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

Goedkeuren notulen zitting van 17 september 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:

22 stemmen voor (Wim Arbijn, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven Vandersnickt, An Van
Driessche, Kris Malfliet, 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, Van Boven Greta)
1 afwezig (Luc Vercruyssen, raadslid)

ART. 1
Keurt de notulen van de zitting van 17 september 2014 goed.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
2.

Vaststellen jaarrekening 2013 gemeente Berlare

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 148, 173 en 174 van dit decreet;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25/06/2010;
 Overwegende de jaarrekening 2013 met een resultaat op kasbasis van €2.506.643,00 en een
autofinancieringsmarge van €1.470.899,00, zoals als bijlage toegevoegd;
 Overwegende de bespreking in de financiële commissie van 14/10/2014;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens die een neerwaartse spiraal vaststelt die hem
problematisch lijkt en die ook opmerkt dat een aantal projecten niet werden uitgevoerd en zijn
doorgeschoven naar 2014 en later;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Vleminckx die zich aansluit bij de opmerkingen van raadslid
Baeyens;
 Gehoord de tussenkomst van burgemeester Gabriëls die antwoordt dat elk Vlaams lokaal bestuur
financieel onder druk staat, omdat meer en meer van dit bestuursniveau wordt verwacht zonder
daar voldoende bijkomende middelen voor ter beschikking te krijgen, dat los van de transactie met
de reserves van het OCMW ca. 800.000,00 euro vrij komt om een paar extra projecten te kunnen
onderhandelen in het meerjarenplan, en dat verschuiven van projecten een normaal proces is in
een begroting, omdat wat niet gepland wordt sowieso onuitvoerbaar is.
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Marc Van Driessche die het blijven vooruitschuiven van het
rioleringsproject Bontinckstraat betreurt en het antwoord erop van burgemeester Gabriëls dat de
studie van Aquafin nog steeds niet rond is;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Marc Van Driessche die zich in verband met het lokale
bedrijventerrein Overmere afvraagt hoeveel lokale bedrijfsleiders interesse hebben getoond de
voorbije jaren en het antwoord erop van schepen Vandersnickt dat het om ongeveer 25 bedrijven
gaat.
BESLUIT:

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

ART. 1
Stelt de jaarrekening 2013 van de gemeente Berlare vast met een resultaat op kasbasis van
€2.506.643,00 en een autofinancieringsmarge van €1.470.899,00.

ART. 2
Maakt afschriften van deze beslissing over aan:
 De heer gouverneur, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent;
 De financieel beheerder.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
3.

Kerkfabriek Sint-Martinus Berlare: advies verlenen budget 2015

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 Keizerlijk Decreet van 30/12/1809 betreffende de kerkfabrieken;
 Gelet op het decreet van 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende godsdiensten;
 Gelet op het besluit van 28/11/2013 van de kerkfabriek van Sint-Martinus Berlare houdende
vaststelling van de meerjarenplanning 2014 – 2019 van de kerkfabriek;
 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18/12/2013 houdende verlening van gunstig advies
aan deze meerjarenplanning;
 Gelet op het besluit van 23/06/2014 van de kerkfabriek Sint-Martinus Berlare houdende
goedkeuring van het budget 2015 van de kerkfabriek;
 Overwegende dat de geraamde exploitatietoelage €51.085,49 bedraagt;
 Overwegende dat de gebudgetteerde investeringstoelage vanuit de gemeente €25.000,00
bedraagt;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:
ART. 1
Geeft positief advies aan het besluit van 23/06/2014 van de kerkfabriek Sint-Martinus Berlare
houdende goedkeuring van het budget 2015 van de kerkfabriek met een gemeentelijke
exploitatietoelage van €51.085,49 en een investeringstoelage van €25.000,00.
ART. 2
Maakt afschriften van dit besluit voor verder gevolg over aan aan:
- De heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent;
- Het Bisdom Gent, dienst Kerkfabrieken, Biezekapelstraat 4, 9000 Gent;
- De kerkraad Sint-Martinus, Dorp 32, 9290 Berlare.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
4.

Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ten Hemel opgenomen: advies verlenen budget 2015

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 Keizerlijk Decreet van 30/12/1809 betreffende de kerkfabrieken;
 Gelet op het decreet van 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende godsdiensten;
 Gelet op het besluit van 21/11/2013 van de kerkfabriek van Onze Lieve Vrouw Ten Hemel
Opgenomen Overmere houdende vaststelling van de meerjarenplanning 2014 – 2019 van de
kerkfabriek;
 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18/12/2013 houdende verlening van gunstig advies
aan deze meerjarenplanning;
 Gelet op het besluit van 13/06/2014 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Ten Hemel Opgenomen
houdende goedkeuring van het budget 2015 van de kerkfabriek;

 Overwegende dat de geraamde exploitatietoelage €35.089,30 bedraagt;
 Overwegende dat de gebudgetteerde investeringstoelage vanuit de gemeente €15.000,00
bedraagt;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Verhofstadt die betreurt dat er geen financiële ademruimte
is om schilderwerken uit te voeren.
BESLUIT:
ART. 1
Geeft positief advies aan het besluit van 13/06/2014 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Ten Hemel
Opgenomen Overmere houdende goedkeuring van het budget 2015 van de kerkfabriek met een
gemeentelijke exploitatietoelage van €35.089,30 en een investeringstoelage van €15.000,00.
ART. 2
Maakt afschriften van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- De heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent;
- Het Bisdom Gent, dienst Kerkfabrieken, Biezekapelstraat 4, 9000 Gent;
- De kerkraad OLV Ten Hemel Opgenomen, Kerkstraat 82, 9290 Berlare.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
5.

Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen: advies verlenen budget 2015

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 Keizerlijk Decreet van 30/12/1809 betreffende de kerkfabrieken;
 Gelet op het decreet van 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende godsdiensten;
 Gelet op het besluit van 19/11/2013 van de kerkfabriek van Sint-Pietersbanden Uitbergen
houdende vaststelling van de meerjarenplanning 2014 – 2019 van de kerkfabriek;
 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18/12/2013 houdende verlening van gunstig advies
aan deze meerjarenplanning;
 Gelet op het besluit van 20/06/2014 van de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen houdende
goedkeuring van het budget 2015 van de kerkfabriek;
 Overwegende dat de geraamde exploitatietoelage €8.702,49 bedraagt;
 Overwegende dat de gebudgetteerde investeringstoelage vanuit de gemeente €5.000,00 bedraagt;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:
ART. 1
Geeft positief advies aan het besluit van 20/06/2014 van de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen
houdende goedkeuring van het budget 2015 van de kerkfabriek met een gemeentelijke
exploitatietoelage van €8.702,49 en een investeringstoelage van €5.000,00.
ART. 2
Maakt afschriften van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- De heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent;
- Het Bisdom Gent, dienst Kerkfabrieken, Biezekapelstraat 4, 9000 Gent;
- De kerkraad Sint-Pietersbanden, Groenstraat 9, 9290 Berlare.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

6.

Goedkeuren aanpassing reglement retributie op inzameling, hergebruik, recyclage,
huishoudelijke afvalstoffen

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op het artikel 43 §2 15° over de bevoegdheid van de gemeenteraad inzake
belastingen en retributies;
 Gelet op het decreet van 02/07/1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen,
gewijzigd bij decreet van 20/04/1994, inzonderheid op artikel 15;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17/12/1997 tot vaststelling van het Vlaams
reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (Vlarea);
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 01/07/1997 en 19/12/1997 tot vaststelling van
het uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen 1997/2001;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19/12/2012 het reglement van de retributie op inzameling,
hergebruik, recyclage, huishoudelijke afvalstoffen;
 Gelet op het afvalpreventieplan zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de
intercommunale Dender, Durme en Schelde, kortweg DDS, van 20/06/2001;
 Gelet op het schrijven van intercommunale Verko van 22/09/2014 betreffende de nieuwe retributie
voor restafvalzakken;
 Gelet op diverse besprekingen op de conferentie van burgemeesters van het arrondissement en de
vraag tot een uniforme aanpassing van de retributies die voor de huisvuilzakken wordt gevraagd
door de verschillende gemeenten uit het werkingsgebied en de expliciete vraag van de conferentie
van burgemeesters van 13/06/2014;
 Gelet op de huidige retributie van 1,25 euro (60 liter);
 Overwegende dat de kostprijs voor de productie, inzameling, overslag en verbranding van een
huisvuilzak tussen de 2,14 en 2,90 euro mag worden geraamd en de retributie van 1,25 euro met
zekerheid de werkelijke kost niet dekt;
 Overwegende dat de retributie voor een restafvalzak ongewijzigd is sinds 2002;
 Overwegende dat het aangewezen is om een correctere verhouding tussen kosten en de retributie
van de huisvuilzak te krijgen;
 Overwegende dat het aangewezen is om deze retributie in alle gemeenten gelijktijdig in te voeren,
op dezelfde wijze en met dezelfde overgangsmaatregelen;
 Overwegende dat vanaf januari 2015 er een nieuw type huisvuilzak beschikbaar is (gele met
groene opdruk) en dat deze begin december worden geleverd aan de gemeenten;
 Overwegende het gezamenlijke voorstel om de retributie voor een huisvuilzak als volgt aan te
passen: 1,75 euro (retributie huisvuilzak 60 liter) en 0,90 euro (retributie huisvuilzak 30 liter);
 Overwegende het gezamenlijke voorstel om vanaf januari 2015 enkel nog de nieuwe gele zakken
met groene opdruk te verkopen volgens het aangepast retributiereglement;
 Overwegende het eigen voorstel van gemeente Berlare om oude zakken te blijven aanvaarden tot
uitputting, mits ze voorzien zijn van een zogenaamde diftarsticker met een gelijk aan het verschil
tussen de oude retributie en de nieuwe retributie;
 Overwegende dat de openluchtrecreatieve bedrijven en jeugdkampen geen domiciliëringsmogelijkheid hebben en dus ook geen algemene gemeentebelasting betalen en in afspraak een
hogere prijs per zak betalen gebaseerd op de kostprijs;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Verhofstadt die vreest dat de prijsstijging gepaard zou
kunnen gaan met een toename van sluikstort;
 Gehoord het antwoord van schepen Vandersnickt dat de directeur van Verko vorige week op de
open milieuraad nog heeft toegelicht dat dit volgens onderzoek niet het geval zou zijn;
 Gehoord de tussenkomst van voorzitter Wim Arbijn die de bezorgdheid van raadslid Verhofstadt
deelt en zich bedenkt dat een stelselmatige verhoging van de prijs om de paar jaar achteraf gezien
misschien beter was geweest;
 Gehoord dat raadslid Baeyens voorzitter Wim Arbijn bijtreedt en stelt dat een stijging van 50 cent
voor een restafvalzak voor een maatschappelijk kwetsbare groep niet vanzelfsprekend is;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Verhofstadt die opmerkt dat de sociale correcties weg zijn en
het antwoord erop van schepen Vandersnickt dat al op de gemeenteraad van 18 december 2013 is

beslist die sociale correcties niet meer toe te passen op huisvuilzakken, maar een rechtstreekse
korting toe te kennen voor die doelgroepen op de algemene gemeentebelasting;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Vleminckx die de prijsstijging ziet als een vorm van belasting
en die had verwacht dat op zijn minst de kwaliteit van de nieuwe restafvalzak beter zou zijn.
BESLUIT:

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

ART. 1
Heft het gemeenteraadsbesluit van 19/12/2012 betreffende het reglement van de retributie op
inzameling, hergebruik, recyclage, huishoudelijke afvalstoffen op met ingang van 01/01/2015.
ART. 2
Heft ten behoeve van de gemeente, met ingang van 1 januari 2015 en eindigend op 31 december
2018 een retributie op de volgende ingezamelde fracties van huishoudelijke oorsprong:
Haalmethode (huis-aan-huisinzameling of op afroep):
 inzameling en verwijdering van huisvuil/restafval;
 inzameling en verwijdering van grofvuil;
 inzameling en recyclage van GFT-afval;
 inzameling en recyclage van plastic flesverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons.
ART. 3
Stelt het bedrag van de retributie voor de ophaalmethode als volgt vast:
fractie
retributie
a) Huisvuil/restafval:
1,75 euro/zak van 60 liter
0,90 euro/zak van 30 liter
b) Grofvuil
24,00 euro/per aanbieding
- max. 5 voorwerpen of bundels afval
- elk afzonderlijk voorwerp of bundel max.70 kg
- alle voorwerpen of bundels samen mogen niet langer
dan 2m en niet groter dan 1m² zijn
c) GFT-afval
0,75 euro/per aanbieding van rolcontainer 120 liter
7,28 euro/per aanbieding van rolcontainer 1.100 liter
0,25 euro/per aanbieding van container 40 liter
1,50 euro/per aanbieding van rolcontainer 240 liter
d) PMD
0,12 euro/per zak
e) Huisvuil/restafval openlucht2,50 euro/zak van 60 liter
recreatieve verblijven & jeugdkampen
Voor volgende fracties worden voor de haalmethode geen retributie geheven:
 snoeihout
 papier
 karton
 gemengde metalen
ART. 4
§1
De retributie vermeld in artikel 3a) is verschuldigd door de persoon die gebruik maakt van de
dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling van huisvuil/restafval, door of in opdracht van
de gemeente.
§2
De retributie vermeld in artikel 3b) is verschuldigd door de persoon die gebruik maakt van de
dienstverlening inzake op afroep van grofvuil door of in opdracht van de gemeente.
§3
De retributie vermeld in art. 3c) is verschuldigd door de persoon die gebruik maakt van de
dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling van GFT-afval door of in opdracht van de
gemeente.
§4
De retributie vermeld in art 3d) is verschuldigd door de persoon die gebruik maakt van de
dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling van plasticverpakkingen, metalen verpakkingen,
en drankkartons door of in opdracht van de gemeente.
§5
De retributie vermeld in artikel 3e) is verschuldigd door campinguitbaters en de jeugdkampen
die gebruik maken van de aldaar voorziene regeling voor huisvuilophaling.

ART. 5
§1
De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven zakken met de
vermelding DIFTAR zijn de retributie verschuldigd bij de aankoop ervan op de door de
gemeente vastgestelde plaats(en). Een betalingsbewijs wordt op eenvoudig verzoek afgeleverd.
§2
De personen die vanaf 2015 nog wensen gebruik te maken van restafval/huisvuilzakken,
aangekocht vóór 31 december 2014, vervullen de betaling van de retributie door de aankoop
van een sticker ter waarde van:
- 0,50 euro voor een zak van 60 liter
- 0,28 euro voor een zak van 30 liter
of het verschil in prijs tussen de oude zak en de nieuwe zak. Deze stickers worden aangekocht
op de door de gemeente vastgestelde plaatsen en dienen aangebracht te worden op de oude
restafval/huisvuilzakken. Een betalingsbewijs wordt op eenvoudig verzoek afgeleverd.
§3
De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven containers voor de
inzameling GFT zijn de retributie verschuldigd bij de aankoop van de door de gemeente
voorgeschreven stickers op de door de gemeente vastgestelde plaats(en). De sticker dient op
een achteraf eenvoudig te verwijderen wijze op de container aangebracht te worden aan het
handvat van de container. Een betalingsbewijs wordt op eenvoudig verzoek afgeleverd.
§4
Personen die gebruik maken van de gemeentelijke dienstverlening inzake de inzameling aan
huis van grofvuil op afroep zijn de retributie verschuldigd bij de aankoop van de door de
gemeente voorgeschreven stickers op de door de gemeente vastgestelde plaats(en).
Een betalingsbewijs wordt op eenvoudig verzoek afgeleverd. Deze stickers moeten duidelijk
zichtbaar aangebracht worden op één van de aangeboden goederen.
§5
Personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven zakken voor de
inzameling van PMD zijn de retributie verschuldigd bij de aankoop ervan op de door de
gemeente vastgestelde plaats(en). Een betalingsbewijs wordt op een eenvoudig verzoek
afgeleverd.
§6
Campinguitbaters en de jeugdkampen die gebruik maken van de door de gemeente
voorgeschreven restafvalzakken zijn de retributie verschuldigd bij de aankoop ervan op de door
de gemeente vastgestelde plaats(en). Een betalingsbewijs wordt op een eenvoudig verzoek
afgeleverd.
ART. 6
Vordert bij gebrek aan betaling het niet betwiste gedeelte van de retributie in overeenkomstig de
bepalingen van art. 94 van het gemeentedecreet van 15/07/2005. Het betwiste gedeelte van de
retributie wordt ingevorderd overeenkomstig de regels van de burgerlijke rechtspleging.
ART. 7
Maakt afschriften van deze beslissing over aan de toezichthoudende overheid en aan Verko,
Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde.
ART. 8
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

7.

Hulpverleningszone Oost: goedkeuren samenwerkingsovereenkomst en goedkeuren
dotatie 2015

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (B.S. 31 juli 2007 en wijzigingen
van deze wet) en op de uitvoeringsbesluiten;
 Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen Hulpverleningszone Oost en de
gemeenten die behoren tot deze hulpverleningszone: Berlare, Buggenhout, Dendermonde,
Hamme, Lebbeke, Lokeren en Zele;
 Overwegende dat het voor een geslaagde opstart en werking van de Hulpverleningszone Oost en
in toepassing van de wetgeving in verband met de hulpverleningszones aangewezen is dat een
samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen Hulpverleningszone Oost en de gemeenten
die behoren tot deze hulpverleningszone;

 Overwegende dat er een overlegtraject was in verband met het opstellen van het ontwerpbudget
2015 en van de indicatieve financiële meerjarenplanning van de Hulpverleningszone, waarbij de
prezoneraad, de decretale graden en de leden van de technische commissie betrokken werden;
 Overwegende dat er voorbereidende berekeningen en simulaties uitgewisseld, toegelicht en
overlegd werden;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de vraag van raadslid Albrecht Arbyn of het principe van snelst adequate hulp blijft gelden
en het instemmend antwoord hierop door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Verhofstadt die opmerkt dat verschillende korpsen nu ook al
samenwerken en zich afvraagt hoe die samenwerking loopt;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls dat er inderdaad nu al vaak en goed wordt
samengewerkt en dat de meningen over de zonevorming verdeeld zijn. De burgemeesters uit de
zone zijn eerder sceptisch over op welke manier we efficiëntiewinsten gaan halen uit de opgelegde
schaalvergroting.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Wim Arbijn, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven Vandersnickt, An Van
Driessche, Kris Malfliet, 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, Van Boven Greta)
1 afwezig (Luc Vercruyssen, raadslid)

ART. 1
Neemt kennis van de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst tussen Hulpverleningszone Oost en
de gemeenten die behoren tot deze hulpverleningszone en keurt deze goed.
ART. 2
Machtigt het college van burgemeester en schepenen om deze samenwerkingsovereenkomst te
ondertekenen.
ART. 3
Neemt kennis van de gemeentelijke dotatie aan de Hulpverleningszone, keurt deze dotatie goed en zal
deze verwerken in de beleidsdocumenten, in het bijzonder in het budget 2015:
detail
investeringen
€33.440.36

dotatie 2015
exploitatie
Berlare
€268.489,03
€235.048,67
ART. 4
Maakt een afschrift van dit besluit en van de ondertekende samenwerkingsovereenkomst over aan:
- de voorzitter van de prezoneraad;
- de provinciegouverneur.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
8.

Vaststellen vergoedingsreglement examencommissies

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, waarbij voor de selecties van het
personeel een beroep dient te worden gedaan op een externe examencommissie;
 Overwegende dat binnen het arrondissement Dendermonde zowel bij de gemeentebesturen als bij
de OCMW’s sterk uiteenlopende en niet-actuele reglementen van toepassing zijn en dat in overleg
met de betrokken besturen een nieuw en sterk vereenvoudigd voorstel is uitgewerkt;
 Gelet op de autonomie van de lokale besturen om de vergoedingen voor de leden van de
examencommissies vast te stellen;
 Overwegende dat het billijk is de diverse leden van de examencommissies op een redelijke wijze te
vergoeden voor hun inspanningen;
 Overwegende dat het op die manier ook mogelijk wordt om kwalitatief sterke leden voor de
examencommissies aan te trekken;
 Overwegende dat er soms voor dergelijke examencommissies een beroep wordt gedaan op
selectiebureaus en dat die niet onder de toepassing van dit reglement vallen, aangezien zij een
offerte aanbieden voor hun te leveren prestaties;

 Gehoord de uitleg ter zitting door de gemeentesecretaris.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Wim Arbijn, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven Vandersnickt, An Van
Driessche, Kris Malfliet, 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, Van Boven Greta)
1 afwezig (Luc Vercruyssen, raadslid)

ART. 1
Heft het gemeenteraadsbesluit van 18/03/2002 houdende aanpassing van het vergoedingsreglement
van de examencommissie voor de gemeente op met uitwerking op 31 oktober 2014.
ART. 2
Stelt met ingang van 1 november 2014 de modaliteiten tot toekenning van een vergoeding aan de
leden van examencommissies als volgt vast:
- Ongeacht het niveau van de functie waarvoor de selectie wordt georganiseerd en ongeacht of
de selecties plaatsvinden in de week of in het weekend, worden de vergoedingen voor
voorzitters en bijzitters vastgesteld op 25,00 euro per uur. Dat bedrag wordt gekoppeld aan
de spilindex van de lonen van het personeel (basis: 138,01);
- De leden van de examencommissies hebben daarnaast recht op een verplaatsingsvergoeding,
overeenkomstig de bedragen die in de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel zijn
vastgesteld.
- De leden van de examencommissies maken een overzicht op van de geleverde prestaties, die
uitgedrukt worden per uur. Onder geleverde prestaties worden verstaan: de aanwezigheid op
de voorbereidende vergadering en op de selectieproeven, het opstellen van de proeven en het
verbeteren van de selectieproeven.
ART. 3
Bepaalt dat secretarissen en helpers van de examencommissie gemeentepersoneel zijn en dat zij die
prestaties leveren binnen de diensturen of de overurenregeling genieten die vastgesteld is in de
rechtspositieregeling.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
9.

OCMW Berlare: goedkeuren besluit 'Definitieve beslissing tot oprichting van een
publiekrechtelijke vereniging binnen het arrondissement Dendermonde' en statuten
ervan

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het OCMW-decreet van 19/12/2008, zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer bepaald
op artikel 220 van dit decreet;
 Gelet op het besluit van de OCMW-raad van 2/10/2014 houdende de definitieve beslissing tot
oprichting van een publiekrechtelijke vereniging binnen het arrondissement Dendermonde, met
deelname van de OCMW’s van Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Laarne, Waasmunster,
Wichelen en Zele;
 Overwegende dat de statuten van deze publiekrechtelijke vereniging aan gemeente Berlare zijn
overgemaakt;
 Gelet op het positieve advies van het college van burgemeester en schepenen van 23/09/2014,
voorafgaand aan het besluit van de OCMW-raad;
 Overwegende dat de publiekrechtelijke vereniging als maatschappelijk doel vooropstelt om
gemeenschappelijke projecten en diensten te organiseren die tot doel hebben de deelnemende
OCMW’s in hun opdracht te ondersteunen; dat het project sociale kruidenier Slaatje Praatje van bij
de start zal worden opgenomen in de werking;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Cooreman;
 Gehoord de vraag van raadslid Baeyens of er een trekkend OCMW-bestuur is;
 Gehoord het antwoord van schepen Cooreman dat de trekker van het project sociale kruidenier
Slaatje Praatje Berlare is, maar dat op een eerste vergadering van de publiekrechtelijke vereniging
enkele onbezoldigde functies zullen worden verdeeld;

 Gehoord de opmerking van raadslid Baeyens die dit een goed initiatief vindt, maar er over wil
waken dat onderwerpen op regionaal niveau ook een lokale vertaling krijgen in het lokaal sociaal
beleid.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Wim Arbijn, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven Vandersnickt, An Van
Driessche, Kris Malfliet, 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, Van Boven Greta)
1 afwezig (Luc Vercruyssen, raadslid)

ART. 1
Keurt het besluit goed van de OCMW-raad van 2/10/2014 houdende de definitieve beslissing tot
oprichting van een publiekrechtelijke vereniging binnen het arrondissement Dendermonde.
ART. 2
Keurt de statuten van de in artikel 1 bedoelde publiekrechtelijke vereniging goed.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 OCMW Berlare, Baron Tibbautstraat 29A, 9290 Berlare.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
10.

Goedkeuren restauratiedossier, raming, bestek en gunningswijze: parkelementen
kasteelpark Berlare

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 25;
 Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2;
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
 Overwegende het besluit van de gemeenteraad van 28/08/2013 betreffende het uitschrijven van
de opdracht “Ontwerpopdracht: parkelementen kasteelpark Berlare”, bestek met nr. 2013/34;
 Overwegende het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19/09/2013
betreffende de sluiting van de opdracht “Ontwerpopdracht: parkelementen kasteelpark Berlare”,
waarbij besloten werd de opdracht te gunnen aan ir.-architect Stefan Lauwaert, Konijnenbergstraat
28 te 9290 Berlare;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Restauratie Parkelementen (Poorten (Briel &
Beukenplein) – Giet- en smeedijzerenbrug)” een bijzonder bestek met nr. 2014/20 werd opgesteld
door de ontwerper ir.-architect Stefan Lauwaert;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 271.270,12 euro exclusief btw
of 328.236,85 euro inclusief btw, waarvan gesubsidieerde werken: 264.989,90 euro exclusief btw
of 320.637,78 euro inclusief btw en niet-gesubsidieerde werken: 6.280,22 euro exclusief btw of
7.599,06 euro inclusief btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij open aanbesteding;
 Overwegende dat wat de gesubsidieerde werken betreft, deze in kader van landschapspremie in
aanmerking komen voor 70% subsidiëring door het Agentschap Onroerend Erfgoed;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het gemeentelijk meerjarenplan
2014-2019 voor het werkjaar 2015, op budgetcode 2200007/013000-KASTEEL (actieplan
01.01.01.2) van de investeringsenveloppe;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Kets.

BESLUIT:

22 stemmen voor (Wim Arbijn, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven Vandersnickt, An Van
Driessche, Kris Malfliet, 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, Van Boven Greta)
1 afwezig (Luc Vercruyssen, raadslid)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het restauratiedossier “Restauratie Parkelementen (Poorten (Briel &
Beukenplein) – Giet- en smeedijzerenbrug)”, inclusief het bijzonder bestek met nr. 2014/20 en de
raming voor de opdracht, opgesteld door de ontwerper ir.-architect Stefan Lauwaert. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 271.270,12 euro
exclusief btw of 328.236,85 euro inclusief 21% btw.
ART. 2
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van open aanbesteding.
ART. 3
Bepaalt dat vooraleer te gunnen het visum van de financieel beheerder dient verkregen te worden.
ART. 4
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019 voor het
werkjaar 2015, op budgetcode 2200007/013000-KASTEEL (actieplan 01.01.01.2) van de
investeringsenveloppe.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
11.

Goedkeuren statuten Gemeentelijke Adviesraad Lokale Economie en Middenstand

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden; inzonderheid
artikels 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en de artikel 199 en 200
betreffende inspraak;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2013 houdende ‘Goedkeuren meerjarenplan 20142019: strategische nota, financiële nota en toelichting’ en meer bepaald op punt 2.1.2 over het
creëren van een overleg- en adviesplatform om het beleid en het lokale ondernemerslandschap
meer zuurstof te geven;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Malfliet;
 Gehoord de vraag van raadslid Baeyens of deze nieuwe raad ook werkingsmiddelen krijgt en het
positief antwoord erop door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Wim Arbijn, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven Vandersnickt, An Van
Driessche, Kris Malfliet, 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, Van Boven Greta)
1 afwezig (Luc Vercruyssen, raadslid)

ART. 1
Bepaalt dat volgende statuten van kracht worden:

Statuten Gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie en Middenstand
Artikel 1: Naam
Het bestuur van de gemeente Berlare richt onder de benaming Gemeentelijke Adviesraad voor Lokale
Economie en Middenstand, hierna GALEM genoemd, een advies- en overlegorgaan op.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de GALEM is gevestigd op Dorp 22 in Berlare. Het college van burgemeester en
schepenen (CBS) stelt de nodige infrastructuur ter beschikking en ondersteunt de GALEM door een
ambtenaar aan te duiden als secretaris van de GALEM.
Artikel 3: Doel
De GALEM heeft als doel overleg te organiseren tussen de diverse economische actoren in de
gemeente om de lokale economie te stimuleren en te begeleiden.

Artikel 4: Advies- en informatierecht
De GALEM adviseert (op eigen initiatief of verzoek) het gemeentebestuur bij het bepalen van het
lokale economisch beleid en dit voor alle beleidsdomeinen die rechtstreeks of onrechtstreeks een
invloed hebben op ondernemen in Berlare.
Het CBS verbindt zich ertoe om voor elke beslissing die een rechtstreekse en belangrijke weerslag
heeft op de lokale economie eerst een advies te vragen aan de GALEM.
Alle stukken die nodig zijn om gemotiveerd te kunnen adviseren, zullen aan de GALEM ter beschikking
gesteld worden.
Elke beslissing van het CBS of de gemeenteraad die afwijkt van het advies van de GALEM, zal ten
opzichte van de GALEM gemotiveerd worden.
Artikel 5: Looptijd
Na installatie van de nieuwe gemeenteraad moet het adviesorgaan binnen de zes maand opnieuw
worden samengesteld. Het vroegere adviesorgaan blijft echter in functie totdat het nieuw
samengestelde adviesorgaan is geïnstalleerd.
Artikel 6: Samenstelling
De GALEM bestaat uit maximaal zestien stemgerechtigde leden die als volgt onderverdeeld zijn:
 2 vertegenwoordigers van een ondernemingsgerichte vakbeweging (Ondernemend UNIZO
Berlare)
 2 vertegenwoordigers uit de werkgroep Toerisme
 3 handelaren van de plaatselijke middenstand
 3 lokale bedrijfsleiders
 3 lokale uitoefenaars van een vrij beroep
 optioneel: maximaal 3 gecoöpteerde deskundigen
De stemgerechtigde georganiseerde leden worden voorgedragen door hun organisaties, de nietgeorganiseerden dienen zelf een gemotiveerde kandidatuur in. Vacante plaatsen kunnen ten allen
tijde op de voorgeschreven wijze worden ingevuld.
In het kader van artikel 200 van het gemeentedecreet zal bij samenstelling rekening gehouden
worden met het feit dat maximum 2/3 van de leden van GALEM van hetzelfde geslacht zijn.
De stemgerechtigde leden mogen geen politiek mandaat vervullen.
Bij meer kandidaturen dan het toegestane aantal zal naar een consensus worden gezocht. Indien
geen consensus wordt bereikt, wordt GALEM verkozen uit en door de aanwezige kandidaten op de
installatievergadering.
Alle stemgerechtigde leden beschikken elk afzonderlijk over één stem.
De functies worden toegekend voor een periode van zes jaar, zijn hernieuwbaar en alle kandidaturen
dienen schriftelijk ingediend en gericht te worden aan het CBS.
Het gemeentebestuur wordt vertegenwoordigd door de schepenen voor Middenstand en Lokale
Economie, Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening en Milieu en de door de gemeente afgevaardigde
ambtenaar. De schepenen en de afgevaardigde ambtenaar hebben enkel en alleen een adviserende
stem.
De economische sector zal ook vertegenwoordigd worden door overkoepelende vakorganisaties actief
in onze regio. Afgevaardigden hebben eveneens uitsluitend een adviserende stem.

Artikel 7: Voorzitterschap
Het voorzitterschap wordt toevertrouwd aan een lid van de GALEM en gekozen uit de stemgerechtigde
leden van de adviesraad.
Artikel 8: Werkingsmodaliteiten
De werkingsmodaliteiten van de GALEM worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement dat
gewijzigd kan worden bij eenvoudige beslissing van de stemgerechtigde leden.
Om geldig te kunnen vergaderen is een aanwezigheidsquorum, zoals bepaald in het huishoudelijk
reglement, vastgesteld onder de stemgerechtigde leden.
Indien het aanwezigheidsquorum bij een eerste vergadering niet wordt bereikt, kan een ev.
noodzakelijke tweede vergadering bij hoogdringendheid rechtsgeldig vergaderen.
De hoogdringendheid wordt bepaald door de voorzitter.
Artikel 9: Frequentie
De GALEM komt minstens 4 keer per jaar bijeen. De oproeping gebeurt minstens 2 weken voor de dag
van afspraak.
De uitnodiging vermeldt de dagorde (samengesteld door de voorzitter), alsook worden alle relevante
documenten met betrekking tot de te behandelen dossiers bijgevoegd.
Artikel 10: Prestaties
De stemgerechtigde leden van de adviesraad zullen geen presentiegelden ontvangen
Artikel 11: Bijzonder bepalingen
Een wijziging van de statuten, aanstelling van bepaalde functies, coöptatie van deskundige leden en
de samenstelling van werkgroepen behoeven steeds de goedkeuring van twee derden van de
stemgerechtigden van de GALEM.
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
- De dienst citymarketing;
- De toekomstige leden van de GALEM.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven, conform artikel 186 van het
gemeentedecreet.
12.

Goedkeuren tariefreglement uitvaartplechtigheden

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Overwegende de toenemende vraag om sereen afscheid te kunnen nemen met een burgerlijke
uitvaartplechtigheid in de eigen gemeente;
 Overwegende dat dit op basis van de huidige reglementen voor het gebruik en de huur van CC
Stroming, Feestzaal Overmere en SCC De Venne onmogelijk is of te duur;
 Overwegende dat het daarom aangewezen is een apart tariefreglement voor uitvaartplechtigheden
goed te keuren;
 Overwegende dat verschillende reglementen voor uitvaartplechtigheden uit andere gemeenten
werden opgevraagd om een billijk tarief te kunnen voorstellen;
 Overwegende dat het voorliggende voorstel daarom billijk is;
 Overwegende dat de raad van bestuur van CC Stroming en de bibliotheek, bevoegd voor de
verhuring van CC Stroming, SCC De Venne en Feestzaal Overmere, positief adviseerde in zitting
van 9/10/2014;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 14/10/2014;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;

 Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens die aangeeft dat inderdaad iedereen het recht heeft
om op een serene manier afscheid te kunnen nemen, maar meteen ook meegeeft dat het
agendapunt bij de CD&V-fractie vele vragen oproept waar ze zelf nog niet uit is. Hij betreurt dan
ook dat er geen voorafgaande bredere discussie is gevoerd met alle betrokken partijen;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls dat de meerderheid er lang heeft over
nagedacht een ook overleg heeft gepleegd met onder meer de begrafenisondernemers.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt met ingang van 1/11/2014 het volgende tariefreglement uitvaartplechtigheden goed:
Artikel 1
Volgende gemeentelijke gebouwen kunnen worden gehuurd voor uitvaartplechtigheden:
 grote zaal CC Stroming, Dorp 101 9290 Berlare,
 gemeentelijke feestzaal Overmere, Burgs. De Lausnaystraat 79 9290 Berlare,
 SCC De Venne Uitbergen, Veerstraat 36 9290 Berlare
hierna genoemd de gemeentelijke infrastructuur.
Artikel 2
Per dagdeel wordt een tarief vastgesteld, dat het uitgangspunt vormt voor de berekening van de
gebruiksvergoeding.
Een dag bestaat uit drie dagdelen :
1. een voormiddag van 08.00 tot 13.00 uur
2. een namiddag van 13.00 tot 18.00 uur
3. een avond van 18.00 tot 24.00 uur
Een gedeelte van een dagdeel wordt als een volledig dagdeel beschouwd.
Artikel 3
Volgende tarieven worden vastgesteld voor de huur van de diverse lokalen:
lokaal
tarief per dagdeel
grote zaal CC Stroming
200,00 euro
gemeentelijke feestzaal
200,00 euro
Overmere
SCC De Venne Uitbergen
200,00 euro
In deze tarieven zitten de kuiskosten door gemeentepersoneel inbegrepen.
Artikel 4
Voor een dagdeel opbouw en afbouw kan de infrastructuur gehuurd worden aan 25,00 euro per
dagdeel.
Een op- of afbouw is enkel mogelijk indien de infrastructuur vrij is. Activiteiten hebben hierop
voorrang.
Artikel 5
Volgende gemeentelijk materiaal
materiaal
geluidsinstallatie CC Stroming
mobiele geluidsinstallatie voor
SCC De Venne en Feestzaal
Overmere (zelf af te halen in
CC Stroming)
spreekgestoelte (zelf af te

kan worden bijgehuurd indien het beschikbaar is:
tarief
50,00 euro
50,00 euro

25,00 euro

halen in CC Stroming)
beamer en scherm (zelf af te
halen in CC Stroming)

50,00 euro

Artikel 6
De verschuldigde som dient binnen de 30 dagen na factuurdatum te worden betaald, zoniet wordt na
het verstrijken van de gestelde termijn elk verder gebruik opgeschort.
Artikel 7
Indien de huurder de geplande uitvaartplechtigheid niet laat plaatsvinden, wordt een
annulatievergoeding van 100% aangerekend indien de annulatie minder dan 1 dag vooraf geschiedt.
Indien de gehuurde ruimten door overmacht niet ter beschikking kunnen worden gesteld, zal hiervoor
geen schadevergoeding kunnen gevraagd worden. Enkel het betaalde huurgeld zal terugbetaald
worden.
Artikel 8
Volgende boeteclausules zijn van kracht:
- Bij aanwezigheid buiten de toegestane gebruiksduur: dubbel tarief per extra, nietaangevraagd dagdeel.
- Bij vaststelling van overtreding van het rookverbod: verdubbeling van de huurprijs voor de
gehuurde periode.
- Stockagekosten indien de door de huurder aangevoerde apparatuur/goederen niet binnen de
gestelde termijn zijn weggehaald: 25,00 euro per begonnen kalenderdag.
- Extra werkuren techniek indien gebruikte goederen niet werden teruggeplaatst door de
organisator binnen de gestelde termijn: 20,00 euro per uur met een minimum van 2
werkuren.
- Buitengewone schoonmaak zal worden aangerekend aan 20,00 euro per uur.
Artikel 9
Dit tariefreglement treedt in werking op 1 november 2014 en en blijft van kracht tot herziening.
ART. 2
Afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
- De provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 GENT;
- De financieel beheerder;
- De directeur van CC Stroming.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven, conform artikel 186 van het
gemeentedecreet.
13.

Goedkeuren gebruiksreglement uitvaartplechtigheden

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Overwegende de toenemende vraag om sereen afscheid te kunnen nemen met een burgerlijke
uitvaartplechtigheid in de eigen gemeente;
 Overwegende dat dit op basis van het huidige reglement voor het gebruik van Feestzaal Overmere
en SCC De Venne onmogelijk is;
 Overwegende dat het daarom noodzakelijk is een apart gebruiksreglement voor
uitvaartplechtigheden goed te keuren;
 Overwegende dat verschillende reglementen voor uitvaartplechtigheden uit andere gemeenten
werden opgevraagd om een billijk reglement te kunnen voorstellen;
 Overwegende dat het voorliggende voorstel daarom billijk is;
 Overwegende dat de raad van bestuur van CC Stroming en de bibliotheek, bevoegd voor de
verhuring van CC Stroming, SCC De Venne en Feestzaal Overmere, positief adviseerde in zitting
van 9/10/2014;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 14/10/2014;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.

BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt met ingang van 1/11/2014 tot herziening volgend gebruiksreglement uitvaartplechtigheden
goed:
I. INFRASTRUCTUUR
Artikel 1
Volgende gemeentelijke gebouwen kunnen worden gehuurd voor uitvaartplechtigheden:
 grote zaal CC Stroming, Dorp 101 9290 Berlare,
 gemeentelijke feestzaal Overmere, Burgs. De Lausnaystraat 79 9290 Berlare,
 SCC De Venne Uitbergen, Veerstraat 36 9290 Berlare
hierna genoemd de gemeentelijke infrastructuur.
Artikel 2
De gemeentelijke infrastructuur kan enkel worden gehuurd indien ze beschikbaar zijn.
II. ACTIVITEITEN EN GEBRUIKERS
Artikel 3
Enkel uitvaartplechtigheden worden toegelaten. Het is niet toegestaan om de gemeentelijke
infrastructuur te gebruiken voor het houden van koffietafels en/of het bereiden en opdienen van
dranken en/of maaltijden.
III. AANVRAGEN - ANNULERING
Artikel 4
De de verhuur van de gemeentelijke infrastructuur valt exclusief onder de verantwoordelijkheid van
de directeur van CC Stroming, die dit ter bekrachtiging agendeert op de eerstvolgende raad van
bestuur. Iedere aanvrager dient zijn volledige identiteit bekend te maken en is verantwoordelijk voor
het nakomen van de overeenkomst en de toepassing van het gebruiksreglement.
In elk geval is de verantwoordelijke aanvrager meerderjarig.
Het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur dient schriftelijk of per mail aangevraagd te worden
op het daarvoor bestemde formulier bij de cultuurdienst, Dorp 101 of via
cultuur.reserveren@berlare.be.
Artikel 5
Het formulier dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden en bevat minstens volgende gegevens:
aanduiding van de gewenste accommodatie;
de datum, zowel als het begin- en einduur van het gebruik (met inbegrip van voorbereiding,
de uitvaartplechtigheid en de opkuis);
facturatieadres;
naam, adres, handtekening, en contactgegevens van de aanvrager;
Onvolledige, onleesbare, niet-ondertekende, ... formulieren zijn ongeldig. De aanvraag zal bijgevolg
worden geweigerd; de aanvrager wordt hiervan in kennis gesteld.
Telefonische reservaties of mondelinge afspraken hebben geen enkele waarde en zijn niet bindend.
De gebruikers verklaren zich akkoord met dit reglement door ondertekening van het formulier.
Artikel 6
De aanvraag dient minstens 2 dagen voor gebruik van de gemeentelijke infrastructuur te gebeuren.

Artikel 7
Een annulering of wijziging van een reservatie dient ten laatste de dag voor de gereserveerde datum
te gebeuren, zoniet wordt de huurprijs aangerekend.
IV. GEBRUIKSVOORWAARDEN
Artikel 8
De huurder mag de infrastructuur slechts gebruiken tijdens de toegestane gebruiksduur, zoals
vermeld op het aanvraagformulier. Elke aanwezigheid buiten de toegestane gebruiksduur is verboden.
Bij overtreding zal per extra, niet-aangevraagde dagdeel een boete opgelegd worden, zoals vermeld in
het tariefreglement, behalve wanneer kan worden aangetoond dat het om een geval van overmacht
gaat. Dit geval van overmacht dient zo snel mogelijk te worden meegedeeld aan de cultuurdienst. De
gemeenteraad spreekt zich uit over de kwijtschelding van de verschuldigde som.
Artikel 9
Elke gebruiker wordt verondersteld dit gebruiksreglement te kennen en dient het strikt na te leven. Bij
niet naleven kan de toegang tot de infrastructuur tijdelijk of definitief verboden worden door het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 10
Het in gereedheid brengen van de gemeentelijke infrastructuur gebeurt op het tijdstip vermeld in het
aanvraagformulier. Het mag de eventuele aan de gang zijnde activiteiten in de rest van de
gemeentelijke infrastructuur niet storen. Indien de infrastructuur beschikbaar is, kan deze de dag of
de avond voordien worden bijgehuurd voor de opbouw.
Artikel 11
Bij gebruik van CC Stroming wordt de zaal geopend en gesloten door personeel van CC Stroming. De
toegang tot de technische lokalen en de loges is verboden voor alle personen die er niet voor
dienstdoeleinden nodig zijn.
Artikel 12
Bij gebruik van de gemeentelijke feestzaal Overmere en SCC De Venne Uitbergen dient de sleutel te
worden opgehaald en teruggebracht bij de conciërge.
Artikel 13
De huurder mag niets aan de muren, plafonds, vloeren, deuren, ... bevestigen met behulp van nagels,
duimspijkers, kopspelden, kleefband of enig ander middel, behalve op de daarvoor speciaal voorziene
plaatsen.
Artikel 14
De grote zaal van CC Stroming kan als polyvalente zaal (zonder tribune) of als theaterzaal (met
tribune) gehuurd worden. Indien in CC Stroming behalve de tribune van 304 plaatsen nog
voorzetstoelen geplaatst moeten worden en bij gebruik van stoelen in de zaal als polyvalente zaal,
wordt dit gedaan door de gebruiker. Deze dienen na afloop van de uitvaartplechtigheid teruggeplaatst
te worden in de stoelenberging op de manier waarop ze werden aangetroffen. Gebruikers kunnen
enkel gebruik maken van de zwarte metalen voorzetstoelen en niet van de pluchen voorzetzetels.
In de andere gemeentelijke infrastructuur kan het aanwezige meubilair worden gebruikt. Dit dient na
afloop van de uitvaartplechtigheid teruggeplaatst te worden op de manier waarop het werd
aangetroffen.
Artikel 15
De huurder dient het geluidsniveau tot het wettelijk en/of reglementair niveau te beperken. De
huurder blijft aansprakelijk in geval van overtreding van de geldende normering.
Hij is steeds verantwoordelijk voor de toepassing van de op grond van de wettelijke reglementering
geldende geluidsnormen.

Artikel 16
Zijn niet toegelaten in de infrastructuur:
personen in kennelijke staat van dronkenschap;
dieren;
voertuigen;
wapens, vuur(werk), explosieven, munitie, …
Uitzonderingen kunnen worden toegestaan.
Artikel 17
In de gemeentelijke infrastructuur geldt een absoluut rookverbod. Wanneer het gemeentebestuur of
zijn afgevaardigde een overtreding vaststelt tijdens of bij controle na de uitvaartplechtigheid, wordt
een boete opgelegd, zoals bepaald in het tariefreglement.
Artikel 18
De huurder is verplicht de door hem aangevoerde apparatuur/goederen onmiddellijk na de
uitvaartplechtigheid weg te halen. Indien de goederen niet verwijderd zijn binnen de gestelde termijn
zullen stockagekosten worden aangerekend, zoals vermeld in het tariefreglement.
Indien na de uitvaartplechtigheid schade wordt vastgesteld, zal het gemeentepersoneel de schade
bepalen. Alle door de gebruikers veroorzaakte schade of verdwijning van materiaal dient integraal te
worden vergoed.
De huurder is verplicht alle gebruikte materialen na de uitvaartplechtigheid terug te zetten op de
plaats waar hij deze heeft genomen. Indien de goederen niet teruggeplaatst zijn binnen de gestelde
termijn zullen extra werkuren techniek worden aangerekend, zoals vermeld in het tariefreglement.
Buitengewone schoonmaak zal worden aangerekend, zoals vermeld in het tariefreglement.
Artikel 19
De huurder verbindt zich ertoe dat volgende reglementeringen worden nageleefd:
de hulpdiensten dienen op elk moment alle ingangen te kunnen bereiken met hun voertuigen;
geen enkele toegang mag van binnen- en/of buitenuit op enigerwijze worden geblokkeerd;
bij manifestaties moeten alle nooduitgangen vrij maar wel dicht blijven;
geen enkel voertuig mag geparkeerd staan tegen de muren van het gebouw;
alle brandblussers en -haspels moeten altijd zichtbaar zijn en vrij voor gebruik;
op de trappen mag geen decoratie worden aangebracht;
nergens in het gebouw mogen licht ontvlambare materialen worden gebruikt zonder
schriftelijke toestemming;
het is de huurder verboden gevaarlijke (vloei)stoffen in het gebouw te brengen;
het is verboden kaarsen te gebruiken;
Het gebruik van elektrische installaties die niet conform de bestaande
veiligheidsreglementering zijn of niet over de vereiste keuringsbewijzen beschikken, is
verboden;
de noodverlichting mag nooit worden uitgeschakeld.
Deze opsomming is niet limitatief, maar indicatief. Veiligheids- en brandweernormen dienen
gerespecteerd bij elke uitvaartplechtigheid. De raad van bestuur kan een verplicht brandweeradvies
opleggen indien zij dit nodig acht.
Artikel 20
De huurder zal alle verplichtingen van financiële of fiscale aard, voortvloeiend uit de organisatie van
zijn uitvaartplechtigheid, nakomen. In geen geval kan het gemeentebestuur aansprakelijk worden
gesteld voor het niet nakomen van deze verplichtingen door de huurder.
Artikel 21
Het gemeentebestuur betaalt zelf de billijke vergoeding (publieke gebruik van het muziekrepertoire
van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten) voor ‘polyvalente zalen met drankverbruik’ voor
de gemeentelijke infrastructuur. De vergoeding die betrekking heeft op auteursrechten (Sabam) blijft
in alle gevallen ten laste van de huurder.

Artikel 22
Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht elke uitvaartplechtigheid te doen
stopzetten om reden van het verstoren van de openbare orde, veiligheid, gezondheid, goede zeden of
overmacht.
Artikel 23
De huurder kijkt bij het betreden van het gebouw na of alle materieel aanwezig is en in goede staat
is. Eventuele tekortkomingen of gebreken moeten onmiddellijk worden gemeld aan de
zaalverantwoordelijke, zo niet kan de huurder daarvoor achteraf zelf verantwoordelijk worden gesteld.
De huurder verbindt er zich toe de zaalverantwoordelijke onmiddellijk in kennis te stellen van
eventuele beschadigingen aan het gebouw, aan meubilair, aan materieel, … ook indien de huurder
hiervoor niet verantwoordelijk is of de schade heeft vastgesteld bij de ingebruikname.
Artikel 24
Beschadigd materieel, meubilair, ... zullen op kosten van de huurder hersteld en desnoods vervangen
worden. De huurder mag in geen enkel geval overgaan tot het zelf herstellen/vervangen of laten
herstellen/vervangen van beschadigingen. Hetzelfde geldt in geval van verlies of diefstal of voor
beschadigingen aan het gebouw zelf.
Artikel 25
Kosten ten gevolge van verkeerd gebruik van de infrastructuur zijn eveneens ten laste van de
huurder.
Artikel 26
De gemeente is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of beschadiging van andere
materialen, goederen en eigendommen door het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur.
Artikel 27
De zaalverantwoordelijke controleert CC Stroming op beschadigingen. De conciërges controleren de
gemeentelijke feestzaal Overmere en SCC De Venne Uitbergen op beschadigingen. De controle
gebeurt ná het gebruik en vóór een nieuwe huurder de infrastructuur (of een deel ervan) in gebruik
neemt. De controle gebeurt in elk geval binnen de vijf dagen, de dag van het gebruik zelf niet
meegerekend. Indien beschadigingen worden vastgesteld, wordt de huurder daarvan onmiddellijk
schriftelijk op de hoogte gebracht.
Artikel 28
Volgende polissen hebben betrekking op de infrastructuur en zijn in te kijken op het gemeentehuis
van Berlare, Dorp 22:
- polisnummer 38.017.419: brandverzekering en afstand van verhaal t.a.v. gebruikers
- polisnummer 45.006.442: burgerrechterlijke aansprakelijkheid t.a.v. de gebruikers
Artikel 29
De schadevergoeding is verschuldigd binnen de 30 dagen na ontvangst van de schuldvordering. Na
het verstrijken van de termijn wordt elk gebruik opgeschort tot alle openstaande facturen zijn
voldaan.
Artikel 30
Bij vaststelling van schade of vandalisme kan de raad van bestuur een bepaalde huurder tijdelijk of
definitief uitsluiten van verder gebruik.
V. SLOTBEPALINGEN
Artikel 31
In alle gevallen die niet in dit reglement voorzien zijn, beslist het college van burgemeester en
schepenen.

Artikel 32
Dit gebruiksreglement treedt in werking op 1 november 2014 en blijft van kracht tot herziening.
ART. 2
Afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 GENT;
de financieel beheerder;
de directeur van CC Stroming.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven, conform artikel 186 van het
gemeentedecreet.
14.

Goedkeuren dagorde met statutenwijziging AV in buitengewone zitting Imewo:
9/12/2014

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2007 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het Vlaams decreet van 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zoals
gewijzigd op 18/01/2013;
 Gelet op het feit dat gemeente Berlare 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 gemeenteraad volgens voornoemd Vlaams decreet zijn goedkeuring dient
te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en op expliciete wijze aan de
statutenwijzigingen en tevens het mandaat van de vertegenwoordiger dient vast te stellen;
 Gelet op het feit dat de gemeente Berlare per aangetekende brief van 8/09/2014 werd opgeroepen
deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van IMEWO die
bijeengeroepen wordt op 9/12/2014 in Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg 808B, 9000 Gent;
 Gelet op het dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van
5/09/2014 dat aan gemeente Berlare werd overgemaakt;
 Gelet op het feit dat de algemene vergadering tijdens de bespreking van het eerste agendapunt
akte zal nemen van de raadsbeslissingen van de deelnemende gemeenten en provincies met
betrekking tot de voorgestelde overname van de aandelen van de deelnemende maatschappij
(Electrabel NV) door de openbare deelnemers, waarover de gemeenteraad in een afzonderlijke
raadsbeslissing zal besluiten;
 Gelet op het feit dat het tweede agendapunt een aantal statutenwijzigingen omvat die hun
oorsprong vinden in meerdere domeinen:
o Ten eerste heeft de overdracht van de aandelen door de deelnemende maatschappij
Electrabel NV aan de openbare deelnemers de facto een uittreding van de
deelnemende maatschappij uit de distributienetbeheerder IMEWO als gevolg vóór het
einde van 2014 en wordt voorgesteld om alle statutaire bepalingen te schrappen
omtrent de participatie van de deelnemende maatschappij alsook de bepalingen in
verband met de kapitaalaandelen F en E”, omdat door de raad van bestuur in zitting
van 5/09/2014 werd beslist deze om te zetten in aandelen A en zij in het verleden
louter gecreëerd werden in verband met de participatie van Electrabel NV;

o

Gelet op het feit dat deze statutenwijzigingen onder de opschortende voorwaarde zijn
van het aanvaarden door de openbare deelnemers van de overdracht van de
aandelen aangeboden door de deelnemende maatschappij en de effectieve realisatie
van de overname van deze aandelen en de daarmee verbonden optimalisatie van het
aandelenbezit en dat de raad van bestuur van IMEWO op 9/12/2014 over de
genomen raadsbeslissingen zal rapporteren aan de algemene vergadering;
Ten tweede wordt voorgesteld het statutaire doel van de vereniging uit te breiden
met de activiteit inzake warmtenetten; recent zijn in Vlaanderen een aantal projecten
rond warmtenetten tot stand gekomen, waaraan de distributienetbeheerders die
optreden via hun werkmaatschappij Eandis, deelnemen of waarin zij kunnen
betrokken worden om in te staan als netbeheerder voor de aanleg, de exploitatie en
de ontwikkeling van een warmtenet en het transport en levering naar gebruikers van

warm water vanuit een warmtebron of op basis van restwarmte afkomstig van
industriële processen of afvalverbranding naar de gebruikers;
Gelet op het feit dat ook IMEWO in dit verband wenst ‘partner’ te zijn van de
gemeenten en hen wil helpen een bijdrage te leveren op het vlak van de energieefficiëntie en het behalen van de klimaatdoelstellingen;
o Ten derde wordt voorgesteld om nog een aantal bijkomende statutenwijzigingen door
te voeren (zoals vermeld in de toelichtingsnota), waaronder in artikel 8 de vervanging
van de verwijzing naar bijlage 2 van de statuten inzake verdeling van de plaatsing van
het kapitaal onder de deelnemers door de verwijzing naar een reglement, en
eveneens de vervanging van de bijlage 2 m.b.t. de winstverdeling uit de captieve
periode met het oog op een vereenvoudigde voorstelling;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter Wim Arbijn.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Wim Arbijn, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven Vandersnickt, An Van
Driessche, Kris Malfliet, 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, Van Boven Greta)
1 afwezig (Luc Vercruyssen, raadslid)

ART. 1
Hecht goedkeuring aan de agendapunten voor de algemene vergadering in buitengewone zitting van
de opdrachthoudende vereniging IMEWO op 9/12/2014:
1. Akteneming van de overname van de aandelen van de deelnemende
maatschappij (Electrabel NV) door de openbare deelnemers – stand van zaken;
2. Statutenwijzigingen:
3. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de
commissaris – in het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter
verantwoording van de wijziging aan het doel;
4. Goedkeuring van de statutenwijzigingen;
5. Actualisering van het register van aandelen en winstbewijzen;
6. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te
volgen strategie voor het boekjaar 2015 alsook van de door de raad van bestuur
opgestelde begroting 2015;
7. Uitkering voorschot op dividend 2014 – bekrachtiging;
8. Volmachtverlening inzake bestellingen van IMEWO aan Eandis – bekrachtiging;
9. Statutaire benoemingen;
10. Statutaire mededelingen.
ART. 2
Hecht goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging van de opdrachthoudende vereniging
IMEWO onder de opschortende voorwaarden, wat het gedeelte m.b.t. de exit Electrabel betreft, van
het aanvaarden door de openbare deelnemers van de overdracht van de aandelen aangeboden door
de deelnemende maatschappij en de effectieve realisatie van de overname van deze aandelen en de
daarmee verbonden optimalisatie van het aandelenbezit.
ART. 3
Draagt de vertegenwoordigers van de gemeente Berlare die zullen deelnemen aan de algemene
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging IMEWO op 9/12/2014, op
het stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing.
ART. 4
Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van voormelde beslissingen.
ART. 5
Maakt onderhavige beslissingen over aan de toezichthoudende overheid, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake en geeft er kennis van aan de opdrachthoudende vereniging IMEWO
(secretariaat), p/a Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

15.

Aanstellen gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger AV in
buitengewone zitting Imewo: 9/12/2014

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het decreet van 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het
bijzonder artikel 44;
 Gelet op het feit dat de gemeente voor het distributienetbeheerder elektriciteit en/of gas
deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging IMEWO, Intercommunale Maatschappij voor
Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen;
 Gelet op het aangetekend schrijven van 09/9/2014 van IMEWO, waarbij gemeente Berlare wordt
opgeroepen om deel te nemen aan een algemene vergadering in buitengewone zitting van IMEWO
die plaatsvindt op 9/12/2014 in Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg 808B, 9000 Gent;
 Overwegende dat 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger dient aangeduid
voor deze algemene vergadering in buitengewone zitting;
 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter Wim Arbijn;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Julien Wettinck en Francky Verhofstadt.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Wim Arbijn, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven Vandersnickt, An Van
Driessche, Kris Malfliet, 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, Van Boven Greta)
1 afwezig (Luc Vercruyssen, raadslid)

ART. 1
Duidt de heer Julien Wettinck, Kruisstraat 61 te 9290 Berlare, aan als vertegenwoordiger van
gemeente Berlare om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van de
opdrachthoudende vereniging Imewo op 9/12/2014.
ART. 2
Duidt de heer Francky Verhofstadt, Heikantstraat 48D te 9290 Berlare, aan als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van gemeente Berlare om deel te nemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 9/12/2014.
ART. 3
Belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissingen.
ART. 4
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal overgemaakt worden aan:
- IMEWO (secretariaat), p/a Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle;
- de heer Julien Wettinck, Kruisstraat 61 te 9290 Berlare;
- de heer Francky Verhofstadt, Heikantstraat 48D te 9290 Berlare.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
16.

Goedkeuren dagorde AV Blijdorp III: 09/12/2014

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het Vlaams decreet van 06/06/2001 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
 Overwegende het feit dat de gemeente aangesloten is bij het Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband Blijdorp III;
 Overwegende het feit dat de gemeente werd opgeroepen deel te nemen aan de Algemene
Vergadering van deze vereniging op 9/12/2014 die bijeengeroepen werd per aangetekend
schrijven van 1/09/2014;
 Overwegende het feit dat de agenda van de algemene vergadering door de Raad van Bestuur is
vastgesteld zoals hierna opgenomen in artikel 1;
 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter Wim Arbijn.

BESLUIT: 22 stemmen voor (Wim Arbijn, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven Vandersnickt, An Van

Driessche, Kris Malfliet, 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, Van Boven Greta)
1 afwezig (Luc Vercruyssen, raadslid)

ART. 1
Keurt na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, de dagorde van de
Algemene Vergadering van Blijdorp III van 9/12/2014 goed:
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (24/06/2014);
2. Wijziging statuten;
3. Terugbetaling achtergestelde lening provincie Oost-Vlaanderen;
4. Budget 2015;
5. Varia.
ART. 2
Draagt de aangeduide vertegenwoordiger van de gemeente Berlare, zijnde de heer Wim Arbijn,
Kruisstraat 45 te 9290 Berlare, voor de Algemene vergadering van Blijdorp III op 9/12/2014 op zijn
stemgedrag voor deze algemene vergadering af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad terzake.
ART. 3
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan:
- Blijdorp, Blijdorpstraat 3 te 9255 Buggenhout;
- de heer Wim Arbijn, Kruisstraat 45 te 9290 Berlare.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
17.

Goedkeuren dagorde buitengewone algemene vergadering DDS en voorgestelde
statutenwijziging: 15/12/2014

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 het Vlaamse decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zoals
gewijzigd op 18/01/2013;
 Overwegende dat de gemeente Berlare aandeelhouder is van het Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband Intercommunale Dender Durme en Schelde, afgekort tot IDDS;
 Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 17/09/2014 wordt opgeroepen om
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van DDS op 15/12/2014, in de
kantoren van de maatschappelijke zetel, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
 Overwegende het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd;
 Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
buitengewone algemene vergadering en aan de voorgestelde statutenwijzigingen;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter Wim Arbijn.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Wim Arbijn, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven Vandersnickt, An Van
Driessche, Kris Malfliet, 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, Van Boven Greta)
1 afwezig (Luc Vercruyssen, raadslid)

ART. 1
Hecht haar goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering op 15/12/2014
van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Intercommunale DDS namelijk:
1. Verwelkoming;
2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers;
3. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 10/06/2014;
4. Wijziging van de artikelen 13 en 39 van de statuten;

5. Vragen en voorstellen vanuit de vergadering;
6. Diversen.

ART. 2
Keurt de voorgelegde statutenwijzigingen goed.
ART. 3
Draagt de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de buitengewone
algemene vergadering van DDS op 15/12/2014, op hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de zitting van heden inzake voormelde artikelen.
ART. 4
Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van voormelde beslissingen.
ART. 5
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 DDS, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
 de aangeduide lasthebbers.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
18.

Aanstellen lasthebbers buitengewone algemene vergadering DDS: 15/12/2014

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 over de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 06/07/2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking zoals
gewijzigd om 18/01/2013;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het dienstverlenend intergemeentelijk
samenwerkingsverband Intercommunale Vereniging Dender, Durme en Schelde Bevrijdingslaan
201, 9200 Dendermonde;
 Overwegende het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van DDS die bijeengeroepen wordt op 15/12/2014 per
aangetekend schrijven van 17/09/2014;
 Overwegende dat gemeente Berlare twee lasthebbers dient aan te duiden;
 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter Wim Arbijn;
 Overwegende de mondelinge voordacht ter zitting van Carine Meyers en Jan De Palmenaer.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Wim Arbijn, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven Vandersnickt, An Van
Driessche, Kris Malfliet, 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, Van Boven Greta)
1 afwezig (Luc Vercruyssen, raadslid)

ART. 1
Duidt aan als lasthebbers voor gemeente Berlare op de buitengewone algemene vergadering van DDS
van 15/12/2014:
 mevrouw Carine Meyers, Frans Broeckaertlaan 51 te 9290 Berlare;
 de heer Jan De Palmenaer, Veerstraat 81B te 9290 Berlare.
ART. 2
Draagt de lasthebbers aangeduid in artikel 1 van dit besluit op hun stemgedrag op de buitengewone
algemene vergadering van DDS van 15/12/2014 af te stemmen op de beslissingen genomen door de
gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 Intercommunale DDS, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
 mevrouw Carine Meyers, Frans Broeckaertlaan 51 te 9290 Berlare;
 de heer Jan De Palmenaer, Veerstraat 81B te 9290 Berlare.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

19.

Goedkeuren dagorde en voorgestelde statutenwijziging BAV Verko: 15/12/2014

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 het decreet van 06/07/2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking zoals
gewijzigd op 18/01/2013;
 Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het dienstverlenend intergemeentelijk
samenwerkingsverband Verko;
 Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 17/09/2014 wordt opgeroepen deel
te nemen aan de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van Verko die
bijeengeroepen wordt op 15/12/2014 in de kantoren van de maatschappelijke zetel,
Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
 Overwegende het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente werd overgemaakt;
 Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
buitengewone algemene vergadering en aan de voorgestelde statutenwijzigingen;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter Wim Arbijn.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Wim Arbijn, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven Vandersnickt, An Van
Driessche, Kris Malfliet, 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, Van Boven Greta)
1 afwezig (Luc Vercruyssen, raadslid)

ART. 1
Hecht haar goedkeuring aan de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van Verko van
15/12/2014 namelijk:
1. Verwelkoming;
2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers;
3. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 17/06/2014;
4. Wijziging van het artikel 13 van de statuten;
5. Vragen en voorstellen, uitgaande van de vergadering;
6. Diversen.
ART. 2
Keurt de voorgelegde statutenwijzigingen goed.
ART. 3
Draagt de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de buitengewone
algemene vergadering van Verko op 15/12/2014, op hun stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de zitting van heden inzake voormelde artikelen.
ART. 4
Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van voormelde beslissingen.
ART. 5
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal overgemaakt worden aan:
 Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
 de aangeduide lasthebbers.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
20.

Aanstellen lasthebbers BAV Verko: 15/12/2014

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 over de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 06/07/2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking zoals
gewijzigd op 18/01/2013;

 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het dienstverlenend intergemeentelijk
samenwerkingsverband Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
 Overwegende het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van Verko die bijeengeroepen wordt op 15/12/2014 per
aangetekend schrijven van 17/09/2014;
 Overwegende dat gemeente Berlare twee lasthebbers dient aan te duiden;
 Overwegende de agenda van deze buitengewone algemene vergadering;
 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter Wim Arbijn;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Freddy Schatteman en Francky Verhofstadt.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Wim Arbijn, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven Vandersnickt, An Van
Driessche, Kris Malfliet, 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, Van Boven Greta)
1 afwezig (Luc Vercruyssen, raadslid)

ART. 1
Duidt aan als lasthebbers voor gemeente Berlare op de buitengewone algemene vergadering van
Verko van 15/12/2014:
 de heer Freddy Schatteman, Mandemakersstraat 4 te 9290 Berlare;
 de heer Francky Verhofstadt, Heikantstraat 48D te 9290 Berlare.
ART. 2
Draagt de lasthebbers aangeduid in artikel 1 van dit besluit op hun stemgedrag op de buitengewone
algemene vergadering van Verko van 15/12/2014 af te stemmen op de beslissingen genomen door de
gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 Intercommunale Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
 de heer Freddy Schatteman, Mandemakersstraat 4 te 9290 Berlare;
 de heer Francky Verhofstadt, Heikantstraat 48D te 9290 Berlare.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
21.
21.1

22.2

22.3

22.4

22.5

Varia
Raadslid Verhofstadt kaart een veiligheidsprobleem aan, omdat de openbare verlichting in het
Boerenkrijgpark ondermaats is. Schepen Vandersnickt erkent het probleem, probeert het
dossier bij Eandis te versnellen waardoor het in het meerjarenplan voorziene budget voor het
jaar 2016 misschien naar voor kan worden gebracht.
Raadslid De Palmenaer heeft vernomen dat er problemen zijn met de zaalverlichting van
sporthal Berlare. Schepen Vandersnickt antwoordt dat het probleem gekend is, dat het gaat
om een complex probleem, en dat het relightingdossier in het voorjaar van 2015 zou moeten
rond zijn om het uit te voeren in het tussenseizoen 2015.
Naar aanleiding van een commerciële folder in zijn brievenbus, vraagt raadslid Baeyens zich af
hoe het staat met bijkomende serviceflatvoorzieningen in Berlare. Schepen Vandersnickt laat
weten dat er al een openbaar onderzoek is gevoerd voor private serviceflats in de
Turfputstraat. Schepen Cooreman vult aan dat er geen concrete nieuwbouwplannen voor
serviceflats bestaan binnen het OCMW. De middelen zijn niet voorhanden en OCMW Berlare
zet nu in op de renovatie van de bestaande.
Raadslid Baeyens vernam uit een verslag van het college van burgemeester en schepenen dat
er een werkgroep toerisme wordt opgericht en vraagt waarom wordt gekozen voor een
werkgroep en niet voor een officiële adviesraad voor structureel tweerichtingsverkeer.
Schepen Malfliet antwoordt dat de toerismesector zeer divers is. In zo’n gevallen functioneren
werkgroepen soepeler en kunnen mensen aansluiten bij de deelaspecten die hen interesseren.
Los daarvan voorzien de net goedgekeurde statuten van de officiële adviesraad voor lokale
economie en middenstand in vertegenwoordiging vanuit deze toerismewerkgroep.
Raadslid Baeyens informeert naar de plannen van de heer Karel De Gucht. Voorzitter Wim
Arbijn meldt dat de heer Karel De Gucht voorzitter van de gemeenteraad wordt, zoals

22.6

22.7

22.8
22.9

vastgelegd bij het begin van de legislatuur. In praktijk neemt hij deze taak op vanaf januari
2015.
Raadslid Marc Van Driessche vraagt zich af op welke manier gemeente Berlare wil
communiceren in verband met een mogelijke afschakeling. Burgemeester Gabriëls antwoordt
dat we sensibiliseren via Infogem, dat Eandis zeven dag op voorhand laat weten welke straten
eventueel in aanmerking komen en dat we dan de media en gemeentelijke kanalen inzetten
om zo ruim mogelijk te informeren.
Burgemeester Gabriëls vult aan dat er vier straten in de eerste schijf zitten die snelst in
aanmerking komt voor afschakeling. Voor WZC Ter Meere is er al een coördinatievergadering
geweest en het centrum neemt de nodige voorzorgen.
Raadslid Marc Van Driessche merkt op dat bij een mogelijke afschakeling een
veiligheidsprobleem opduikt. Burgemeester Gabriëls antwoordt dat ook daarover al concrete
afspraken zijn gemaakt met de lokale politie.
Raadslid Albrecht Arbyn betreurt dat geen Vlaamse vlag op de kerktoren wapperde met
kermis, ondanks eerdere correspondentie hierover. Burgemeester Gabriëls merkt op dat er
geen enkele vlag hing. Ze geeft wel toe dat dit onder meer omwille van een pensionering over
het hoofd werd gezien, maar dat het terug op de planning staat, onder voorbehoud dat de
vlag op een voor de medewerker veilige manier kan worden bevestigd.
Raadslid Vleminckx laat weten dat het voetpad stuk is ter hoogte van Brugstraat 15. Zou in
2008 al via een meldingskaart zijn doorgegeven. Voorzitter Wim Arbijn laat de opmerking
overmaken aan de dienst openbare werken.
Voorzitter Wim Arbijn sluit de vergadering en geeft de datum van de volgende zitting mee:
woensdag 26 november 2014.
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