ZITTING VAN 17 DECEMBER 2014
Aanwezig:
Karel De Gucht, voorzitter;
Katja Gabriëls, burgemeester;
Julien Wettinck, René Kets, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet,
schepenen;
Gunther Cooreman, schepen van rechtswege;
Luc Vercruyssen, Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, Carine Meyers, Jan De Palmenaer,
Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, MarieChristine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn,
Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels, raadsleden;
Bob Pieters, gemeentesecretaris
Afwezig:
Steven Vandersnickt, schepen afwezig voor 1 tot en met 8, 11, 12 en 13
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Goedkeuren notulen zitting van 26 november 2014;
Goedkeuren wijzigingen rechtspositieregeling: diverse aanpassingen aan
gewijzigde regelgeving en aan inhoudelijke thema's;
Goedkeuren aanpassingen organigram gemeentediensten en wijziging
samenstelling managementteam;
Goedkeuren modaliteiten toekennen elektronische maaltijdcheques;
Goedkeuren verlofregeling 2015 gemeentepersoneel;
Goedkeuren gewijzigd schoolreglement gemeenteschool Uitbergen;
Goedkeuren wijzigen modaliteiten toelage aan ouders van een kind met een
handicap;
Kennisnemen budgetwijziging 2014/1 OCMW Berlare;
Advies verlenen raming 2015: Polder tussen Schelde en Durme - onbevaarbare
waterlopen 3de categorie;
Advies verlenen raming 2015: Polder van Belham - onbevaarbare waterlopen 3de categorie;
Goedkeuren reglement aanvullende belasting op de personenbelasting;
Goedkeuren reglement opcentiemen op de onroerende voorheffing;
Goedkeuren gemeentelijke dotatie 2015 in de werking van de politiezone BerlareZele;
Goedkeuren aanpassen meerjarenplan 2014-2019: strategische nota, financiële
nota en toelichting;
Goedkeuren budgetwijziging 2014/1 gemeente Berlare;
Goedkeuren budget 2015 gemeente Berlare: beleidsnota, financiële nota en
toelichting;
Toelichten ontwerp bestemmingsplan en goedkeuren bestek, raming en
gunningsvoorwaarden: dienstencontract renovatie en bestemmingswijziging
kasteel Berlare;
Goedkeuren bestek, raming en gunningsvoorwaarden: aankoop rondvaarboot
Donkmeer;
Goedkeuren huurovereenkomst opslagruimte Baron Tibbautstraat 45A;
Goedkeuren projectsubsidies jeugdverenigingen;
Verkiezing van een nieuwe schepen en eedaflegging;
Varia.

BESLOTEN ZITTING
23.

Aanduiden stedenbouwkundig ambtenaar;
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24.

Aanduiden stedenbouwkundig ambtenaar.

DE VOORZITTER OPENT OM 19 UUR STIPT DE VERGADERING.
OPENBARE ZITTING
1.

Goedkeuren notulen zitting van 26 november 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;
 Gelet op het schrijven dd. 25/11/2014 van het Agentschap Binnenlands Bestuur
afdeling Oost-Vlaanderen waarbij het Agentschap een opmerking formuleert bij de
gebruikte terminologie in artikel 8 van het tariefreglement uitvaartplechtigheden,
zoals behandeld en goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 22/10/2014;
 Overwegende dat het Agentschap Binnenlands Bestuur afdeling Oost-Vlaanderen
voorstelt om in voornoemd artikel de term ‘boete’ te vervangen door ‘bijkomende
kosten’, omdat een boeteclausule niet kan worden opgenomen in een fiscaal
reglement;
 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, MarieChristine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden,
Kim Haentjens, Anneleen Roels)
1 afwezig (Steven Vandersnickt)

ART. 1
Keurt de notulen van de zitting van 26 november 2014 goed.
ART. 2
Neemt kennis van de opmerking van het Agentschap Binnenlands Bestuur afdeling
Oost-Vlaanderen in verband met de gebruikte terminologie in artikel 8 van het
tariefreglement uitvaartplechtigheden zoals behandeld in de gemeenteraadszitting van
22 oktober 2014, en past het reglement in die zin aan.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
2.

Goedkeuren wijzigingen rechtspositieregeling: diverse aanpassingen
aan gewijzigde regelgeving en aan inhoudelijke thema's

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut
tussen arbeiders en bedienden inzake de opzegtermijnen en de carenzdag en
begeleidende maatregelen;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7/12/2007 met betrekking tot de
rechtspositieregeling voor lokale besturen en latere wijzigingen;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14/10/2008 houdende goedkeuring van de
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, hernomen in de gemeenteraad
van 26/01/2009 en latere aanvullingen en wijzigingen, zoals laatst in de
gemeenteraadszitting van 26/02/2014;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6/09/2013 tot wijziging van
diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7/12/2007
houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de
rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het
provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van
de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
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en van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12/11/2010
houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het
mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de
rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, wat de definitieve ambtsneerlegging betreft;
Gelet op het koninklijk besluit van 13/01/2014 tot wijziging van de artikelen 9 en 10
van het koninklijk besluit van 28/11/1969 tot uitvoering van de wet van 27/06/1969
tot herziening van de besluitwet van 28/12/1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders;
Overwegende dat het ontwerp van aanpassing van de rechtspositieregeling werd
besproken in de vergadering van het managementteam van 14/10/2014;
Gelet op het protocol van akkoord van 21/11/2014 met de vakbonden van het
gemeente- en het OCMW-personeel, met name ACOD en ACV-Openbare diensten;
Gelet op het bericht van VSOA van 24/11/2014 dat laat weten principieel geen
protocol af te sluiten voor punten die besproken zijn op vakbondsvergaderingen
waarop ze niet aanwezig konden zijn;
Overwegende het positieve advies betreffende onderstaande wijzigingen van de
raad voor maatschappelijk welzijn;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
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, MarieChristine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden,
Kim Haentjens, Anneleen Roels)
1 afwezig (Steven Vandersnickt)

ART. 1
In artikel 2:
- schrapt 8°.
ART. 2
In artikel 4:
- vervangt 4° van §1 door “door een procedure van externe mobiliteit”;
- voegt een punt 5° toe aan §1 als volgt: “door een combinatie van de
procedures vermeld in punt 1° tot en met 4°”;
- vult lid 3 van §1 aan als volgt: (…) kandidaat te stellen “tenzij de aanstellende
overheid beslist een beroep te doen op een procedure voor externe
personeelsmobiliteit met het OCMW. In voorkomend geval worden eveneens de
personeelsleden van het OCMW uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor
de vacante betrekking.”;
- voegt een nieuw lid toe aan §1 tussen de huidige 3de en 4de lid als volgt: “Bij
een procedure voor externe personeelsmobiliteit met andere overheden worden
de personeelsleden van de lokale en provinciale overheden en de diensten van
de Vlaamse overheid, of de personeelsleden van een bepaald segment van die
overheidsarbeidsmarkt, uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de
vacante betrekking.”
ART. 3
In artikel 5:
- schrapt in §2 volgende functies: afdelingshoofd openbare werken, diensthoofd
vergunningen en werfopzichter;
- schrapt §3.
ART. 4
In artikel 9:
- voegt op het einde een extra lid toe: “De beslissing om de diplomavereiste of
de aanvullende voorwaarde te schrappen, moet overigens steunen op een van
de volgende objectieve criteria:
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1. gegevens van de regionale overheid over de schaarste op de arbeidsmarkt
om de moeilijk te rekruteren betrekkingen te vervullen;
2. bepaalde functiespecifieke criteria.”
ART. 5
In artikel 10:
- voegt in de eerste oplijsting van §2 twee externe bekendmakingskanalen toe,
namelijk:
o 7° sociale media;
o 8° online-jobsites.
- wijzigt in de tweede oplijsting van §2, 1° “het brutojaarsalaris” door “de
salarisschaal”;
- schrapt in de tweede oplijsting van §2 8°.
ART. 6
In artikel 13:
- wijzigt §2 als volgt: “de kandidaten leveren het bewijs dat ze voldoen aan de
diplomavereiste uiterlijk op de datum vastgesteld door het college van
burgemeester en schepenen. Als de gemeenteraad de aanstellende overheid is
voor de betrekking, wordt de datum vastgesteld door het college van
burgemeester en schepenen. Die datum is de uiterste datum voor de indiening
van de kandidaturen tenzij het college van burgemeester van schepenen een
latere datum vaststelt.”;
- wijzigt de benaming van §2.1 in §3;
- wijzigt de benaming van §3 in §4, met volgende inhoud: “de kandidaten
leveren het bewijs dat ze voldoen aan de overige algemene
toelatingsvoorwaarden en aan de aanwervingsvoorwaarden uiterlijk op de
datum van de aanstelling.”;
- voegt een §5 in met volgende inhoud: “Het college van burgemeester en
schepenen beoordeelt de geldigheid van de voorgelegde bewijzen voor alle
betrekkingen. Op basis van die beoordeling wordt beslist welke kandidaten
definitief tot de selectieprocedure worden toegelaten. De kandidaten die
geweigerd worden, worden daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht met
vermelding van de reden voor de weigering.
Voor de deelname aan de selectieprocedure volstaat een kopie of een gewoon
afschrift voor de bewijzen, vermeld in dit artikel.
Eensluidend verklaarde afschriften worden alleen gevraagd aan de kandidaten
die geslaagd zijn voor de selectie.”
wijzigt de benaming van §4 in §6.

ART. 7
In artikel 22:
- vult lid 2 aan als volgt: (…) brief of e-mail “of wordt reeds voorzien bij de
publicatie van de vacature.”
ART. 8
Schrapt artikel 51.
ART. 9
Schrapt artikel 52.
ART. 10
In artikel 94:
- vervangt het laatste lid door: “De gemeentesecretaris zorgt, in samenwerking
met de vormingsverantwoordelijke voor de concrete invulling van het
vormingsrecht en van de vormingsplicht op basis van de vastgestelde
vormingsbehoeften.”
ART. 11
In artikel 96:
- vervangt het eerste lid door: “Het personeelslid dat in dienst treedt bij de
gemeente, neemt deel aan een leertraject dat zijn integratie in het bestuur en
zijn inwerking in de functie bevordert.”
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ART. 12
In artikel 99:
- wijzigt het artikel als volgt: “De verplichting om aan vormingsactiviteiten deel te
nemen gaat uit van de gemeentesecretaris of bij delegatie de
vormingsverantwoordelijke.
De personeelsleden kunnen van de verplichting tot deelname aan de opgelegde
vormingsactiviteit vrijgesteld worden als daar ernstige redenen voor zijn,
andere dan overmacht. Het personeelslid dat meent een ernstige reden te
hebben voor een vrijstelling van de verplichte deelname, vraagt die vrijstelling
voor de start van de vormingsactiviteit aan bij de gemeentesecretaris of bij
delegatie aan de vormingsverantwoordelijke die beslist over de eventuele
vrijstelling.”
ART. 13
In artikel 100:
- vervangt het eerste lid door: “Het personeelslid krijgt voor alle interne of
externe vormingsactiviteiten waaraan het deelneemt op verzoek van de
gemeentesecretaris of bij delegatie de vormingsverantwoordelijke,
dienstvrijstelling en de periodes van afwezigheid worden gelijkgesteld met
dienstactiviteit.”
ART. 14
In artikel 102:
- wijzigt het artikel als volgt: “Het personeelslid dat wil deelnemen aan een
vormingsactiviteit vraagt daartoe toestemming aan de gemeentesecretaris of bij
delegatie de vormingsverantwoordelijke via zijn diensthoofd. Het personeelslid
motiveert zijn aanvraag.
Het diensthoofd neemt kennis van de vormingsaanvraag, geeft er een advies
over en bezorgt de vormingsaanvraag onmiddellijk aan de gemeentesecretaris
of bij delegatie de vormingsverantwoordelijke.
De gemeentesecretaris of bij delegatie de vormingsverantwoordelijke toetst de
aanvraag aan de vastgestelde vormingsbehoeften, de planning en de
beschikbare middelen.
Hij overlegt daarover zo nodig met de leidinggevende en het personeelslid.
De gemeentesecretaris of bij delegatie de vormingsverantwoordelijke beslist
over de toestemming of weigering. Hij motiveert zijn beslissing.”
ART. 15
In artikel 103:
- wijzigt het artikel als volgt: “De gemeentesecretaris of bij delegatie de
vormingsverantwoordelijke kan vormingsaanvragen voorlopig of definitief
weigeren op volgende algemene criteria:
1° als het personeelslid zonder overleg met het diensthoofd aan een
vormingsactiviteit wil deelnemen;
2° als de kostprijs van de vorming te hoog is;
3° als er geen budgetten voorzien zijn;
4° als de vorming onredelijk of niet relevant is;
5° op grond van praktische bezwaren;
6° als de continuïteit van de dienst zou lijden onder een te beperkte
personeelsaanwezigheid.”
ART. 16
In artikel 105:
- wijzigt het artikel als volgt: “Het personeelslid dat aan een extern
georganiseerde vormingsactiviteit deelneemt, geeft na afloop daarvan aan de
gemeentesecretaris of bij delegatie de vormingsverantwoordelijke of aan zijn
diensthoofd een aanwezigheidsattest of vormingsattest.”
ART. 17
In artikel 123:
- schrapt in §2, 2° a) “en ze hebben de proeftijd beëindigd”;
- vervangt in §3, 3de lid “twintig kalenderdagen” door “veertien kalenderdagen”.
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ART. 18
In artikel 137:
- schrapt in §2, 2° a) “en ze hebben de proeftijd beëindigd”.
ART. 19
In artikel 140:
- vervangt in de 3de lid “twintig kalenderdagen” door “veertien kalenderdagen”.
ART. 20
Voegt een extra hoofdstuk toe aan Titel II: de loopbaan, namelijk “Hoofdstuk XV.
Externe personeelsmobiliteit”, met de volgende inhoud:
“Afdeling I. Externe personeelsmobiliteit tussen lokale overheden met
hetzelfde werkingsgebied
Onderafdeling I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen
Artikel 144a
Deze afdeling is van toepassing op personeelsleden van de eigen gemeente en het
eigen OCMW.
Artikel 144b
De externe personeelsmobiliteit voor personeelsleden van de in artikel 144a vermelde
overheden wordt, als de aanstellende overheid er gebruik wenst van te maken,
verwezenlijkt op de volgende manieren :
1° door deelname aan de procedure voor interne personeelsmobiliteit;
2° door deelname aan de bevorderingsprocedure.
Bij de toepassing van de externe personeelsmobiliteit worden dus niet alleen
personeelsleden in dienst bij de gemeente uitgenodigd om zich kandidaat te stellen
voor de vacante betrekking, maar ook de personeelsleden in dienst bij het OCMW.
Artikel 144c
De externe personeelsmobiliteit is enkel van toepassing op de volgende betrekkingen:
1° de statutaire betrekkingen;
2° bestendige contractuele betrekkingen op de personeelsformatie van de gemeente.
Ze is niet van toepassing op de betrekkingen van secretaris en financieel beheerder.
Artikel 144d
De volgende personeelsleden kunnen zich kandidaat stellen voor deelname aan de
procedure van interne personeelsmobiliteit of voor deelname aan de
bevorderingsprocedure voor een vacature:
1° de vast aangestelde statutaire personeelsleden, ongeacht hun administratieve
toestand;
2° de contractuele personeelsleden die beantwoorden aan de criteria om bij de eigen
overheid in aanmerking te komen voor deelname aan de procedure van interne
personeelsmobiliteit, respectievelijk aan de bevorderingsprocedure.
Onderafdeling II. Procedure en voorwaarden
Artikel 144e
Als de aanstellende overheid bij de vacantverklaring van een betrekking beslist, dat ze
een beroep doet op externe personeelsmobiliteit, dan deelt ze haar beslissing mee aan
het OCMW, samen met het verzoek aan het OCMW om de vacature intern bekend te
maken.
Artikel 144f
De regels over het vacaturebericht, over de wijze van kandidaatstelling en over de
termijn voor de kandidaatstelling die van toepassing zijn bij de procedure van interne
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personeelsmobiliteit en bij de bevorderingsprocedure, zijn ook van toepassing als de
aanstellende overheid een beroep doet op kandidaten van het OCMW.
De bekendmaking van de vacature door het OCMW gebeurt via de interne
bekendmakingskanalen die in de plaatselijke rechtspositieregeling van het OCMW
gebruikt worden bij de toepassing van de procedure van interne personeelsmobiliteit,
respectievelijk de bevorderingsprocedure.
Artikel 144g
Het personeelslid van het OCMW dat zich kandidaat stelt voor deelname aan de
procedure van interne
personeelsmobiliteit, moet voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de
voorwaarden voor de interne personeelsmobiliteit.
Het personeelslid van het OCMW dat zich kandidaat stelt voor deelname aan de
bevorderingsprocedure, moet voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan
de bevorderingsvoorwaarden voor de vacante betrekking.
Artikel 144h
Kandidaten van het OCMW moeten op dezelfde wijze als kandidaten van de gemeente:
1° aantonen dat ze voldoen aan de competentievereisten voor de vacante betrekking
bij deelname aan de procedure van interne personeelsmobiliteit;
2° slagen voor de selectieprocedure bij deelname aan de bevorderingsprocedure.
Onderafdeling III. De aanstelling van het personeelslid dat overkomt van een
andere overheid
Artikel 144i
De geselecteerde kandidaat die overkomt van het OCMW, wordt aangesteld in de
betrekking waarvoor hij zich kandidaat gesteld heeft. De kandidaat voor een statutaire
betrekking wordt in statutair dienstverband aangesteld. De kandidaat voor een
contractuele betrekking wordt in contractueel dienstverband aangesteld.
Het personeelslid wordt naar aanleiding van een bevorderingsprocedure onderworpen
aan
een proeftijd waarvan de duurtijd dezelfde is als die voor interne personeelsleden voor
deze functie.
Artikel 144j
De aanstellende overheid bezorgt een kopie van de aanstellingsbeslissing aan het
OCMW.
De aanstellende overheid bepaalt de datum of de termijn van indiensttreding van het
geselecteerde personeelslid.
Het personeelslid dat overkomt van het OCMW legt bij zijn indiensttreding opnieuw de
eed af.
Onderafdeling IV. Administratieve anciënniteiten en andere
arbeidsvoorwaarden
Artikel 144k
§1. Het personeelslid dat overkomt van het OCMW als gevolg van deelname aan de
procedure van interne personeelsmobiliteit behoudt na zijn aanstelling in de nieuwe
betrekking de salarisschaal en de schaalanciënniteit die het verworven had in de
functionele loopbaan van zijn vorige betrekking, als met de nieuwe betrekking dezelfde
functionele loopbaan verbonden is.
Als het personeelslid aangesteld wordt in een betrekking van dezelfde rang waarmee
een andere functionele loopbaan met andere salarisschalen verbonden is, dan behoudt
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het zijn schaalanciënniteit en wordt het met die schaalanciënniteit ingeschaald in de
daarmee overeenstemmende salarisschaal van de nieuwe functionele loopbaan.
§2. Het personeelslid dat overkomt van het OCMW als gevolg van deelname aan de
bevorderingsprocedure krijgt na zijn aanstelling in de nieuwe betrekking de eerste
salarisschaal van de functionele loopbaan die verbonden is met de nieuwe betrekking.
De schaalanciënniteit begint opnieuw vanaf nul te lopen.
De regeling van de gegarandeerde salarisverhoging bij bevordering naar een graad van
een hoger niveau is ook van toepassing op het personeelslid dat als gevolg van een
bevordering naar een graad van een hoger niveau overkomt van het OCMW.
§3. In afwijking van paragraaf 1 wordt ervaring in de privésector of als zelfstandige die
bij het OCMW gevaloriseerd werd in de schaalanciënniteit, alleen gevaloriseerd in de
schaalanciënniteit voor zover die
valorisatieregeling ook bestaat voor het eigen personeel.
Ervaring in de privésector of als zelfstandige die bij het OCMW gevaloriseerd werd in de
geldelijke anciënniteit, wordt alleen gevaloriseerd in de geldelijke anciënniteit voor
zover die valorisatieregeling ook bestaat voor het eigen personeel.
Artikel 144l
De niveau-anciënniteit en de dienstanciënniteit die het personeelslid verworven had bij
het OCMW, worden volledig in aanmerking genomen voor de vaststelling van de
niveau-anciënniteit en de dienstanciënniteit.
De regels voor de vaststelling van de graadanciënniteit na aanstelling in een andere
graad bij de toepassing van de procedure van interne personeelsmobiliteit zijn ook van
toepassing op het personeelslid dat overkomt van het OCMW en dat aangesteld wordt
in een andere graad.
Na bevordering neemt de graadanciënniteit in de nieuwe graad een aanvang.
Artikel 144m
Het personeelslid dat overkomt van het OCMW, is onderworpen aan de regels over de
jaarlijkse vakantie, de feestdagen en de andere verloven en afwezigheden die gelden
bij de gemeente. Er zijn geen overgangsbepalingen van toepassing.
De regels over het ziektekrediet bij de gemeente, zijn van toepassing op het statutaire
personeelslid dat overkomt van het OCMW, met dien verstande dat de jaren
dienstactiviteit en de al opgenomen ziektedagen bij het OCMW, meegerekend worden
voor de vaststelling van het aantal dagen ziektekrediet.
Afdeling II
Gezamenlijke organisatie van selectieprocedures en
gemeenschappelijke wervingsreserves bij sommige overheden met hetzelfde
werkingsgebied
Artikel 144n
§1: De aanstellende overheden van de gemeente en het OCMW kunnen bij een
aanwervingsprocedure, voor een vacante betrekking die zowel bij de gemeente als bij
het OCMW bestaat, gezamenlijk een selectieprocedure organiseren overeenkomstig
hoofdstuk 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 houdende
regeling van de externe personeelsmobiliteit tussen sommige lokale en provinciale
overheden onderling en tussen sommige lokale en provinciale overheden en de
diensten van de Vlaamse overheid onderling, en houdende enkele maatregelen ter
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ondersteuning van de personeelsmobiliteit tussen lokale en provinciale overheden met
hetzelfde werkingsgebied (en latere wijzigingen).
Na een gezamenlijke selectieprocedure kunnen de aanstellende overheden van de
gemeente en het OCMW eveneens een gemeenschappelijke wervingsreserve
aanleggen. Het aanleggen van een gemeenschappelijke wervingsreserve verloopt in
overeenstemming met de procedureregels, met toepassing van de artikels 25 tot 27 van
de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.
§2: De procedure voor gezamenlijke organisatie van selectieprocedures en
gemeenschappelijke wervingsreserves is niet van toepassing op het ambt van
gemeentesecretaris en financieel beheerder van de gemeente.
Afdeling III Externe personeelsmobiliteit tussen lokale en provinciale
overheden die niet hetzelfde werkingsgebied hebben en tussen diezelfde
lokale en provinciale overheden en diensten van de Vlaamse overheid.
Onderafdeling I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen
Artikel 144o
Deze afdeling is van toepassing op personeelsleden van de volgende overheden:
1° de gemeenten;
2° de OCMW’s, met uitzondering van het ziekenhuis in eigen beheer, vermeld in artikel
218 van het OCMW-decreet;
3° de OCMW-verenigingen, met uitzondering van de ziekenhuisverenigingen;
4° de AGB’s;
5° de provincies;
6° de APB’s;
7° de diensten van de Vlaamse overheid, waaronder verstaan wordt, de diensten die
onder het toepassingsgebied vallen van het Vlaams Personeelsstatuut.
Artikel 144p
Bij de toepassing van deze procedure van externe personeelsmobiliteit worden de
personeelsleden van de in artikel 144o genoemde overheden, of de personeelsleden
van een bepaald segment van die overheidsarbeidsmarkt, uitgenodigd om zich
kandidaat te stellen voor de vacante betrekking.
Onder segment van die overheidsarbeidsmarkt wordt verstaan:
1° een of meer soorten lokale of provinciale overheden, als vermeld in artikel 144o;
2° de diensten van de Vlaamse overheid.
Artikel 144q
De procedure van externe personeelsmobiliteit voor personeelsleden van de in artikel
144o genoemde overheden is van toepassing op de volgende betrekkingen:
1° statutaire betrekkingen;
2° bestendige contractuele betrekkingen op de personeelsformatie;
De procedure van externe personeelsmobiliteit voor personeelsleden van de in artikel
144o genoemde overheden is niet van toepassing op de betrekkingen van secretaris en
financieel beheerder.
Artikel 144r
De volgende personeelsleden kunnen zich kandidaat stellen voor deelname aan een
procedure van externe personeelsmobiliteit:
1° de vast aangestelde statutaire personeelsleden in een gelijkwaardige graad;
2° de contractuele personeelsleden in een gelijkwaardige graad die bij de eigen
overheid werden aangeworven na een externe bekendmaking van de vacature en
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een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire
betrekkingen.
Onder gelijkwaardige graad wordt verstaan:
1° voor personeelsleden uit de lokale en provinciale overheden: een graad van
hetzelfde niveau en van dezelfde rang in de hiërarchie van de graden waaraan
dezelfde functionele loopbaan en salarisschalen verbonden zijn en met vergelijkbare
voorwaarden en een vergelijkbaar functieprofiel;
2° voor personeelsleden uit de diensten van de Vlaamse overheid: een graad van
hetzelfde niveau en van dezelfde rang waaraan vergelijkbare salarisschalen
verbonden zijn en met vergelijkbare voorwaarden en een vergelijkbaar
functieprofiel.
Met dezelfde functionele loopbaan en salarisschalen in punt 1°, worden gelijkgesteld:
1° de functionele loopbaan en salarisschalen A1a-A1b-A2a en A1a-A2a-A3a voor de
basisgraad van niveau A;
2° de functionele loopbaan en salarisschalen A6a-A6b-A7a en A6a-A7a-A7b voor de
specifieke basisgraad van niveau A.
Onderafdeling II. Procedure en voorwaarden
Artikel 144s
§1. De aanstellende overheid beslist bij de vacantverklaring van een betrekking of ze
een beroep doet op de procedure van externe personeelsmobiliteit. In voorkomend
geval bepaalt ze op welk segment van de overheidsarbeidsmarkt ze een beroep doet.
§2. De betrekkingen die vacant verklaard worden met het oog op de toepassing van de
procedure van externe personeelsmobiliteit, worden meegedeeld aan Jobpunt
Vlaanderen, dat zorgt voor de bekendmaking van de vacature op de eigen website.
Als de vacante betrekking gelijktijdig ook via andere procedures kan worden vervuld,
gebeurt de bekendmaking hiervan volgens de in deze rechtspositieregeling voor die
procedures voorziene bekendmakingskanalen.
De regels over het vacaturebericht, over de wijze van kandidaatstelling en over de
minimale termijn voor de kandidaatstelling die gelden bij aanwerving, zijn ook van
toepassing als de
aanstellende overheid een beroep doet op de procedure van externe
personeelsmobiliteit.
Artikel 144t
Het personeelslid dat zich kandidaat stelt voor deelname aan de procedure van externe
personeelsmobiliteit, moet:
1° voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 144r;
2° voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden;
3° voldoen aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik
der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
4° beschikken over een door de aanstellende overheid gevraagde specifieke ervaring in
de gelijkwaardige graad;
5° een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie;
6° zo nodig, beschikken over het vereiste diploma.
De aanstellende overheid beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen. Als
de raad de aanstellende overheid is, beoordeelt het uitvoerend orgaan de geldigheid
van de ingediende kandidaturen.
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De kandidaten moeten slagen voor een functiespecifieke selectie, die aantoont dat ze
voldoen aan de
competentievereisten, vastgesteld in de functiebeschrijving voor de betrekking.
Onderafdeling III. De aanstelling van het personeelslid dat overkomt van een
andere overheid
Artikel 144u
De geselecteerde kandidaat die overkomt van een andere overheid, wordt aangesteld in
de betrekking waarvoor hij zich kandidaat gesteld heeft. De kandidaat voor een
statutaire betrekking wordt in statutair dienstverband aangesteld. De kandidaat voor
een contractuele betrekking wordt in contractueel dienstverband aangesteld.
Het in statutair verband aangestelde personeelslid wordt onderworpen aan een proeftijd
van 3 maanden. De bepalingen over het berekenen van de proeftijd, bedoeld in artikel
43, §2 van deze rechtspositieregeling, zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 144v
De aanstellende overheid bezorgt een kopie van de aanstellingsbeslissing aan de
overheid van herkomst van de kandidaat.
De aanstellende overheid bepaalt de datum of de termijn van indiensttreding van het
geselecteerde personeelslid.
Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid, legt bij zijn indiensttreding
opnieuw de eed af.
Onderafdeling IV. Administratieve anciënniteiten en andere
arbeidsvoorwaarden
Artikel 144w
§1. Het personeelslid dat overkomt van een andere lokale of provinciale overheid
behoudt na de aanstelling in een nieuwe betrekking als gevolg van deelname aan de
procedure van externe personeelsmobiliteit de salarisschaal en de schaalanciënniteit die
het verworven had in de functionele loopbaan van zijn vorige betrekking.
Het personeelslid dat overkomt van de diensten van de Vlaamse overheid, krijgt de
functionele loopbaan die verbonden is met de graad waarin het wordt aangesteld. Het
personeelslid wordt ingeschaald in een salarisschaal van die functionele loopbaan in
overeenstemming met de al verworven geldelijke anciënniteit en met de gecumuleerde
schaalanciënniteit, verworven in de functionele loopbaan van zijn graad van herkomst.
§2. In afwijking van paragraaf 1 wordt ervaring in de privésector of als zelfstandige die
bij de andere overheid gevaloriseerd werd in de schaalanciënniteit, alleen gevaloriseerd
in de schaalanciënniteit voor zover die valorisatieregeling ook bestaat voor het eigen
personeel.
Ervaring in de privésector of als zelfstandige die bij de andere overheid gevaloriseerd
werd in de geldelijke anciënniteit, wordt alleen gevaloriseerd in de geldelijke
anciënniteit voor zover die valorisatieregeling ook bestaat voor het eigen personeel.
Artikel 144x
De niveau-anciënniteit en de dienstanciënniteit die het personeelslid verworven had bij
de andere overheid, worden volledig in aanmerking genomen voor de vaststelling van
de niveau-anciënniteit en de dienstanciënniteit.
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De regels voor de vaststelling van de graadanciënniteit na aanstelling in een andere
graad bij de toepassing van de procedure van interne personeelsmobiliteit zijn ook van
toepassing op het personeelslid dat met toepassing van de externe personeelsmobiliteit
overkomt van de andere overheid en dat aangesteld wordt in een andere graad.
Artikel 144y
Het personeelslid dat overkomt van een andere overheid, is onderworpen aan de regels
over de jaarlijkse vakantie, de feestdagen en de andere verloven en afwezigheden die
gelden voor het eigen personeel. Er zijn geen overgangsbepalingen van toepassing.
De regels over het ziektekrediet die gelden voor het eigen personeel, zijn van
toepassing, met dien verstande dat de jaren dienstactiviteit en de al opgenomen
ziektedagen bij de overheid van herkomst, meegerekend worden voor de vaststelling
van het aantal dagen ziektekrediet.
Voor personeelsleden uit de diensten van de Vlaamse overheid, wordt het aantal
ziektedagen omgerekend van de 666-dagenregeling, naar de 21-dagenregeling. Hierbij
wordt volgende omrekeningsformule gebruikt : het aantal dagen dienstactiviteit, maal
21 dagen/jaar = het nieuw aantal ziektekredietdagen, te verminderen met het aantal
ziektekredietdagen dat al werd opgenomen.”
ART. 21
In artikel 160:
- schrapt “dat niet meer in proeftijd is en”.
ART. 22
In artikel 171:
- wijzigt het artikel als volgt: “De volgende zaken geven aanleiding tot de
definitieve ambtsneerlegging van het vast aangestelde statutaire personeelslid:
1° het vrijwillige ontslag;
2° de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid naar aanleiding van een
evaluatie met het evaluatieresultaat ongunstig.
3° de pensionering ingevolgde de toepassing van de pensioenwetgeving;
4° het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.
In afwijking van het eerste lid, 4°, kan de aanstellende overheid het vast
aangestelde statutaire personeelslid na het bereiken van de leeftijdsgrens van
65 jaar in dienst houden. Het statutaire dienstverband wordt verlengd op
verzoek van de aanstellende overheid of op verzoek van het personeelslid. In
het eerste geval is de uitdrukkelijke instemming van het personeelslid vereist.
In het tweede geval is de uitdrukkelijke instemming van de aanstellende
overheid vereist. In beide gevallen verleent de aanstellende overheid de
verlenging voor een periode van hoogstens één jaar, telkens verlengbaar met
hoogstens één jaar. Het betrokken personeelslid behoudt gedurende de
volledige periode van de verlenging de hoedanigheid van vast aangesteld
statutair personeelslid.”
ART. 23
In artikel 172:
- vult lid 1 aan als volgt: (…) de leden van het managementteam “die vrijwillig
ontslag nemen”, stellen de gemeenteraad (…).
ART. 24
In artikel 221:
- schrapt 2°
- wijzigt de benaming van 3° in 2°
ART. 25
In artikel 22:
- wijzigt §2 en §3 als volgt:
“§ 2: Als over een periode van vier maanden de gemiddelde arbeidstijd groter
is dan 38 uur per week voor voltijdse prestaties of dan de gewone
arbeidstijdregeling op weekbasis bij deeltijdse prestaties, wordt aan het
204

personeelslid boven op het uursalaris overloon betaald in de vorm van een
toeslag. Dit op voorwaarde dat het personeelslid kan aantonen dat de overuren
niet konden worden opgenomen binnen de referentieperiode.
§ 3: De toeslag bedraagt voor alle niveaus behalve voor niveau A 25% per uur
overuren, gepresteerd op gelijk welke dag.
Als berekeningsbasis voor de toeslag geldt het bruto-uursalaris, eventueel
verhoogd met de haard- of standplaatstoelage, de toelage voor het waarnemen
van een hogere functie, de gegarandeerde salarisverhoging na bevordering, de
toelage voor opdrachthouderschap of de mandaattoelage.”
ART. 26
In artikel 243:
- wijzigt het artikel als volgt:
“§ 1: Aan de personeelsleden van de gemeente Berlare, met uitzondering van het
gesubsidieerd personeel van het gemeentelijk onderwijs, worden
maaltijdcheques toegekend.
§ 2: Vanaf 01/01/2011 heeft de maaltijdcheque een nominale waarde van 5,50
euro waarbij de bijdrage van het bestuur 4,40 euro is en die van het
personeelslid 1,10 euro.
Vanaf 01/01/2012 heeft de maaltijdcheque een nominale waarde van 6,00 euro
waarbij de bijdrage van het bestuur 4,90 euro is en die van het personeelslid
1,10 euro.
Telkens in het volgend jaar vanaf 1 januari wordt de nominale waarde van een
maaltijdcheque opgetrokken met 0,50 euro ten laste van de werkgever tot het
maximum is bereikt.
§ 3: De maaltijdcheques worden toegekend voor de perioden (dagen en uren)
waarop het personeelslid arbeidsprestaties levert.
Arbeidsprestaties zijn de effectieve prestaties op de normale arbeidsplaats of, in
opdracht van het bestuur, op een andere plaats. Opleiding, studiedagen en
vergaderingen worden gelijkgesteld met arbeidsprestaties.
Overuren worden met effectieve prestaties gelijkgesteld. Ze worden
meegerekend tot beloop van het theoretisch maximum aantal te presteren
arbeidsdagen per kwartaal.
De werknemer heeft dus recht op een maaltijdcheque voor:
dagen van dienstvrijstelling in het kader van syndicale opdracht.
Er is geen recht op maaltijdcheque voor:
volledige wettelijke verlofdagen
dagen van omstandigheidverlof
ziektedagen
dienstvrijstellingen (behalve voor syndicale opdracht)
andere dagen van afwezigheid (o.a. onwettige afwezigheid).
§ 4: Het aantal maaltijdcheques voor een bepaalde maand wordt bepaald door
het aantal effectief gepresteerde uren in de loop van de maand te delen door het
normale aantal arbeidsuren per dag.
Indien deze bewerking een decimaal getal oplevert, wordt het afgerond op de
hogere eenheid.
Het aantal cheques per kwartaal is nooit hoger zijn dan het maximum aantal
arbeidsdagen dat tijdens het kwartaal gepresteerd kan worden door een voltijds
personeelslid.
§ 5: Voor de berekening van het aantal maaltijdcheques is:
het dagelijks normaal aantal arbeidsuren 7,6 u
het maximum aantal dagen dat een voltijdse werknemer per kwartaal kan
presteren, gelijk aan het aantal werkdagen in het regime van de vijfdagenweek
die in het kwartaal vallen
(dwz het aantal kalenderdagen in het kwartaal
verminderd met het aantal zaterdagen, zondagen en het aantal wettelijke
feestdagen).
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§ 6: De verworven papieren maaltijdcheques worden na iedere maand prestaties
aan het personeelslid overhandigd. (tot deze voor de prestaties van december
2014)
Uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op het kwartaal wordt het aantal
maaltijdcheques in overeenstemming gebracht met het aantal dagen waarop het
personeelslid tijdens het kwartaal effectief arbeidsprestaties heeft geleverd.
§ 6bis: De verworven maaltijdcheques worden vanaf januari 2015 iedere
maand, volgend op de refertemaand, aan het personeelslid onder elektronische
vorm overhandigd. Hiertoe ontvangt het personeelslid een beveiligde
elektronische betaalkaart op naam met hieraan gekoppeld een persoonlijke
maaltijdchequerekening. Deze persoonlijke maaltijdchequerekening van het
personeelslid wordt iedere maand gecrediteerd voor de maaltijdcheques in
elektronische vorm. Alle partijen zullen door de uitgever van de elektronische
maaltijdcheques op de hoogte worden gesteld bij elke storting op de
persoonlijke maaltijdchequerekening van het betrokken personeelslid. De
maaltijdcheques in elektronische vorm hebben een geldigheidsduur van twaalf
maanden vanaf het ogenblik dat de maaltijdchequerekening van het
personeelslid ervoor wordt gecrediteerd.
In geval van verlies of diefstal van zijn beveiligde elektronische betaalkaart op
naam is het personeelslid ertoe gehouden CARDSTOP daar onmiddellijk van op
de hoogte te stellen. Alle transacties die voor de aangifte van verlies of diefstal
worden uitgevoerd, zijn onherroepelijk zonder mogelijkheid van verhaal van
het personeelslid op de gemeente of de uitgever van de elektronische
maaltijdcheque. Na de aangifte van verlies of diefstal zal de uitgever van de
elektronische maaltiidcheque op vraag van de gemeente een nieuwe beveiligde
elektronische betaalkaart op naam uitgeven. Het personeelslid dient voor deze
vervangkaart 5 euro te betalen. Het aantal maaltijdcheques dat op de
persoonlijke maaltijdchequerekening van het personeelslid beschikbaar is, blijft
ongewijzigd, maar de geldigheidsduur wordt verlengd met de wettelijke termijn.
Het personeelslid verbindt er zich toe de beveiligde elektronische betaalkaart op
naam als een goede huisvader te gebruiken en te bewaren en verbindt er zich
toe de gemeente als werkgever onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke
onregelmatigheid of elk bedrag met behulp van de beveiligde elektronische
betaalkaart op naam.
Uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op het kwartaal wordt het aantal
maaltijdcheques in overeenstemming gebracht met het aantal dagen waarop het
personeelslid tijdens het kwartaal effectief arbeidsprestaties heeft geleverd.
§ 7: Het aantal maaltijdcheques en het brutobedrag verminderd met de
persoonlijke bijdrage wordt op de jaarlijkse individuele rekening van het
personeelslid vermeld.
§ 8: De maaltijdcheque vermeldt duidelijk dat zijn geldigheidsduur beperkt is
tot twaalf maanden en dat hij slechts mag gebruikt worden voor de betaling van
een eetmaal of voor de aankoop van verbruiksklare voeding.
§ 9: De leverancier van de maaltijdcheques wordt aangeduid op basis van de wet
op de overheidsopdrachten.”

ART. 27
In artikel 254:
- schrapt “na het bereiken van de leeftijd van 60 jaar”.
ART. 28
In artikel 262:
- schrapt in lid 2 “vast aangestelde”;
- vult lid 3 aan als volgt: (…) van de bevalling. “De periode van negen weken
begint te lopen de dag na de dag van de bevalling wanneer het personeelslid
de arbeid nog heeft aangevat op de dag van de bevalling.”
ART. 29
In artikel 263:
- schrapt “vast aangestelde”.

206

ART. 30
In artikel 268:
- schrapt in §1, lid 2 “en na de eventuele periode van recht op ziekte- en
invaliditeitsverzekering”;
- wijzigt §3 als volgt: “Periodes van disponibiliteit wegens ambtsopheffing en van
disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit komen niet in aanmerking voor de
vaststelling van het jaarlijks aantal ziektekredietdagen.”
ART. 31
In artikel 296:
- vervangt in §2 “arbeidsovereenkomst” door “arbeidsprestaties”.
ART. 32
In artikel 312:
- wijzigt §1, lid 2 als volgt: “Voor de berekening van de 60 maanden wordt geen
rekening gehouden met het verlof voor palliatieve verzorging, het verlof voor
het verlenen van bijstand of verzorging aan een gezinslid of een familielid tot
de tweede graad dat lijdt aan een zware ziekte en het ouderschapsverlof.”;
- wijzigt §2, lid 1 als volgt:
In afwijking van § 1, eerste en vierde lid, wordt voor de personeelsleden die
tewerkgesteld zijn in een voltijds arbeidsregime en die hun arbeidsprestaties
verminderen met de helft, met een derde of met een vierde, de leeftijd op 50
jaar gebracht, voor de personeelsleden die op het ogenblik van de begindatum
van de vermindering van de arbeidsprestaties cumulatief voldoen aan de
volgende voorwaarden :
 Een zwaar beroep hebben uitgeoefend gedurende minstens 5 jaar in de
voorafgaande 10 jaar
of gedurende minstens 7 jaar in de daaraan
voorafgaande 15 jaar;
 Een zwaar beroep waarvoor een significant tekort aan arbeidskrachten
bestaat hebben uitgeoefend. Deze beroepen zijn de volgende:
a) De verpleegkundigen en het verzorgend personeel in de
ziekenhuizen;
b) De verpleegkundigen en het verzorgend personeel in de rusthuizen
en in de rust- en verzorgingstehuizen;
c) De beroepen die voorkomen op een lijst van knelpuntberoepen,
vertrekkende van de knelpuntberoepenlijsten van de Gewesten,
jaarlijks vastgesteld bij een in Ministerraad overlegd besluit, na
onderhandeling binnen het Gemeenschappelijk Comité voor alle
overheidsdiensten, na unaniem advies van het Beheerscomité van
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en van het Comité
Overheidsbedrijven.
ART. 33
In bijlage V (Evaluatiecriteria), onder 3.3:
- schrapt in de eerste zin “(zowel statutair als contractueel)”.
ART. 34
In bijlage VII (Selectieprogramma’s), onder 1:
- wijzigt de inhoud over de preselectieproeven als volgt:
“Het bestuur voorziet, bij iedere selectieprocedure (ook voor
vervangingscontracten, contracten bepaalde duur en gesubsidieerde
betrekkingen) waarbij het aantal goedgekeurde kandidaturen meer dan 25
bedraagt, een eliminerende preselectie. Deze preselectie gaat de andere
selectiegedeelten vooraf.
Bij de vacantverklaring van een functie kan het college van Burgemeester en
Schepenen gemotiveerd afwijken van deze preselectie (bv. indien meerdere
functies vacant zijn, er behoefte is aan een uitgebreide werfreserve, …) en de
preselectie eventueel niet voorzien of de aantallen (25 en 15) bijsturen.
De preselectie wordt opgesteld en verbeterd door de selectiejury of een
selectiebureau.
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De preselectie bestaat uit een selectie op 100 punten met als doel de algemene
ontwikkeling, vakkennis, ervaring, … te toetsen. De criteria zijn gebaseerd op
de functieomschrijving en de inhoud van de andere gedeelten van de
desbetreffende selectieprocedure.
De preselectie gebeurt anoniem. De kandidaten worden gerangschikt in
volgorde van de behaalde punten. De 15 kandidaten met de hoogste scores (op
voorwaarde dat zij minimaal 50% behalen) worden toegelaten tot het volgende
selectiegedeelte.”
ART. 35
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementsraat 1, 9000 GENT;
- de personeelsdienst.
ART. 36
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
3.

Goedkeuren aanpassingen organigram gemeentediensten en wijziging
samenstelling managementteam

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden,
meer bepaald op artikel 43 §2 4°;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14/10/2008 houdende de goedkeuring van
de rechtspositieregeling voor gemeentepersoneel, hernomen in de
gemeenteraadszitting van 26/01/2009, en latere wijzigingen en aanvullingen, de
laatste in zitting van 17/12/2014;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26/5/2010 houdende de goedkeuring van
personeelskader, clustervorming, nieuw organigram;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 3/7/2013 houdende de goedkeuring van de
personeelsformatie en bijhorend personeelsbehoeftenplan, dat voorgaand
gemeenteraadsbesluit van 26/5/2010 vervangt, behalve voor wat de samenstelling
van het managementteam betreft;
 Overwegende dat de samenstelling van het huidige managementteam gebaseerd is
op het vorige organigram in drie clusters;
 Overwegende dat het nieuwe organigram is opgebouwd vanuit de filosofie om vijf
sites te laten aansturen door vijf afdelingshoofden – managers die inhoudelijk en
budgettair mee verantwoordelijkheid nemen voor hun afdeling;
 Overwegende dat momenteel slechts vier afdelingshoofden lid zijn van het
managementteam en het wenselijk is dat het vijfde afdelingshoofd, zijnde het
diensthoofd vrije tijd, het managementteam vervoegt;
 Overwegende dat de aanpassing van het organigram en de wijziging van de
samenstelling van het managementteam werden besproken in de vergadering van
het managementteam van 14/10/2014;
 Overwegende de bespreking in het hoog overlegcomité van 21/11/2014;
 Overwegende de opmerking in het hoog overlegcomité dat de interne
preventieadviseur wettelijk in het organigram in staf wordt geplaatst, rapporterend
aan de werkgever of zijn aangestelde;
 Overwegende dat het ontwerporganigram in die zin nog werd bijgestuurd;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord dat de gemeentesecretaris ingaat op de vraag van raadslid Vleminckx om
een organigram met contactnamen te bezorgen aan de raadsleden.
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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, MarieChristine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden,
Kim Haentjens, Anneleen Roels)
1 afwezig (Steven Vandersnickt)

ART. 1
Keurt het organigram van het gemeentepersoneel goed. Een behoorlijk geviseerd
exemplaar gaat als bijlage bij dit besluit en maakt integraal deel uit van dit besluit.
ART. 2
Bepaalt dat het managementteam van gemeente Berlare als volgt is samengesteld: de
gemeentesecretaris als voorzitter, de financieel beheerder, het afdelingshoofd openbare
werken, de directeur cultureel centrum, de communicatieambtenaar en het diensthoofd
vrije tijd. De burgemeester of diens afgevaardigde maakt met raadgevende stem deel
uit van het managementteam, conform de bepalingen in het gemeentedecreet.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
4.

Goedkeuren modaliteiten toekennen elektronische maaltijdcheques

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het Koninklijk Besluit van 29/06/2014 tot wijziging van artikel 19bis van het
Koninklijk Besluit van 28/11/1969 tot uitvoering van de wet van 27/06/1969 tot
herziening van de besluitwet van 28/12/1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14/10/2008 houdende de goedkeuring van
de rechtspositieregeling voor gemeentepersoneel, hernomen in de
gemeenteraadszitting van 26/01/2009, en latere wijzigingen en aanvullingen, de
laatste in zitting van 17/12/2014;
 Overwegende dat op basis van voormeld Koninklijk Besluit papieren maaltijdcheques
verdwijnen vanaf 1/01/2016 en ze uiterlijk tegen deze datum moeten worden
vervangen door een elektronische versie;
 Gehoord het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om vervroegd
over te schakelen op elektronische maaltijdcheques en dit vanaf januari 2015, gelet
op het gunstige aanbod van de huidige leverancier;
 Overwegende dat het nodig is de modaliteiten met betrekking tot het toekennen van
deze elektronische maaltijdcheques vast te stellen;
 Gelet op het protocol van akkoord van 21/11/2014 met de vakbonden van het
gemeente- en het OCMW-personeel, met name ACOD en ACV-Openbare diensten;
 Gelet op het bericht van VSOA van 24/11/2014 dat laat weten principieel geen
protocol af te sluiten voor punten die besproken zijn op vakbondsvergaderingen
waarop ze niet aanwezig konden zijn;
 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, MarieChristine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden,
Kim Haentjens, Anneleen Roels)
1 afwezig (Steven Vandersnickt )

ART. 1
Kent vanaf 1/01/2015 elektronische maaltijdcheques toe aan de personeelsleden van
gemeente Berlare, in toepassing van artikel 243 van de geldende rechtspositieregeling,
en dit volgens volgende modaliteiten:
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Artikel 1 Toepassingsgebied
In toepassing van artikel 243 van de geldende rechtspositieregeling hebben
personeelsleden die onder het toepassingsgebied van deze rechtspositieregeling vallen
recht op maaltijdcheques.
Dit reglement wordt gesloten in het kader van artikel 19bis van het Koninklijk Besluit
van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders.
Het regelt de modaliteiten van toekenning en gebruik van maaltijdcheques die van
toepassing zijn op de werkgever en de werknemer en zowel de keuze voor
elektronische maaltijdcheques op het niveau van de onderneming voor de werknemers
bedoeld in §1 van dit artikel, als de modaliteiten van omkeerbaarheid van deze keuze
en de modaliteiten en termijnen van verandering van de wijze van betaling van de
maaltijdcheques.
Artikel 2 Toekenning van maaltijdcheques
De maaltijdcheques zullen aan de werknemers bedoeld in artikel 1, worden toegekend
volgens de modaliteiten voorzien in dit reglement en dit voor de eerste keer vanaf
januari 2015 (prestaties januari 2015 – toekenning maaltijdcheques februari 2015).
Artikel 3 Wijze van toekenning van maaltijdcheques
De maaltijdcheques zullen in elektronische vorm worden toegekend aan de werknemers
bedoeld in artikel 1 van dit reglement en via een erkende uitgever ter beschikking
gesteld.
Het personeel en het bestuur kunnen deze wijze van toekenning van maaltijdcheques
niet wijzigen en kunnen niet kiezen voor toekenning van maaltijdcheques op papieren
drager.
Artikel 4 Bepalingen specifiek voor maaltijdcheques in elektronische vorm
De maaltijdcheques in elektronische vorm worden maandelijks gecrediteerd op de
maaltijdchequerekening van de werknemer in functie van het aantal dagen van de
voorgaande maand tijdens dewelke effectieve arbeidsprestaties geleverd werden door
de werknemer.
De maaltijdcheques worden geacht te zijn toegekend aan het personeelslid op het
moment waarop diens maaltijdchequerekening wordt gecrediteerd.
De geldigheid van de maaltijdcheques is beperkt in de tijd, conform artikel 19bis van
het Koninklijk Besluit van 28 november 1969. De geldigheidsduur van twaalf maanden
vangt aan op het moment waarop de elektronische maaltijdcheques worden
overgemaakt op de maaltijdchequerekening. De geldigheidsduur kan worden
nagekeken door het personeelslid vóór het gebruik van de maaltijdcheques. De
maaltijdcheques kunnen slechts gebruikt worden voor de betaling van een maaltijd of
voor de aankoop van verbruiksklare voedingswaren.
Het personeelslid dat geniet van het voordeel van maaltijdcheques in elektronische
vorm krijgt gratis een drager ter zijn beschikking gesteld (een kaart). Hij verbindt zich
ertoe deze in goede staat te bewaren en terug te bezorgen aan de werkgever indien de
keuze wijzigt om van elektronische maaltijdcheques te genieten of indien de
arbeidsovereenkomst om welke reden dan ook beëindigd wordt.
Het personeelslid kan de drager niettemin bewaren tot aan de vervaldatum van de
maaltijdcheques die nog ter beschikking zijn op zijn maaltijdchequerekening.
In geval van verlies of diefstal van de drager is het personeelslid ertoe gehouden Card
Stop daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Alle transacties die voor de aangifte
van verlies of diefstal worden uitgevoerd zijn onherroepelijk zonder mogelijkheid van
verhaal van het personeelslid op de gemeente of de uitgever van de elektronische
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maaltijdcheque. Na de aangifte zal de uitgever van de elektronische maaltijdcheques op
vraag van de gemeente een nieuwe beveiligde elektronische drager op naam uitgeven.
Het personeelslid dient voor deze vervangkaart 5,00 euro te betalen. Behalve in geval
van betwisting door de werknemer zal deze kost afgehouden worden van de
eerstvolgende netto verloning die hem verschuldigd is.
Het aantal maaltijdcheques dat op de persoonlijke maaltijdchequerekening van het
personeelslid beschikbaar is, blijft ongewijzigd, maar de geldigheidsduur wordt verlengd
met de wettelijke termijn. Het personeelslid verbindt er zich toe de gemeente als
werkgever onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke onregelmatigheid of elk
bedrag met behulp van de beveiligde elektronische betaalkaart op naam.
Zowel het bestuur als het personeelslid zullen door de uitgever van de elektronische
maaltijdcheques op de hoogte worden gesteld bij elke storting op de persoonlijke
maaltijdchequerekening van het betrokken personeelslid.
Artikel 5 Aantal maaltijdcheques
Het aantal maaltijdcheques dat wordt toegekend aan de werknemer wordt bekomen
door het aantal uren normale werkelijke arbeid, meerprestaties inbegrepen, te delen
door het normaal aantal uren per dag van een maatpersoon, zijnde 7u36.
Indien deze bewerking een decimaal getal oplevert, wordt het afgerond op de hogere
eenheid.
Indien het aldus verkregen getal groter is dan het maximaal aantal werkbare dagen van
een voltijds personeelslid in het kwartaal wordt het tot dit laatste beperkt.
Het aantal maaltijdcheques maakt het voorwerp uit van een regularisatie. Uiterlijk de
laatste dag van de eerste maand die volgt op het kwartaal wordt het aantal
maaltijdcheques in overeenstemming gebracht met het aantal maaltijdcheques waarop
de werknemer tijdens het kwartaal prestaties heeft verricht in toepassing van de
bepalingen die voorafgaan.
Artikel 6 Werkgevers- en werknemerstussenkomst in het bedrag van de
maaltijdcheques
De tussenkomst van het bestuur in het bedrag van de maaltijdcheque bedraagt 5,90
euro. De tussenkomst van het personeelslid in het bedrag van de maaltijdcheque
bedraag 1,10 euro. Bijgevolg bedraagt de nominale waarde van de maaltijdcheque 7,00
euro.
Het bestuur behoudt zich expliciet het recht voor om zijn tussenkomst te verminderen
of de tussenkomst van het personeelslid te vermeerderen in geval van wijziging van de
toepasselijke reglementering op het vlak van de vrijstelling van sociale
zekerheidsbijdragen van de maaltijdcheques. Het personeelslid erkent en aanvaardt
deze mogelijkheid van wijziging door de werkgever.
Artikel 7 Inwerkingtreding en duur
Dit reglement is gesloten voor onbepaalde duur. Het treedt in werking op de dag van
zijn ondertekening.
Niettegenstaande de bepalingen van de voorafgaande alinea zal dit reglement eindigen
in geval van wijziging van artikel 19bis van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969
tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
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ART. 2
Bepaalt


ART. 3
Bepaalt
5.

dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal overgemaakt worden aan:
voorzitter van het OCMW, Baron Tibbautstraat 29a, 9290 BERLARE;
de personeelsdienst.
dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

Goedkeuren verlofregeling 2015 gemeentepersoneel

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14/10/2008 houdende goedkeuring
van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, hernomen in de
gemeenteraad van 26/01/2009 en latere aanvullingen en wijzigingen, zoals laatst in
de gemeenteraadszitting van 17/12/2014;
 Gelet in zonder op art. 261 van deze rechtspositieregeling;
 Gelet op de voorgebrachte lijst van verloren feestdagen in 2015 waaruit blijkt dat
drie feestdagen op een zaterdag of zondag vallen (11 juli, 15 augustus en 1
november);
 Overwegende het voorstel van verlofregeling 2015 voor enerzijds de begeleiding van
de buitenschoolse kinderopvang en voor anderzijds het overige gemeentepersoneel;
 Overwegende de bespreking in het hoog overlegcomité van 21/11/2014;
 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, MarieChristine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden,
Kim Haentjens, Anneleen Roels)
1 afwezig (Steven Vandersnickt)

ART. 1
Gaat akkoord om de feestdagen, na verloop van de feestdag, die vallen op een
zaterdag of zondag in 2015 (11 juli, 15 augustus en 1 november) te vermelden op de
verloffiche als vrij te nemen dag op basis van de gepresteerde arbeidsuren van het
personeelslid.
ART. 2
Voorziet op vrijdag 15 mei, maandag 20 juli en donderdag 31 december 2015 geen
publieksuren.
Er is dus geen permanentie vereist en iedereen mag kiezen om al dan niet verlof te
nemen, met uitzondering van de begeleiding van de buitenschoolse kinderopvang (zie
art. 3).
ART. 3
Aanvaardt de verlofregeling 2015 voor de begeleiding van de buitenschoolse
kinderopvang als volgt:
- drie verloren feestdagen op zaterdag of zondag (11 juli, 15 augustus en 1 november)
worden na verloop van de feestdag op de verloffiche als vrij te nemen dag vermeld op
basis van de gepresteerde arbeidsuren van het personeelslid;
- collectieve verlofdagen op 15 mei, 20 juli en 31 december 2015
- zomerwerking:
- Opvang Berlare: gesloten van maandag 13 juli 2015 tot en met vrijdag 24 juli
2015;
- Opvang Overmere: gesloten van maandag 27 juli 2015 tot en met vrijdag 7
augustus 2015;
- Opvang Uitbergen: gesloten van maandag 20 juli 2015 tot en met vrijdag 7
augustus 2015.
Aan de begeleiding wordt verplicht verlof opgelegd voor de periode dat de locatie
sluit waarin
hij/zij tewerkgesteld is, tenzij onderlinge wisselingen mogelijk zijn voor de dienst. De
begeleiding
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van de locatie Uitbergen kan gedurende 1 week ingeschakeld worden in één van de
andere locaties.
- kerstverlof:
Overmere zal de enige locatie zijn die geopend is nl. op 21, 22, 23, 28, 29 en 30
december 2015.
Begeleidsters/begeleiders verbonden aan de geopende locatie dienen te werken,
eventueel
aangevuld met twee vrijwillige begeleidsters/begeleidsters van een andere locatie.
De anderen nemen verplicht verlof op. Op vraag kan voor max. twee personen een
uitzondering gemaakt worden. Op die manier waarborgen we de continuïteit in de
begeleiding.
ART. 3
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal overgemaakt worden aan de
personeelsdienst.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
6.

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;
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 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;
 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, MarieChristine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden,
Kim Haentjens, Anneleen Roels)
1 afwezig (Steven Vandersnickt)

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.
7.

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;
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 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, MarieChristine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden,
Kim Haentjens, Anneleen Roels)
1 afwezig (Steven Vandersnickt)

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.
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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.
8.

Kennisnemen budgetwijziging 2014/1 OCMW Berlare

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op artikelen 42 en 43 van dit decreet inzake de bevoegdheden
van de gemeenteraad;
 Gelet op het OCMW-decreet van 19/12/2008 zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op meer bepaald artikelen 150 en 156 van dit decreet;
 Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 9/01/2014
houdende de vaststelling van het budget 2014 waarbij het gemeentelijk aandeel
werd bepaald op 1.400.000,00 euro;
 Gelet op ons besluit van 29/01/2014 houdende kennisname van dit besluit;
 Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6/11/2014
houdende vaststelling van de budgetwijziging 2014/1 van het Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn;
 Gehoord de uitleg ter zitting gegeven door OCMW-voorzitter Cooreman;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens die herhaalt dat de CD&V-fractie niet
begrijpt dat rusthuis Herfstvreugde wordt afgebroken zonder concreet
alternatief/plan (serviceflats) voor de site;
 Gehoord het antwoord van voorzitter De Gucht die stelt dat de inhoudelijke discussie
materie is voor de raad voor maatschappelijk welzijn, terwijl de gemeenteraad de
financiële haalbaarheid van de budgetwijziging beoordeelt.
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, MarieChristine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden,
Kim Haentjens, Anneleen Roels)
1 afwezig (Steven Vandersnick)

ART. 1
Neemt kennis van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6/11/2014
houdende goedkeuring van de budgetwijziging van het OCMW Berlare;
ART. 2
Bepaalt dat de afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt
aan:
- De voorzitter van het OCMW Berlare, Baron Tibbautstraat 29a, 9290 Berlare;
- De financieel beheerder van de gemeente.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
9.

Advies verlenen raming 2015: Polder tussen Schelde en Durme onbevaarbare waterlopen 3de categorie

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Overwegende het schrijven van de Polder ‘Tussen Schelde en Durme’, Vicus
Pontrave 32, 9250 Waasmunster, van 14/11/2014 met raming voor de ruimings-,
onderhouds- en herstellingswerken aan de onbevaarbare waterlopen 3de categorie
dienstjaar 2015 op het grondgebied van de gemeente Berlare;
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 Overwegende de raming ten bedrage van 51.763,00 euro (inclusief btw);
 Overwegende dat deze raming dan ook werd voorzien in het ontwerpbudget 2015
van gemeente Berlare;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven
Vandersnickt, 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)

ART. 1
Verleent gunstig advies aan de raming van de Polder ‘Tussen Schelde en Durme’ voor
de ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan de onbevaarbare waterlopen 3de
categorie dienstjaar 2015 op het grondgebied van de gemeente Berlare voor de som
van 51.763,00 euro (inclusief btw).
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen overgemaakt worden
aan:
 de heer gouverneur, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT
 de Polder ‘Tussen Schelde en Durme’, Vicus Pontrave 32, 9250
WAASMUNSTER;
 de financieel beheerder.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
10.

Advies verlenen raming 2015: Polder van Belham - onbevaarbare
waterlopen - 3de categorie

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Overwegende het schrijven van de Polder van Belham, Keistraat 7, 9270 Laarne van
31/10/2014 met raming voor de onderhouds-, herstellings- en
instandhoudingswerken aan de onbevaarbare waterlopen 3de categorie dienstjaar
2015 op het grondgebied van de gemeente Berlare;
 Overwegende de raming ten bedrage van 21.172,58 euro (inclusief btw);
 Overwegende dat deze raming dan ook werd voorzien in het ontwerpbudget 2015
van gemeente Berlare;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven
Vandersnickt, 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)

ART. 1
Verleent gunstig advies aan de raming van de Polder van Belham voor de onderhouds-,
herstellings- en instandhoudingswerken aan de onbevaarbare waterlopen 3de categorie
dienstjaar 2015 op het grondgebied van de gemeente Berlare voor de som van
21.172,58 (inclusief btw).
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen overgemaakt worden
aan:
 de heer gouverneur, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT;
 de Polder van Belham, Keistraat 7, 9270 LAARNE;
 de financieel beheerder.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
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11.

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, MarieChristine 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)

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.
12.

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, MarieChristine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden,
Kim Haentjens, Anneleen Roels)
1 afwezig (Steven Vandersnickt)

ART. 1
Stelt het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing van 2015 vast op 1.100.
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ART. 2
Maakt dit besluit bekend conform art. 186 van het gemeentedecreet.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
13.

Goedkeuren gemeentelijke dotatie 2015 in de werking van de
politiezone Berlare-Zele

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 de wet van 07/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, meer bepaald art 27;
 Overwegende dat de gemeente Berlare een politiezone vormt met de gemeente
Zele;
 Gelet op het besluit van de Politieraad van de zone van 5/12/2014 houdende
vaststelling van het budget van de politiezone voor 2015;
 Overwegende het gemeentelijk aandeel 2015 voor Berlare werd vastgesteld op
1.081.754,00 euro;
 Overwegende dat de gemeentelijke dotatie aan de politiezone Berlare - Zele
afzonderlijk dient vastgesteld door de gemeenteraad;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de vraag van raadslid Marc Van Driessche of de federale dotatie uit het
verkeersveiligheidsfonds al is gestort aan de lokale politiezone;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls dat het Koninklijk Besluit daarvoor
afgelopen vrijdag door de ministerraad is goedgekeurd om de aanvullende dotatie
die nog dient gestort te worden vanaf 2009 in schijven zal worden uitbetaald de
volgende jaren. Momenteel werd nog niks gestort.
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, MarieChristine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden,
Kim Haentjens, Anneleen Roels)
1 afwezig (Steven Vandersnickt)

ART. 1
Keurt de gemeentelijke dotatie 2015 van de gemeente Berlare in de politiezone Berlare
- Zele van 1.081.754,00 euro goed.
ART. 2
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg bij het dossier gemeentelijk
budget 2015 wordt gevoegd.
Bepaalt tevens dat een afschrift wordt overgemaakt aan:
 Dienst Federaal politietoezicht en wapens, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT;
 gemeentebestuur Zele, Markt 50, 9240 ZELE;
 de heer Gouverneur, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
14.

Goedkeuren aanpassen meerjarenplan 2014-2019: strategische nota,
financiële nota en toelichting

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 en de artikelen 146 en 147 over de strategische
meerjarenplanning;
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 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2010 betreffende de
beleids- en beheerscyclus zoals gewijzigd tot op heden, dat uitvoering en
inhoudelijke invulling geeft aan de artikelen 146 en 147 van het gemeentedecreet
van 15/07/2005 zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de omzendbrief 2013/4 van 10/05/2013 houdende de onderrichtingen voor
het opstellen van een strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014 – 2019);
 Gelet op de omzendbrief 2014/4 van 5/09/2014 houdende de onderrichtingen voor
de aanpassingen van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015;
 Overwegende de besprekingen in het managementteam, finaal op 9/12/2014;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Vleminckx dat de N-VA-fractie in de loop van
het meerjarenplan heel wat studiekosten ziet opduiken en zich afvraagt of dat niet
economische kan;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls dat deze studiekosten moeten
worden geïnterpreteerd als architectkosten, afhankelijk dus van de prijs van de
werken.
BESLUIT:

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

ART. 1
Stelt het aangepaste meerjarenplan 2014 – 2019 vast volgens de voorliggende
beleidsdocumenten en financieel samengevat volgens onderstaande tabel:
Resultaat op kasbasis
I. Exploitatiebudget (B-A)

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016 Jaar 2017

Jaar 2018 Jaar 2019

757.698

1.962.701 1.139.573

1.163.473 1.144.154 1.154.313

A. Uitgaven

12.497.832

12.606.147 13.336.727

13.621.971 13.959.522 14.276.664

B. Ontvangsten

13.255.530

14.568.848 14.476.300

14.785.444 15.103.676 15.430.977

1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage
van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden
in het tekort van het boekjaar
2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)

7.594.139

8.945.719

9.034.570

9.217.858

9.406.165

9.599.626

5.661.391

5.623.129

5.441.730

5.567.585

5.697.512

5.831.351

1.031.053

-835.094

1.772.310

-626.869

-871.713

-2.430.506

A. Uitgaven

3.434.756

2.531.169

1.153.594

2.143.310

3.041.479

2.494.453

B. Ontvangsten

1.004.250

1.500.116

318.500

371.000

2.414.610

1.622.740

III. Andere (B-A)

1.377.551

-424.611

-333.504

625.237

-437.347

-225.648

1.322.449

1.314.611

1.178.504

1.044.763

959.347

995.648

1.322.449

1.314.611

1.178.504

1.044.763

959.347

995.648

1.322.449

1.314.611

1.178.504

1.044.763

959.347

995.648

2.700.000

890.000

845.000

1.670.000

522.000

770.000

2.700.000

890.000

845.000

1.670.000

522.000

770.000

A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
1.a Periodieke aflossingen
1.b Niet-periodieke
aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties

B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en
leasings
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2. Terugvordering van aflossing
van financiële schulden
2.a. Periodieke
terugvorderingen
2.b. Niet-periodieke
terugvorderingen
3. Overige transacties
IV. Budgettaire resultaat
boekjaar (I+II+III)

-295.257

507.037

-29.024

16.399

79.939

56.952

V. Gecumuleerde budgettaire
resultaat vorig boekjaar

2.506.643

2.211.386

2.718.423

2.689.399

2.705.798

2.785.737

VI. Gecumuleerde budgettaire
resultaat (IV+V)

2.211.386

2.718.423 2.689.399

2.705.798 2.785.737 2.842.689

VIII. Resultaat op kasbasis (VIVII)

2.211.386

2.718.423 2.689.399

2.705.798 2.785.737 2.842.689

Autofinancieringsmarge

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

I. Financieel draagvlak (A-B)

1.178.271

2.363.201

1.591.895

1.627.013

1.656.087

1.661.483

A. Exploitatieontvangsten
B. Exploitatie-uitgaven exclusief
de nettokosten van schulden (1-2)

13.255.530

14.568.848

14.476.300

14.785.444

15.103.676

15.430.977

12.077.259

12.205.647

12.884.406

13.158.430

13.447.589

13.769.494

12.497.832

12.606.147

13.336.727

13.621.971

13.959.522

14.276.664

400.500

452.321

463.540

511.933

507.170

1.715.111

1.630.825

1.508.304

1.471.280

1.502.818

VII. Bestemde gelden
(toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor
exploitatie
B. Bestemde gelden voor
investeringen
C. Bestemde gelden voor andere
verrichtingen

1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van de schulden
II. Netto periodieke
leningsuitgaven (A+B)

A. Netto-aflossingen van schulden
B. Nettokosten van schulden
Autofinancieringsmarge (I-II)

420.573

1.743.022

1.322.449

1.314.611

1.178.504

1.044.763

959.347

995.648

420.573

400.500

452.321

463.540

511.933

507.170

-564.751

648.090

-38.931

118.710

184.807

158.665

ART. 2
Bepaalt dat afschrift van dit besluit samen met het aangepaste meerjarenplan 20142019 in het kader van het algemeen administratief toezicht binnen de 20 dagen zal
worden overgemaakt aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen.
ART. 3
Bepaalt dat de gegevens van het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 in een digitaal
bestand zal worden overgemaakt aan de Vlaamse Regering.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
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15.

Goedkeuren budgetwijziging 2014/1 gemeente Berlare

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 en de artikelen 148 tot en met 152 over het budget;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25/06/2010 betreffende de
beleids- en beheers cyclus , dat uitvoering en inhoudelijke invulling geeft aan de
artikelen 146, 147 en 151 van het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals gewijzigd
tot op heden;
 Overwegende dat de voorliggende BW 2014/1 werd opgemaakt in overeenstemming
met de onderrichtingen;
 Overwegende de besprekingen in het managementteam, finaal op 9/12/2014;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

18 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven
Vandersnickt, 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)

ART 1.
Keurt de budgetwijziging 2014/1 als volgt goed:
Resultaat op kasbasis

MJP 2014

I. Exploitatiebudget (B-A)

1.442.421

757.698

A. Uitgaven

12.429.781

12.497.832

B. Ontvangsten

13.872.201

13.255.530

8.631.676

7.594.139

5.240.525

5.661.391

-2.276.863

-2.430.506

A. Uitgaven

3.805.506

3.434.756

B. Ontvangsten

1.528.643

1.004.250

924.322

1.377.551

1.a. Belastingen en boetes

Budget 2014

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)

III. Andere (B-A)
A. Uitgaven

1.315.678

1.322.449

1. Aflossing financiële schulden

1.315.678

1.322.449

1.a Periodieke aflossingen

1.315.678

1.322.449

2.240.000

2.700.000

2.240.000

2.700.000

1.b Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
2.a. Periodieke terugvorderingen
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
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IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

89.880

-295.257

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

17.838

2.506.643

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

107.718

2.211.386

107.718

2.211.386

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Autofinancieringsmarge

MJP 2014

I. Financieel draagvlak (A-B)

1.892.993

1.178.271

A. Exploitatieontvangsten

13.872.201

13.255.530

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

11.979.208

12.077.259

12.429.781

12.497.832

1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van de schulden

Budget 2014

450.573

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)
A. Netto-aflossingen van schulden

420.573

1.766.251

1.743.022

1.315.678

1.322.449

B. Nettokosten van schulden

450.573

420.573

Autofinancieringsmarge (I-II)

126.743

-564.751

ART. 2
Bepaalt dat afschrift van dit besluit in het kader van het algemeen administratief
toezicht binnen de 20 dagen zal worden overgemaakt aan de heer Gouverneur van
Oost-Vlaanderen.
ART. 3
Bepaalt dat de gegevens van het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 in een digitaal
bestand zal worden overgemaakt aan de Vlaamse Regering.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
16.

Goedkeuren budget 2015 gemeente Berlare: beleidsnota, financiële
nota en toelichting

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, zoals gewijzigd tot op heden;
 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 en de artikelen 148 tot en met 152 over het budget;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2010 betreffende de
beleids- en beheerscyclus zoals gewijzigd tot op heden, dat uitvoering en
inhoudelijke invulling geeft aan de artikelen 146, 147 en 151 van het
gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals gewijzigd tot op heden;
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 Gelet op de omzendbrief 2014/4 van 5/09/2014 houdende de onderrichtingen voor
het opstellen van de budgetten 2015;
 Overwegende dat het voorliggend budget 2015 werd opgemaakt in
overeenstemming met de onderrichtingen;
 Overwegende de besprekingen in het managementteam, finaal op 9/12/2014;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de vraag van raadslid Vleminckx wat er gebeurt als de vooropgestelde
inkomsten rond de verkoop van Dorp 47 en Dorp 96 niet worden gehaald;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls dat deze panden volgens de
geldende regelgeving werden geschat, dat het gemeentebestuur niet onder deze
schatting het pand mag aanbieden, dat het dossier van Dorp 47 al door een notaris
wordt voorbereid met het oog op een openbare verkoop en dat in het slechtste
geval een budgetwijziging moet worden voorgelegd aan de raad;
 Gehoord de vraag van raadslid Baeyens om de ‘gedeeltelijke’ verkoop van Dorp 96
te verduidelijken en het antwoord hierop van burgemeester Gabriëls die stelt dat
Dorp 96 verkocht wordt aan Sociale Huisvestingsmaatschappij CV Hulp in
Woningnood, met uitzondering van de lokalen waar momenteel balletschool
Terpsichore, Poppentheater Sloeber en de tekenacademie hun werking hebben;
 Gehoord de vraag van raadslid Baeyens om verduidelijking bij het krediet voor
onderhoud en heraanleg van de begraafplaatsen en het antwoord van burgemeester
Gabriëls dat het gaat om een algemeen krediet voor werken in eigen beheer op alle
begraafplaatsen;
 Gehoord de vraag van raadslid Baeyens of nog wordt gezocht naar alternatieven om
de buitentribune van Festivalhal Donkmeer af te schermen en het antwoord hierop
van schepen Kets dat wordt gedacht aan hekwerk met thematisch bedrukte doeken
op bevestigd;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens die aandacht voor sociale cohesie
mist via bijvoorbeeld pleinaanleg en de inrichting van bib Berlare en Overmere als
ontmoetingsplaatsen;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Wim Arbijn die zijn bezorgdheid uit in verband
met de bokkensprongen van de FOD Financiën bij de raming van de gemeentelijke
opcentiemen op de personenbelasting waardoor precies begroten de komende jaren
bijzonder moeilijk wordt;
 Gehoord de tussenkomst van burgemeester Gabriëls dat de administratie van FOD
Financiën geen professionele, aanvaardbare uitleg verschaft, noch aan onze
diensten noch aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten;
 Gehoord het voorstel van voorzitter De Gucht om de bevoegde minister rechtstreeks
om uitleg te vragen.
BESLUIT:

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

ART. 1:
Het budget 2015 bestaande uit de doelstellingennota, de financiële nota en de
toelichting wordt vastgesteld volgens de voorliggende beleidsdocumenten en financieel
samengevat volgens onderstaande tabel:
RESULTAAT OP KASBASIS
I. Exploitatiebudget (B-A)

Budget
1.962.701

A. Uitgaven

12.606.147

B. Ontvangsten

14.568.848

1.a. Belastingen en boetes

8.945.719

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
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2. Overige

5.623.129

II. Investeringsbudget (B-A)

-1.031.053

A. Uitgaven

2.531.169

B. Ontvangsten

1.500.116

III. Andere (B-A)

-424.611

A. Uitgaven

1.314.611

1. Aflossing financiële schulden

1.314.611

a. Periodieke aflossingen

1.314.611

b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
B. Ontvangsten

890.000

1. Op te nemen leningen en leasings

890.000

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

507.037

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

2.211.386

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

2.718.423

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

2.718.423

Bedrag
op 1/1

Bestemde gelden

Mutatie

Bedrag
op 31/12

I. Exploitatie
II. Investeringen
III. Overige Verrichtingen
Totaal bestemde gelden

ART. 2
Bepaalt dat het afschrift van dit besluit in het kader van het algemeen administratief
toezicht binnen de 20 dagen zal worden overgemaakt aan de heer Gouverneur van
Oost-Vlaanderen.
ART. 3
Bepaalt dat de gegevens van het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 in een digitaal
bestand zal worden overgemaakt aan de Vlaamse Regering.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
17.

Toelichten ontwerp bestemmingsplan en goedkeuren bestek, raming en
gunningsvoorwaarden: dienstencontract renovatie en
bestemmingswijziging kasteel Berlare

DE RAAD,
 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;
 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;
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 Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
 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 Gemeentedecreet van 15/07/2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Dienstencontract renovatie en
bestemmingswijziging kasteel Berlare” een bestek met nr. 2014/053 werd opgesteld
door Openbare werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op
206.611,57 euro exclusief btw of 250.000,00 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open
offerteaanvraag;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het
investeringsbudget van 2014, op budgetcode 2140000/013000-RENOV. KASTEELVerbouwen en in het budget van de volgende jaren;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Kets;
 Gehoord de vraag van raadslid Baeyens wat de bestemming wordt van het huidige
gemeentehuis en het antwoord hierop van schepen Kets dat hierin nog geen
beslissingen zijn genomen, maar dat er wel al interesse is van derden;
 Gehoord de vraag van raadslid Baeyens of het toegestaan is aan een geklasseerd
gebouw energievriendelijk in te grijpen met bijvoorbeeld dubbel glas en het
positieve antwoord hierop van schepen Kets;
 Gehoord de vraag van raadslid Baeyens in verband met de toegankelijkheid van de
gebouwen voor minder mobiele bezoekers;
 Gehoord het antwoord van schepen Kets dat de publieksruimtes in de bijgebouwen
zich op het gelijkvloers bevinden en zich daar geen probleem vormt, maar dat het
hoofdgebouw omwille van de trappen moeilijker ligt, maar dat daar naar een
oplossing wordt gezocht, aanvaardbaar voor het Agentschap Onroerend Erfgoed, om
op zijn minst de benedenverdieping toegankelijk te maken;
 Gehoord de vraag van raadslid Vercruyssen op welke manier dit project
subsidieerbaar is en het antwoord van schepen Kets dat, zonder tegenbericht van
nieuwe beleidsopties bij hogere overheden, de Vlaamse overheid 60% en de
provincie 20% subsidieert en dat dit in deze grootorde is voorzien in het
gemeentelijk meerjarenplan;
 Gehoord de bedenking van raadslid Vercruyssen of het zinvol is de administratieve
diensten van het gemeentehuis te verhuizen naar de kasteelsite;
 Gehoord het antwoord van voorzitter De Gucht dat het momenteel om een
voorstudie en een visie gaat, en dat het bestuur later zal beslissen op basis van de
concrete plannen of een integrale verhuis haalbaar is;
 Gehoord de tussenkomst van voorzitter De Gucht die de optie wil openhouden om
ook de kelderruimte van het hoofdgebouw te integreren in het project als
bijvoorbeeld tentoonstellingsruimte;
 Gehoord de vraag van raadslid Albrecht Arbyn of er speeltoestellen in het
kasteelpark mogen worden geplaatst en het antwoord hierop van raadslid Wim
Arbijn dat het landschapsbeheersplan enkel natuurlijke speelelementen toelaat.
BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven
Vandersnickt, 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)

ART. 1
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de open offerteaanvraag.
ART. 2
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2014/053 en de raming voor de opdracht
“Dienstencontract renovatie en bestemmingswijziging kasteel Berlare”, opgesteld door
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Openbare werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt 206.611,57 euro exclusief btw of 250.000,00 euro inclusief 21% btw.
ART. 3
Vult het standaard publicatieformulier in en maakt dit op nationaal niveau bekend.
ART.4
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget van 2014, op
budgetcode 2140000/013000-RENOV. KASTEEL-Verbouwen en in het budget van de
volgende jaren.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
18.

Goedkeuren bestek, raming en gunningsvoorwaarden: aankoop
rondvaarboot Donkmeer

DE RAAD,
 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;
 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;
 Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
 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 Gemeentedecreet van 15/07/2005, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop rondvaartboot Donkmeer”
een bestek met nr. 2014/21 werd opgesteld door de afdeling Openbare werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 200.000,00
euro inclusief btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open
offerteaanvraag;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2015;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Malfliet.
BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven
Vandersnickt, 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)

ART. 1
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de open offerteaanvraag.
ART. 2
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2014/21 en de raming voor de opdracht
“Aankoop rondvaartboot Donkmeer”, opgesteld door de afdeling Openbare werken. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
200.000,00 euro inclusief btw.
ART. 3
Vult het standaard publicatieformulier in en maakt dit bekend op nationaal niveau.
ART. 4
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het budget van 2015.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
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19.

Goedkeuren huurovereenkomst opslagruimte Baron Tibbautstraat 45A

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Overwegende dat Rode Kruis Berlare al enkele maanden aangeeft dat de
terbeschikkinggestelde gemeentelijke infrastructuur (Dorp 96) niet langer voldoet
om de werking verder uit te bouwen;
 Overwegende dat er verschillende overlegmomenten zijn geweest tussen Rode Kruis
Berlare en gemeente Berlare, maar dat Rode Kruis Berlare niet inging op de
aangeboden alternatieven, omdat ze niet zouden volstaan voor de opdracht en de
ambitie van de afdeling;
 Overwegende dat Rode Kruis Berlare zijn oog liet vallen op de voormalige
rijkswachtkazerne, Baron Tibbautstraat 45A en eigendom van NV Klaveren Tien, met
zetel te 9290 Berlare, Van Tieghemstraat 21B;
 Overwegende dat de gevraagde huurprijs de financiële draagkracht van Rode Kruis
Berlare overstijgt;
 Overwegende de vraag van Rode Kruis Berlare aan het gemeentebestuur of het
geïnteresseerd is om een derde van de beschikbare garageruimte, behorend tot de
voormalige kazerne, te huren;
 Overwegende dat deze ruimte een opportuniteit is om materiaal en machines van de
afdeling openbare werken te stockeren en om van daaruit sneller werkopdrachten te
kunnen aanvatten;
 Overwegende dat een huurbedrag van 300,00 euro per maand billijk lijkt;
 Overwegende dat gemeente Berlare de financiering van een huurovereenkomst voor
drie jaar voorziet in haar exploitatiebudgetten;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven
Vandersnickt, 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)

ART. 1
Keurt de huurovereenkomst goed tussen gemeente Berlare (Huurder) en Rode Kruis
afdeling Berlare, deel uitmakend van Rode Kruis-Vlaanderen/Belgische Rode Kruis, met
vestigingsadres te Baron Tibbautstraat 45A, 9290 Berlare, vertegenwoordigd door Prof.
dr. Philippe Vandekerckhove, directeur-generaal Rode Kruis-Vlaanderen, en de heer
Nico Van Den Meersch, voorzitter Rode Kruis afdeling Berlare (Verhuurder):
Artikel 1: Voorwerp van de huur
De onderhavige overeenkomst is een onderverhuring.
De Verhuurder geeft in huur aan de Huurder, die aanvaardt, een garage behorende tot
het kantoorgebouw (voormalig rijkswachtgebouw met grond en aanhorigheden),
gelegen te Berlare, Baron Tibbautstraat 45A, thans bekend ten kadaster, sectie D,
nummer 648/F/2 en deel van nummers 648/E/2, 648/C/2 en 648/D/2 voor een
oppervlakte volgens meting van 1.473 m2.
Het kantoorgebouw wordt door de Verhuurder op zijn beurt gehuurd wordt van de
eigenaar van dit gebouw, NV Klaveren Tien, met zetel te 9290 Berlare, Van
Tieghemstraat 21b, ondernemingsnummer: 0465.391.449.
De garage (hierna het “Goed”) wordt aangeduid op het plan dat als bijlage aan
onderhavige overeenkomst wordt gevoegd.
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De Huurder verklaart de staat van het Goed te kennen na het grondig bezocht en
nagekeken te hebben en het te aanvaarden in de staat waarin het zich bevindt zonder
dat een bijkomende en meer uitvoerige beschrijving vereist is.
Artikel 2: Toestand van de gehuurde plaatsen, plaatsbeschrijving en
erfdienstbaarheden
Het Goed wordt gehuurd in de staat, waarin het wordt beschreven in het procesverbaal van plaatsbeschrijving bij intrede dat in gezamenlijk overleg zal worden
opgemaakt.
De Huurder verbindt zich ertoe het goed in dezelfde staat aan de Verhuurder terug te
geven als deze waarin hij het goed ontvangen heeft, met uitzondering van door slijtage,
door ouderdom of door normaal gebruik ontstane schade.
Het Goed dat het voorwerp uitmaakt van huidige overeenkomst wordt verhuurd met
alle erfdienstbaarheden waar zij mee bevoordeeld of belast wordt of kan zijn.
Artikel 3: Bestemming en gebruik van het Goed
Het Goed is, op het moment van het afsluiten van de overeenkomst, bestemd voor het
parkeren van voertuigen en het opslaan van goederen. In geen geval mag door de
Huurder een wijziging worden aangebracht aan de bestemming van het Goed zonder
uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Verhuurder.
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat het Goed in geen geval mag worden
gebruikt voor de uitoefening van een kleinhandel, noch voor enige activiteit van een
ambachtsman in rechtstreeks contact met publiek, zodat onderhavige
huurovereenkomst niet valt onder toepassing van de wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten.
Onderhavige overeenkomst valt evenmin onder de toepassing van de wet van 20
februari 1991 inzake de woninghuur.
Artikel 4: Duur van de overeenkomst
De Huurder verklaart hierbij uitdrukkelijk te weten dat de duur van deze overeenkomst
nooit de duur van de hoofdhuur kan overschrijden, en dat de beëindiging van de
hoofdhuur noodzakelijkerwijze de onderhavige overeenkomst beëindigt.
Huidige overeenkomst wordt gesloten voor een duur van 3 (drie) opeenvolgende jaren.
Zij neemt aanvang op 20 november 2014 om te eindigen op 19 november 2017.
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat er geen tussentijdse opzegmogelijkheden zijn,
zodat de huur onverminderd het hierna bepaalde, niet kan worden beëindigd door
opzegging, maar enkel door het verstrijken van de termijn of onderling akkoord.
Huidige overeenkomst zal slechts ten einde lopen indien de Huurder of de Verhuurder ten
minste 6 maanden voor de vervaldag de overeenkomst opzegt. Indien geen opzegging
wordt betekend (aangetekend schrijven of deurwaardersexploot) of de opzegging laattijdig
gebeurt, wordt de huurovereenkomst verlengd met drie jaar onder dezelfde voorwaarden,
tenzij in geval van beëindiging van de hoofdhuurovereenkomst. Hetzelfde geldt wanneer
de latere verlengingen niet door een van de partijen worden opgezegd 6 maanden voor
het verstrijken van de verlenging.
Artikel 5: Huurprijs
De huur wordt toegestaan en aanvaard voor een maandelijkse basishuurprijs van
300,00 euro.
De huurprijs is in gelijke delen maandelijks vooraf betaalbaar uiterlijk op de eerste
werkdag van elke maand waarop de huurprijs betrekking heeft.
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Behoudens andersluidende instructie van de Verhuurder is de huurprijs betaalbaar op
de bankrekening van de Verhuurder met rekeningnummer BE 48 0682 1589 2927
geopend bij Belfius Uitbergen. Eventuele bankkosten vallen volledig ten laste van de
Huurder.
Artikel 6: Indexatie van de huurprijs
De huurprijs zal jaarlijks worden aangepast aan de kosten van het levensonderhoud
overeenkomstig de hiernavolgende bepalingen.
De aanpassing zal slechts éénmaal per jaar geschieden, en dit op de verjaardag van de
inwerkingtreding van de huurovereenkomst. Deze aanpassing geschiedt op basis van de
schommelingen van de gezondheidsindex. Deze aanpassing is gelijk aan het bedrag dat
verkregen wordt door de toepassing van de hiernavolgende formule:
Basishuurprijs x nieuw indexcijfer = nieuwe huurprijs
aanvangsindexcijfer
De elementen van deze formule worden als volgt omschreven:
- de basishuurprijs: de huurprijs (zonder korting) die volgt uit de
overeenkomst of uit een vonnis, met uitzondering van de kosten en lasten
die uitdrukkelijk ten laste van de Huurder zijn gelegd;
- nieuw indexcijfer: het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat
aan de maand van de verjaardag van de inwerkingtreding van de
huurovereenkomst;
- aanvangsindexcijfer: het gezondheidsindexcijfer van de maand die
voorafgaat aan de maand waarin de overeenkomst is afgesloten.
Elke aanpassing van de huurprijs geschiedt mits voorafgaandelijke schriftelijke
kennisgeving aan de Huurder. Indien het nieuw indexcijfer niet tijdig bekend is om de
betaling van de huurprijs te laten plaatsvinden binnen de contractueel afgesproken
periode, zal het verschil tussen de betaalde huurprijs en de overeenkomstig de
hierboven vermelde aanpassingsformule verschuldigde huurprijs in meer of in min
worden gebracht bij de daarop eerstvolgende betaling van de maandelijkse huurprijs.
Van deze clausule zal van rechtswege slechts afgeweken worden voor zover een
wettelijke reglementering zulke afwijkingen oplegt.
Artikel 7: Huurwaarborg
Als waarborg voor goede en volledige uitvoering van zijn verbintenissen, dient de
Huurder uiterlijk op de dag van de inwerkingtreding van deze huurovereenkomst een
huurwaarborg te stellen gelijk aan 3 maanden huur.
Deze waarborg dient voor de inwerkingtreding van de huurtermijn op een
geïndividualiseerde en geblokkeerde rekening te worden geplaatst bij een openbare
kredietinstelling, bank of spaarbank. De Huurder zal hiervan bewijs leveren aan de
Verhuurder.
Deze waarborg wordt op het einde van de huurovereenkomst vrijgegeven, doch slechts
nadat werd vastgesteld dat alle verplichtingen, waartoe de Huurder zich tengevolge
deze huurovereenkomst en krachtens de wet verbond, volledig zijn uitgevoerd.
Tijdens de duur van de huurovereenkomst zal de waarborg in geen geval geheel of
gedeeltelijk door de Huurder kunnen aangeboden of aangewend worden voor de
betaling van de huur of andere contractuele schulden.
Indien de Huurder in gebreke blijft, kan de waarborg door de Verhuurder gebruikt
worden om achterstallige huur of andere verschuldigde bedragen aan te zuiveren. In
voorkomend geval, dient de Huurder onmiddellijk de waarborg opnieuw te verhogen
zodat deze overeenstemt met 3 maanden huur.
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Artikel 8: Huuroverdracht en onderhuur
De Huurder is niet gerechtigd het Goed, geheel of gedeeltelijk onder te verhuren dan
wel deze huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, zonder
uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Verhuurder.
Artikel 9: Onderhoud van het Goed en herstellingen
De Huurder verbindt zich ertoe, gedurende gans de duur van onderhavige
huurovereenkomst, van het Goed te genieten als een goed huisvader, het te bewaren,
te onderhouden en het op het einde van huidige huurovereenkomst in een staat, zoals
vastgesteld bij intrede, terug ter beschikking te stellen van de Verhuurder.
De Huurder draagt alle kosten van onderhoud en herstellingen in de ruimste zin die aan
het Goed moeten worden verricht en die inherent zijn aan het gebruik van het Goed,
uitgezonderd indien het grote herstellingen betreffen die expliciet vermeld zijn in artikel
606 van het Burgerlijk Wetboek en enkel deze herstellingen vallen ten laste van de
eigenaar van het kantoorgebouw.
De Huurder verzaakt aan alle verhaal dat gegrond zou zijn op de artikels 1386 en 1721
van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 10: Veranderingen aan het Goed
Geen enkele constructie, afbraak, verandering, verfraaiing of verbetering mag door de
Huurder aan het Goed worden aangebracht, zonder uitdrukkelijke, voorafgaande en
schriftelijke toestemming van de Verhuurder.
Artikel 11: Lasten, belastingen en taksen
Alle lasten, belastingen en taksen m.b.t. deze overeenkomst zijn inbegrepen in de
huurprijs zoals bepaald in artikel 5.
Artikel 12: Verzekeringen en afstand van verhaal
Wat het gehuurde gebouw betreft, is de Huurder er toe gehouden om voorafgaand aan
de ingebruikneming een brandverzekeringspolis af te sluiten om zich te dekken tegen de
brandrisico's, ontploffing, waterschade, electriciteitsrisico's, glasbreuk en vandalisme, met
alle bijkomende waarborgen, daarin begrepen de onbruikbaarheid van de onroerende
goederen en het verhaal van derden, voor bedragen die voldoende hoog en geïndexeerd
zijn. Dit contract dient zijn aansprakelijkheid als Huurder of als bewoner, die voortvloeit
uit de art. 1302, 1732 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, alsook zijn aansprakelijkheid die hij tegenover derden zou kunnen oplopen, te waarborgen. De Huurder
verbindt er zich toe om op eerste verzoek van de Verhuurder of van haar lasthebber, het
bewijs van deze verzekering en van de betaling van de premies te leveren.
Wat de inhoud van het ter beschikking gestelde gebouw betreft, is de Huurder gehouden
een verzekeringspolis af te sluiten om deze te waarborgen tegen de brandrisico's,
ontploffing, implosie, blikseminslag, neerstorten van vliegtuigen, aanraking door een
voertuig te land, waterschade, glasbreuk, electriciteitsrisico's, storm en hagel, en alle
bijkomende waarborgen, onder meer blussingskosten, reddings- en behoudskosten,
opruimings- en afbraakkosten, het verhaal van derden. Onder inhoud moet worden verstaan onder andere het meubilair, het materieel, de koopwaar, de inrichting (hier
inbegrepen de onroerende goederen door hun bestemming of blijvend gebonden aan het
erf krachtens de artikels 524 en 525 van het Burgerlijk Wetboek), waarvan de Huurder
verhuurder, huurder of houder is, in welke hoedanigheid ook (hierin inbegrepen de
goederen die aan derden of aan de Verhuurder toebehoren).
De Huurder verklaart verder uitdrukkelijk en zonder voorbehoud te verzaken aan alle
verhaal dat hij krachtens de artikelen 1386 en 1721 van het Burgerlijk Wetboek zou
kunnen uitoefenen.
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De Verhuurder alsook de personen die in hun dienst zijn en hun mandatarissen kunnen
op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden in geval van diefstal.
Artikel 13: Onteigening & genotsderving door administratieve instanties
In geval van onteigening van het gehuurde goed, geheel of gedeeltelijk, kan de
Huurder geen enkele vergoeding van de Verhuurder eisen.
De Huurder zal haar rechten jegens de onteigende overheid kunnen uitoefenen, doch
zal van de onteigende overheid geen enkele vergoeding kunnen eisen of jegens deze
laatste aanspraken kunnen laten gelden waardoor de vergoeding die toekomt aan de
Verhuurder zou verminderen.
In geval van onteigening zal de huurovereenkomst eindigen op de datum waarop de
onteigende overheid de Goeden in bezit neemt.
Artikel 14: Betalingen en interesten
Zonder afbreuk te doen aan de andere rechten en vorderingen van de Verhuurder
zullen alle sommen verschuldigd uit hoofde van deze huurovereenkomst van
rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, vanaf hun vervaldatum een
interest opbrengen gelijk aan 7% per jaar.
De verwijlinteresten doen tevens geen afbreuk aan het recht van de Verhuurder om de
ontbinding van de huurovereenkomst te vragen.
Tevens komen alle uitgaven en kosten van de Verhuurder, zowel in als buiten rechte,
veroorzaakt door de niet of de niet tijdige nakoming van de verbintenissen van de
Huurder, ten laste van de Huurder.
Artikel 15: Registratie
Deze huurovereenkomst zal door toedoen van de Verhuurder voor registratie
aangeboden worden. Alle rechten en taksen, van welke aard ook, die zouden kunnen
voortspruiten uit de totstandkoming van onderhavige huurovereenkomst, met inbegrip
van de registratierechten en boetes, zijn ten laste van de Verhuurder.
Artikel 16: Vrijstelling van de aansprakelijkheid van de Verhuurder en zijn
rechthebbenden
De Huurder staat in voor de bewaring en de efficiënte bescherming van het Goed. De
Huurder verklaart uitdrukkelijk dat hij de Verhuurder en zijn rechthebbenden vrijstelt
van elke aansprakelijkheid in geval van diefstal of aanslag die zich in het Goed zou
voordoen.
Artikel 17: Verbreking
Benevens in de reeds voorziene gevallen en de door de wet bepaalde omstandigheden zal
de Verhuurder de verbreking van deze overeenkomst kunnen vorderen zo de Huurder gelijk
welk beding van de huidige overeenkomst niet naleeft.
In geval van verbreking van de huurovereenkomst door de Huurder, zal de Huurder alle
kosten, uitgaven en lasten dragen die het gevolg zijn van zijn tekortkomingen en van
de verbreking van de huurovereenkomst.
In geval van vroegtijdige beëindiging is de Huurder tevens gehouden om een
verbrekings- en wederverhuringsvergoeding te betalen die forfaitair bepaald wordt op
een bedrag gelijk aan zes maanden huurprijs. Deze verbrekings- en
wederverhuringsvergoeding doet geen afbreuk aan de overige verplichtingen van de
Huurder uit hoofde van o.a. achterstallige huur, huurschade of ten gevolge van
degradaties van het gehuurde goed door toedoen van de Huurder of aan het recht van
de Verhuurder om de gedwongen uitvoering te eisen.
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Artikel 18: Algemene bepalingen
18.1. Wijzigingen aan deze huurovereenkomst
Huidige overeenkomst vervangt alle voorgaande (mondelinge of schriftelijke)
overeenkomsten met betrekking tot de huur van het Goed. Deze huurovereenkomst
kan enkel worden gewijzigd middels een schriftelijke en door de partijen geldig
ondertekende overeenkomst.
18.2. Gedeeltelijke nietigheid
De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze huurovereenkomst
zal niet de nietigheid van de gehele huurovereenkomst met zich meebrengen.
18.3. Bodem
De Huurder verbindt er zich toe in het Goed geen risico-inrichtingen te vestigen noch
handelingen te verrichten die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen
inhouden en die voorkomen op de lijst door de Vlaamse Regering opgesteld in
overeenstemming met artikel 6 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming.
In de eigendomstitel van de eigenaar van het kantoorgebouw, akte notaris Hertecant dd.
15 mei 2012 en dd. 26 juni 2012, is de volgende bepaling opgenomen:

22.1. De notaris deelt mee dat de inhoud van de bodemattesten die door de
OVAM werden afgeleverd op 13 september 2010 en op 10 april 2012luidt als volgt: “De
OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de
bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
Opmerkingen:
1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als vooraf een
oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de
overdracht.
2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling:
www.overdracht.ovam.be.
3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels
van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.”

22.2. Een schrijven van 24 januari 2012 van de Gemeente Berlare aan
ondergetekende
instrumenterende notaris vermeldt dat er geen milieuvergunning
werd afgeleverd doch dat er
een milieumelding werd ontvangen op 02/03/1998 voor
een nieuwe exploitatie klasse 3 (gemeente) (perceel 648/F/2). Het vermeldt verder dat er
voor zover bekend op het goed geen
inrichtingen gevestigd zijn met een risico voor
bodemverontreiniging (activiteiten als opgenomen
in bijlage 1 bij VLAREBO).
De Huurder verklaart genoegen te nemen met voorafgaande verklaringen en het gehuurde
goed voor wat de bodemtoestand betreft te aanvaarden in zijn huidige staat. Hij verklaart
de Verhuurder te ontslaan van elke verplichting tot vrijwaring uit hoofde van eventuele
bodemverontreiniging.
De Huurder verbindt zich ertoe op het einde van de huur op zijn kosten de nodige
bodemonderzoeken uit te voeren zoals vereist door de toepasselijke milieuwetgeving.
De Huurder verbindt zich er tevens toe om de Verhuurder (en/of diens rechtsopvolgers)
te vrijwaren voor alle schade en kosten met inbegrip van alle eventuele
saneringskosten, die zouden ontstaan ten gevolge van milieuverontreiniging voor zover
deze dateert van na de inwerkingtreding van deze huurovereenkomst.
18.4 Overdracht door de Verhuurder
De Verhuurder is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomst
voortvloeien te allen tijde aan derden over te dragen, zonder dat dit in de rechten en
verplichtingen van de Huurder enige wijziging aanbrengt.
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18.5 Varia
Het is de Huurder verboden uithangborden of lichtreclames aan de gevel of poort van het
Goed aan te brengen en/of (bijkomende) antennes op de gevel en/of het dak te plaatsen.
Artikel 19: Toepasselijk recht – Bevoegdheid
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
Elk geschil met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van deze overeenkomst
behoort tot de rechtsmacht van het Vredegerecht van het kanton waarin het Goed
gelegen is.
ART. 2
Voorziet de nodige budgetten in de komende drie jaar.
ART. 3
Geeft volmacht aan het college van burgemeester en schepenen om de praktische
afspraken met betrekking tot deze huur af te handelen.
ART. 4
Geeft volmacht aan mevrouw Katja Gabriëls, burgemeester, Beukenlaan 2, 9290
Berlare en de heer Bob Pieters, gemeentesecretaris, Spinnerijstraat 18, 9290 Berlare
om de huurovereenkomst namens de gemeente te ondertekenen.
ART. 5
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan:
- Rode Kruis Berlare, de heer Nico Van Den Meersch, voorzitter, Hofstraat 18 te
9200 DENDERMONDE;
- Rode Kruis Vlaanderen, prof. dr. Philippe Vandekerckhove, directeur-generaal,
Motstraat 40
2800 MECHELEN;
- de financieel beheerder.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
20.

Goedkeuren projectsubsidies jeugdverenigingen

DE RAAD,
 Gelet op het decreet van 9/06/1993 houdende de ondersteuning en stimulering van
het gemeentelijk, intergemeentelijk en provinciaal jeugdwerk en jeugdwerkbeleid,
zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de artikelen 42 en 43 van dit decreet over de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op het bestaande reglement voor de jeugdprojectsubsidies, zoals aangenomen
bij het gemeenteraadsbesluit van 8/06/2009;
 Overwegende actieplan 1.3.3 van het gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019
(Jeugdverenigingen stimuleren om hun lokalen (brand)veilig en energiebewust te
maken/houden), zoals goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 18/12/2013;
 Overwegende dat in het budget van 2014 op AR 6493000 en BI 075001 een bedrag
van 14.000,00 euro is voorzien voor jeugdprojectsubsidies;
 Overwegende dat vijf projecten tijdig werden ingediend;
- Chiromeisjes Overmere: plaatsen nieuwe waterteller en aanpassen/vernieuwen
waterleiding
Totale kost project: 3.864,12 euro
Subsidievraag: 3.864,12 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 3.864,12 euro
- Chirojongens Overmere: Relighting eerste verdieping + plaatsen
buitenverlichting
Totale kost project: 2.648,14 euro
Subsidievraag: 2.648,14 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 639,34 euro (buitenverlichting)
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Chiromeisjes Berlare: plaatsen nieuwe verwarming, vernieuwen poortje en
afwerking dampkap
Totale kost project: 4.859,21 euro
Subsidievraag: 4.859,21 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 4.352,11 euro (verwarming)
- Chirojongens Berlare: project isolatie en plaatsen deuren om warmteverlies in
Scheve Villa tegen te gaan
Totale kost project: 7.583,41 euro
Subsidievraag: verschillende opties, maximaal 7.583,41 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 3.557,40 euro (plaatsen
schuifdeuren)
- KSJ Berlare: herstelling afsluiting + aankopen seniortent
Totale kost project: 4.506,32 euro
Subsidievraag: 4.506,32 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 1.587,03 euro (herstellen afsluiting
en klein deel tent);
Overwegende de beoordeling van de subsidiecommissie op 05/11/2014 zoals
voorgesteld op het college van burgemeester en schepenen op 02/12/2014;
Overwegende het advies van de jeugdraad van de algemene vergadering van
20/11/2014 waarin een unaniem positief advies werd verleend aan de beoordeling
door de subsidiecommissie;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gehoord de uitleg ter zitting door schepen An Van Driessche.

BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven
Vandersnickt, 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)

ART. 1
Hecht goedkeuring aan de terugbetaling van volgende projecten, op basis van
ingediende facturen:
- Chiromeisjes Overmere: plaatsen nieuwe waterteller en aanpassen/vernieuwen
waterleiding: 3.864,12 euro;
- Chirojongens Overmere: plaatsen buitenverlichting: 639,34 euro;
- Chiromeisjes Berlare: plaatsen nieuwe verwarming: 4.352,11 euro;
- Chirojongens Berlare: plaatsen schuifdeuren om warmteverlies tegen te gaan:
3.557,40 euro;
- KSJ Berlare: herstelling afsluiting en aankoop seniortent (deels): 1.587,03 euro.
ART. 2
Bepaalt dat de aanrekening van deze subsidie zal gebeuren op het krediet voorzien op
AR 6493000 van BI 075001 in het budget van 2014. De rest van het krediet wordt via
rekening overgedragen naar het budget 2015.
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
- de dienst vrije tijd;
- de financieel beheerder;
- Jonas Meganck, voorzitter jeugdraad, Molenstraat 53, 9290 BERLARE.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
21.

Verkiezing van een nieuwe schepen en eedaflegging

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de artikelen 44 , 45, 46 en 50 van dit decreet, en in het bijzonder artikel
50, §1 over een mandaat dat eindigt voor de einddatum vermeld in de
voordrachtsakte;
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 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2/01/2013 houdende de verkiezing van vijf
schepenen en eedaflegging, waarbij de heer René Kets als tweede schepen werd
aangeduid en de heer Wim Arbijn hem van rechtswege opvolgt als schepen vanaf
1/01/2016;
 Gelet op het schrijven van 24/10/2014 van de heer René Kets waarin hij verklaart
zijn mandaat als schepen te willen neerleggen met ingang van 1/01/2015;
 Gelet op het schrijven van 29/10/2014 van de heer Wim Arbijn waarin hij verklaart
afstand te doen van de opvolging van het schepenmandaat van Dhr. René Kets;
 Gelet op de kennisname van de twee bovenvermelde brieven door de gemeenteraad
van 26/11/2014;
 Overwegende de overhandiging op 04/12/2014 van een akte van voordracht van
een kandidaat-schepen aan de gemeentesecretaris waarbij Mevr. Carine Meyers
wordt voorgedragen als kandidaat-schepen;
 Gelet op het feit dat deze voordrachtsakte 31/12/2015 als einddatum vermeldt, en
Dhr. Wim Arbijn als opvolger voor de resterende termijn van het mandaat wordt
vermeld;
 Overwegende de eerdere overhandiging van deze akte van voordracht van een
kandidaat-schepen door de gemeentesecretaris aan de voorzitter van de
gemeenteraad;
 Overwegende dat deze akte van voordracht van een kandidaat-schepen is
ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de
verkiezingen van 14 oktober 2012 deelnamen en door een meerderheid van de
personen die op dezelfde lijst werden verkozen als de voorgedragen kandidaatschepen;
 Overwegende het feit dat de voorzitter van de gemeenteraad heeft vastgesteld dat
de akte van voordracht van de kandidaat-schepen aan de decretale voorwaarden
voldoet;
 Overwegende de eedaflegging van de verkozen schepen in handen van de
burgemeester.
BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven
Vandersnickt, 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)

ART. 1
Neemt kennis van de ontvankelijke akte van voordracht van de kandidaat-schepen.
ART. 2
Verklaart de voorgedragen kandidaat-schepen Mevr. Carine Meyers verkozen als vijfde
schepen vanaf 01/01/2015 tot 01/01/2016.
ART. 3
Neemt akte van de eedaflegging van de verkozen schepen.
ART. 4
Neemt akte van het feit dat de heer Wim Arbijn vanaf 01/01/2016 mevrouw Carine
Meyers van rechtswege opvolgt als schepen.
ART.5
Bepaalt dat afschrift van deze beslissing voor verder gevolg zal worden overgemaakt
aan de Vlaamse Regering binnen de 20 dagen.
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22.
22.1

22.2

22.3
22.4

22.5

22.6

22.7
22.8

22.9
22.10

Varia
Raadslid De Palmenaer laakt een passage uit de Burgerkrant waarin staat dat
meerderheid en oppositie bij Verko de tariefverhoging van de restafvalzakken
hebben goedgekeurd. Raadslid De Palmenaer merkt op dat hij bij Verko geen
stemrecht heeft.
Schepen Vandersnickt antwoordt dat hij in het verslag van de raad van bestuur
van Verko geen opmerkingen bij de besluitvorming heeft gelezen.
Raadslid De Palmenaer vraagt twee zaken voor te leggen aan de technische
verkeerscommissie: een parkeerprobleem in de Kleine Kouterstraat en de
veiligheid voor fietsers in Slot aan de afslag richting Aard.
Schepen An Van Driessche antwoordt dat ze het meeneemt, maar vraagt
dergelijke meldingen voortaan in te dienen als meldingskaart via de
gemeentelijke website. Op die manier had het al besproken kunnen zijn in de
technische verkeerscommissie die vandaag plaatsvond.
Raadslid De Palmenaer vraagt om de grachtoverspanning te verbreden ter
hoogte van de huizen in Slot die een stuk naar achter staan.
Burgemeester Gabriëls laat het onderzoeken.
Raadslid Baeyens informeert naar de stand van zaken rond de heraanleg van
het Sint-Annaplein en de Emiel Hertecantlaan.
Burgemeester Gabriëls antwoordt dat het gemeentebestuur een afspraak met
het kabinet van de bevoegde minister heeft aangevraagd.
Raadslid Baeyens vraagt een toelichting op een volgende gemeenteraad over
het natuuurinrichtingsproject, over de integratie ervan in masterplan Donkfront
en over het participatieproces.
Schepen Kets antwoordt dat het natuurinrichtingsproject wordt getrokken door
de Vlaamse Landmaatschappij en dat inderdaad in een latere fase een
participatietraject is voorzien, waarbij ook de leden van de gemeenteraad zullen
worden betrokken. Hij geeft nog mee dat de partijen van masterplan Donkfront
en van het natuurinrichtingsproject nu al samenwerken.
Raadslid Albrecht Arbyn vraagt op grond van welke criteria de Gemeentelijke
Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) wordt samengeroepen.
Schepen Vandersnickt antwoordt dat zowel het college van burgemeester en
schepenen als de stedenbouwkundig ambtenaar kunnen beslissen bepaalde
dossiers aan de Gecoro voor te leggen. De laatste tijd gebeurt dat vaker,
omwille van enkele complexere aanvragen. Het college volgt dan in principe het
advies van zijn expertenraad.
Raadslid Verhofstadt wenst het gemeentepersoneel proficiat met de
zelfgemaakte en sfeervolle kerstverlichting.
Raadslid Marc Van Driessche leest in een verslag van het college van
burgemeester en schepenen dat het college graag een frituur behoudt vooraan
in de Molenstraat. Hij kan daar in komen, maar betreurt dat hij nergens leest
dat de meerderheid ook bezorgd is om de moeilijke verkeerssituatie ter plaatse.
Burgemeester Gabriëls antwoordt dat het college daar wel degelijk bezorgd om
is, dat de verkeersknoop om vele, ook technische, redenen moeilijk te
ontwarren is, maar dat een concessie van een frituuruitbater herbekeken wordt
als een gedragen oplossing zich aanbiedt.
Voorzitter De Gucht heeft woorden van dank en lof voor raadslid Luc
Vercruyssen die een punt zet achter zijn lange politieke carrière.
Voorzitter De Gucht heeft woorden van dank en lof voor schepen René Kets die
op 1 januari 2015 stopt als schepen, maar wel raadslid blijft.
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BESLOTEN ZITTING
23.

Aanduiden stedenbouwkundig ambtenaar

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening zoals laatst gewijzigd bij decreet
van 4/04/2014;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19/05/2000 tot vaststelling van de
voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke
ordening te kunnen worden aangesteld (in het bijzonder artikel 18), zoals gewijzigd
bij besluit van 23/05/2014 (in het bijzonder artikel 20);
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24/04/2006 houdende de aanduiding van
Kristof Van Peteghem als enig stedenbouwkundig ambtenaar;
 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van
22/03/2011 houdende de aanstelling van Nathalie Lemaire als deskundige
ruimtelijke ordening;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 3/07/2013 houdende het goedkeuren van de
personeelsformatie en het bijhorend personeelsbehoeftenplan;
 Overwegende dat de personeelsformatie en het organigram grondig zijn gewijzigd;
 Overwegende dat als gevolg hiervan de huidige stedenbouwkundig ambtenaar de
afdeling openbare werken leidt, maar geen deel meer uitmaakt van de dienst
vergunningen;
 Overwegende dat in de dienst vergunningen personeelsleden werken die voldoen
aan de aanstellingsvoorwaarden voor stedenbouwkundig ambtenaar;
 Overwegende dat Nathalie Lemaire al verschillende jaren de meeste
stedenbouwkundige dossiers voorbereidt;
 Overwegende dat Nathalie Lemaire het schakelprogramma en al twee vakken uit de
masteropleiding van de opleiding ‘Stedenbouw en ruimtelijke planning’ volgt;
 Overwegende dat Nathalie Lemaire voldoet aan de voorwaarden van artikel 18 van
het voormelde besluit van de Vlaamse Regering van 19/05/2000 om aangeduid te
worden als gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar
 Overwegende dat in toepassing van artikel 1.4.6 § 1 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening de aanwijzing van het personeelslid dat zal functioneren als
stedenbouwkundig ambtenaar door de gemeenteraad dient te gebeuren;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
 Overwegende dat wordt overgegaan tot stemming.
BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven
Vandersnickt, 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)

ART. 1
Duidt juffrouw Nathalie Lemaire aan als stedenbouwkundig ambtenaar.
ART. 2
Bezorgt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg aan juffrouw Nathalie Lemaire.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
24.

Aanduiden stedenbouwkundig ambtenaar

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening zoals laatst gewijzigd bij decreet
van 4/04/2014;
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 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19/05/2000 tot vaststelling van de
voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke
ordening te kunnen worden aangesteld (in het bijzonder artikel 18), zoals gewijzigd
bij besluit van 23/05/2014 (in het bijzonder artikel 20);
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24/04/2006 houdende de aanduiding van
Kristof Van Peteghem als enig stedenbouwkundig ambtenaar;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 3/07/2013 houdende het goedkeuren van de
personeelsformatie en het bijhorend personeelsbehoeftenplan;
 Gelet op het collegebesluit van 26/11/2013 houdende de aanstelling van Evy De
Wilde als deskundige vergunningen;
 Overwegende dat de personeelsformatie en het organigram grondig zijn gewijzigd;
 Overwegende dat als gevolg hiervan de huidige stedenbouwkundig ambtenaar de
afdeling openbare werken leidt, maar geen deel meer uitmaakt van de dienst
vergunningen;
 Overwegende dat in de dienst vergunningen personeelsleden werken die voldoen
aan de aanstellingsvoorwaarden voor stedenbouwkundig ambtenaar;
 Overwegende dat Evy De Wilde beschikt over een masterdiploma (Stedenbouw en
ruimtelijke planning);
 Overwegende dat Evy De Wilde voldoet aan de voorwaarden van artikel 16 van het
voormelde besluit van de Vlaamse Regering van 19/05/2000 om aangeduid te
worden als gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar
 Overwegende dat in toepassing van artikel 1.4.6 § 1 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening de aanwijzing van het personeelslid dat zal functioneren als
stedenbouwkundig ambtenaar door de gemeenteraad dient te gebeuren;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
 Overwegende dat wordt overgegaan tot stemming.
BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven
Vandersnickt, 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)

ART. 1
Duidt juffrouw Evy De Wilde aan als stedenbouwkundig ambtenaar.
ART. 2
Bezorgt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg aan juffrouw Evy De Wilde.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
Namens de gemeenteraad

Bob Pieters
gemeentesecretaris

Karel De Gucht
voorzitter
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