Bekendmakingen beslissingen gemeenteraad van 17/12/2014 cf. art. 186
van het gemeentedecreet
Goedkeuren gewijzigd schoolreglement gemeenteschool Uitbergen
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het decreet basisonderwijs van 25/2/1997;
 Gelet op het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad van
2/04/2004 zoals gewijzigd door het decreet van 4/04/2014 houdende de diverse maatregelen
betreffende de rechtspositie van de leerlingen in het basis en secundair onderwijs en betreffende
participatie op school;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24/10/2012 houdende de goedkeuring van een gewijzigd
schoolreglement;
 Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 17/06/1997 betreffende
schoolveranderen in de loop van het schooljaar;
 Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21/12/1998 betreffende het
uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs;
 Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 10/08/2001 betreffende
toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs;
 Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8/02/2002 betreffende
informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement;
 Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 16/08/2002 betreffende
afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs;
 Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 13/07/2004 betreffende lokale
participatieregeling in het basis-en secundair onderwijs;
 Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22/06/2007 betreffende
kostenbeheersing in het basisonderwijs;
 Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief 27/04/2009 betreffende de
engagementsverklaring in het basisonderwijs;
 Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15/05/2014 betreffende screening niveau
onderwijstaal, taaltraject en taalbad in het gewoon lager onderwijs;
 Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15/05/2014 betreffende preventieve schorsing,
tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs vanaf 1 september 2014;
 Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15/05/2014 betreffende zittenblijven in het
basisonderwijs;
 Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15/05/2014 betreffende overdracht van
leerlingengegevens bij schoolverandering;
 Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet
opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt;
 Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs goedgekeurd op 24/10/2012
aan actualisatie toe is;
 Overwegende dat meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en schepenen, na
overleg in de schoolraad, worden opgenomen in de infobrochure;
 Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en
Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap;
 Gelet op de bespreking en het overleg in de schoolraad van 2/10/2014;
 Overwegende de bespreking in het hoog overlegcomité van 21/11/2014;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
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 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Kets.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, An Van
Driessche, Kris Malfliet, Luc Vercruyssen, Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, 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)
1 afwezig (Steven Vandersnickt, schepen)

ART. 1
Heft het gemeenteraadsbesluit van 24/10/2012 houdende de goedkeuring van een gewijzigd
schoolreglement op.
ART. 2
Keurt het gewijzigde schoolreglement van gemeenteschool Uitbergen goed. Een behoorlijk geviseerd
exemplaar gaat als bijlage bij dit besluit en maakt integraal deel uit van dit besluit.
ART. 3
Bepaalt dat de meer specifieke regels en afspraken door het college van burgemeester en schepenen
worden opgenomen in de infobrochure.
ART. 4
Bepaalt dat het schoolreglement en de infobrochure bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij
elke wijziging ter beschikking worden gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de
ouders, die ondertekenen voor akkoord.
ART. 5
Bepaalt dat een afschrift van dit besluit voor verder gevolg worden overgemaakt aan de directeur van
gemeenteschool Uitbergen.
ART. 6
Maakt dit besluit bekend conform art. 186 van het gemeentedecreet.
ART. 7
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
Goedkeuren wijzigen modaliteiten toelage aan ouders van een kind met een handicap
DE RAAD,
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27/12/1989 houdende de wijziging van de modaliteiten
voor toekenning van een vergoeding aan de ouders of opvoeders van gehandicapte kinderen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 03/05/1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63
van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 96
van de wet van 29/12/1990 houdende sociale bepalingen;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17/12/2001 houdende aanpassingen in euro van tarieven
en vergoedingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 28/03/2003 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63
van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88
van de programmawet (I) van 24 december 2002;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Overwegende dat voormelde gemeenteraadsbesluiten verouderd zijn en sommige begrippen
intussen niet meer in gebruik zijn;
 Overwegende actieplan 3.2.3 van het gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019 (Behouden toelage
aan ouders/opvoeders van kinderen met een beperking), zoals goedgekeurd in de
gemeenteraadszitting van 18/12/2013;
 Gehoord de uitleg ter zitting door de gemeentesecretaris.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, An Van
Driessche, Kris Malfliet, Luc Vercruyssen, Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, 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)
1 afwezig (Steven Vandersnickt, schepen)
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ART. 1
Heft met ingang van 01/01/2015 het gemeenteraadsbesluit van 27/12/1989 houdende wijziging van
de modaliteiten voor toekenning van een vergoeding aan de ouders of opvoeders van gehandicapte
kinderen op en bepaalt dat vanaf 01/01/2015 het reglement onder ART. 2 van dit besluit van
toepassing is.
ART. 2
Artikel 1
Gemeente Berlare kent een jaarlijkse toelage toe, zijnde 190,00 euro, aan ouders of opvoeders van
een kind met een handicap, onder de in artikel 2 vastgestelde voorwaarden.
Artikel 2
Voorwaarden:
1. Op 1 januari van het begrotingsjaar de gezinnen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters
of het vreemdelingenregister van de gemeente Berlare en er tot het ogenblik van de aanvraag
normaal en onderbroken ingeschreven zijn gebleven. Voor de interpretatie van het begrip
‘gezin’ baseert het bestuur zich op de gecoördineerde versie van ‘de algemene
onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters’ van de FOD Binnenlandse
Zaken.
2. Rechthebbend zijn op bijkomende kinderbijslag uit hoofde van het kind met minstens vier
punten in pijler 1 zoals die gedefinieerd wordt in artikel 6 van het koninklijk besluit van
28/03/2003 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende
wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de
programmawet (I) van 24 december 2002;
3. Het kind is ten hoogste 21 jaar oud;
4. Het kind mag niet permanent (7/7 dagen) opgenomen zijn in een aangepaste instelling;
5. Een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen op de formulieren die
door het bestuur ter beschikking worden gesteld, nl.
o Uittreksel uit de bevolkingsregisters waaruit blijkt dat het gezin op 1 januari van het
begrotingsjaar ingeschreven staat in de gemeente.
o Attest afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een
handicap.
o Verklaring waarbij wordt bevestigd dat het kind niet permanent is opgenomen in een
aangepaste instelling.
Artikel 3
De uitbetaling zal slechts kunnen geschieden binnen de perken van de hiervoor beschikbare en
goedgekeurde kredieten.
Artikel 4
Een laattijdige aanvraag kan in aanmerking worden genomen, indien zij maximaal drie jaar na het jaar
waarop de aanvraag betrekking heeft, werd ingediend.
ART. 3
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolgd zal worden overgemaakt aan:
- de financieel beheerder;
- dienst interne zaken.
ART. 4
Maakt dit besluit bekend conform art. 186 van het gemeentedecreet.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
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Goedkeuren reglement aanvullende belasting op de personenbelasting
DE RAAD,
 Gelet op de artikelen 465 tot en met 470bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen uit
1992;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Overwegende de financiële toestand van de gemeente;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens dat de CD&V-fractie zich onthoudt, omdat ze van
mening is dat met deze belasting andere prioriteiten moeten worden gelegd dan de meerderheid
voorstelt in het budget 2015.
BESLUIT:

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

ART. 1
Heft voor het aanslagjaar 2015 een aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting ten laste
van de inwoners die in de gemeente Berlare belastbaar zijn in de personenbelasting.
ART. 2
Stelt het percentage van de belasting voor alle belastingplichtigen vast op 7% van het gedeelte van
de personenbelasting dat voor hetzelfde aanslagjaar aan de staat verschuldigd is.
ART. 3
Bepaalt dat de vaststelling en de inning van de gemeentebelasting door toedoen van het bestuur der
directe belastingen zullen geschieden, overeenkomstig de bepalingen vervat in de artikelen 466 e.v.
van het Wetboek van inkomstenbelasting.
ART. 4
Maakt dit besluit bekend conform art. 186 van het gemeentedecreet.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
Goedkeuren reglement opcentiemen op de onroerende voorheffing
DE RAAD,
 Gelet op de artikelen 298 en 464 1° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen uit 1992;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de omzendbrief BB 2014/4 betreffende de instructies voor het opstellen van de
meerjarenplannen en de budgetten 2015 van de gemeenten en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest;
 Overwegende de financiële toestand van de gemeente;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, An Van
Driessche, Kris Malfliet, Luc Vercruyssen, Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, 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)
1 afwezig (Steven Vandersnickt, schepen)

ART. 1
Stelt het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing van 2015 vast op 1.100.
ART. 2
Maakt dit besluit bekend conform art. 186 van het gemeentedecreet.
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ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

* * *
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