ZITTING VAN 28 MEI 2014
Aanwezig:
Wim Arbijn, voorzitter;
Katja Gabriëls, burgemeester;
Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, schepenen;
Gunther Cooreman, schepen van rechtswege;
Anne-Marie De Lausnay, Francky Verhofstadt, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman,
Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers,
Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels, raadsleden;
Bob Pieters, gemeentesecretaris wnd.
Afwezig:
René Kets, schepen;
Luc Vercruyssen, raadslid
DAGORDE
OPENBARE ZITTING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
3.

Goedkeuren van de notulen van de zitting van 23/04/2014;
Bekrachtigen collegebesluit: verlenen vrijstelling standgeld ’t Meziek;
Verlenen vrijstelling standgeld rusthuis Kruyenberg;
Verlenen vrijstelling standgeld buurtcomité 'De Bospuitjes';
Goedkeuren verantwoordingsnota 2013: jeugd;
Aanvaarden kosteloze grondafstand: Pater Heirmanshoek 13, 1ste afd. Sie C nr. 428L;
Goedkeuren kosteloze overname van de kapel gelegen Bergstraat 9;
Goedkeuren dagorde AV Imewo: 23/06/2014;
Aanstellen lasthebber en plaatsvervanger AV Imewo: 23/06/2014;
Aanduiden 1 bestuurder: CVBA Sociale Bouw- en kredietmaatschappij;
Goedkeuren functieomschrijving 'starter' op het speelplein: jeugd;
Goedkeuren verlengen overeenkomst scholengemeenschap Scheldeland: onderwijs;
Varia.

DE VOORZITTER OPENT OM 20.30 UUR STIPT DE VERGADERING.
OPENBARE ZITTING
1.

Goedkeuren van de notulen van de zitting van 23/04/2014

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op art. 33 van dit decreet inzake de notulen van de gemeenteraadzitting.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Wim Arbijn, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris
Malfliet, Anne-Marie De Lausnay, Francky Verhofstadt, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman,
Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
2 afwezig (René Kets, Luc Vercruyssen)

ART. 1
Keurt de notulen van de zitting van 23 april 2014 goed.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
2.

Bekrachtigen collegebesluit: verlenen vrijstelling standgeld 't Meziek

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 42 en 43 van dit decreet over de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op het belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein van 18/12/2013;
 Gelet op art. 8 van dit reglement dat bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen
vrijstellingen kan verlenen mits bekrachtiging door de gemeenteraad;

 Overwegende de mail van 27/03/2014 van de muziekvereniging ‘t Meziek betreffende het verkopen
van bloemen aan de verkiezingslokalen in de deelgemeente Berlare op 25/05/2014;
 Overwegende de vraag van ‘t Meziek om een vrijstelling te bekomen van de belasting op het
gebruik van het openbaar domein aangezien deze verkoop slechts dient om hun kas wat aan te
vullen en om de naambekendheid van de vereniging te accentueren;
 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 08/04/2014 houdende de
verlening van de vrijstelling van de belasting op het gebruik van het openbaar domein;
 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter Wim Arbijn.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Wim Arbijn, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris
Malfliet, Anne-Marie De Lausnay, Francky Verhofstadt, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman,
Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
2 afwezig (René Kets, Luc Vercruyssen)

ART. 1
Bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 08/04/2014 betreffende de
vrijstelling op de belasting op het gebruik van het openbaar domein aan muziekvereniging ‘t Meziek
voor het verkopen van bloemen aan de verkiezingslokalen in de deelgemeente Berlare op 25/05/2014.
ART. 2
Maakt voor verder gevolg een afschrift van dit besluit over aan:
 Financieel beheerder
 ‘t Meziek, p/a Hugo Verstraete, Brugstraat 37 te 9290 Berlare
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

3.

Verlenen vrijstelling standgeld rusthuis Kruyenberg

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 42 en 43 van dit decreet over de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op het belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein van 18/12/2013;
 Gelet op het belastingreglement op kramen, barakken, ed. op private grond van 18/12/2013;
 Overwegende het schrijven van 04/04/2014 van rusthuis Kruyenberg betreffende het inrichten van
een markt op maandag 02/06/2014;
 Overwegende de vraag van rusthuis Kruyenberg om een vrijstelling te bekomen van de belasting
op het gebruik van het openbaar domein en de belasting op kramen, barakken, ed. op private
grond;
 Overwegende dat deze markt kan gezien worden als een soort vrijwilligerswerk naar bejaarden toe
en dus weinig renderend is voor de marktkramers;
 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15/04/2014 houdende de
verlening van de vrijstelling van de belasting op het gebruik van het openbaar domein en de
belasting op kramen, barakken, ed. op private grond;
 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter Wim Arbijn.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Wim Arbijn, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris
Malfliet, Anne-Marie De Lausnay, Francky Verhofstadt, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman,
Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
2 afwezig (René Kets, Luc Vercruyssen)

ART. 1
Verleent vrijstelling op de belasting op het gebruik van het openbaar domein en de belasting op
kramen, barakken, ed. op private grond aan het rusthuis Kruyenberg voor het inrichten van hun markt
op maandag 02/06/2014.
ART. 2
Maakt voor verder gevolg een afschrift van dit besluit over aan:
Financieel beheerder
Rusthuis Kruyenberg, Turfputstraat 100 te 9290 Berlare
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

4.

Verlenen vrijstelling standgeld buurtcomité 'De Bospuitjes'

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 42 en 43 van dit decreet over de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op het belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein van 18/12/2013;
 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20/05/2014 houdende de
verlening van de vrijstelling van de belasting op het gebruik van het openbaar domein;
 Overwegende de mail van het buurtcomité ‘De Bospuitjes’ betreffende het inrichten van een
rommelmarkt op 29 juni 2014;
 Overwegende de vraag van het buurtcomité ‘De Bospuitjes’ om een vrijstelling te bekomen van de
belasting op het gebruik van het openbaar domein;
 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter Wim Arbijn.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Wim Arbijn, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris
Malfliet, Anne-Marie De Lausnay, Francky Verhofstadt, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman,
Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
2 afwezig (René Kets, Luc Vercruyssen)

ART. 1
Verleent vrijstelling op de belasting op het gebruik van het openbaar domein aan het buurtcomité ‘De
Bospuitjes’ voor het inrichten van hun rommelmarkt op zondag 29 juni 2014.
ART. 2
Maakt voor verder gevolg een afschrift van dit besluit over aan:
Financieel beheerder
Buurtcomité ‘De Bospuitjes’
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
5.

Goedkeuren verantwoordingsnota 2013: jeugd

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 42 en 43 van dit decreet over de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 9/06/1993 houdende de ondersteuning en stimulering van het
gemeentelijk, intergemeentelijk en provinciaal jeugdwerk en jeugdwerkbeleid, zoals gewijzigd tot
op heden;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22/12/1993 tot het uitvoeren van dit decreet,
zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op ons besluit van 26/01/2011 houdende de goedkeuring van het jeugdbeleidsplan 20112013;
 Overwegende de voorgebrachte verantwoordingsnota 2013;
 Overwegende het positief advies van de jeugdraad in zitting van de algemene vergadering op
24/04/2014;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen An Van Driessche;
 Gehoord de vraag van raadslid Marc Van Driessche over de bestemming van het voormalige terrein
van SK Overmere in de Kloosterlandstraat en aansluitend de opmerking van raadslid Baeyens die
zich een ingericht plan herinnert van eind vorige legislatuur en aandringt op een snelle uitvoering
ervan;
 Gehoord het antwoord van schepen An Van Driessche dat het terrein onderhouden wordt door de
dienst openbare werken, dat het terrein onder meer gebruikt wordt als speelterrein door
chiromeisjes Overmere en dat volgens het college en de jeugdraad momenteel geen verdere
inrichting wenselijk is, onder meer omdat er weinig jonge gezinnen in de buurt wonen;
 Gehoord de opmerking van raadslid Marc Van Driessche dat er bij de inschrijfdag ibo-sportspeelplein van 17/05/2014 een lange wachtrij was;
 Gehoord het antwoord van schepen An Van Driessche dat die wachtrij volledig weggewerkt was
een half uur nadat de inschrijvingen geopend waren;
 Gehoord de vraag van raadslid Baeyens waarom de idee van inclusieve speelpleinwerking is
verlaten;

 Gehoord het antwoord van schepen An Van Driessche dat die piste niet wordt uitgesloten, maar
dat er nu geen vraag naar is;
 Gehoord de vraag van raadslid Baeyens naar een stand van zaken van een deelwebsite jeugd;
 Gehoord het antwoord van de gemeentesecretaris wnd. dat het design klaar is, maar dat de
contentinvulling wegens tijdsgebrek vorig jaar niet is gebeurd;
 Gehoord de vraag om verduidelijking van raadslid Baeyens omtrent de energieaudits en het
antwoord van schepen Van Driessche dat de jeugdlokalen dit jaar worden meegenomen in een
audit van Eandis, samen met de sportaccommodaties.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Wim Arbijn, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris
Malfliet, Anne-Marie De Lausnay, Francky Verhofstadt, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman,
Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
2 afwezig (René Kets, Luc Vercruyssen)

ART. 1
Keurt de verantwoordingsnota 2013 goed waarvan een behoorlijk geviseerd exemplaar gaat als bijlage
van dit besluit.
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
- Agentschap Sociaal-Cultureel Werk, Afdeling Jeugd, Arenbergstraat 9, 1000 BRUSSEL;
- Vrijetijdsconsulent Evelien Van Doorsselaere, Gaver 72, 9290 BERLARE;
- jongeheer Ruben Van der Haegen, voorzitter jeugdraad, Eremijtenwegel 4 bus 3, 9290 BERLARE
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
6.

Aanvaarden kosteloze grondafstand: Pater Heirmanshoek 13, 1ste afd. Sie C nr.
428L

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 42 en 43 van dit decreet inzake de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op de Vlaamse codex Ruimtelijke ordening, zoals gewijzigd tot op heden;
 Overwegende de verkavelingsaanvraag van Bvba Topo, Frederik de Merodestraat 111, 2800
Mechelen voor het perceel gelegen Pater Heirmanshoek 13, kadastraal gekend als Berlare, 1ste
afd. Sie C nr. 428L;
 Overwegende dat voor realisatie van deze verkaveling een strook grond gratis (ongeveer 2 m²)
dient afgestaan aan de gemeente zodanig dat de toegankelijkheid van de Rijtewegel bevorderd
wordt voor in- en uitrijdend verkeer;
 Overwegende het verkavelingsplan van Bruno Mertens, Frederik de Merodestraat 111, 2800
Mechelen van waarop de gratis af te staan grond is aangeduid in geel gearceerd;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Wim Arbijn, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris
Malfliet, Anne-Marie De Lausnay, Francky Verhofstadt, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman,
Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
2 afwezig (René Kets, Luc Vercruyssen)

ART. 1
Keurt de gratis grondafstand ongeveer 2 m² voor realisatie van de verkaveling van het perceel Berlare
1ste afd. Sie C nr. 428L gelegen Pater Heirmanshoek aangevraagd door Bvba Topo, Frederik de
Merodestraat 111, 2800 Mechelen goed. Bedoelde strook grond staat afgebeeld op het
verkavelingsplan van Bruno Mertens, Frederik de Merodestraat 111, 2800 Mechelen van waarop de
gratis af te staan grond is aangeduid in geel gearceerd. Een behoorlijk geviseerd exemplaar van dit
ontwerp wordt als bijlage gehecht aan dit besluit.
ART. 2
Bepaalt dat de kosten voor opmeting, notaris en registratie ten laste blijven van de verkavelaar.
ART. 3
Bepaalt dat de percelen pas bebouwd of vervreemd kunnen worden nadat de notariële akte voor de
gratis grondafstand is verleden. De kosten voor opmeting, de notariskosten en de registratiekosten
zijn ten laste van de verkavelaar. Aan de notariële akte dient een exact opmetingsplan gehecht.

ART. 4
Geeft volmacht aan het college van burgemeester en schepenen om deze gratis grondafstand te
realiseren via een notariële akte.
ART. 5
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan:
 Bvba Topo, Frederik de Merodestraat 111, 2800 Mechelen
 de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, Gebr. Van Eyckstraat 4-6, 9000 Gent
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
7.

Goedkeuren kosteloze overname van de kapel gelegen Bergstraat 9

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Overwegende het voorstel van de eigenaars van het perceel met kapel gelegen te Berlare,
Bergstraat 9 kadastraal gekend 1ste afdeling Sie D nr. 293 H om dit kosteloos af te staan aan de
gemeente op voorwaarde dat de kapel blijft bestaan en onderhouden wordt door de gemeente;
 Overwegende dat alle eigenaars per mail hebben bevestigd de grond met kapel kosteloos over te
dragen aan de gemeente;
 Overwegende dat deze kapel in goede staat is;
 Gelet op het principieel akkoord van het college van burgemeester en schepenen in zitting van
14/01/2014;
 Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Wim Arbijn, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris
Malfliet, Anne-Marie De Lausnay, Francky Verhofstadt, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman,
Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
2 afwezig (René Kets, Luc Vercruyssen)

ART. 1
Gaat akkoord met de kosteloze overname van het perceel met kapel gelegen te Berlare, Bergstraat 9
kadastraal gekend 1ste afdeling Sie D nr. 293 H. Alsook met de voorwaarden dat de kapel blijft
voortbestaan en onderhouden wordt door de gemeente.
ART. 2
Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van deze beslissing.
ART. 3
Bepaalt dat de kosten voor het opmaken van de notariële akte voor rekening van de gemeente zijn.
ART. 4
Maakt afschrift van dit besluit over aan:
 mevrouw Daniëlle Heynderickx, Rue de Temploux, spy 52, 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE;
 de heer Jean-Marc Heynderickx, Chemin de la Chapelle Robert 21, 1380 LASNE;
 mevrouw Marie Caroline Coppieters ’t Wallant, Heydenberglaan 60B1, 1200 SINTLAMBRECHTS-WOLUWE;
 mevrouw Francine Coppieters ’t Wallant, Sint-Pieterssteenweg 45, 1040 ETTERBEEK;
 de financieel beheerder.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
8.

Goedkeuren dagorde AV Imewo: 23/06/2014

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het feit dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas
deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor
Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen;
 Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 14/04/2014 wordt opgeroepen
om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Imewo die op
23/06/2014 plaatsheeft in Het Godshuis, Leemweg 11 te 9980 Sint-Laureins;
 Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd;
 Gelet op het Vlaamse decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
algemene vergadering;
 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter Wim Arbijn.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Wim Arbijn, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris
Malfliet, Anne-Marie De Lausnay, Francky Verhofstadt, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman,
Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
2 afwezig (René Kets, Luc Vercruyssen)

ART. 1
Hecht goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de
opdrachthoudende vereniging Imewo van 23/06/2014:
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2013;
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels);
3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris met betrekking tot
het boekjaar 2013;
4. Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG;
5. Statutaire benoemingen;
6. Statutaire mededelingen.
ART. 2
Draagt de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering
tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 23/06/2014, op hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agenda,
cf. artikel 1;
ART. 3
Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van voormelde beslissingen en
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, ter
attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
9.

Aanstellen lasthebber en plaatsvervanger AV Imewo: 23/06/2014

RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het feit dat de gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deelneemt
aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor
Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen;
 Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 14/04/2014 wordt opgeroepen
om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Imewo die op
23/06/2014 plaatsheeft in Het Godshuis, Leemweg 11 te 9980 Sint-Laureins;
 Gelet op artikel 24 lid A.1. van de statuten waarin bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten
hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij
gemeenteraadsbesluit dienen de aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te
worden herhaald voor elke algemene vergadering;
 Gelet op het feit dat een lid van de Regionale Bestuurscomités of van de Raad van Bestuur van
Imewo géén vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering kan zijn;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter plaatse van Julien Wettinck (lasthebber) en Francky
Verhofstadt (plaatsvervanger).
BESLUIT:

21 stemmen voor (Wim Arbijn, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris
Malfliet, Anne-Marie De Lausnay, Francky Verhofstadt, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman,
Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
2 afwezig (René Kets, Luc Vercruyssen)

ART. 1
Duidt de heer Julien Wettinck, schepen, Kruisstraat 61, 9290 Berlare aan als vertegenwoordiger van
gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de
opdrachthoudende vereniging Imewo op 23/06/2014.

ART. 2
Duidt Duidt de heer Francky Verhofstadt, raadslid, Heikantstraat 48D, 9290 Berlare aan als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de algemene
vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 23/06/2014.
ART. 3
Belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Imewo, ter attentie van het secretariaat p/a, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
10.

Aanduiden 1 bestuurder: CVBA Sociale Bouw- en kredietmaatschappij

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikels 42 en 43 van dit decreet over de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op het feit dat de gemeente Berlare aangesloten is bij CVBA Sociale Bouw- en
Kredietmaatschappij arro. Dendermonde
 Overwegende dat de gemeente Berlare conform de statuten 1 bestuurder kan aanduiden;
 Gelet op ons besluit van 26/02/2014 betreffende het ontslag van mevrouw Carine Meyers per brief
van 18/02/2014;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter plaatse van Kim Haentjens.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Wim Arbijn, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris
Malfliet, Anne-Marie De Lausnay, Francky Verhofstadt, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman,
Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
2 afwezig (René Kets, Luc Vercruyssen)

ART. 1
Duidt mevrouw Kim Haentjens, raadslid, Lindestraat 17A, 9290 Berlare aan als bestuurder namens de
gemeente Berlare in CVBA Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arro. Dendermonde
ART. 2
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan:
 CVBA Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arro. Dendermonde, Begijnhoflaan 24, 9200
Dendermonde
 mevrouw Kim Haentjens, raadslid, Lindestraat 17A, 9290 Berlare
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
11.

Goedkeuren functieomschrijving 'starter' op het speelplein: jeugd

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers en latere wijzigingen en
aanvullingen;
 Gelet op de artikelen 42 en 43 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20/03/2007 houdende omschakeling van
‘grabbelpas’ naar ‘speelpleinwerking’ vanaf de grote vakantie 2007;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26/05/2010 waarbij de vergoeding voor de monitoren in
de speelpleinwerking en buitenschoolse kinderopvang vanaf 01/07/210 werden aangepast;
 Gehoord het voorstel van het diensthoofd ‘vrije tijd’ om vanaf de zomervakantie 2014 ook ‘starters’ aan
te stellen in de speelpleinwerking in het kader van vrijwilligerswerk, in de geest van de wet betreffende
de rechten van vrijwilligers van 3/07/2005;
 Overwegende dat een ‘starter’ iemand is die als vrijwilliger kan worden aangesteld op het speelplein
vanaf het jaar dat hij/zij 16 jaar wordt;
 Overwegende dat de starter iemand is zonder ervaring in het jeugdwerk;
 Overwegende dat er door de voorziene uitbreiding van de speelpleinwerking nood is aan meer
begeleiding;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen An Van Driessche;

 Gehoord de vraag om een aantal verduidelijkingen van raadslid Baeyens en de toelichtingen
daarbij door schepen An Van Driessche;
 Gehoord de vraag van raadslid Baeyens om het startersproject na de zomer te evalueren.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Wim Arbijn, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris
Malfliet, Anne-Marie De Lausnay, Francky Verhofstadt, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman,
Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
2 afwezig (René Kets, Luc Vercruyssen)

ART. 1
Stemt er mee in dat er ‘starters’ worden aangesteld bij de speelpleinwerking vanaf de zomervakantie
van 2014.
ART. 2
Bepaalt de forfaitaire onkostenvergoeding voor de starter op 30,00 euro per dag.
ART. 3
Bepaalt dat een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan:
 Dienst Vrije tijd, Gaver 72, 9290 BERLARE
 de financieel beheerder
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
12.

Goedkeuren verlengen overeenkomst scholengemeenschap Scheldeland: onderwijs

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, de artikelen 42
en 43;
 Gelet op het decreet basisonderwijs van 25/02/1997, de artikelen 125bis tot en met
125quaterdecies;
 Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, de artikelen
2 §1 en 6 tot en met 9;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23/06/2003 over de vorming van de huidige
scholengemeenschap;
 Gelet op artikel 3, §2 van de overeenkomst scholengemeenschap 2011 – 2014 in de vorm van een
interlokale vereniging;
 Gelet op het advies van de schoolraad van 6/2/2014;
 Gelet op ons besluit van 26/02/2014 met de principiële goedkeuring van de verlenging van de
overeenkomst van de huidige scholengemeenschap Scheldeland voor de periode van 2014-2020 in
de vorm vaneen lokale vereniging;
 Gelet op het overleg van het hoog overlegcomité (HOC) van 18/3/2014;
 Overwegende dat een schoolbestuur in het kader van de organisatie van zijn basisonderwijs een
scholengemeenschap kan vormen met onderwijsinstellingen van andere schoolbesturen,
 Overwegende dat een scholengemeenschap zowel kleuter- als lager onderwijs moet bevatten, op
de eerste schooldag van februari 2014 minstens 900 gewogen leerlingen moet tellen en zich
hoogstens over vijf aangrenzende onderwijszones mag uitstrekken,
 Overwegende dat de huidige scholengemeenschap “Scheldeland” onder de vorm van een
interlokale vereniging werd opgericht,
 Overwegende dat de interlokale vereniging haar werking vastlegde in de huidige overeenkomst
van scholengemeenschap “Scheldeland” en deze na een periode van drie schooljaren afloopt op 31
augustus 2014,
 Overwegende dat er geen fundamentele bijsturing van de scholengemeenschappen heeft
plaatsgevonden naar aanleiding van het uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek, en het
aangewezen is de huidige samenwerking te verlengen voor de in de regelgeving voorziene periode
van zes jaar, van 1 september 2014 tot 31 augustus 2020,
 Overwegende dat het beheerscomité van de scholengemeenschap de samenwerking wenst te
verlengen voor een periode van zes schooljaren, zoals afgesproken in de vergadering van
8/5/2014,
 Gehoord de uitleg ter zitting door secretaris wnd Pieters;
BESLUIT:

21 stemmen voor (Wim Arbijn, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris
Malfliet, Anne-Marie De Lausnay, Francky Verhofstadt, Carine Meyers, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman,
Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels)
2 afwezig (René Kets, Luc Vercruyssen)

ART. 1
Verlengt de huidige overeenkomst inzake scholengemeenschap “Scheldeland” 2014 - 2020 in de vorm
van een interlokale vereniging met zes schooljaren vanaf 1 september 2014.
ART. 2
Bepaalt dat een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan:
 Gemeentebestuur, Marktplein 1, 9220 HAMME;
 Gemeentebestuur, Markt 1, 9230 WETTEREN;
 Gemeentebestuur, Dorpsstraat 2, 9270 LAARNE;
 Gemeentebestuur, Oud Dorp 2, 9260 WICHELEN;
 Departement Onderwijs, Administratie Basisonderwijs, Afdeling Beleidsuitvoering
Basissischolen, Hendrik Conciencegebouw, Koning Albert II laan 15, 1210 BRUSSEL;
 OVSG, dienst schoolbesturen, Ravensteingalerij 3 bus 7, 1000 BRUSSEL.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
13.
13.1

Varia

Op vraag van raadslid Vercruyssen (zie agendapunt 8, zitting van 23/04/2014) licht schepen
Malfliet het werkingsverslag 2013, jaarrekening 2013 en begroting 2014 van de
projectvereniging Cultuurdijk toe.
13.2
Raadslid Marc Van Driessche werpt op dat er bezorgdheid leeft over de toekomst van de
Eendenkooi.
Schepen Malfliet antwoordt dat de dieren zeker niet verdwijnen, maar dat de inrichting
verandert, met het oog op een hogere (natuur)belevings- en avontuurwaarde. De
zogenaamde aaidieren schuiven wellicht door richting Nieuwdonk. De opwaardering van de
site kadert in een groter geheel met werktitel Natuurinrichtingsproject. Berlare en zijn
partners staan klaar om te starten, maar wachten al enkele maanden op de handtekening
van de bevoegde minister.
13.2
Raadslid Albrecht Arbyn vraagt of de Kooiker wordt hersteld.
Schepen Malfliet antwoordt dat de Kooiker eerder dit jaar geïnspecteerd is en nietvaarwaardig werd bevonden. Het college onderzoekt een aantal alternatieven, maar een
oplossing voor dit seizoen zit er wellicht niet meer in.
13.3
Raadslid Baeyens vraagt om de signalisatie naar en de toegang tot het toeristisch
infokantoor te herbekijken.
Schepen Malflieft neemt dit op met de dienst citymarketing van zodra die formatie volledig is
ingevuld.
13.4
Raadslid Baeyens vraagt wat de plannen zijn met het verkommerde zeilhuisje aan het
Donkmeer.
Schepen Malfliet antwoordt dat de restauratie ervan eveneens mee opgenomen is in het
eerder vermelde Natuurinrichtingsproject.
13.5
Raadslid Baeyens informeert of er al een alternatief is voor het storend zicht van
Herashekkens aan de tribune van Festivalhal Donkmeer.
Burgemeester Gabriëls meldt dat er nog geen concrete oplossing is.
13.6
Raadslid Baeyens informeert naar de stand van zaken omtrent de verkoop van Dorp 47.
Burgemeester Gabriëls laat weten dat de administratieve voorbereidingen zo goed als klaar
zijn en het dossier wellicht op de volgende gemeenteraad kan worden geagendeerd.
13.7
Raadslid Baeyens informeert naar de stand van zaken omtrent het bestemmingsplan van het
kasteel.
Burgemeester Gabriëls laat weten dat het studiebureau het ontwerp finaliseert en ze hoopt
het project te kunnen agenderen op de volgende gemeenteraad of die van september.
13.8
Raadslid Brecht Arbyn vraagt of er een ontwikkelingsproject komt op het terrein langs het
Dorp, tussen Nieuwstraat en Spinnerijstraat.
Schepen Vandersnickt antwoordt dat er besprekingen lopen, dat ontwerpplannen werden
geagendeerd op de Gecoro, maar dat gemeente Berlare nog geen officiële plannen heeft
ontvangen.
13.9
Raadslid Brecht Arbyn overhandigt een lijstje van doorlopende straten zonder signalisatie
aan schepen An Van Driessche.
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