ZITTING VAN 27 JANUARI 2016
Aanwezig:
Karel De Gucht, voorzitter;
Katja Gabriëls, burgemeester;
Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim Arbijn, schepenen;
Gunther Cooreman, schepen van rechtswege;
Francky Verhofstadt, 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, Tom Van Hauwermeiren,
raadsleden;
Bob Pieters, gemeentesecretaris
Verontschuldigd:
Carine Meyers, raadslid
DAGORDE
OPENBARE ZITTING
1.
2.
3.

Goedkeuren notulen zitting van 23/12/2015;
Goedkeuren bestek, raming en gunningsvoorwaarden: Bebloeming 2016;
Goedkeuren bestek, raming en gunningsvoorwaarden: Aanleg en renovatie wegen in
halfverharding;
4.
Goedkeuren bestek, raming en gunningsvoorwaarden: Reinigen ramen 2016;
5.
Goedkeuren raming, bestek en gunningsvoorwaarden: Plaatselijke riolerings- en
bestratingswerken (raamcontract);
6.
Goedkeuren lastenboek concessie: Varen met overzetboot en exploitatie van bootjesverhuur;
7.
Goedkeuren beheersovereenkomst gezamenlijke financieel beheerder;
8.
Goedkeuren aankoop twee CNG-voertuigen via EDLB Eandis;
9.
Goedkeuren dagorde buitengewone algemene vergadering Verko: 17/03/2016;
10. Aanstellen lasthebbers buitengewone algemene vergadering Verko: 17/03/2016;
11. Kennisnemen klachtenregister 2015;
HP1. Motie met betrekking tot heraanleg plantvlakken N445 en N407;
12. Varia;
DE VOORZITTER OPENT OM 20 UUR STIPT DE VERGADERING.
De voorzitter meldt dat de meerderheid op basis van artikel 29 van het gemeentedecreet een punt ter
zitting aan de agenda wil toevoegen: motie met betrekking tot heraanleg plantvlakken N445 en N407.
- de raadsleden gaan unaniem akkoord om toe te voegen
- zoals het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad voorziet (artikel 7):
O wordt de motie onmiddellijk na het aanvaarden van het agendapunt uitgedeeld aan
de raadsleden
O wordt het agendapunt behandeld net vóór de varia
OPENBARE ZITTING
1.

Goedkeuren notulen zitting van 23/12/2015

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

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris
Malfliet, Wim Arbijn, Francky Verhofstadt, 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, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Carine Meyers, raadslid)

ART. 1
Keurt de notulen van de zitting van 23 december 2015 goed, met de aanpassing dat voorzitter De
Gucht en schepen Malfliet verontschuldigd waren en niet afwezig.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
2.

Goedkeuren bestek, raming en gunningsvoorwaarden: Bebloeming 2016

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, en latere wijzigingen, inzonderheid 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 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);
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Bebloeming 2016” een bestek met nr. 2016/006
werd opgesteld door de afdeling Openbare Werken - Patrimoniumbeheer;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 17.570,00 euro exclusief btw
of 19.272,20 euro inclusief btw;
 Overwegende dat deze opdracht tweemaal met één jaar verlengbaar is en dan een totale
(maximale) raming geeft van 52.710 euro exclusief btw of 57.816,60 euro inclusief btw, maar
enkel na schriftelijke bevestiging door het college van burgemeester en schepenen (niet
stilzwijgend dus);
 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 exploitatiebudget van 2016 en
zal worden voorzien in de exploitatiebudgetten 2017 en 2018;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord volgende tussenkomst van raadslid Vleminckx:
o vaststelling dat de raming ca. 2.500,00 euro meer bedraagt dan raming 2015
o kunnen ook bloembollen worden geplant?
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls:
o het bestuur heeft extra’s opgenomen in het bestek
o bloembollen zitten niet in dit bestek, omdat onze eigen uitvoeringsdienst dat
systematisch zelf aanpakt.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris
Malfliet, Wim Arbijn, Francky Verhofstadt, 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, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Carine Meyers, raadslid)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2016/006 en de raming voor de opdracht “Bebloeming
2016”, opgesteld door de Dienst Openbare Werken - Patrimoniumbeheer. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 17.570,00 euro exclusief btw of 19.272,20 euro inclusief
btw per jaar. Deze opdracht kan tweemaal met één jaar worden verlengd, na
schriftelijke bevestiging door het college van burgemeester en schepenen (niet stilzwijgend dus).

ART. 2
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het exploitatiebudget van 2016, en zal budget voorzien in
de exploitatiebudgetten 2017 en 2018.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
3.

Goedkeuren bestek, raming en gunningsvoorwaarden: Aanleg en renovatie wegen
in halfverharding

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer in het
bijzonder op de artikelen 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 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, § 2,
1° d (limiet van 600.000,00 euro excl. btw niet overschreden);
 Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 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;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanleg en renovatie wegen in halfverharding” een
bestek met nr. 2016/005 werd opgesteld door de afdeling Openbare Werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 148.660,00 euro exclusief btw
of 179.878,60 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van een open
offerteaanvraag;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2016,
op budgetcode 2240007/020000-WEGEN;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Marc Van Driessche die stelt dat paarden halfverharding
kapot trappen en daarom voorstelt waar mogelijk naast de halfverhardingsweg een zandpad te
voorzien voor paarden;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls die meent dat dit inderdaad mooi is, maar
tevens duur en niet overal realiseerbaar.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris
Malfliet, Wim Arbijn, Francky Verhofstadt, 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, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Carine Meyers, raadslid)

ART. 1
Goedkeuring wordt verleend aan de selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en aan de
raming voor de opdracht “Aanleg en renovatie wegen in halfverharding”, opgesteld door de afdeling
Openbare Werken. De raming bedraagt 148.660,00 euro exclusief btw of 179.878,60 euro inclusief
21% btw.
ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van een open offerteaanvraag.
ART. 3
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
ART. 4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016.

ART. 5
Van dit besluit zal melding worden gegeven.

4.

Goedkeuren bestek, raming en gunningsvoorwaarden: Reinigen ramen 2016

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, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Reinigen ramen 2016” een bestek met nr.
2016/007 werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken - Patrimoniumbeheer;
 Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Berlare), raming: 8.740,00 euro exclusief btw of 10.575,40 euro inclusief 21% btw
* Perceel 2 (Overmere), raming: 3.220,00 euro exclusief btw of 3.896,20 euro inclusief 21% btw
* Perceel 3 (Uitbergen - Donk), raming: 5.260,00 euro exclusief btw of 6.364,60 euro inclusief
21% btw;
 Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 17.220,00 euro exclusief
btw of 20.836,20 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat deze opdracht tweemaal met één jaar verlengbaar is en dan een totale
(maximale) raming geeft van 51.660 euro exclusief btw of 62.508,60 euro inclusief btw, maar
enkel na schriftelijke bevestiging door het college van burgemeester en schepenen (niet
stilzwijgend dus);
 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 exploitatiebudget van 2016 en
zal worden voorzien in de exploitatiebudgetten 2017 en 2018;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris
Malfliet, Wim Arbijn, Francky Verhofstadt, 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, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Carine Meyers, raadslid)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2016/007 en de raming voor de opdracht “Reinigen
ramen 2016”, opgesteld door de Dienst Openbare Werken - Patrimoniumbeheer. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 17.220,00 euro exclusief btw of
20.836,20 euro inclusief 21% btw per jaar. Deze opdracht kan tweemaal met één jaar worden
verlengd, na schriftelijke bevestiging door het college van burgemeester en schepenen (niet
stilzwijgend dus).
ART. 2

Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het exploitatiebudget van 2016, en zal budget voorzien in
de exploitatiebudgetten 2017 en 2018.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
5.

Goedkeuren raming, bestek en gunningsvoorwaarden: Plaatselijke riolerings- en
bestratingswerken (raamcontract)

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer in het
bijzonder op de artikelen 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 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, § 2;
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Plaatselijke riolerings- en bestratingswerken
(raamcontract)” een bestek met nr. 2016/003 werd opgesteld door de afdeling Openbare Werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 52.760,00 euro exclusief btw
of 63.839,60 euro inclusief 21% btw, en dat het maximale bestelbedrag 53.719,00 euro exclusief
btw of 64.999,99 euro inclusief 21% btw bedraagt;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
 Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet
beschikte over de exact benodigde hoeveelheden;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2016;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris
Malfliet, Wim Arbijn, Francky Verhofstadt, 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, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Carine Meyers, raadslid)

ART. 1
Verleent de goedkeuring aan het bestek met nr. 2016/003 en de raming voor de opdracht “Plaatselijke
riolerings- en bestratingswerken (raamcontract)”, 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 52.760,00 euro exclusief btw of
63.839,60 euro inclusief 21% btw.
ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het exploitatiebudget van 2016.
ART. 4
Van dit besluit zal melding worden gegeven.

6.

Goedkeuren lastenboek concessie: Varen met overzetboot en exploitatie van
bootjesverhuur

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer in het
bijzonder de artikelen 43 en 57 houdende de bevoegdheden van de gemeenteraad en het college
van burgemeester en schepenen;
 Gelet op artikel 17 van de richtlijn 2004/18/EG die bepaalt dat de overheidsopdrachtenregelgeving
niet van toepassing is op concessies voor diensten;
 Gelet op het transparantie- en gelijkheidsbeginsel dat steeds dient te worden gerespecteerd;
 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20/03/2006 houdende het bepalen van de
concessievoorwaarden bootjes en overzetboot Donkmeer;
 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28/10/2015 houdende het politiereglement op het
vissen in het Donkmeer, dat bepalingen bevat die relevant zijn voor de concessiehouder;
 Overwegende dat de huidige concessie afloopt op 29/02/2016;
 Overwegende dat recent een nieuwe overzetboot werd aangekocht en het wenselijk is dat de
bestaande dienstverlening dus bestendigd wordt;
 Overwegende dat de verhuur van bootjes voor een toeristische meerwaarde zorgt;
 Overwegende het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Malfliet.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris
Malfliet, Wim Arbijn, Francky Verhofstadt, 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, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Carine Meyers, raadslid)

ART. 1
Keurt het lastenboek goed voor de concessie voor het varen met overzetboot en exploitatie van
bootjesverhuur op het Donkmeer. Een behoorlijk geviseerd exemplaar van dit lastenboek wordt aan
dit besluit toegevoegd.
ART. 2
Maakt deze concessie bekend op de gemeentelijke website, via de sociale media en via aanplakking.
ART. 3
Belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van dit besluit.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
7.

Goedkeuren beheersovereenkomst gezamenlijke financieel beheerder

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer in het
bijzonder op artikel 271;
 Gelet op het OCMW-decreet van 19/12/2008 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer in het
bijzonder op artikel 271;
 Gelet op het verdere wetgevend kader, opgelijst in de beheersovereenkomst tussen gemeente en
OCMW;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23/10/2013 houdende goedkeuren beheersovereenkomst
gezamenlijke financieel beheerder;
 Overwegende dat deze beheersovereenkomst een tijdelijk karakter had, namelijk tot 31 december
2015;
 Overwegende dat de leden van het college van burgemeester en schepenen en de voorzitter van
het OCMW in hun evaluatie dd 18/12/2015 aangeven deze beheersovereenkomst te willen
verlengen;
 Overwegende dat het gemeenschappelijk managementteam van gemeente en OCMW in zitting van
15/01/2016 hebben aangegeven deze beheersovereenkomst te willen verlengen;

 Gelet op de voorliggende beheersovereenkomst;
 Gelet op het besluit van de OCMW-raad van 21/01/2016 houdende het goedkeuren van deze
beheersovereenkomst;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris
Malfliet, Wim Arbijn, Francky Verhofstadt, 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, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Carine Meyers, raadslid)

ART. 1
Keurt de voorliggende beheersovereenkomst tussen OCMW en gemeente Berlare betreffende
onderlinge samenwerking (uitoefening van het ambt van financieel beheerder van de gemeente door
de financieel beheerder van het OCMW en oprichting gemeenschappelijke dienst financiën voor
gemeente en OCMW) goed met als bijlage bij dit besluit een geviseerd exemplaar van de
overeenkomst. Deze overeenkomst gaat in op 1 januari 2016.
ART. 2
Geeft volmacht aan mevrouw Katja Gabriëls, burgemeester en de heer Bob Pieters,
gemeentesecretaris, om deze partnerovereenkomst namens de gemeente Berlare te ondertekenen.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit over aan:
 OCMW Berlare, Baron Tibbautstraat 29A, 9290 BERLARE
 de heer gouverneur, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
8.

Goedkeuren aankoop twee CNG-voertuigen via EDLB Eandis

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer in het
bijzonder op de artikelen 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26
§1,1a (limiet van € 85.000,00 excl. BTW niet bereikt);
 Gelet op de wet van 17 juni 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 15 juli 2011 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, §2;
 Gelet op de beslissing van het college van 06/07/2010 waarbij goedkeuring wordt verleend aan de
kaderovereenkomst tussen de gemeente Berlare en Eandis met het oog op het leveren van
ondersteuningsactiviteiten betreffende energiebesparing, (hernieuwbare) energie en energieefficiëntie (EnergieDiensten Lokale Besturen - EDLB);
 Gelet op het ontwerp van contract met referentie BRLE-V/LC/15/14-1803 tussen gemeente Berlare
en Eandis voor de hiernavermelde EDLB-activiteit, nl. aankoop twee duurzame voertuigen;
 Gelet op de offerte waarin de kosten geraamd worden op 66.059,27 euro (excl. BTW), waarvan
19.853,76 voor de lichte bestelwagen en 49.651,20 voor de bestelwagen met aluvankast en
laadbrug;
 Overwegende dat het bestuur wenst te investeren in een duurzaam wagenpark;
 Overwegende dat binnen de EDLB-overeenkomst de mogelijkheid bestaat om voertuigen op
aardgas aan te kopen waardoor Eandis belast wordt met het uitschrijven van de opdracht in
overeenstemming met de wet op de overheidsopdrachten;

 Overwegende dat de uitvoerende dienst openbare werken nood heeft aan twee voertuigen
waaronder een lichte bestelwagen en een bestelwagen met aluvankast en laadbrug;
 Overwegende dat Eandis bij aankoop van twee voertuigen op aardgas de levering en plaatsing van
een vulstation voor aardgas aanbiedt;
 Overwegende dat het opportuun is om gebruik te maken van deze promotiecampagne om een
gunstige prijs te bekomen;
 Overwegende het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18/12/2015, waarin
voorgesteld wordt om de aankoop van twee CNG-voertuigen ter goedkeuring voor te leggen aan
de gemeenteraad;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2016;
 Gelet op het feit dat de financieel beheerder een visum heeft verleend op 19/01/2016;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris
Malfliet, Wim Arbijn, Francky Verhofstadt, 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, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Carine Meyers, raadslid)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan de contracten met referentie BRLE-V/LC/15/14-1803 tussen gemeente
Berlare en Eandis voor de hiernavermelde EDLB-activiteit, nl. aankoop 2 CNG-voertuigen, zijnde een
lichte bestelwagen en een bestelwagen met aluvankast en laadbrug, volgens de technische
specificaties als bijlage.
ART. 2
Eandis wordt belast om in naam van het bestuur bovengenoemde opdracht te organiseren volgens de
wetgeving op de overheidsopdrachten en toe te zien op de levering.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan Eandis, Brusselsesteenweg 199 te
9090 Melle.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
9.

Goedkeuren dagorde buitengewone algemene vergadering Verko: 17/03/2016

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals gewijzigd tot op heden en meer bepaald op
de artikelen 42 en 43 van dit decreet inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zoals
gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het dienstverlenend intergemeentelijk
samenwerkingsverband Verko;
 Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 16/12/2015 wordt opgeroepen deel
te nemen aan de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van Verko die
bijeengeroepen wordt op 17/03/2016 in de kantoren van de Intercommunale DDS, Bevrijdingslaan
201, 9200 Dendermonde;
 Overwegende het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente werd overgemaakt;
 Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
buitengewone algemene vergadering, en het mandaat van de lasthebbers dient vast te stellen;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter De Gucht.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris
Malfliet, Wim Arbijn, Francky Verhofstadt, 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, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Carine Meyers, raadslid)

ART. 1
Hecht haar goedkeuring aan de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van Verko van
17/03/2016 namelijk:
1. Verwelkoming;
2. Aanstellen van een schrijver en twee stemopnemers;
3. Goedkeuring van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 14/12/2015;
4. Statutenwijziging:
4.1. Wijziging artikel 9: Overdraagbaarheid van de aandelen;
4.2. Wijziging artikel 39: Boekjaar- Jaarrekening;
4.3. Wijziging artikel 40: Resultatenrekening-winst en winstverdeling;
4.4. Wijziging artikel 19: Jaarvergadering.
5. Vragen en voorstellen, uitgaande van de vergadering;
6. Diversen.
ART. 2
Keurt de voorgestelde statutenwijzigingen goed.
ART. 3
Draagt de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de buitengewone
algemene vergadering van Verko op 17/03/2016, op hun stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de zitting van heden inzake voormelde agendapunten.
ART. 4
Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van voormelde beslissingen.
ART. 5
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal overgemaakt worden aan:
 Intercommunale Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 DENDERMONDE;
 de aangeduide lasthebbers.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
10.

Aanstellen lasthebbers buitengewone algemene vergadering Verko: 17/03/2016

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals gewijzigd tot op heden en meer bepaald op
de artikelen 42 en 43 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zoals
gewijzigd tot op heden;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het dienstverlenend intergemeentelijk
samenwerkingsverband Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
 Overwegende dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van Verko die bijeengeroepen wordt op 17/03/2016 per
aangetekend schrijven van 16/12/2015;
 Overwegende dat gemeente Berlare twee lasthebbers dient aan te duiden;
 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter De Gucht;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van de heer Freddy Schatteman en de heer Francky
Verhofstadt.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris
Malfliet, Wim Arbijn, Francky Verhofstadt, 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, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Carine Meyers, raadslid)

ART. 1
Duidt aan als lasthebbers voor gemeente Berlare op de buitengewone algemene vergadering van
Verko van 17/03/2016:
 de heer Freddy Schatteman, Mandemakersstraat 4 te 9290 BERLARE;
 de heer Francky Verhofstadt, Heikantstraat 48D te 9290 BERLARE.

ART. 2
Draagt de lasthebbers aangeduid in artikel 1 van dit besluit op hun stemgedrag op de buitengewone
algemene vergadering van Verko van 17/03/2016 af te stemmen op de beslissingen genomen door de
gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 Intercommunale Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 DENDERMONDE;
 de heer Freddy Schatteman, Mandemakersstraat 4 te 9290 BERLARE;
 de heer Francky Verhofstadt, Heikantstraat 48D te 9290 BERLARE.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
11.

Kennisnemen klachtenregister 2015

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer in het
bijzonder op de artikelen 197 en 198;
 Gelet op het decreet van 1/06/2001 houdende toekenning van klachtenrecht ten aanzien van de
bestuursinstellingen, zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het decreet van 26/03/2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, zoals laatst
gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29/04/2008 dat de gemeentelijke klachtenprocedure
bepaalt en voorziet in een jaarlijkse rapportering aan de gemeenteraad;
 Gelet op omzendbrief VR 2014/20: leidraad voor de organisatie van het klachtenmanagement, ter
uitvoering van het decreet van 1/06/2001 houdende toekenning van klachtenrecht ten aanzien van
de bestuursinstellingen, zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Overwegende dat de klachtenambtenaar zijn jaarlijks rapport ter kennisgeving voorlegt;
 Gehoord de uitleg ter zitting door de gemeentesecretaris.
BESLUIT:
ART. 1
Neemt kennis van het klachtenregister 2015, waarvan een geviseerd exemplaar als bijlage gaat bij dit
besluit.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

OP VRAAG VAN DE N-VA-FRACTIE EN DE CD&V-FRACTIE SCHORST DE VOORZITTER EVEN DE
ZITTING OM DE TEKST VAN DE MOTIE DIE BIJ AANVANG VAN DE ZITTING WERD BEZORGD, TE
KUNNEN BESPREKEN.
NA VIJF MINUTEN WORDT DE ZITTING HERVAT.
HP1. Motie met betrekking tot heraanleg plantvlakken N445 en N407
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer in het
bijzonder artikel 29;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27/03/2013 houdende de goedkeuring van het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en meer in het bijzonder artikel 8;
 Overwegende dat burgemeester Gabriëls de spoedeisendheid van het agendapunt motiveert
omwille van de recente ongelukken en de huidige werken langs de N407 waar nog kan worden
ingegrepen;
 Overwegende dat een 2/3 meerderheid nodig is om dit punt in spoedeisendheid aan de agenda
van de gemeenteraad toe te voegen;
 Overwegende dat aan deze vereiste voldaan omdat bij het begin van de openbare zitting alle
aanwezige raadsleden ter zitting akkoord gingen;

 Overwegende dat alle raadsleden de tekst van de motie hebben ontvangen onmiddellijk na het
akkoord om het agendapunt bij hoogdringendheid te behandelen;
 Overwegende dat de CD&V-fractie en de N-VA-fractie een schorsing hebben gevraagd om de tekst
van de motie te kunnen bespreken;
 Gehoord de uitleg door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens die stelt dat de CD&V-fractie de motie ondersteunt
maar twee aanvullingen vraagt:
o Vraag om bij toekomstige projecten de plannen tijdig ter advisering voor te leggen
aan de gemeenteraad
o Vraag dat een medewerker van Agentschap Wegen en Verkeer op de gemeenteraad
toelichting komt geven bij de vragen die in deze motie worden gesteld.
 Gehoord het compromis om de eerste aanvulling effectief op te nemen in de motie en de tweede
aanvulling enkel op te nemen in de notulen van de gemeenteraad;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Marc Van Driessche die stelt dat de N-VA-fractie de motie
ondersteunt maar betreurt dat de meerderheid nu pas actie onderneemt en niet onmiddellijk in
september 2015;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls die stelt dat de administratie wel degelijk
tussentijdse acties heeft ondernomen, dat in december een aangetekende brief is verstuurd door
de burgemeester en dat deze motie als extra drukkingsmiddel moet worden gezien, samen met de
petitie van burgers die ze gisteren in ontvangst nam;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Albrecht Arbyn die over een e-mail beschikt van Agentschap
Wegen en Verkeer waarin het stelt dat de werken op voorhand werden besproken met gemeente
Berlare;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls dat dit dossier nooit werd geagendeerd op een
zitting van het college van burgemeester en schepenen en dit dus nooit op voorhand is
besproken/geadviseerd.
 Gehoord dat de raadsleden akkoord gaan om de suggestie van raadslid Vandoolaeghe op te nemen
in de motie, namelijk dat gemeente Berlare voorbehoud maakt bij eventuele schade;
 Gehoord dat de raadsleden akkoord gaan met de vraag van voorzitter De Gucht om de motie niet
alleen over te maken aan het Agentschap Wegen en Verkeer, maar ook aan de bevoegde minister,
de heer Ben Weyts.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris
Malfliet, Wim Arbijn, Francky Verhofstadt, 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, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Carine Meyers, raadslid)

ART. 1
Keurt de motie met betrekking tot heraanleg plantvakken N445 en N407 goed met volgende tekst:
De plantvakken ter hoogte van de Dendermondse Steenweg en Baron Tibbautstraat
werden in 2015 heringericht door het Agentschap Wegen en verkeer (AWV).
Het gemeentebestuur was vragende partij om de verwaarloosde perkjes aan te
pakken en te onderhouden. De wens van het gemeentebestuur was om de dorpskern
van Overmere verzorgder te laten overkomen. Bovendien zouden goed onderhouden
perkjes een aantrekkelijke toegang creëren tot het toeristisch centrum van Berlare.
Toen het AWV meldde dat ze de bermen ging opwaarderen in het kader van
onkruidbestrijding werd dit positief onthaald.
Hoewel het gemeentebestuur enkel voorstander was van een beter onderhoud van de
perken, legde het AWV grote plantvakken en zachte bermen aan. Met als bijkomend
gevolg dat de parkeerplaatsen aanzienlijk verminderd zijn.

Daarbij werden de inwoners van de Dendermondse Steenweg en Baron Tibbautstraat
niet op de hoogte gebracht van de concrete inplanting van de plantvakken, die toch
wel een behoorlijke impact op hen hebben gehad.
Niet alleen verliep de communicatie rond de werken niet zoals gehoopt, de aanleg van
de plantvakken was ook niet zonder gevaren. De signalisatie was bijzonder
ondermaats. Het gemeentebestuur heeft meermaals contact opgenomen met AWV en
de aannemer om de gebrekkige signalisatie aan te pakken. Zonder veel resultaat.
Verkeersveiligheid is voor gemeentebestuur Berlare heel belangrijk. Daarom werd er
gekozen voor een andere aanpak. Er werd een interventie aangevraagd bij de lokale
politie Berlare/Zele. De putten werden opgevuld en extra signalisatie werd geplaatst.
Momenteel zijn er wegeniswerken aan de gang in de Kerkstraat (N407). Het
gemeentebestuur werd op de hoogte gebracht van de vernieuwing van de rijweg en
fietspaden van de N407. Hierbij gingen de dekstenen, leuningen, dienstpaden en de
toplaag van de brug worden vernieuwd. Aansluitend op deze werken werden
onverwachts ook wegeniswerken aangevat verder in de Kerkstraat. Ontwerpplannen
hiervan werden niet overgemaakt. Wij vernamen dat het de bedoeling is om ook hier
zachte bermen aan te leggen en enkel te verharden ter hoogte van de opritten.
Het gemeentebestuur wil daarom voorbehoud maken bij eventuele schade en vijf
concrete vragen stellen aan AWV.
1. Dat de zachte bermen al gezorgd hebben voor vastzittende vrachtwagens en
beschadigde auto’s stemt ons ertoe om verder actie te ondernemen.
Verkeersveiligheid is enorm belangrijk voor ons gemeentebestuur. Wij willen AWV
met aandrang vragen om de zachte bermen snel aan te pakken. Wij hopen
dat de bermen snel en beter worden verhard. Desnoods door het gebruik van
grasdallen.
2. De toegangen tot opritten werden beperkt tot 4,5 m doorgang. Wij willen vragen
om hier soepeler mee om te gaan. Met andere woorden verbredingen van
toegangen toe te staan. Bovendien werd er bij sommige opritten nonchalant
omgesprongen met de afmetingen.
3. Het gemeentebestuur is nooit voorstander geweest van de vermindering van het
aantal parkeervakken. Wij willen vragen om terug extra parkeervakken te
creëren. Indien AWV voorstander is van waterinsijpeling, kan ze gebruik maken van
waterdoorlatende grasdallen.
4. We vragen om geen gelijkaardige situatie te creëren in de Kerkstraat. Met andere
woorden af te zien van het aanleggen van zachte bermen in de Kerkstraat
en de huidige parkeervakken te behouden.
5. De gemeenteraad vraagt uitdrukkelijk om bij toekomstige projecten haar
democratische rol te erkennen door de plannen tijdig ter advisering voor te leggen.
ART. 2
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
- Agentschap Wegen en Verkeer,
- Minister Ben Weyts, Martelaarsplein 7, 1000 BRUSSEL
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
12.

Varia

12.1

Raadslid Baeyens informeert naar een stand van zaken met betrekking tot de inkanteling van
het OCMW.
Antwoord burgemeester Gabriëls:
- We stellen vast dat er weinig beweging is de laatste maanden vanuit de Vlaamse regering,
wellicht ook omdat er nog een aantal serieuze juridische obstakels blijken te zijn;
- In afwachting zijn we wel in gesprek met OCMW Berlare en hebben beide
managementteams zich recent nog geëngageerd om nauwer samen te werken waar het
kan en wenselijk is. Rond de financiële dienst en de technische dienst is die samenwerking
al een tijd concreet en zichtbaar.

12.2

Raadslid Vandoolaeghe is van mening dat recent enkele bouwvergunningen zijn afgeleverd die
niet stroken met het einddocument van Masterplan Donkfront dat het college van
burgemeester en schepenen heeft goedgekeurd in zitting van 19 juni 2015. Hij ziet zijn
mening gesterkt door een negatief advies bij deze dossiers van zowel de gemeentelijk
stedenbouwkundig ambtenaar als van de GECORO.
Antwoord schepen Vandersnickt:
- Masterplan Donkfront gaat over meer dan bouwdossiers;
- GECORO heeft recent laten weten tevreden te zijn dat het adviesorgaan vaker wordt
betrokken bij bouwdossiers;
- De site van het Donkmeer is wel degelijk in beweging (Natuurinrichtingsproject,
Onthaalplan, Schelde Sterk Merk, provinciaal engagement, Masterplan Donkfront, …);
- Een van beide dossiers die raadslid Vandoolaeghe aanhaalt, is nog aangepast om beter
aan te sluiten op Masterplan Donkfront;
- In het andere dossier heeft geregeld overleg plaats gevonden, vooral met het oog op de
kwaliteit van de achterzijde (cf. Masterplan Donkfront) en heeft het college met de
vergunning gevrijwaard dat ontsluiting naar de Kloosterpunt via een trage weg mogelijk
blijft, net als een ontsluitingsweg achteraan om op termijn de Donklaan eventueel te
kunnen ontlasten;
- Ook de meerderheid wil graag veel horeca rond het Donkmeer behouden, maar is van
mening dat een gemeentelijke verordening in verband met horecaverplichting juridisch
moeilijk afdwingbaar wordt.
Raadslid Baeyens betreurt dat op twee voor recreatie en toerisme strategische plaatsen grote
gebouwen komen, zonder voorafgaandelijk debat in de gemeenteraad.
Burgemeester Gabriëls antwoordt dat het afleveren van bouwvergunningen een bevoegdheid
van het college van burgemeester en schepenen is en dat beide dossiers, wat aantal
woonentiteiten betreft, in de schaduw staan van Lake View, een project van de vorige
meerderheid.

12.3

Raadslid Marc Van Driessche vraagt naar een stand van zaken met betrekking tot de
zwerfkatproblematiek, nu de bestaande overeenkomst met een asiel noodgedwongen werd
stopgezet.
Antwoord schepen Wim Arbijn:
- Gemeente Berlare gaat samenwerken met een lokale vereniging, Wheels 4 animals. De
vereniging stelde haar werking voor op de laatste milieuraad van 2015 en gaf aan nog
enkele maanden nodig te hebben om zich volledig te organiseren;
- Binnenkort is er overleg met lokale dierenartsen die bereid zijn deel te nemen aan het
zwerfkattenproject;
- Bedoeling is dat Wheels 4 animals katten zal vangen (na communicatieactie vooraf in de
buurt) en deze overmaken aan dierenartsen. Na sterilisatie worden de gezonde katten
terug uitgezet door de vereniging. Ze krijgen een knipje in het oor. Door ze opnieuw uit te
zetten, vermijden we dat er in de buurt nieuwe zwerfkatten bijkomen en los je op lange
termijn het probleem op.

12.4

Er is nog geen duidelijk zicht op de kostprijs, maar die zit vermoedelijk in dezelfde lijn als
de samenwerking met het asiel.

Raadslid Albrecht Arbyn komt terug op zijn vraag om het verslag van het werkbezoek van de
gouverneur (4/09/2015) te kunnen inkijken.
De
-

gemeentesecretaris antwoordt:
dat het ontwerpverslag is bezorgd in december;
dat het college enkele opmerkingen bij dat ontwerp heeft geformuleerd;
dat het kabinet deze week contact heeft opgenomen om het verslag te finaliseren;
dat hij het definitieve verslag bezorgd aan alle raadsleden.
Namens de gemeenteraad

Bob Pieters
gemeentesecretaris

Karel De Gucht
voorzitter

