ZITTING VAN 1 APRIL 2015
Aanwezig:
René Kets, voorzitter dd;
Katja Gabriëls, burgemeester;
Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Carine Meyers, schepenen;
Gunther Cooreman, schepen van rechtswege;
Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens,
Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers,
Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Anneleen Roels, raadsleden;
Bob Pieters, gemeentesecretaris
Afwezig:
Karel De Gucht
DAGORDE
OPENBARE ZITTING
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12.

Goedkeuren notulen zitting van 4 maart 2015;
Goedkeuren bestek, raming en gunningswijze draadloze verbinding gemeentelijke gebouwen;
Goedkeuren bestek, raming en gunningswijze toegangscontrole sporthallen;
Goedkeuren bestek, raming en gunningswijze aankoop meettoestel voor opmeting
begraafplaatsen;
Goedkeuren bestek, raming en gunningsvoorwaarden: aankoop urnevelden en grafkelders
2015;
Goedkeuren kosteloze grondafstand Melkerijstraat;
Goedkeuren projectsubsidies GROS Berlare ;
Goedkeuren jaarrekening 2014, werkingsverslag 2014 en begroting Cultuuroverleg Scheldeland;
Goedkeuren jaarrekening 2014, werkingsverslag 2014 en begroting 2015 Cultuurdijk;
Goedkeuren jaarrekening 2014 en kennisnemen jaarverslag 2014 en begroting 2015 Interlokale
Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme;
Vervangen lid raad van bestuur FINIWO;
Varia.

BESLOTEN ZITTING
13.

Vaststellen erkende waarnemers bij wettelijke afwezigheid van de secretaris.

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

Goedkeuren notulen zitting van 4 maart 2015

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

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

ART. 1
Keurt de notulen van de zitting van 4 maart 2015 goed.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

2.

Goedkeuren bestek, raming en gunningswijze draadloze verbinding gemeentelijke
gebouwen

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en in het
bijzonder de artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;;
 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 de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1,
1° a (limiet van 85.000,00 euro excl. btw niet overschreden);
 Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
 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, § 3;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘Draadloze verbinding tussen Gemeentelijke
gebouwen’ een bestek met nr. 2015/28 werd opgesteld door de dienst informatica;
 Overwegende dat de data van gemeente Berlare centraal staan op de server in het gemeentehuis
en dat alle diensten met elkaar verbonden zijn via het explore netwerk van proximus;
 Overwegende dat de buitendiensten hinder ondervinden van de traagheid van datatransfer;
 Overwegende dat het de bedoeling is om site CC/bib, site Gaver en site gemeentehuis met elkaar
te verbinden via glasvezelkabel, ook met het oog op data recovery;
 Overwegende dat de afstand van gemeentehuis naar Bollewerkstraat en van gemeentehuis naar
Donklaan te groot is om de investering van glasvezel te verantwoorden;
 Overwegende dat er een alternatief bestaat dat goedkoper is en toch voldoende snelheid in
datatransfer garandeert, nl. straalverbinding;
 Overwegende dat in januari 2015 testopstellingen hebben plaatsgevonden, met het oog op een
correct bestek;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht, exclusief het onderhoudscontract, wordt
geraamd op 27.000,00 euro exclusief btw of 32.670,00 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat de kosten voor het aangeboden onderhoudscontract voorzien worden in de
exploitatiebudgetten;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht onvoldoende voorzien werd in de betrokken
budgetten maar dat het college zich, in zitting van 20/03/2015, engageerde het budget op te
nemen in de eerstvolgende budgetwijziging;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

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

ART. 1
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
ART. 2
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2015/28 en de raming voor de opdracht “Draadloze
verbinding tussen Gemeentelijke gebouwen” opgesteld door de dienst informatica. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 27.000,00 euro exclusief btw of
32.670,00 euro inclusief 21% btw.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget 2015, bij de eerstvolgende
budgetwijziging.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

3.

Goedkeuren bestek, raming en gunningswijze toegangscontrole sporthallen

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en in het
bijzonder de artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 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 de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1,
1° a (limiet van 85.000,00 euro excl. btw niet overschreden);
 Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
 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, § 3;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘Toegangscontrole gemeentelijke sporthallen’ een
bestek met nr. 2015/29 werd opgesteld door de dienst informatica;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht, exclusief het onderhoudscontract, wordt
geraamd op 12.000,00 euro exclusief btw of 14.520,00 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat de kosten voor het aangeboden onderhoudscontract voorzien worden in de
exploitatiebudgetten vanaf 2016;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2015;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
 Gehoord de vraag van raadslid Marc Van Driessche of dat betekent dat gebruikers dan een badge
krijgen en het instemmende antwoord van schepen Vandersnickt die aanvult dat het reglement op
enkele punten moet worden aangepast;
 Gehoord de vraag van raadslid Wim Arbijn op welke manier een tijdelijk falen van het systeem
wordt aangepakt;
 Gehoord het antwoord van schepen Vandersnickt dat de firma’s volgens het bestek zelf een
voorstel moeten formuleren en dat daarnaast telefonische back-up nodig blijft;
 Gehoord de vraag van raadslid Vandoolaeghe of de concessiehouders ingelicht zijn;
 Gehoord het antwoord van schepen Vandersnickt dat hij structureel overleg met de
concessiehouders opstart.
BESLUIT:

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

ART. 1
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
ART. 2
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2015/29 en de raming voor de opdracht
‘Toegangscontrole gemeentelijke sporthallen’ opgesteld door de dienst informatica. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 12.000,00 euro exclusief btw of 14.520,00
euro inclusief 21% btw.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget 2015.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

4.

Goedkeuren bestek, raming en gunningswijze aankoop meettoestel voor opmeting
begraafplaatsen

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en in het
bijzonder de artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 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 de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1,
1° a (limiet van 85.000,00 euro excl. btw niet overschreden);
 Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
 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, § 3;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘Aankoop meettoestel voor opmeting
begraafplaatsen’ een bestek met nr. 2015/27 werd opgesteld door de dienst GIS;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 15.000,00 euro exclusief btw
of 18.150,00 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien werd in het investeringsbudget 2015;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
 Gehoord de vraag van raadslid Albrecht Arbyn waarom dat toestel precies de begraafplaatsen moet
opmeten;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls dat het toestel een belangrijk instrument is om
te digitaliseren en zo bijvoorbeeld het verloop van gratis concessies geautomatiseerd op te volgen.
BESLUIT:

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

ART. 1
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
ART. 2
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2015/27 en de raming voor de opdracht ‘Aankoop
meettoestel voor opmeting begraafplaatsen’ opgesteld door de dienst GIS. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 15.000,00 euro exclusief btw of
18.150,00 euro inclusief 21% btw.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget 2015.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
5.

Goedkeuren bestek, raming en gunningsvoorwaarden: aankoop urnevelden en
grafkelders 2015

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, § 3;

 Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
 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 26, § 1,
1° a (limiet van 85.000,00 euro excl. btw niet overschreden);
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht ‘Aankoop urnevelden en grafkelders (2015)’ een
bestek met nr. 2015/30 werd opgesteld door de afdeling openbare werken;
 Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Urnevelden), raming: 13.600,00 euro exclusief btw of 16.456,00 euro inclusief 21%
btw
* Perceel 2 (Grafkelders), raming: 12.760,00 euro exclusief btw of 15.439,60 euro inclusief 21%
btw;
 Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 26.360,00 euro exclusief
btw of 31.895,60 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2015.
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

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

ART. 1
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
ART. 2
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2015/30 en de raming voor de opdracht ‘Aankoop
urnevelden en grafkelders (2015)’, 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 26.360,00 euro exclusief btw of
31.895,60 euro inclusief 21% btw.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget 2015.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
6.

Goedkeuren kosteloze grondafstand Melkerijstraat

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 inzake de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals gewijzigd tot op heden;
 Overwegende de aanvraag stedenbouwkundige vergunning door Christ bvba, Oude Brugstraat 8A
bus 1, 9200 Dendermonde, Melkerijstraat 3, 9290 Berlare, kadastraal gekend als Berlare, 1 ste
afdeling, Sectie C, nrs. 320y en 320x deel;
 Overwegende dat voor de realisatie van twee woningen met carport en vier garages, een strook
grond kosteloos dient afgestaan te worden aan de gemeente ter verbreding van het voetpad;
 Overwegende dat op deze manier een nieuwe voorbouwlijn wordt gerealiseerd, waarbij een
voetpadstrook met een breedte van 1,90m ter hoogte van Melkerijstraat 1 en 1,10m ter hoogte
van Melkerijstraat 5 wordt gerealiseerd;
 Overwegende het inplantingsplan van Johan Wouters voor BVBA Christ, Oude Brugstraat A bus 1,
9200 DENDERMONDE waarop de kosteloze af te staan grond is ingekleurd in een rode kleur
(gearceerd);
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.

BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt de kosteloze grondafstand goed waarbij een voetpadstrook met een breedte van 1,90m ter
hoogte van Melkerijstraat 1 en 1,10m ter hoogte van Melkerijstraat 5 wordt gerealiseerd, voor het
bouwen van twee woningen met carport en vier garages op de percelen gelegen Berlare,
Melkerijstraat 1ste afd. Sie C nrs. 320y en 320x deel aangevraagd door Christ bvba, Oude Brugstraat
8A bus 1, 9200 Dendermonde. Bedoelde strook grond staat afgebeeld in een rode kleur op het
inplantingsplan opgemaakt door Johan Wouters, Vrankrijkstraat 1, 9200 Dendermonde. Een behoorlijk
geviseerd exemplaar van dit ontwerp wordt als bijlage gehecht aan dit besluit.
ART. 2
Bepaalt dat de kosten voor opmeting, notaris en registratie ten laste blijven van de aanvrager.
ART. 3
Bepaalt dat de percelen pas bebouwd of vervreemd kunnen worden, nadat de notariële akte voor de
kosteloze grondafstand is verleden. Aan de notariële akte dient een exact opmetingsplan te worden
gehecht.
ART. 4
Geeft volmacht aan het college van burgemeester en schepenen om deze kosteloze grondafstand te
realiseren via een notariële akte.
ART. 5
Geeft volmacht aan mevrouw Katja Gabriëls, burgemeester, Beukenlaan 2, 9290 Berlare en de heer
Bob Pieters, gemeentesecretaris, Spinnerijstraat 18, 9290 Berlare om de notariële akte van deze
kosteloze grondafstand namens de gemeente te ondertekenen.
ART. 6
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 Bvba Christ, Oude Brugstraat 8A bus 1, 9200 DENDERMONDE;
 de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, Kon. Maria Hendrikaplein 70 bus 90, 9000
GENT.
ART. 7
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
7.

Goedkeuren projectsubsidies GROS Berlare

DE RAAD,
 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 gemeenteraadsbesluit van 26/11/2007 houdende goedkeuring van de statuten van de
GROS en houdende de erkenning van deze adviesraad;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24/11/2011 houdende het subsidiereglement voor derdeen vierdewereldprojecten;
 Overwegende dat 8 projecten tijdig werden ingediend, waarvan er 6 voldoen aan de
subsidiecriteria;
 Overwegende de beoordeling van de dossiers op 9/02/2015 in de beoordelingscommissie met
volgend voorstel:
- Finado Ethiopië: project sanitatie in de Maru Chobote-school
Subsidievraag: 2.992,00 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 1.666,66 euro
- Face Egypte: Child friendly school – kost onderwijzeres
Subsidievraag: 2.760,00 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 1.666,66 euro
- Werkgroep Pater De Visscher: herstelling gevel van het ziekenhuis en waterdicht maken
waterreservoir van missiepost
Subsidievraag: 2.500,00 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 1.666,66 euro

-








Oxfam wereldwinkel Berlare: Nieuw lokaal/gebouw ter beschikking of tussenkomst in huur
gebouw
Subsidievraag: 2.200,00 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 1.666,66 euro
- Sporters voor artsen zonder grenzen: organisatie Trail-Run in Berlare
Subsidievraag: 450,00 euro
Voorstel subsidiecommissie: geen toekenning subsidies. Voldoet niet aan subsidiecriteria.
o Nog geen jaar lid van GROS Berlare
- Fundacion Padre Cesar Maes (private stichting): wederopbouw Prado-San José
Ojetenam in Guatemala
Subsidievraag: 5.000,00 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 1.666,66 euro
- Jireh: vervoer 1 vrachtwagen, kerstproject, opvang mensen in ziekenhuis/gemeentehuis +
nieuw project (bouw van productieatelier, winkel kledij, …)
Subsidievraag: 3.100,00 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 1.666,66 euro
- Centre Maisha Na Afya: legkippenkwekerij - voor tewerkstelling kwetsbare vrouwen
Subsidievraag: 5.000,00 dollar
Voorstel subsidiecommissie: geen toekenning subsidies. Voldoet niet aan subsidiecriteria.
o Aanwezigheid GROS
o Geen terugkoppeling naar bevolking
o Eigen inbreng ontbreekt
o Verantwoording project 2013 ontbreekt
Overwegende het positief advies van de GROS van de algemene vergadering van 9/03/2015
waarin een positief advies wordt verleend aan de beoordeling door de subsidiecommissie;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Meyers;
Gehoord de vraag van raadslid Marc Van Driessche of een subsidiebudget van 10.000,00 euro een
verplichting is;
Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls dat het om een eigen keuze gaat;
Gehoord de vraag van raadslid Verhofstadt of ook vierde wereldprojecten in aanmerking komen en
het instemmende antwoord daarop.

BESLUIT:

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

ART. 1
Hecht goedkeuring projectsubsidies aan volgende projecten:
- Finado Ethiopië: project sanitatie in de Maru Chobote-school: 1.666,66 euro;
- Face Egypte: Child friendly school – kost onderwijzeres: 1.666,66 euro;
- Werkgroep Pater De Visscher: herstelling gevel van het ziekenhuis en waterdicht maken
waterreservoir van missiepost: 1.666,66 euro;
- Oxfam wereldwinkel Berlare: Nieuw lokaal/gebouw ter beschikking of tussenkomst in huur
gebouw: 1.666,66 euro;
- Sporters voor artsen zonder grenzen: organisatie Trail-Run in Berlare: geen subsidies;
- Fundacion Padre Cesar Maes (private stichting): wederopbouw Prado-San José
Ojetenam in Guatemala: 1.666,66 euro;
- Jireh: vervoer 1 vrachtwagen, kerstproject, opvang mensen in ziekenhuis/gemeentehuis +
nieuw project (bouw van productieatelier, winkel kledij, …): 1.666,66 euro;
- Centre Maisha Na Afya: legkippenkwekerij - voor tewerkstelling kwetsbare vrouwen: geen
subsidies.
ART. 2
Bepaalt dat de aanrekening van deze subsidie zal gebeuren op het krediet voorzien op AR 6494000
van BI 016000 in het budget van 2015.

ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
- de dienst vrije tijd;
- de financieel beheerder;
- Ruth Van Uytvanck, ondervoorzitter GROS, Leopolddreef 57, 9290 BERLARE.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
8.

Goedkeuren jaarrekening 2014, werkingsverslag 2014 en begroting Cultuuroverleg
Scheldeland

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 42 en 43 van dit decreet over de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26/11/2007 houdende de goedkeuring van de hernieuwde
statuten voor Cultuuroverleg Scheldeland;
 Gelet op artikel 11 van deze statuten;
 Overwegende dat de rekening 2014 en budget 2015 werden besproken en aanvaard in het
beheerscomité van de interlokale vereniging van 19/02/2015;
 Overwegende dat rekening 2014 afsluit op een positief saldo van 20.304,29 euro;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Malfliet.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt het jaarverslag 2014, de jaarrekening 2014 en het budget 2015 van de interlokale vereniging
Cultuuroverleg Scheldeland goed, zoals ze werden aanvaard in het beheerscomité van deze interlokale
vereniging van 19/02/2015, en waarvan een behoorlijk geviseerd exemplaar als bijlage bij dit besluit
gaat.
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit zullen worden overgemaakt aan:
- Gemeentebestuur Laarne, Dorpsstraat 2 te 9270 LAARNE;
- Gemeentebestuur Wetteren, Markt 1 te 9230 WETTEREN;
- Gemeentebestuur Wichelen, Dorp 16 te 9260 WICHELEN;
- de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 GENT;
- de directeur CC Stroming.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
9.

Goedkeuren jaarrekening 2014, werkingsverslag 2014 en begroting 2015
Cultuurdijk

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 42 en 43 van dit decreet over de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op het gemeenteraadbesluit van 30/06/2008 houdende de goedkeuring van de oprichting
van projectvereniging Cultuurdijk;
 Gelet op artikel 15 van deze statuten;
 Overwegende dat de rekening en jaarverslag 2014 en budget 2015 werden besproken en aanvaard
in de raad van bestuur van de projectvereniging van 04/03/2015;
 Overwegende dat rekening 2014 afsluit op een positief saldo van 127.029,49 euro;
 Overwegende dat het budget 2015 voorziet in 393.989,36 euro uitgaven en 393.989,36 euro
ontvangsten (saldo vorige jaren inbegrepen);

 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Malfliet.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt het werkingsverslag 2014, de jaarrekening 2014 en het budget 2015 van de projectvereniging
Cultuurdijk goed, zoals ze werden aangenomen in de raad van bestuur van de projectvereniging van
4/03/2015 en waarvan een behoorlijk geviseerd exemplaar als bijlage bij dit besluit gaat.
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit zullen worden overgemaakt aan:
 stadsbestuur Dendermonde, Franz Courtensstraat 11 te 9200 DENDERMONDE
 gemeentebestuur Wetteren, Markt 1 te 9230 WETTEREN;
 gemeentebestuur Buggenhout, Nieuwstraat 2 te 9255 BUGGENHOUT;
 gemeentebestuur Lebbeke, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 LEBBEKE
 de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 GENT;
 de directeur van CC Stroming.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
10.

Goedkeuren jaarrekening 2014 en kennisnemen jaarverslag 2014 en begroting 2015
Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme

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 inzake de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 06/07/2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/10/2004 houdende de overeenkomst betreffende de
oprichting van een Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 4/03/2015 houdende de goedkeuring van de vernieuwde
statuten van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme;
 Gelet op het feit dat de statuten stipuleren dat de rekening van de Interlokale Vereniging jaarlijks
ter goedkeuring voorgelegd moet worden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten
en (voor het laatst) aan de provincieraad;
 Overwegende dat uit de staat van ontvangsten en uitgaven blijkt dat er 3.907,81 euro meer werd
ontvangen dan uitgegeven nl. 27.201,20 euro uitgaven tegenover 31.109,01 euro ontvangsten;
 Overwegende dat het totaal saldo eind 2014 26.041,92 euro bedraagt, zijnde het beginsaldo 2014
(22.134,11 euro) vermeerderd met het positief saldo 2014 van 3.907,81 euro;
 Overwegende dat het voorstel van het budget 2015 sluit in ontvangsten en uitgaven op 33.950,00
euro;
 Overwegende dat de jaarrekening 2014, het jaarverslag 2014 en het budget 2015 werden
goedgekeurd door de algemene vergadering van Interlokale Vereniging Burensportdienst ScheldeDurme van 9/03/2015;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting gegeven door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt de jaarrekening 2014 van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme goed.
ART. 2
Neemt kennis van het jaarverslag 2014 en van het budget 2015 van de Interlokale Vereniging
Burensportdienst Schelde-Durme.

ART. 3
Bezorgt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
dienst vrije tijd;
sportdienst van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT;
penningmeester van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde – Durme.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
11.

Vervangen lid raad van bestuur FINIWO

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 42 en 43 van dit decreet over de bevoegdheden van de
gemeenteraad,
 Gelet op het decreet van 06/07/2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
 Overwegende dat de gemeente Berlare aangesloten is bij het intergemeentelijk
samenwerkingsverband cvba Financieringsintercommunale voor investeringen in West en OostVlaanderen, afgekort tot FINIWO;
 Overwegende dat de deelnemers van FINIWO ingedeeld zijn in regio’s en dat de gemeente Berlare
behoort tot de regio Oost subregio 3;
 Overwegende dat deze subregio 3 bestuurders aanduidt uit de voordrachten van de gemeenten
van de regio;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23/01/2013 waarin gemeente Berlare mevrouw Katja
Gabriëls heeft voorgedragen;
 Gelet op de beslissing van FINIWO van 18/03/2013 om mevrouw Katja Gabriëls te aanvaarden als
lid van de raad van bestuur van FINIWO;
 Overwegende dat mevrouw Katja Gabriëls op 24/03/2015 haar ontslag heeft aangeboden als
bestuurder van FINIWO;
 Overwegende dat ter vervollediging van het mandaat van mevrouw Katja Gabriëls tot 18/03/2019
gemeente Berlare een nieuwe bestuurder dient af te vaardigen;
 Overwegende dat geen schriftelijke kandidaturen werden ingediend;
 Gehoord de uitleg ter zitting;
 Overwegende dat ter zitting wordt voorgedragen de heer Steven Vandersnickt, schepen,
Turfputstraat 66, 9290 Berlare.
BESLUIT:

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

ART. 1
Duidt de heer Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare, aan als bestuurder van
FINIWO, ter vervollediging van het mandaat van mevrouw Katja Gabriëls, tot en met de
buitengewoon algemene vergadering van 2019 waarbij tot algehele vernieuwing van de
bestuursorganen wordt overgegaan.
ART. 2
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan:
 De heer Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 BERLARE;
 mevrouw Katja Gabriëls, burgemeester, Beukenlaan 2, 9290 BERLARE;
 Finiwo, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 BRUSSEL.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

12.
12.1

Varia
Changemanager Steven De Vos verantwoordt aan de hand van een presentatie zijn facturatie
voor 2014.
Raadslid Baeyens vraagt volgende bijkomende toelichting:
a/
inschatting wanneer alle verbeterpunten zullen zijn afgerond;
b/
hoe heeft het personeel dit veranderingstraject ervaren?
c/
evaluatie van het personeelsbehoeftenplan;
d/
wat is het plan als over enkele jaren het gemeentehuis vrij komt en dienstverlening
verhuist naar kasteel?
e/
de rol van A&S Solutions de komende maanden.
a/

b/

c/
d/

e/

antwoord Steven De Vos: er is al een hele weg afgelegd, maar het traject is zo
uitgebreid dat nog enkele jaren vraagt.
aanvulling gemeentesecretaris: sommige actiepunten kunnen vrij snel worden
gerealiseerd; andere dan weer vragen maanden voorbereiding om ze ingevoerd te
krijgen.
antwoord gemeentesecretaris: het is een intense, hevige periode geweest. Sommige
collega’s hebben veranderingen snel opgepikt; anderen doen daar langer over. Dat is
normaal en dat geldt voor elke organisatie. Hij heeft de indruk dat de rust stilaan is
teruggekeerd en dat de nieuwe organisatiecultuur verder evolueert.
antwoord gemeentesecretaris: vandaag zit dat vrij goed, maar een
personeelsbehoeftenplan is geen statisch gegeven, omdat lokale besturen steeds
meer taken opgelegd krijgen vanuit de Vlaamse overheid.
antwoord burgemeester Gabriëls: clusterstructuur blijft bestaan want het kasteel is
sowieso te klein om alle diensten daar onder te brengen. Hoe dat precies wordt
ingevuld en welke bestemmingsmogelijkheden er zijn voor het huidige gemeentehuis,
brengt de meerderheid later naar de gemeenteraad.
antwoord Steven De Vos: in 2015 is hij veel minder aanwezig, omdat er het voorbije
anderhalf jaar veel expertise in de organisatie is opgebouwd. A&S Solutions geeft in
2015 enkel nog bijstand op enkele zaken rond personeelsbeleid en op een handboek
rond organisatiebeheersing.

Raadslid Vandoolaeghe vraagt volgende bijkomende toelichting:
f/
Hij las in het auditverslag van 2013 dat heel wat misloopt rond interne communicatie.
Hij vraagt hoe uitwisseling van data is aangepakt en of ‘de cloud’ als piste is bekeken.
g/
Heeft A&S Solutions gecheckt of gemeente Berlare over alle wettelijke vergunningen
beschikt.
f/

g/

antwoord raadslid Wim Arbijn: een cloudoplossing is niet aan de orde, want de
administratieve sites zijn met elkaar verbonden via een server.
antwoord gemeentesecretaris: de audit heeft het in deze context vooral over het
ontbreken van gestructureerde interne communicatie. Daar zijn intussen wel
structuren voor opgezet.
antwoord Steven De Vos: A&S Solutions heeft enkel processen geaudit.

12.2

Raadslid Vandoolaeghe meent te kunnen besluiten dat in het dossier van de meerkost voor de
afbraak van rusthuis Herfstvreugde geen voorafgaande asbestinventaris is gemaakt, die
nochtans wettelijk verplicht is.
Schepen Cooreman, tevens OCMW-voorzitter, antwoordt dat die inventaris wel degelijk is
opgemaakt, maar dat het om verborgen asbest ging die pas aan het licht kwam tijdens de
afbraakwerkzaamheden.

12.3

Raadslid Albrecht Arbyn herhaalt zijn vraag om brede sensibilisering rond het belang van
rookmelders. Hij vraagt onder meer aandacht via Infogem en via de opendeurdag van de
brandweer.

Burgemeester Gabriëls antwoordt dat dit wordt opgenomen en merkt op dat de opendeurdag
van de brandweer in 2014 al aandacht gaf met een mobiele demokamer.
12.4

Raadslid Albrecht Arbyn merkt op dat er nog geen oplaadpunten zijn voor elektrische fietsen.
Schepen Meyers antwoordt dat er twee oplaadpunten komen aan het toeristisch infokantoor in
de loop van juni.

12.5

Raadslid Albrecht Arbyn vraagt naar het antwoord van de stad Dendermonde om aan de brug
van Schoonaarde verkeersborden B22 /B23 te plaatsen zodat fietsers bij rood licht toch naar
rechts mogen afslaan.
Burgemeester Gabriëls laat weten dat er nog geen antwoord komt, maar dat ze de vraag laat
herstellen.

12.6

Raadslid Albrecht Arbyn betreurt dat er voor Berlare nog geen contactpunt is voor een
energielening.
Burgemeester Gabriëls antwoordt dat het niet realistisch is om dit al gemeente zelfstandig op
te nemen, dat intercommunale DDS de aangewezen partner is om dat opnieuw op te nemen,
dat intercommuncale DDS echter momenteel de boot afhoudt, maar dat ze dit op een
volgende overleg toch opnieuw aankaart.

12.7

Raadslid Albrecht Arbyn vraagt of De Kooiker is verkocht.
Schepen Malfliet antwoordt dat hij niet is verkocht. Er is wel interesse van een technische
school.
Raadslid Albrecht Arbyn stelt voor de boot te recupereren als speeltoestel.

12.8

Raadslid Verhofstadt informeert of er nog een overkapping op de nieuwe overzetboot komt.
Hij zou dat alvast een goede zaak vinden.
Schepen Malfliet antwoordt dat er geen overkapping is voorzien. Er zijn wel voldoende
parasols aan boord. Hij benadrukt dat de boot over essentiëlere kwaliteiten beschikt, zoals
een milieuvriendelijke motor (in aansluiting met milieuinspanningen cf.
natuurinrichtingsproject) en een invalidenlift (in aansluiting met de wandeling rond het
Donkmeer die het pluslabel kreeg).

12.9

Raadslid Marc Van Driessche vraagt of er al een evaluatie is gemaakt van de zwerfvuilactie
van afgelopen zaterdag.
Schepen Vandersnickt antwoordt dat de evaluatie nog niet klaar is, maar dat hij op de
volgende gemeenteraad toelichting geeft.

BESLOTEN ZITTING
13.

Vaststellen erkende waarnemers bij wettelijke afwezigheid van de secretaris

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op art. 81 van het gemeentedecreet betreffende de vervanging van de gemeentesecretaris
en de financieel beheerder;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14/10/2008 houdende goedkeuring van de
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, hernomen door de gemeenteraad in zitting van
26/01/2009 en laatst gewijzigd bij beslissing van 17/12/2014;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29/01/2014 houdende het verder aanstellen van een
waarnemend gemeentesecretaris en het vaststellen van erkende waarnemers;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25/06/2014 waarbij Bob Pieters wordt bevorderd
tot gemeentesecretaris (decretale graad);
 Gelet op de kennisname van de gemeenteraad van de eedaflegging van de gemeentesecretaris op
17/09/2014;

 Overwegende dat art. 81 §2 bepaalt dat in geval van gewettigde afwezigheid, de
gemeentesecretaris, binnen drie dagen kan voorzien in zijn vervanging en daartoe, voor een
periode van maximaal zestig dagen, een door de gemeenteraad erkende waarnemer kan
aanstellen;
 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7/01/2014 waarbij
Yannick Ottoy wordt aangesteld als stafmedewerker (A1a/A2);
 Overwegende dat Yannick Ottoy in zijn functie dagelijks te maken heeft met personeel en
organisatie;
 Overwegend dat dat daarom voorgesteld wordt volgende personeelsleden als erkende waarnemer
aan te duiden bij gewettigde afwezigheid van de gemeentesecretaris:
- in eerste instantie: Yannick Ottoy, stafmedewerker (A1a/A2a) ;
- in tweede instantie: Stijn De Coster, directeur cultureel centrum (A1a/A3a);
 Gehoord de uitleg ter zitting door de gemeentesecretaris.
BESLUIT:

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

ART. 1
Stelt in toepassing van art. 81 §2 van het gemeentedecreet volgende personeelsleden aan als erkende
waarnemer bij gewettigde afwezigheid van de gemeentesecretaris:
- in eerste instantie: Yannick Ottoy, stafmedewerker (A1a/A2a);
- in tweede instantie: Stijn De Coster, directeur cultureel centrum (A1a/A3a).
ART. 2
Bepaalt dat de aanduiding en de volgorde onder artikel 1 blijven gelden tot herroeping door de
gemeenteraad.
ART. 3
Bezorgt een afschrift van dit besluit:
- aan de betrokken personeelsleden;
- aan de personeelsdienst.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
Namens de gemeenteraad

Bob Pieters
gemeentesecretaris

René Kets
voorzitter dd

