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Er beweegt heel wat op de Berlaarse jeugdaf-
deling. Van tariefaanpassingen bij de buiten-
schoolse kinderopvang over de aankoop van 
verschillende materialen tot een opleidings-
sessie ‘kleine blusmiddelen’ voor de jeugdbe-
wegingen. Die sessie werd dit najaar met veel 
zorg door ons brandweerkorps gegeven. De 
verantwoordelijken van de jeugdbewegingen 
leerden er hoe ze snel beginnende branden 
kunnen controleren.

Lees het hier op p 8

Jeugdafdeling 
maakt werk 
van de toekomst

Koop de oranje handschoenen en  
steun een goed doel

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
CD&V Berlaar nodigt je uit voor een hapje en een drankje!
Vrijdag 31 januari 2014 om 19 uur in zaal Berkenhof
Misstraat 70, 2590 Berlaar

Gastspreker: Koen Van den Heuvel, Burgemeester van Puurs, 
CD&V-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement

Tot dan!
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Budget 2014 en meerjarenplanning
De gemeenteraad van december 2013 keurde het budget voor 2014 
en de meerjarenplanning tot en met 2019 goed. De opmaak hiervan 
was heel arbeidsintensief. De lat werd hoog gelegd. We hadden een 
gesprek met Stefaan Lambrechts, schepen van Financiën. 
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 Een letterwoord dat heel vaak valt bij 
de bespreking van het budget is “BBC”, 
kan je ons daar meer van vertellen?
BBC staat voor Beleids- en beheerscy-
clus. Dat is een wettelijk kader, opge-
legd door Vlaanderen aan de lokale 
besturen. Het is een totaal nieuwe 
manier van werken om een budget en 
een meerjarenplanning op te maken. 
Vorig jaar was Berlaar piloot, maar 
toen moest alleen het budget van 2013 
opgemaakt worden. Nu moet ook de 
meerjarenplanning tot en met 2019 er 
zijn. Het bestuur moet eerst een visie 
ontwikkelen. We hebben ons laten 
inspireren door de resultaten van de 
bevragingen die werden georganiseerd. 
Vervolgens  moeten er doelstellingen 
bepaald worden om dan uiteindelijk via 
actieplannen en acties die beleidsdoel-
stellingen te realiseren. En dan komt 
het belangrijkste, koken kost geld. De 
kosten van al die acties moeten ge-
raamd worden en dit tot en met 2019. 
Een hele klus dus! 

- We horen overal dat  de opmaak van 
het budget niet gemakkelijk is door de 
crisis, hoe zit de situatie in Berlaar? 
Ook niet gemakkelijk, net zoals in alle 
andere gemeenten. De crisis maakt 
dat de inkomsten minder snel stij-
gen dan in het verleden, de subsidies 
verminderen vermits ook Vlaanderen 
de buikriem moet aanhalen, en er is de 
pensioenkost waarvoor we in Berlaar 
weliswaar al wel voorzieningen heb-
ben. Bovendien is het zo dat in het ka-
der van de BBC het bestuur verplicht 
is om een dubbel financieel evenwicht 
te hebben, een jaarlijks evenwicht op 
kasbasis en eentje aan het einde van de 
legislatuur. Op zich is dit logisch want 
een bestuur kan veel dingen willen re-
aliseren maar het moet wel betaalbaar 
zijn. Er waren enkele saneringsdagen 
nodig om hiervoor te zorgen. Uitein-
delijk eindigen we in 2019 met een 
geraamd overschot van 120.000 euro. 

- Welke ingrepen waren er nodig om 
dit evenwicht te bereiken? 
Het zijn uiteraard verschillende zaken 
waarop er ingegrepen moest wor-

den. Een aantal investeringen werden 
geschrapt. De uitgaven werden stuk 
voor stuk tegen het licht gehouden en 
waar mogelijk werd er bespaard. Per-
soneelsleden die de volgende jaren met 
pensioen vertrekken, zullen waar mo-
gelijk niet worden vervangen. Er zijn 
de bijkomende inkomsten ten gevolge 
van de afvaltaks die voor alle gemeen-
ten in de Mechelse regio door Ivarem 
zal gevraagd worden aan de burgers. 
Het gaat over een bedrag van 54 euro 
per gezin met een korting van 24 euro 
o.a. voor gezinnen met een verhoogde 
tegemoetkoming van de mutualiteit. Er 
wordt een belasting op reclamedruk-
werk ingevoerd. De gebruikersprijzen 
van de buitenschoolse kinderopvang 
worden aangepast aan de gestegen 
kosten. En activiteiten rond duurzaam-
heid die vroeger door IGEMO werden 
gedaan, zullen voortaan door eigen 
personeel gebeuren vermits Vlaanderen 
de subsidiekraan dicht gedraaid heeft.

- Zal er door het bestuur nog geïnves-
teerd worden de volgende jaren? 
Ondanks het feit dat er investeringen 
geschrapt moesten worden, heeft het 

bestuur nog een ambitieus investerings-
programma op stapel staan. Er is de 
nieuwe school die in 2015 een feit moet 
zijn. Er zijn de jaarlijks terugkomende 
investeringen in informatica, bestrij-
kings- en overlagingswerken, ander 
onderhoud van wegen, materiaal voor 
de technische dienst. 
Daarnaast zijn er nog andere investerin-
gen… (Nvdr.: waarvan de voornaamste 
op een rijtje zijn gezet in het kadertje 
hierbij.)

- Hoe kijk je terug op de periode dat dit 
budget werd opgemaakt? 
In de eerste plaats tevreden met het 
resultaat want dit is niet evident. Het 
budget en de meerjarenplanning zijn 
het resultaat van het harde werk van de 
gemeentelijke administratie. Alleen al 
alle gegevens verzamelen, de uitgaven 
tegen het licht houden en zo precies 
mogelijk proberen te begroten is een 
enorm werk. Om dan nog maar te zwij-
gen van het bepalen en uitschrijven van 
de doelstellingen, actieplannen en de 
acties en het ramen van de kosten hier-
van. Een dikke merci aan het personeel 
van de gemeentelijke administratie.

Totaal investeringen 2014   € 2.902.267,00 

Gebouw kinderopvang (in de nieuwe school), groene poort Gestel, aankoop 
speelterreinen + lokaal monitoren speelpleinwerking, fietspad Kesselse steenweg, 
parking Doelstraat, telefooncentrale, heraanleg kerkhof  centrum(ereloon). 

Totaal investeringen 2015   € 2.062.716,00 

Ereloon nieuw complex Doelvelden, heraanleg Kerkomgeving/Pastorijstraat 
ereloon, meubilair, fietspad N10 ereloon, speeltuigen, heraanleg kerkhof  centrum 
(werken).

Totaal investeringen 2016   € 9.517.783,00 

Ereloon nieuw administratief  centrum, fietspad N10(werken), heraanleg kerkom-
geving/Pastorijstraat, heraanleg Kardinaal Cardijnplein, ereloon renovatie van de 
St. Pieterskerk, ereloon fiets-o-strade, nieuwe sporthal Doelvelden.

Totaal investeringen 2017   € 8.456.723,00 

Nieuw administratief  centrum, restauratie kerk St. Pieter, fiets-o-strade.

Totaal investeringen 2018   € 815.831
Totaal investeringen 2019   € 436.051
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Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-

werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 

Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Guy Staes 
(guy.staes@telenet.be)
www.berlaar.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Op donderdag 28 november 
organiseerde JONGCD&V 
Berlaar een gratis praat-
avond over wonen en sa-
menwonen in Berlaar. Bur-
gemeester Walter Horemans 
gaf samen met een notarieel 
bediende uitleg over de 
verschillende projecten die in 
de gemeente op stapel staan 
en welke stappen jongeren 
kunnen nemen om hun eigen 
huis te kopen.

“Iedere jongere droomt vast wel van 
zijn eigen huisje en tuintje of  een 
gezellig appartementje”, verduidelijkt 
Artur Issaev (JONGCD&V Berlaar). 
“Met deze infoavond wilden we die 
doelgroep een goed overzicht geven 
van welke mogelijkheden ze in Ber-
laar hebben. In de gemeente wordt er 
momenteel hard gewerkt aan een aantal 
zeer toegankelijke projecten, die opties 
wilden we daarom toch even toelich-
ten.”

Geïnteresseerde jongeren kregen na de 
presentaties uitgebreid de mogelijkheid 
om vragen te stellen over het onder-
werp en de toekomstige dorpsontwik-
keling van Berlaar in het algemeen.

De laatste tijd werd er wel wat 
geschreven over de tariefaan-
passingen en vooral over de 
opvolging van wanbetalers op 
onze Buitenschoolse Kinder-
opvang. We werken hier echter 
aan een verbetering van de 
diensten ten voordele van onze 
gebruikers. Mensen die zich aan 
de regels houden, hoeven zich 
geen zorgen te maken en zullen 
hier geen nadelige effecten van 
ondervinden. 

Eén van de grote hindernissen die we 
nog moeten nemen bij de kinderop-
vang is het wegwerken van de over-
capaciteit tegenover de toegekende 
capaciteit door Kind en Gezin. We zijn 

hiervoor de nodige gegevens aan het 
samenbrengen en hopen kortelings op 
een constructieve manier te kunnen sa-
menzitten met de scholen zodat we dit 
probleem samen kunnen oplossen. We 
willen geen kinderen uitsluiten of  zeker 
niet met wachtlijsten gaan werken.

Wat de jeugdwerking betreft, deden 
we een aantal aankopen die ten goede 
komen van de uitleendienst voor de 
jeugdwerking. Er werden versterkte 
noodverlichtingstoestellen aangekocht 
voor gebruik in tentfuiven. Ook een 
aantal toestellen zoals bain-marie 
en bakplaat worden aan het gamma 
toegevoegd. En we namen een profes-
sioneel geluidsregistratietoestel in dienst 
om de overlast op fuiven tegen te gaan. 

Niettegenstaande een kleine opleiding 
zien we dat dit toestel nog beter kan 
gebruikt worden en we zullen dan ook 
op korte termijn een geschiktere oplei-
ding voorzien voor de jeugdbewegingen 
en de andere inrichters van fuiven en 
evenementen. 

JONGCD&V Berlaar informeert jongeren 
over wonen in hun eigen gemeente

Jeugdafdeling maakt werk van de toekomst


