan een vreemdeling, een vluchteling of een 
staatloze.

    5 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid en 
eventueel verhoogd met de aangerekende kosten voor een spoedprocedure.

e) op de afgifte van de papieren verblijfsbewijzen voor vreemdelingen :

   1. voor de personen vanaf 12 jaar : 5 euro voor de afgifte, de vernieuwing of de vervanging van de 
verblijfsbewijzen.

   2. de verlenging van de verblijfsbewijzen is gratis.
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f) op de afgifte van de elektronische identiteitskaarten (eID) en de elektronische 
vreemdelingenkaarten al dan niet met biometrische  kenmerken (eVK) :

   1 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid.

g) op de afgifte via de elektronisch identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar 
(Kids-ID) :

   -  0,10 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale 
overheid.

h) op de afgifte via de spoedprocedures van de elektronische identiteitskaarten (eID), de 
elektronische vreemdelingenkaarten al dan niet met biometrische kenmerken (eVK) en de 
elektronische identiteitsdocmenten voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar (Kids-ID) :

-   6 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid 
en/of de koerierdienst voor een dringende procedure.

-   7,40 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale 
overheid en/of de koerierdienst voor een zeer dringende procedure.

i) op de afgifte van de spoedprocedures met gecentraliseerde levering in Brussel van de elektronische 
identiteitskaarten (eID) en de elektronisch identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen jonger dan 
12 jaar (Kids-ID): 

-   4,30 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale 
overheid en/of de koeriersdienst voor de extreme spoedprocedure met gecentraliseerde 
levering. 

j) voor de heraanvraag van codes van een actieve elektronische identiteitskaart (eID), een actieve 
elektronische vreemdelingenkaart al dan niet met biometrische kenmerken (eVK) of een actief 
elektronisch identiteitsbewijs voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar (Kids-ID) :

   3 euro voor elke aanvraag, ongeacht op welke manier de aanvraag gebeurt.

k) op de afgifte van rijbewijzen en voorlopige rijbewijzen in bankkaartmodel :

   5 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid.

l) op de afgifte van een internationaal rijbewijs

   4 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid. 

Artikel 4
De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken, welke krachtens een wet, een koninklijk 
besluit of een overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten behoeve der gemeente 
onderworpen zijn.

Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten welke de met het afgeven van reispassen belaste 
gemeenten ambtshalve toekomen volgens de tarieven gevoegd bij de wet op de consulaire en 
kanselarijrechten.
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Artikel 5
Zijn van de belasting vrijgesteld: de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmee 
gelijkgestelde instellingen alsook de instellingen van openbaar nut.

Artikel 6
De belastingplichtigen moeten voorafgaandelijk een aanvraag doen bij het gemeentebestuur en er 
een bedrag gelijk aan de vermoedeliijke belasting in bewaring geven tegen afgifte van een 
ontvangstbewijs, dat op elke verzoek van de met toezicht belaste ambtenaren of agenten moet 
worden getoond.  Het in bewaring gegeven bedrag zal van ambtswege als een verworven 
contantbelasting worden geboekt de dag waarop het belastbaar feit zich zal voltrekken.  Bij niet 
contante betaling wordt de belasting ingekohierd. 

Artikel 7
De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt 
volgens de modaliteiten vervat in het gelijknamig decreet van 30 mei 2008.

14 2017_GR_00173 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.  
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Huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval worden huis-aan-huis ingezameld 
door middel van containers, verzamelcontainers en piekzakken.

Door de uitbreiding van de OCT voor gemengde plastics moet er een aanpassing gebeuren aan het 
gemeentelijk belastingsreglement.

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 
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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 overeen met 0,296 euro of afgerond 0,30 euro per kg.  Het betreft 
dus geen tariefverhoging maar wel een andere manier van tarifering.

De inzameling van de OCT wordt uitgebreid.

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 zal het punt niet goedkeuren. Hij vindt het spijtig dat de roze zak eerst ingeburgerd 
geraakt en dat het achteraf bij OCT’s niet meer nodig blijkt om deze te gebruiken. Dat creëert 
onduidelijkheid, net op het moment dat er ook een discussie is losgebarsten over de blauwe 
zakken. Het zou beter geweest zijn om de roze zak overal te handhaven. Daarnaast blijkt de 
drempel voor bijstortingen gewijzigd. Waar die vroeger 10 euro bedroeg, is die nu 
opgetrokken tot 15 euro. Dat is een vervelende zaak, want dat betekent dat er een spaarpot 
wordt aangelegd.

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat de vuilnisbakken ook worden geleegd, indien de 
grens van 15 euro bereikt werd, maar er wordt dan wel een betalingsverzoek gestuurd.
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Dirk Aras herhaalt dat er een spaarpot van vijf euro per gezin wordt aangelegd, wat niet de 
bedoeling kan zijn. Het moet kostendekkend zijn, maar er mag geen belastingverhoging 
doorgevoerd worden.

Koen Kerremans suggereert om samen met alle Ivarem-gemeenten de vraag te stellen om 
sneller te mogen overstappen naar het nieuwe systeem voor de inzameling van plastics.

Schepen Ingeborg Van Hoof licht toe dat dit onderwerp opnieuw wordt voorgelegd aan de 
raad van bestuur, maar vreest dat het niet zal worden toegestaan. De overstap zou voor 
Berlaar zelfs pas in 2021 voorzien zijn.

 

Koen Kerremans dringt aan om dit via de burgemeesters aan te kaarten.

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
- 7 onthouding(en): Lies Ceulemans; Swa De Bakker; Leen Janssens; Koen Kerremans; Pegie 
Pauwels; John Steurs; Ronald Van Thienen

Besluit
Artikel 1
Het raadsbesluit van 21 november 2017 (punt 14) contantbelasting op de inzameling, het 
hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke 
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen tot en met 31 december 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 
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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” 

- 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

 

 

 

 

 

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
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- verzamelcontainers

 

 

- piekzak

 

- plaatsingstarieven voor tijdelijke containers

 

- vervanging of bijkomende aanmeldkaart 
naast container

 

- slot

 

- omruiling container

 

- vervanging of herstelling containers

 (incl chip en interventie)

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

 

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  
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- 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

- verzamelcontainers

 

 

2,5 euro per rol van 10 zakken

0,08 euro / 20 liter vulsluis

0,25 euro / 60 liter vulsluis 

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:

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 
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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
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

 

 

Gratis
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- extra toegang bovenop de basis 
toegekende 28 gratis beurten per jaar

 

- toegangskaart per aansluitpunt

 

- maandkaart per aansluitpunt

 

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.

§ 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.
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§ 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 
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
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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 
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
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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).

21:33 - De voorzitter schorst de zitting

21:38 - De voorzitter opent de openbare zitting

15 2017_GR_00172 Opmaak van reglementen - Aanpassing van de 
gemeentelijke opcentiemen 2018 en 2019 wegens 
nieuwe Vlaamse basisheffing  onroerende voorheffing - 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en de gewijzigde 
financiering van de provincies (B.S van 13 december 2016) wijzigt, door een inkrimping van het 
takenpakket van de provincies, ook de financiering van het Gewest, de provincies en de gemeenten.

Om de overheveling van persoonsgebonden taken, bevoegdheden en instellingen naar het Vlaamse en 
gemeentelijke bestuursniveau te kunnen financieren, voorziet het decreet in een gedeeltelijke 
integratie van de provinciale opcentiemen onroerende voorheffing in de Vlaamse basisheffing.  
Vandaar dat de Vlaamse basisheffing vanaf aanslagjaar 2018 stijgt van 2,5 % naar 3,97 %  van het 
kadastraal inkomen (een verhoging met factor 1,588).
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Argumentatie
De gemeentelijke inkomsten en uitgaven dienen in evenwicht te zijn.

Vermits de gemeentelijke opcentiemen geheven worden op de Vlaamse basisheffing, heeft een 
verhoging van de basisheffing in gelijke mate ook een impact op de opbrengst van de gemeentelijke 
opcentiemen.

Het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2 §2, eerste lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit verplicht de 
gemeenten om hun gemeentelijke opcentiemen om die reden aan te passen : "Voor iedere gemeente 
van het Vlaamse gewest mag het tarief,  vermeld in artikel 2.1.4.0.1, op zichzelf de opbrengst van de 
gemeentelijke opcentiemen van het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt niet verhogen ten 
opzichte van het vorige aanslagjaar'.

De gemeente dient om de fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden als het aanslagjaar  2017 haar 
opcentiemen te delen door 1,588 om haar opcentiemen aan de gewijzigde situatie aan te passen.  

Wetgeving
 artikel 170, § 4 van de Grondwet
 artikel 464, 1°, van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992
 decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
 artikelen 42, §3, 186, 187 en 253, §1, 3°, van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
 decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit
 decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde 

financiering van de provincies

 

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

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

Besluit
Artikel 1
Het raadsbesluit van 17 december 2013 (punt10), gemeentelijke opcentiemen op de onroerende 
voorheffing voor de aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 wordt opgeheven.

Artikel 2
Voor de aanslagjaren 2018  en 2019 worden ten bate van de gemeente Berlaar 1165 opcentiemen op 
de onroerende voorheffing geheven.

Artikel 3
De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse 
Belastingdienst.
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Artikel 4
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

16 2018_GR_00002 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - Politiezone Berlaar-Nijlen - 
Dotatie van de politiezone van het dienstjaar 2018  - 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De dotatie aan de politiezone dient jaarlijks te worden vastgesteld door de raad n.a.v. de goedkeuring 
van de budgetten. 

Argumentatie
De gemeentelijke bijdrage wordt vastgesteld op basis van het ontwerp van begroting van de 
politiezone Berlaar-Nijlen. 

Wetgeving
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus, in het bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en artikel 71, eerste lid. 

Koninklijk Besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling 
van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone. 

Omzendbrief PLP29 van 7 januari 2003 betreffende de gemeentelijke dotaties aan de politiezones. 

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

Financiële informatie
Visum: Visum verleend

Motivering
V2017/53 op 5 december 2017

Financiële informatie
Actie: 4.2.5.1

Beleidscode: 0400

Algemeen rekeningnummer: 64932050

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
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De bijdrage van de gemeente Berlaar zoals ingeschreven in de politiebegroting 2018, zijnde een 
toelage voor de gewone dienst van 1.290.265 euro wordt goedgekeurd en aan de politiezone Berlaar-
Nijlen toegekend. 

Artikel 2
De nodige kredieten worden voorzien in het budget van 2018 op de registratiesleutel 
2018/004/002/005/001/0400/64932050 voor de toelage voor de gewone dienst. 

Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, aan de financieel 
beheerder en aan de bijzonder rekenplichtige van de politiezone Berlaar-Nijlen. 

Mens
Vrije tijd

17 2017_GR_00167 Opmaak van reglementen - Erkenningsreglement 
Jeugdverenigingen - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Het bestaande subsidiereglement jeugdwerk regelt de verdeling van de jaarlijkse subsidies aan de 
jeugdverenigingen.  Omdat in dat reglement de jeugdverenigingen niet letterlijk erkend worden werd 
een erkenningsreglement geschreven.  De modaliteiten voor erkenning zijn overgenomen uit het 
bestaande reglement.  

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

Notulen
Dirk Aras vindt het opvallend dat het sportreglement veel zwaarder is dan andere 
reglementen. Er worden enorme verplichtingen opgelegd, terwijl dit voor jeugdverenigingen 
allemaal wegvalt.

Schepen Suzy Put zegt dat de erkenningsvoorwaarden in een zestal punten zijn samengevat.

Dirk Aras merkt op dat het voor jeugdverenigingen blijkbaar voldoende is dat één bestuurslid 
in Berlaar woont.

Schepen Suzy Put antwoordt dat dit alles werd doorgesproken met de jeugdraad, waar de 
erkenningsvoorwaarden als afdoende werden beoordeeld.

Schepen Eddy Verstappen vult aan dat het vorige sportreglement te uitgebreid was om op een 
efficiënte manier te kunnen werken. Daarom werd de vraag tot vereenvoudiging gesteld.

 

Dirk Aras heeft hier geen probleem mee, maar merkt het verschil op tussen jeugd en sport.
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Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het reglement inzake erkenning van jeugdverenigingen goed.

Bijlagen
 Reglement inzake erkenning van jeugdverenigingen gr 19dec17.pdf
 171120_jeugdraad_verslag.pdf



Reglement inzake erkenning van jeugdverenigingen 

Art. 1 - Erkenningsvoorwaarden  

§1 - Als Berlaarse jeugdvereniging wordt erkend: elke jeugdvereniging waarvan de zetel gevestigd is 

op het grondgebied van de gemeente Berlaar en die op vrijwillige en niet-professionele basis aan 

jeugdwerk doet.   

§2 - De jeugdverenigingen moeten van die aard zijn dat er geen (partij)politieke invloeden (vb. 

politieke jeugdverenigingen, mutualistische of syndicale jongerenverenigingen) op het jeugdwerk 

zijn.   

§3 - De jeugdverenigingen moeten een doel nastreven dat gericht is op de vorming en de 

ontspanning van de jeugd (vb. ontmoeting, spel, creatieve activiteiten, vorming, sociaal-cultureel 

werk, dienstverlening, kadervorming, maatschappelijke integratie) 

§4 - Volgende organisaties komen niet in aanmerking voor erkenning:  

 openbare instellingen  

 onderwijsinstellingen, evenals hun nevenorganisaties 

 politieke en syndicale jeugdorganisaties 

 verenigingen die via een andere weg erkend zijn (bvb. cultuur- of sportverenigingen) 

§5 - De jeugdvereniging dient aan volgende voorwaarden te voldoen: 

 2/3e van de leden is jonger dan 25 jaar 

 De vereniging dient minimum 10 activiteiten per jaar te organiseren;  

 De vereniging dient een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor zijn leden af te sluiten 

 De vereniging heeft een apart rekeningnummer op naam van de vereniging. 

§6 - De jeugdverenigingen die steun en integratie van kinderen met een beperking beogen mogen op 

2 punten afwijken van de bepalingen in  § 6: 

 Zij dienen 4 activiteiten aan te tonen. 

 Hun meewerkende leden worden niet in rekening gebracht bij de berekening van het 

percentage leden jonger dan 25 jaar. 

Art. 2 – Erkenningsdossier 

Het erkenningsdossier dient volgende documenten te bevatten: 

 Samenstelling van het bestuur met vermelding van de naam, geboortedatum en het adres 

van de bestuursleden 

 De statuten van de vereniging; bij gebrek daaraan dient een omschrijving van het 

nagestreefde doel bijgevoegd te worden; de plaatselijke kernen van nationaal erkende 

organisatie mogen de nationale statuten indienen. 

 De meest recente ledenlijst 

 Een bewijs van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid  

 Het rekeningnummer van de vereniging met vermelding van de titularis.   
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Art. 3 - Erkenningsaanvraag 

De aanvraag tot erkenning (aanvraagformulier te verkrijgen is op de dienst Vrije Tijd en via de 

gemeentelijke website) moet gericht zijn aan de gemeentelijke dienst Vrije Tijd van Berlaar.  Deze 

dienst onderzoekt het aanvraagdossier met betrekking tot de voorwaarden die in dit reglement voor 

erkenning gesteld worden en legt het na advies van de jeugdraad voor aan het College van 

Burgemeester en Schepenen.   Bij weigering tot erkenning kan de jeugdvereniging tot 60 dagen na 

ontvangst van de beslissing schriftelijk beroep aantekenen bij het College van Burgemeester en 

Schepenen.  Het College van Burgemeester en Schepenen zal het dossier met de argumentatie 

daarop opnieuw behandelen en het resultaat binnen 90 dagen aan de vereniging laten weten. 

Art. 4 - Einde van de Erkenning 

Wanneer de jeugdvereniging niet meer beantwoordt aan de erkenningsvoorwaarden vermeld in 

artikel 1 wordt de jeugdvereniging niet meer erkend door het gemeentebestuur.  De erkende 

vereniging is verplicht het bestuur onmiddellijk op de hoogte te brengen van wijzigingen waardoor 

de vereniging niet meer in aanmerking komt voor erkenning (zie voorwaarden erkenning – artikel 1). 
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18 2017_GR_00169 Opmaak van reglementen - Reglement inzake erkenning 
van sportverenigingen en sportorganisaties - 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Op 17 maart 2015 werd het reglement inzake erkenning van sportverenigingen en sportorganisaties 
goedgekeurd door het schepencollege.

Een wijziging drong zich op: verenigingen die hun activiteiten slechts kunnen uitoefenen op locaties 
buiten Berlaar wegens het ontbreken van infrastructuur in Berlaar, komen ook in aanmerking tot 
erkenning.

Het reglement werd ook uitgebreid voor verenigingen die subsidies willen bekomen: zij moeten een 
bankrekening op naam van de club hebben én ze moeten een actieve werking hebben gedurende 
minimaal 6 maanden per jaar.

Argumentatie
In de vergadering van 7 september 2017 gaat het dagelijks bestuur van de sportraad akkoord met de 
wijzigingen van het erkenningsreglement.

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 gewijzigde 'reglement inzake erkenning van sportverenigingen en 
sportorganisaties' goed. 

Bijlagen
 reglement inzake erkenning van sportverenigingen en sportorganisaties 



 
 REGLEMENT INZAKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATIES  
 
Artikel 1  
Om erkend te worden, moet de plaatselijke sportvereniging of sportorganisatie aan volgende voorwaarden 
voldoen:  

• De zetel en hoofdactiviteit ligt in de gemeente Berlaar. Verenigingen (met zetel in Berlaar) die hun 
normale activiteiten slechts kunnen uitoefenen op locaties gelegen buiten Berlaar wegens het ontbreken 
van gebouwen of terreinen op het gemeentelijk grondgebied, komen eveneens in aanmerking.  

• Opgericht zijn door het privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerk  
• Een open vereniging of organisatie zijn, d.w.z. dat iedereen lid kan worden van de sportvereniging of 

sportorganisatie op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de 
vereniging of organisatie eerbiedigt.  

• Minstens 10 leden tellen, waarvan minstens 3 bestuursleden  
• Kopie van de statuten of huishoudelijk reglement moet in bezit van de Berlaarse dienst Vrije Tijd zijn.  
• De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de sportvereniging- of organisatie moet door een verzekering 

gedekt zijn.  
• De sportvereniging of sportorganisatie dient het Nederlands te gebruiken bij haar werking en 

organisatie. Alle gegevens en documenten van de sportvereniging dienen in het Nederlands aanwezig 
te zijn op de zetel.  

 
Indien de vereniging in aanmerking wil komen tot het bekomen van subsidies, moet de vereniging bijkomend aan 
volgende voorwaarden voldoen:  

• Een bankrekening op naam van de vereniging hebben  
• Een actieve werking hebben: minstens 1 activiteit per week gedurende minimaal 6 maanden per jaar  

 
Artikel 2  
Komen niet in aanmerking: verenigingen die reeds erkend worden als gemeentelijke jeugdvereniging of 
gemeentelijke culturele vereniging via andere gemeentelijke erkenningsreglementen.  
 
Artikel 3  
De aanvraag tot erkenning, waarvoor het aanvraagformulier te verkrijgen is op de dienst Vrije Tijd en via de 
gemeentelijke website, moet gericht zijn aan de dienst Vrije Tijd, Markt 1, 2590 Berlaar. Deze dienst onderzoekt 
het aanvraagdossier met betrekking tot de voorwaarden die in dit reglement voor erkenning gesteld worden en 
legt het na advies van het dagelijks bestuur van de sportraad voor aan het college van burgemeester en 
schepenen. Bij weigering tot erkenning kan de sportvereniging tot 60 dagen na ontvangst van de beslissing 
schriftelijk beroep aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen.  
 
Artikel 4  
Wanneer de sportvereniging of sportorganisatie niet meer beantwoordt aan de erkenningsvoorwaarden vermeld 
in artikel 1, wordt de sportvereniging of sportorganisatie door het college van burgemeester geschrapt als 
erkende vereniging.  De vereniging kan na de schrapping tot 60 dagen na ontvangst van de beslissing schriftelijk 
beroep aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen.  
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19 2017_GR_00178 Opmaak van reglementen - Gemeentelijk reglement 
inzake subsidies voor sportverenigingen en 
sportorganisaties - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Tot op heden bestaan er 3 subsidiereglementen voor sportverenigingen en sportorganisaties:

1) gemeentelijk basisreglement inzake subsidies voor sportverenigingen en sportorganisaties 
(goedgekeurd op de gemeenteraad van 16 juni 2015).

2) gemeentelijk subsidiereglement op basis van kwaliteitscriteria voor sportverenigingen (goedgekeurd 
op de gemeenteraad van 17 maart 2015)

3) reglement inzake impulssubsidies met 100% kwaliteitscriteria (goedgekeurd op de gemeenteraad 
van 17 december 2013)

Reglementen 2 en 3 zijn er in 2009 gekomen naar aanleiding van het Decreet Sport-voor-Allen van 9 
maart 2007, waarbij de gemeente aan een aantal voorwaarden moest voldoen en de Vlaamse 
subsidies volgens een bepaald percentage moest verdelen over een aantal beleidsprioriteiten.

Naar aanleiding van het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 worden de sectorsubsidies geïntegreerd in 
het gemeentefonds.  De gemeente krijgt meer autonomie en hangt dus niet meer af van de 
beleidsprioriteiten om de Vlaamse subsides te verdelen onder de sportverenigingen.  Het 
schepencollege van Berlaar heeft zich wel geëngageerd om de subsidiebedragen voor 
sportverenigingen niet te laten dalen ten opzichte van 2014.

Een werkgroep van de sportraad is aan de slag gegaan om de drie subsidiereglementen te 
vereenvoudigen tot één reglement.

Argumentatie
De Algemene Vergadering van de sportraad ging op 14 juni 2017 akkoord met het voorstel van de 
werkgroep. Ze ging eveneens akkoord om het reglement reeds te doen ingaan vanaf het huidige 
seizoen 2017-2018.

De twee reglementen 'gemeentelijk subsidiereglement op basis van kwaliteitscriteria voor 
sportverenigingen' en 'reglement inzake impulssubsidies met 100% kwaliteitscriteria' worden vanaf juli 
2017 opgeheven.

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

Financiële informatie
Financiële informatie
Actie: 003-001-003-001

Beleidscode: 0740
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Algemeen rekeningnummer: 64920301

 

Notulen
Dirk Aras is van mening dat de nadruk terecht op Berlaar ligt. Hij vraagt of de 
accommodatiegebonden onkosten bedragen per jaar betreffen.

Schepen Eddy Verstappen bevestigt dat.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het gewijzigde 'gemeentelijk subsidiereglement inzake subsidies voor 
sportverenigingen en sportorganisaties' goed.

Artikel 2
Dit reglement is van toepassing vanaf sportwerkingsjaar 2017-2018.  Het sportwerkingsjaar 2017-
2018 is gestart op 1 juli 2017.  

Artikel 3
De twee reglementen 'gemeentelijke subsidiereglement op basis van kwaliteitscriteria voor 
sportverenigingen' en 'reglement inzake impulssubsidies met 100% kwaliteitscriteria' worden vanaf 1 
juli 2017 opgeheven.

Bijlagen
 20170614_sportraad_algemene_vergadering.pdf
 gewijzigd reglement inzake subsidies.pdf



GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE SUBSIDIES  
VOOR SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATIES 

 
 
Artikel 1: Verdeling van de subsidies 
1.1. Werkingssubsidies: worden toegekend op basis van 4 thema’s 
    1.1.1 algemene werking: 20% van het voorziene krediet 
    1.1.2 jeugdwerking: 55% van het voorziene krediet 
    1.1.3 volwassenwerking: 5% van het voorziene krediet 
    1.1.4 accommodatie-onkosten: 20% van het voorziene krediet 
   De handleiding en puntenverdeling van de werkingssubsidie vind je achteraan dit reglement terug. 
 
Artikel 2: aanvragen van de werkingssubsidies. 
2.1  Binnen de perken van de kredieten (registratiesleutel 1419/3.1.3.1/0740/64920301) daartoe voorzien in 

het door de hogere overheid goedgekeurde gemeentebudget worden aan de door het college van 
burgemeester en schepenen erkende sportverenigingen werkingssubsidies verleend op basis van dit 
reglement. De werkingssubsidies worden berekend op basis van de gegeven activiteiten betreffende het 
werkjaar gaande van 1 juli van het vorige jaar tot en met 30 juni van het lopende dienstjaar. 

2.2  Het aanvraagdossier voor werkingssubsidies van sportverenigingen moet worden ingediend ten laatste 
op 31 augustus volgend op het afsluiten van het werkjaar. 

2.3  Het aanvraagdossier wordt voor juist- en echtverklaring ondertekend door twee personen die volgens de 
statuten namens de vereniging kunnen optreden. 

2.4  Met laattijdig ingediende aanvragen wordt geen rekening gehouden.  Desgevallend zal de datumstempel 
van de gemeente uitsluitsel geven. 

 
Artikel 3: uitbetaling van de werkingssubsidies. 
 
3.1  De uitbetaling van de financiële subsidie gebeurt overeenkomstig de reglementering betreffende de 

gemeentelijke comptabiliteit op bevel van het college van burgemeester en schepenen door 
overschrijving op de bankrekening van de erkende sportvereniging. 

3.2  Indien blijkt dat door de erkende vereniging onjuiste gegevens werden verstrekt of zo de voorwaarden 
van dit reglement niet werden nageleefd, wordt voor het werkjaar geen subsidie toegekend en kan het 
college van burgemeester en schepenen de reeds uitbetaalde subsidie terugvorderen van de betrokken 
vereniging. 

3.3  De verenigingen welke reeds op basis van een ander reglement subsidies ontvangen, of genieten van 
andere door het gemeentebestuur ten bate gestelde materiële of financiële voordelen, komen niet in 
aanmerking voor de toekenning van de werkingssubsidies op basis van dit reglement. 

  Uitzonderingen hierop: 
   - tenzij anders vermeld in de overeenkomst tussen het gemeentebestuur en de vereniging 

 - de jeugdwerking van de sportverenigingen die via overeenkomst (waarbij ze een materieel of 
financieel voordeel genieten) worden uitgesloten 

   - subsidies voor deelname aan het Avondfeest 
   - subsidies voor projecten 
   - investeringssubsidie voor verenigingslokalen 
   - subsidie van kunstgrasterreinen 
   - subsidie voor buurtfeesten 
   - de gemeentelijke uitleendienst 
   - viering jubileum 

  
3.4  De werkingssubsidies worden verhoudingsgewijs berekend op het aantal volledige maanden van 

activiteit t.o.v. de twaalf maanden van een volledig werkjaar. Voor nieuwe erkende sportverenigingen 
gelden in die zin het aantal resterende volledige maanden na de officieel ingediende 
erkenningsaanvraag en het einde van het dienstjaar. 
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Artikel 4: slotbepaling. 
Dit reglement zal gehecht worden aan de beslissing van de gemeenteraad terzake om er één geheel 
mee te vormen en het zal ter kennisgeving aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden. 

 
Handleiding & puntenverdeling van de werkingssubsidies 
 
Definities/begrippen 

• Accommodatie-gebonden uitgaven: huur, nutsvoorzieningen, verzekeringspolissen, onroerende 
voorheffing (komen niet in aanmerking: sportmateriaal, onderhoudskosten (gras)veld, 
renovatiematerialen) te staven met (kopies van) facturen op naam van de vereniging 

• Jeugd: kinderen tot 18 jaar 
• Sportbegeleider: een lesgever die op regelmatige basis aan dezelfde groep sporters training geeft 
• Sportgekwalificeerd: de sportbegeleider is in het bezit van minimum het VTS-attest Aspirant Initiator in 

de desbetreffende sporttak (of gelijkwaardig volgens referentietabel voor sportkwalificaties van VTS). 
• G-sportwerking: aanbieden van een aparte langdurige sportwerking voor personen met een beperking 

(d.w.z. met aparte gekwalificeerde G-sportbegeleiders) 
 
Thema 1 : algemene werking 
 
Ledenaantal Berlaarse leden jonger dan 18 jaar 4 punten per lid 
 Niet-Berlaarse leden jonger dan 18 jaar 3 punten per lid 
 Berlaarse leden vanaf 18 jaar 2 punten per lid 
 Niet-Berlaarse leden vanaf 18 jaar 1 punt per lid 
Meewerkende vereniging Meewerken met organisatie van activiteiten van de 

dienst Vrije Tijd 
100 punten per 
activiteit 

G-sport Aparte sportwerking 500 euro 
 
Thema 2 : jeugdwerking 
 
Jeugdsportbegeleider met diploma/attest in de desbetreffende sporttak puntenwaarde 
- initiator 
- gelijkstelling sporttechnisch diploma met initiator 

1 punt per trainer 

- trainer B 
- regent/bachelor LO 
- gelijkstelling sporttechnisch diploma met trainer B 

2 punten per trainer 

- trainer A 
- licentiaat/master LO 
- gelijkstelling sporttechnisch diploma met trainer A 

3 punten per trainer 

 
De punten worden op basis van het totaal aantal trainingsuren per jaar dat de sportgekwalificeerde 
jeugdsportbegeleiders geven, toegekend: 
 
Totaal aantal trainingsuren per jaar per 
jeugdsportbegeleider 

x Puntenwaarde diploma per 
jeugdsportbegeleider 

= Aantal punten per 
jeugdsportbegeleider 

 
Thema 3 : volwassenwerking 
 
Sportbegeleider met diploma/attest in de desbetreffende sporttak puntenwaarde 
- initiator 
- gelijkstelling sporttechnisch diploma met initiator 

1 punt per trainer 

- trainer B 
- regent/bachelor LO 
- gelijkstelling sporttechnisch diploma met trainer B 

2 punten per trainer 

- trainer A 3 punten per trainer 
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- licentiaat/master LO 
- gelijkstelling sporttechnisch diploma met trainer A 
 
De punten worden op basis van het totaal aantal trainingsuren per jaar dat de sportgekwalificeerde 
sportbegeleiders geven, toegekend: 
 
Totaal aantal trainingsuren per jaar per 
sportbegeleider 

x Puntenwaarde diploma per 
sportbegeleider 

= Aantal punten per 
sportbegeleider 

 
Thema 4 : Accommodatie-gebonden onkosten 
 
Uitgaven van… 250 tot 625 euro 100 punten 
 625 tot 1.250 euro 200 punten 
 1.250 tot 2.500 euro 300 punten 
 2.500 tot 3.750 euro 400 punten 
 3.750 tot 5.000 euro 500 punten 
 Meer dan 5.000 euro 600 punten 
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Ruimte
Omgeving

21:46 - Eddy Verstappen verlaat de zitting

20 2017_GR_00170 Beheer van patrimonium en openbaar domein - 
Intrekking van gemeenteraadbesluit 28 
2017_GR_00126 Beheer van patrimonium en openbaar 
domein - goedkeuring onteigeningsplannen fietspad 
Hemelshoek - intrekking
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Op 19 september 2017 keurde gemeenteraad een onteigeningsplan fietspad Hemelshoek goed.

(Punt 28)

Na overleg met de provincie Antwerpen en het agentschap binnenlands bestuur bleek dat er niet de 
juiste procedure / wetgeving gevolgd werd waardoor gemeenteraad genoodzaakt is deze beslissing te 
herroepen.

Argumentatie
Vanaf 1 januari 2018 zal het nieuwe onteigeningsdecreet met zijn uitvoeringsbesluiten van toepassing 
zijn.  Het is aangewezen de beslissing te hernemen na toepassing van deze wetgeving.

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 trekt zijn besluit van 19 september 2017 punt 28 : Beheer van patrimonium en 
openbaar domein- goedkeuring onteigeningsplannen fietspad Hemelshoek in.

21 2017_GR_00179 Vergunningsaanvragen, toelatingen en meldingen - 
Goedkeuring tracé en aanleg  wegenis in 
stedenbouwkundige aanvraag SVA/6679 voor de aanleg 
van een toegangsweg naar bouwkavels in uitvoering van 
een goedgekeurde verkaveling, nabij Havikstraat 25 en 
Herfststraat - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Context en historiek
Op 31 oktober 1968 keurde het schepencollege de verkavelingsvergunning V/108 goed, strekkende 
tot het creëren van 5 percelen voor vrijstaande ééngezinswoning langs de bestaande Havikstraat, en 2 
percelen langs de op het verkavelingsplan voorziene, maar nog aan te leggen Herfststraat. Er werd 
echter nagelaten gratis grondafstand te vragen voor het tracé van de ontworpen Havikstraat.

Op 19 maart 1990 keurde het schepencollege de wijziging van verkavelingsvergunning V/108/1 goed, 
waarbij de ligging van een drietal kavels werd gewijzigd t.o.v. het oorspronkelijk verkavelingsplan, en 
waarbij de Herfststraat werd opgeschoven naar het zuiden, zodat op het gewijzigde verkavelingsplan 
een nieuw doodlopend straatje werd ingetekend om de twee kavels die op het eerste verkavelingsplan 
aan de oorspronkelijke Herfststraat gelegen waren, te kunnen ontsluiten.

Het doodlopend tracé op het gewijzigd verkavelingsplan werd echter aangekocht door de eigenaar 
van kavel 4 langs de Havikstraat, die het inrichtte als tuin, zodat de twee kavels 5 en 6A niet meer 
bereikbaar waren.

Een besluit van de gemeenschapsminister van 21 juni 2002 tot goedkeuring van de rooilijn van de 
Herfststraat en van het doodlopend straatje naar de twee kavels (conform het gewijzigd 
verkavelingsplan) werd vernietigd door de Raad van State op 15 december 2009 omwille van 
procedurefouten.

Op 20 december 2011 is er een vonnis van de rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen (in hoger 
beroep) waarbij de eigenaar van kavel 4, op straffe van een dwangsom wordt verplicht om binnen de 
90 dagen een uitweg van 6 meter breed (zoals voorzien op het goedgekeurd verkavelingsplan van 
verkavelingswijziging V/108/1) ter beschikking te stellen van de eigenaars van de twee ingesloten 
kavels voor de ontsluiting van hun percelen.

Op basis van dit vonnis werd een stedenbouwkundige vergunning SVA/6206 goedgekeurd door het 
schepencollege op 29 augustus 2013 voor het aanleggen van de wegenis, waartegen geen bezwaar 
en geen beroep werd aangetekend. De werken werden echter niet aangevat, zodanig dat de 
vergunning twee jaar na aflevering vervallen is.

Daarop werd een tweede identieke stedenbouwkundige aanvraag SVA/6679 ingediend die opnieuw 
vergund werd door het schepencollege op 29 juni 2017. Tegen dit dossier werd echter zowel bezwaar 
ingediend in het kader van het openbaar onderzoek, en na het verlenen van de vergunning werd ook 
beroep aangetekend bij de deputatie. Het beroep is gebaseerd op het eigendomsrecht en op volgens 
de beroeper onverenigbaarheid met de afgeleverde verkavelingsvergunning. Het is in het kader van 
deze beroepsprocedure dat een gemeenteraadsbeslissing wordt gevraagd.

 

 

Argumentatie
 

Het voorgestelde tracé en de aanleg ervan is volledig conform aan de afgeleverde 
verkavelingsvergunning V/108/1 en vormt de enige mogelijkheid om de vergunde kavels 5 en 6A 
eindelijk te ontsluiten. De aanvraag kadert in de uitvoering van een gerechtelijk vonnis.   

 

Wetgeving
 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
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Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

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

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het tracé en de aanleg van de weg nabij Havikstraat 25 en Herfststraat zoals voorzien op de 
bouwplannen gevoegd bij de stedenbouwkundige aanvraag SVA/6679 wordt goedgekeurd. 

21:50 - Eddy Verstappen betreedt de zitting

22 2017_GR_00180 Behandeling van subsidie-aanvragen - Wijziging 
samenwerkingsovereenkomst Opvangcentrum Vogels en 
Wilde Dieren Neteland - verhoging toelage - 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Reeds een aantal jaren heeft de gemeente Berlaar een samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams 
Opvang Centrum voor vogels en wilde dieren (voorheen Vogel Opvang Centrum) waarin een jaarlijkse 
subsidie van 1.000 euro wordt voorzien.

Dit bedrag werd berekend op de jaarlijkse opvang van een 50 à 60 dieren afkomstig van de gemeente 
Berlaar.

 

Argumentatie
In het jaarverslag van het VOC 2016 zien we echter dat er dat jaar reeds 80 dieren werden 
opgevangen en dat dit aantal elk jaar stijgt. 

Het is dan ook aangewezen om vanaf 2018 de jaarlijkse subsidie van 1.000 euro te verhogen naar 
1.500 euro en de samenwerkingsovereenkomst als dusdanig aan te passen. De nieuwe aangepaste 
overeenkomst vervangt de huidige die loopt van 2014 tot 2019.

Het bedrag werd reeds opgenomen in de meerjaren budgetplanning. 

Wetgeving
Gemeenteraadbeslissing van  18 november 2014 (11) houdende de samenwerkingsovereenkomst voor 
de werkingsjaren 2014 - 2019.
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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 samenwerkingsovereenkomst in bijlage tussen het gemeentebestuur Berlaar en het VOC wordt 
goedgekeurd en vervangt de vorige overeenkomst.

Artikel 2
De jaarlijkse toelage voor het VOC wordt verhoogd van 1.000 euro naar 1.500 euro. 

Artikel 3
De samenwerkingsovereenkomst wordt ter ondertekening bezorgd aan het VOC Neteland, Langstraat 
29 in 2270 Herenthout. 

23 2017_GR_00165 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
Kattenbeheersingsproject deel 2 - aanpassing 
overeenkomst met kattenvangers - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Er werden reeds gunstige resultaten bereik, maar er is nog steeds sprake van een 
zwerfkattenproblematiek in de gemeente Berlaar.

De inwoners, vrijwilligers en het gemeentebestuur hebben reeds verscheidene jaren energie en geld 
gespendeerd om de zwerfkattenproblematiek op een diervriendelijke manier aan te pakken.

Argumentatie
Het is aangewezen om geëngageerde vrijwilligers te vergoeden.

De vergoeding voor de vrijwilligers bedraagt momenteel 5 euro per maand en dient opgetrokken te 
worden tot 10 euro per maand om vervoers- en andere onkosten van de vrijwilligers deels op te 
vangen. 

De overeenkomst met de kattenvangers moet in deze zin aangepast worden. 

Wetgeving
Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilliger en alle wijzigingen daarvan, houdende 
bepalingen met betrekking tot het werken met en vergoeden van vrijwilligers;

gemeenteaadsbeslissing van 19 oktober 2004 (punt 7) houdende goedkeuring van de huidige 
overeenkomst met de kattenvangers.
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Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
 Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 over het bestuurlijk 

toezicht
 Rondzendbrief BA 2006/01 van 13 januari 2006 over de inwerkingtreding van de bepalingen 

inzake het bestuurlijk toezicht vervat in het gemeentedecreet

Financiële informatie
Financiële informatie
Actie: 4-3-1-2

Algemene rekening: 61309400

Beleidsveld: 0470

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De overeenkomst (in bijalge) met de kattenvangers in het kader van het kattenbeheersingsproject 
deel 2 met als aanpassing de vrijwilligersvergoeding van 5 euro per maand naar 10 euro per maand 
wordt goedgekeurd.

Artikel 2
De aangepaste overeenkomst en bijhorende verhoogde vrijwilligersbijdrage gaat in voege vanaf 1 
januari 2018. De aangepaste overeenkomst met de kattenvangers zal opnieuw ter ondertekening 
worden voorgelegd worden aan de vrijwilligers en vervangt de vorige versie.

BIJKOMENDE DAGORDE

24 Interpellatie van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: invoering 
bouwpauze voor meergezinswoningen en grote projecten in Berlaar, tot een 
visie is vastgesteld
BEHANDELD

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

Toelichting:
Groen Berlaar wil voor meergezinswoningen en grote projecten een 'bouwpauze' bekomen 
van het gemeentebestuur, tot er een visie op papier staat. dit betekent dat er gedurende de 
periode van de bouwpauze geen vergunningen worden afgeleverd voor het oprichten van 
meergezinswoningen en grote bouwprojecten. De bedoeling is om stil te staan bij de 
problematiek van de wildgroei en de onebsuisdheid van sommige projectontwikkelaars en 
eerst een visie voor het grondgebied vast te stellen met de daaraan gekoppelde opmaak van 
een bouwcode.
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Het probleem van de 'boom' in het aantal aanvragen voor meergezinswoningen hebben wij al 
verscheidene malen aangekaart in de gecoro en in de gemeenteraad. Het lijkt erop dat elke 
vierkante meter er aan zal moeten geloven. Maar ook grote bouwprojecten zorgen voor heel 
van animositeit bij burgers en politici. Zelfs waardevol patrimonium moet wijken en dreigt 
defintief tot het verleden te behoren.. Onze administratie heeft zelfs geen kader of code om de 
aanvragen gestroomlijnd te kunnen behandelen. De cowboys onder de projectontwikkelaars 
krijgen vrij spel. Niet iedereen wordt gelijk behandeld. Onze gemeente dreigt in sneltempo 
zijn karakter te verliezen.
Wij pleiten voor de ontwikkeling van een visie en daaraan gekoppeld de opstelling van een 
bouwcode, zoals die bijvoorbeeld te vinden is op de website van de gemeente Boechout. Om 
dit een beetje body te geven en hard te maken willen we een tijdelijke pauze in het vergunnen 
van nieuwe projecten. Op die manier willen we het bestuur aanmanen tot spoed. Doen we dat 
niet dan is het kalf verdronken voor er een visie is ontwikkeld. Een bijkomend groot 
voordeel,van een bouwcode is het vermijden van veel overbodig werk rond aanvragen die 
onmogelijk zijn of buiten de wetgeving vallen. Onze diensten zijn nu al overbevraagd en veel 
ruimte voor bijkomend personeel is er niet. Een bouwcode is een belangrijke filter waardoor 
onze diensten kunnen ontlast worden.

als het college akkoord kan gaan met dit voorstel tot invoering van een bouwpauze vragen wij 
om dit voorstel te laten bekrachtigen met een besluit van de gemeenteraad dat tijdens deze 
raad ter stemming kan voorgelegd worden.

Antwoord
Schepen Eddy Verstappen benadrukt dat het bestuur niet alles zonder meer toestaat. In de laatste 
ontwikkelingen hebben de verkavelaars rekening moeten houden met verschillende extra vereisten 
vanuit de gemeente, zoals grotere groenzones, minder kavels, speeltuigen in de verkaveling en 
dergelijke. Op de gemeenteraad van mei 2016 en mei 2017 werd precies dezelfde vraag gesteld, dus 
blijft het antwoord grotendeels hetzelfde. Wat de groei van meergezinswoningen betreft, kan het 
bestuur enerzijds niet anders dan enthousiast zijn dat mensen hun toevlucht in Berlaar zoeken. 
Anderzijds groeit het bewustzijn dat er bepaalde richtlijnen opgesteld moeten worden. In die zin heeft 
het college op 30 november de beslissing genomen opdracht te geven aan de afdeling Ruimte om 
samen met een gespecialiseerd bureau te bestuderen hoe dit het best wordt aangepakt. Daarnaast 
werden alle huidige grote projecten van meergezinswoningen on hold gezet tot er een duidelijk beeld 
is geschapen; in de praktijk gaat het om een aantal grote inbreidingsprojecten. Kleinere 
aanvraagdossiers waarin een privépersoon drie tot vier meergezinswoningen wil realiseren, zullen 
individueel worden bekeken om daarna een beslissing te nemen. Deze dossiers worden niet on hold 
gezet. De bouwcode van Boechout, waarnaar frequent wordt verwezen, blijkt ook niet steeds zo 
werkbaar te zijn voor de stedenbouwkundige dienst ginds. Deze bouwcode blijkt veel te gedetailleerd, 
waardoor dossiers vaak vastlopen. Bij problemen moet er dan telkens een openbaar onderzoek 
worden gestart om afwijkingen mogelijk te maken. De administratie van Boechout is dan ook 
vragende partij om de bouwcode te herbekijken.

Koen Kerremans merkt op dat een bouwcode niet bindend is. Hij vraagt zich dan ook af wie dit 
antwoord heeft verschaft.

Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat de term bouwcode misleidend is. Het gaat eigenlijk om een 
verordening die door de deputatie werd goedgekeurd en die dus niet soepel is. Het eerste 
verkennende gesprek met een studiebureau is gepland op 5 januari.

Koen Kerremans vindt het jammer dat er geen handvat zal worden gecreëerd voor particulieren die 
hun graantje willen meepikken van de hele hype van ontwikkeling van meergezinswoningen. Dan blijft 
het werken à la tête du client, waardoor er voor de administratie veel extra werk wordt gecreëerd. Dat 
is geen ruimtelijke ordening, maar wanorde.
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Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat er 5 à 6 grote inbreidingsprojecten on hold zijn gezet.

Koen Kerremans vindt dit een goede zaak, maar het zijn net deze grote projecten waarover lang 
wordt nagedacht door externen met de nodige expertise. Maar nog belangrijker is de grote toevloed 
van particuliere aanvragen die ook in goede banen moet worden geleid. Niet alles kan zomaar zonder 
meer worden toegestaan. Niet alles kan worden volgebouwd.

Schepen Eddy Verstappen haalt aan dat voor deze aanvragen nog steeds het ruimtelijk structuurplan 
wordt gevolgd.

Koen Kerremans  vraagt waarom er geen duidelijk streefbeeld kan worden opgesteld, bijvoorbeeld 
over het aantal vierkante meter, over de tussenruimte, over de groenvoorziening en dergelijke.

Leen Janssens voegt hieraan toe dat het structuurplan niet altijd wordt gevolgd; het is niet bindend en 
wordt soms wel en soms niet toegepast.

Burgemeester Walter Horemans concludeert dat de ervaring leert dat er een kapstok ontbreekt. In het 
verleden was die minder belangrijk, maar intussen is die wel tot een prioriteit geëvolueerd, omdat er 
op korte tijd veel grote projecten op Berlaar afkomen. Daardoor rijzen er bepaalde vragen, waarop het 
niet eenvoudig is om een antwoord te formuleren. Het is nodig om na te denken in welke richting de 
gemeente moet evolueren. Het is niet nodig om een Bokrijk te creëren, maar het besef is er wel dat 
een aantal gebouwen belangrijk zijn om te vrijwaren. Deze materie wordt nu mee behartigd door de 
IOED Berg en Nete; de lijst van de waardevolle gebouwen zal in eerste instantie worden 
geactualiseerd. Aan de andere kant is het bestuur ook blij met de interesse van bepaalde 
projectontwikkelaars. Deze moeten bij de hand worden genomen en moeten de verwachtingen 
duidelijk geëxpliciteerd krijgen. Dat ontbreekt vandaag. Het kloosterproject, wat een belangrijk project 
is voor Berlaar, is intussen al 2,5 jaar bezig. In deze periode werden belangrijke stappen gezet, 
aanpassingen aangebracht, maar tijdens de laatste vergadering bleek plots dat er maar liefst 80 
appartementen ingetekend zijn. Dat had eerder nooit op tafel gelegen. Het zou voor Berlaar echter 
geen goed scenario zijn, indien het kloostergebouw nog drie jaar leeg zou staan en zou verkommeren. 
Renoveren is een goede zaak, maar moet haalbaar en betaalbaar zijn. Projecten moeten 
beantwoorden aan bepaalde normen, maar men moet beseffen dat het kloostergebouw zal 
verdwijnen, dat staat los van de visie die ontwikkeld zal worden. Wat er op komst is, betekent een 
absolute meerwaarde voor Berlaar. Verdere aanpassingen aan het project zijn nog nodig en daarom is 
het belangrijk om een goede kapstok te creëren, dit echter zonder al te strikte instrumenten als een 
RUP of een verordening te ontwikkelen. Uitzonderingen moeten mogelijk blijven. Er zijn alternatieven 
genoeg die in een duidelijk kader gegoten kunnen worden. Het eerste punt op de ruimtelijke agenda 
is dus nu werken aan een visie, die hopelijk over een half jaar al een heel eind gevorderd is.

Schepen Eddy Verstappen licht toe dat er een aantal stappen gevolgd moeten worden.

Burgemeester Walter Horemans voegt toe dat er ook participatierondes op het programma staan. De 
gevolgen van de beslissing om een aantal projecten on hold te zetten, zijn groot. Er zijn de nodige 
afspraken gemaakt en contracten getekend; deze periode mag dus niet al te lang duren. Zodra de 
visie uitgetekend is, moeten deze projecten verder kunnen lopen. Nadenken over de draagkracht van 
Berlaar is zeker nodig voor de toekomst van de gemeente, maar een visie ontwikkelen die voor 
iedereen goed is, is een utopie. Voor de dienst Stedenbouw is het echter van groot belang, omdat de 
druk steeds groter wordt.

 

Koen Kerremans grijpt terug naar de lijst van waardevolle gebouwen. De archiefraad is daar al zeker 
tien jaar mee bezig. Intussen zijn er al veel gebouwen verdwenen. Het is goed dat er werk van wordt 
gemaakt, zodat de mensen ook het gevoel krijgen dat ze een wezenlijke rol hebben gespeeld. Bij het 
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aftoetsen van grote projecten moet mobiliteit bovenaan staan, want er doen zich nu al grote 
problemen voor. Rond kleinere projecten is er te weinig transparantie, bepaalde informatie is niet 
terug te vinden tot na de goedkeuring. Volgebouwd is volgebouwd. Ook in kleinere projecten mag er 
niet à la tête du client gewerkt worden en moet er gezorgd worden voor voldoende licht, lucht en 
ruimte.

25 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: Sneeuw- 
en ijsruimen in Berlaar
BEHANDELD

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

Toelichting:
de recente sneeuwval heeft iedereen overvallen. Zeker de hoeveelheid sneeuw op korte tijd 
was een verrassing. Niet overal werd hierop even efficiënt gereageerd. Niet elke gemeente 
bleek stand-by. Omdat we in het verleden al meerdere malen aandacht hebben gevraagd voor 
deze gemeentelijke taak en omdat er in het verleden toch engagementen zijn uitgesproken 
door het bestuur, willen we nu informeren naar een evaluatie van de voorbije dagen. Wij 
hadden de indruk dat de gemeente  niet klaar is voor het efficiënt ruimen van sneeuw. Het 
strooien van zout lijkt minder een probleem. in ieder geval was het duidelijk dat fiets-en 
voetpaden er te lang gevaarlijk hebben bijgelegen. In dergelijke omstandigheden is het dan de 
bedoeling dat fietsers op de rijbaan moeten fietsen. maar zelfs de rijbaan was niet overal 
veilig genoeg geruimd. dorpsstraat, Miersesteenweg, Misstraat en Smidstraat zijn al niet 
meteen straten waar je als fietser op de rijbaan wilt rijden. We zijn bezorgd!

graag vernemen wij, in verband met deze situatie:

volgens welk plan van aanpak de gemeente werkt

of er afspraken gemaakt werden met de landbouwers

over welk materieel de gemeente ondertussen kan beschikken om te ruimen

of er een evaluatie is gebeeurd en wat het resultaat daarvan is

welke maatregelen eventueel zullen genomen worden op basis van deze evaluatie

 

wij verwijzen ook naar gemeenteraden in 2013, 2015 en 2017, waar dit ook aangekaart werd.

 

Antwoord
Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat de situatie in Berlaar goed was, heel goed zelfs.

Leen Janssens veronderstelt dat de schepen dan niet met de fiets heeft gereden. Voorbij de 
gemeentegrenzen was het duidelijk dat het er veel beter bij lag. Ze wil weten volgens welk plan van 
aanpak Berlaar werkt, of er afspraken werden gemaakt met landbouwers, over welk materiaal de 
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gemeente beschikt, of er een evaluatie is gebeurd en wat het resultaat daarvan is en welke 
maatregelen zullen worden genomen in de toekomst.

Schepen Jan Hendrickx licht de procedure toe: er wordt gewacht op een telefoon van de 
politiediensten om een strooiploeg op pad te sturen. De politieploeg van dienst beoordeelt dus de 
situatie van de weg vooraleer er gestrooid wordt. De wachtdienst van de technische dienst wordt 
gebeld en de medewerkers die voorzien zijn in de maandplanning worden samengeroepen. Afhankelijk 
van de noodzaak worden de grote strooiwagen, de kleine strooiwagen en eventueel ook de grote 
borstelwagen en de kleine borstelwagen ingezet om de fietspaden sneeuwvrij te maken. Aan de hand 
van de stratenlijst wordt de toer vastgelegd; één toer neemt ongeveer 4 uur in beslag. Er wordt 
prioriteit gegeven aan hoofdwegen en op schooldagen ook aan schoolomgevingen en de reisweg naar 
Van Hool. Het inzetten van landbouwers stond al op de agenda van één van de eerste zittingen van 
de landbouwraad, waarna alle landbouwers persoonlijk werden aangeschreven met de vraag of ze 
hiervoor – tegen vergoeding – interesse hadden. Er kwam geen enkele reactie op. Vorige week werd 
de vraag nog eens herhaald, echter zonder resultaat. Na elke interventie wordt het strooigebeuren 
geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Van het strooien wordt een logboek bijgehouden met locaties, 
hoeveelheid zout en dergelijke. Sinds 8 december werd er 66 ton zout gestrooid door gemiddeld twee 
ploegen met een totaal van 90 manuren. Bij de extreme weersomstandigheden van begin vorige week 
werden alle aanwezige arbeiders ingezet: 7 ploegen van 2 personen die manueel sneeuw ruimen. De 
ploegen die instaan voor de schoolomgevingen, openbare gebouwen en bushokjes vertrekken tussen 
5 en 6 uur ’s ochtends, afhankelijk van de noodzaak. Alle fietspaden werden met de borstelwagen 
geruimd, maar door de hevige sneeuwval geraakten ze quasi onmiddellijk opnieuw bedekt met 
sneeuw. Eén toer om alle fietspaden sneeuwvrij te maken duurt ongeveer 3,5 uur. Op 11 december 
begon de sneeuwval in de late voormiddag, de eerste ploeg vertrok om 13.30 uur. Er werd een 
medewerker opgevorderd uit vakantie om de grote tractor te bedienen. De fietspaden op de 
invalswegen werden prioritair aangepakt. Op 12 december vertrokken de strooiwagens en de 
borstelwagens om 4 uur ’s ochtends en bleven ze de hele dag tot 15 uur actief. Alle arbeiders werden 
de hele dag ingezet tot 16 uur. Vorige donderdag werd er een evaluatie gehouden. Daar is uit 
gebleken dat er één ding over het hoofd werd gezien in deze periode, namelijk ruimen op het Walter 
Luytenplein. Dat bleek duidelijk toen de marktkramers op woensdagmorgen arriveerden. Alle 
beschikbare arbeiders zijn toen opgeroepen om met man en macht het plein sneeuwvrij te krijgen. 
Voor de rest is alles prima verlopen. In andere gemeenten was de situatie gelijkaardig; de meeste 
fiets- en voetpaden lagen er slecht bij. Dat had te maken met het feit dat er extreem veel sneeuw op 
korte tijd is gevallen. In Berlaar heeft de arbeidersploeg haar uiterste best gedaan en alle beschikbare 
materialen ingezet om de situatie onder controle te krijgen. Er wordt nog overwogen om een kleine 
machine extra aan te kopen om de voetpaden vrij te borstelen.

Leen Janssens vermoedt dat er veel inspanningen zijn gedaan, maar twijfelt aan de efficiëntie ervan. 
Ze is met de fiets naar Beerzel gereden, in de Melkouwensteenweg over de straat, omdat het fietspad 
levensgevaarlijk was. Dat was op dinsdag. Op de Liersesteenweg op Berlaars grondgebied moesten de 
fietsers eveneens op de straat rijden, terwijl in Lier het fietspad wel berijdbaar was. Ook in de 
Smidstraat waren de fietsers op de baan aangewezen.

Schepen Jan Hendrickx verwondert zich daarover. Hij is op dinsdag te voet van Berlaar-Heikant naar 
Berlaar gestapt en heeft geen sneeuw gezien op het voetpad.

Leen Janssens vindt dat er niet voldoende prioriteit wordt gegeven aan fietsers. Veel schoolkinderen 
moesten op de rijweg rijden. Schoolomgevingen die pas na 9 uur worden aangepakt, zitten verkeerd 
in de planning.

Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat de ploegen ’s morgens om 6 uur starten om de 
schoolomgevingen vrij te maken.

Leen Janssens houdt vol dat de schoolomgeving in Heikant pas geveegd werd na 9 uur.
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Schepen Jan Hendrickx verklaart dat de vooringang van de school gelegen is aan een gewestweg. 
Bovendien arriveren de meeste ouders met kinderen langs de achteringang, die wel perfect was 
geruimd.

Leen Janssens geeft nog mee dat het niet zo efficiënt is om te strooien op een fietspad.

 

Schepen Jan Hendrickx haalt aan dat dat ook weinig gebeurt. Achter de kleine tractor is er geen 
zoutmolen voorzien, omdat dat niets uithaalt op een fietspad. Over zout moet gereden worden, 
anders mist het zijn werking.

26 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Mobiliteit en leefbaarheid in Berlaar (en veel verder)
BEHANDELD

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

Toelichting:
Naar aanleiding van de tijdens de vorige gemeenteraad zijdelings aangehaalde vervoerregio’s 
en met in het achterhoofd de steeds groter wordende monsterfiles in Vlaanderen zouden wij 
graag willen weten in welke mate het Berlaars' bestuur hierover een duidelijk visie heeft naar 
de toekomst toe en in welke mate het zijn verantwoordelijkheid wil, kan en durft te nemen. 
Mobiliteit is een ramp in Vlaanderen en wordt dat bij momenten ook stilaan in onze 
gemeente. Bezorgde burgers liggen hier wakker van. Niet alleen van het oponthoud, maar ook 
van het gevaar, de vervuiling en het lawaai. Begin vorig jaar vroeg sp.a Berlaar zich al af wat 
de nadelige gevolgen zouden zijn van de kilometerheffing voor vrachtwagens op de 
snelwegen. ‘Geen probleem’, was toen - zoals dikwijls- het antwoord, maar dat blijkt het dus 
wel te zijn. Het is duidelijk dat deze mini-verkeersinfarcten voor een groot deel te maken 
hebben met een fout beleid. Wij zouden daarom graag een soort mobiliteitsraad willen 
opgericht zien. Een commissie die -in tegenstelling tot bijv. de verkeerscommissie- wel 
regelmatig vergadert en die niet vergoed wordt. Een raad die bekijkt hoe we in de zeer nabije 
toekomst wijze beslissingen kunnen nemen om te proberen Berlaar al zeker op dat punt 
leefbaarder te maken.

Een raad die bijv. ook beter opvolgt wat er besproken wordt op de vervoerregioraad en die 
daar ook voorstellen kan aanbrengen. Want wij denken dat Berlaar daar zwak 
vertegenwoordigd wordt. Als er één partner is die kan bijdragen tot de afbouw van de 
verkeersdrukte is het toch wel De Lijn? In het dossier ‘Transitiebeheersovereenkomst’ stelt 
minister Weyts dat De Lijn en de vervoersregio’s afhankelijk zijn van het engagement van 
lokale besturen. Maar is er voldoende betrokkenheid? Beseft het bestuur dat het hoog tijd is 
om op zijn minst al een poging te ondernemen om het tij te laten keren? Hebben wij al wat 
input geleverd? Wie zetelt er effectief in de raad? Hoeveel zittingen zijn er al geweest en was 
onze vertegenwoordiger steeds aanwezig? Kunnen wij de notulen inkijken? Kan er of wordt 
er teruggekoppeld naar alle betrokken vakorganisaties (zoals de vakbonden)? Wat is de visie 
van de gemeente met betrekking tot de afbouw en op termijn het afschaffen van de belbussen? 
Belbussen waaraan de nog fitte inwoners van onze rusthuizen meer behoefte hebben dan aan 
ondergrondse parkings. Bestaan er plannen om in de toekomst wegvallend vervoer te laten 
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uitvoeren door privéfirma’s? Of misschien zelfs door vrijwilligers? Wil het bestuur 
meewerken aan een rustiger en mobieler Berlaar?

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het bestuur niet echt achter het idee van een 
mobiliteitsraad staat. Mobiliteitsproblemen moeten opgelost geraken op regioniveau. Binnen de 
vervoersregio zijn er 2 raden: een ambtelijke en een bestuurlijke vervoersregioraad. Tot nog toe is de 
ambtelijke raad 7 maal bij elkaar gekomen; de mobiliteitsambtenaar heeft 6 van de vergaderingen 
bijgewoond. Er is echter gevraagd om de verslagen niet openbaar te maken, omdat het plan nog niet 
volledig is en er dus nog geen totaal overzicht bestaat. Het is zeker niet de bedoeling om hiervan het 
verkiezingsthema bij uitstek te maken. In de regioraad werd beslist om het deel van het plan dat nu al 
voorligt, niet goed te keuren en de minister hiervan ook op de hoogte te brengen. Vooral op het vlak 
van aanvullend vervoer is het nog onzeker wat de impact op de gemeenten zal zijn. De 
mobiliteitsambtenaar zal de verkeerscommissie regelmatiger organiseren en dat forum ook gebruiken 
om de informatie over de vervoersregio door te geven. Er is voorlopig echter nog niet veel bekend. 
Voor Berlaar vallen de zaken wellicht nog mee, omdat de gemeente beschikt over 2 stations, die 
waarschijnlijk niet afgeschaft zullen worden. Maar zelfs dat is niet helemaal zeker, omdat de NMBS tot 
nog toe niet mee aan tafel zit. De Lijn is wel aanwezig bij de gesprekken en wil niet besparen, maar 
krijgt niet meer budget. De bal ligt volgens haar in het kamp van de gemeenten en daar begint het 
regionale verhaal te spelen. Het is echter geen gemakkelijke discussie; de verschillende 
vervoersregio’s moeten ook onderling kunnen afstemmen. Er ligt nog niet veel op tafel. Bepaalde 
buslijnen zullen inderdaad afgeschaft worden, maar de communicatie hierover moet voorzichtig 
gebeuren. In Berlaar blijft de bus vanuit Heist-op-den-Berg naar Lier waarschijnlijk behouden met een 
ommetje langs Koningshooikt.

Ronny Van Thienen merkt op dat hoe minder openbaar vervoer er georganiseerd wordt, hoe meer de 
auto zal worden ingezet.

Burgemeester Walter Horemans is doordrongen van deze problematiek, maar kan dat niet oplossen 
op gemeentelijk niveau. Indien er niet meer geld wordt uitgetrokken, wordt het een moeilijk verhaal. 
De reguliere lijnen zullen meer rijden, daarnaast blijven de stations belangrijk. Indien de  bus langs de 
stations zou rijden, zou dit al deels een oplossing betekenen. Dat kan nu blijkbaar wel, hoewel Berlaar 
dit jarenlang heeft aangekaart en het telkens werd afgeblokt.  Het aanvullend vervoer wordt heel 
belangrijk in het verhaal. Men verwijst hiervoor naar Arnhem en Hilversum, waar projecten lopen rond 
flexbussen. Reizigers kunnen via een app of telefonisch een bus reserveren op een bepaalde plek en 
binnen de 18 minuten is er dan een bus ter plaatse. Dat blijkt vlot te werken in Nederland. Dit moet 
ook getest worden in landelijk gebied en de kosten ervan moeten ingeschat worden. De bestuurlijke 
vervoersregioraad, die uit burgemeesters bestaat, komt elke maand samen en behandelt dergelijke 
voorstellen. Er is voorlopig echter weinig evolutie te merken. In Berlaar is er een duidelijke visie, die 
inzet op zachte mobiliteit. Het is immers overduidelijk dat de burgers bekommerd zijn om veilige fiets- 
en voetpaden. Er liggen een aantal projecten in het verschiet die daarop inzetten; het 
investeringsbudget hiervoor bedraagt meer dan een miljoen euro. Er zal dus op dat vlak een tandje 
worden bijgestoken.

Ronny Van Thienen doet een oproep om de verkeerscommissie regelmatiger te organiseren. Hij wil 
bovendien inzage krijgen in de verslagen van de vervoersregio.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de mobiliteitsambtenaar zich hiertoe engageert.

Koen Kerremans geeft nog mee dat de vervoersregio Bonheiden-Boortmeerbeek van start gaat als 
pilootproject.
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Burgemeester Walter Horemans beaamt dat. Ook in Bornem start een pilootproject.

27 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Schoolgebouw mag niet geruïneerd worden
BEHANDELD

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

Toelichting:
In de vorige gemeenteraad vroegen wij naar de stand van zaken betreffende het oude 
schoolgebouw in de Schoolstraat na de brand. Wij -net als de meeste burgers- willen dat het 
gebouw gerenoveerd wordt en zolang er geen vergunning is om het af te breken zullen wij er 
zeker voor ijveren dat het niet verder in verval geraakt door o.a. de weersomstandigheden. Er 
werden een aantal acties voorgesteld en dan zou het open dak afgedekt worden? Er is nog 
steeds niets gebeurd. Wanneer zal het beloofde gedaan worden?

Antwoord
Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat de verzekeringsmaatschappij het bestuur heeft verzocht om 
verschillende offertes op te vragen. De werken kunnen starten op 15 januari. De balken van het dak 
worden vervangen en er wordt een onderdak voorzien. Omdat deze werkwijze werd verkozen boven 
de afbraak van het dak, was het nodig om een stedenbouwkundige melding te maken. In de zitting 
van het college na de gemeenteraad zo dadelijk wordt deze melding goedgekeurd.

28 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Kwijtschelden schulden. OCMW op zijn best?
BEHANDELD

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

Toelichting:
Schulden kwijtschelden is een mooi gebaar, maar als dat gebeurd door nalatigheid vinden wij 
dat minder leuk. Mogen we dit wanbeheer noemen? Over welk bedrag gaat het? Wordt er 
vanaf nu beter opgevolgd?

Antwoord
Schepen Stefaan Lambrechts licht toe dat het gaat om bedragen van 2000 tot en met 2012 voor een 
totaal van 93.554 euro. Per jaar komt dit neer op een 7000 euro. Het gaat om cliënten van het 
OCMW, die het niet gemakkelijk hebben en financieel ondersteund worden, maar bij wie na meerdere 
aanmaningen blijkt dat zij niet in staat zijn om hun afbetalingen na te komen. Gezien de doelgroep is 
een 7000 euro per jaar niet abnormaal. Er is zeker geen sprake van nalatigheid; er werd moeite 
gedaan om de bedragen te innen. Naar de toekomst toe zullen de werkwijzen van gemeente en 
OCMW op elkaar worden afgestemd, waarbij de openstaande vorderingen korter zullen worden 
opgevolgd en eventueel sneller in onwaarde zullen worden gezet. In het OCMW gebeurde dit niet 
systematisch in het verleden. Er zal een duidelijk afsprakenkader worden gecreëerd dat gelijklopend is 
voor gemeente en OCMW. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat  dit voor het OCMW steeds in 
samenspraak met de sociale dienst zal verlopen.
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Pegie Pauwels geeft mee dat er bij het OCMW geen middelen ter beschikking waren om deze 
problematiek goed op te volgen.

Schepen Stefaan Lambrechts bevestigt dat een ander programma handig kan zijn, maar de kern van 
de zaak blijft dat het om OCMW-cliënteel gaat en dat het niet kunnen innen van bepaalde vorderingen 
inherent is aan dit doelpubliek.

Ronny Van Thienen is van mening dat er niet voldoende inspanningen werden gedaan om deze 
problematiek op te volgen. Hij vermoedt dat dit op zijn beloop is gelaten en wil weten hoeveel 
vorderingen er nu nog open staan.

Burgemeester Walter Horemans verbaast zich erover dat dit nu pas op de agenda komt, terwijl de 
problematiek dateert van uit de vorige legislatuur.

 

Schepen Stefaan Lambrechts zal deze informatie nog bezorgen.

29 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: OCMW-geld dan toch niet voor parking?
BEHANDELD

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

Toelichting:
Op de vorige gemeenteraad werd het al aangehaald: ‘ OCMW-geld gaat niet naar de parking.’ 
Van waar die plotse bocht? Een luisterend oor naar een constructieve oppositie? Er is hoop.

Maar wat zijn de plannen met het vrijgekomen geld? Wij vermoeden dat die er wel zijn? sp.a 
Berlaar wenst CD&V/ N-va voor het komende jaar ‘een eerlijk en transparant bestuur’ en aan 
alle Berlaarenaren de positieve gevolgen ervan.

Antwoord
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat dit punt reeds werd besproken tijdens de 
begrotingscommissie.

Schepen Nadine Boekaerts heeft dit punt ook al behandeld tijdens de vorige gemeenteraad. De 
besteding van het geld wordt begin volgend jaar verder bekeken. Er zijn ook al afspraken gemaakt 
met mogelijke partners. Voorstellen zijn daarnaast steeds welkom. Er wordt in de richting gedacht van 
de aankoop van Berlaarhof, zoals vorige zitting toegelicht.

 

Burgemeester Walter Horemans voegt hieraan toe dat de onderhandelingen en discussies hierover 
tijdens de volgende maanden gevoerd zullen worden.

19 december 2017 22:49 - De voorzitter sluit de zitting
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