Bekendmakingen beslissingen gemeenteraad van 30/11/2016 cf. art. 186
van het gemeentedecreet
Goedkeuren retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk
openbaar domein (2017 t.e.m. 2019)
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald op artikel 42 §3 ;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet;
 Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de
plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied;
 Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke
wegen en aldus een impact hebben op het openbaar domein;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/03/2002 houdende het goedkeuren van de Code voor
Infrastructuur- en Netwerken langs gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte
uitvoering van de werken te bevorderen, ten einde de hinder en de duur van de werken tot een
minimum te herleiden;
 Gelet op het feit dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een
delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van
Wegen en Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden;
 Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende
werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening
en dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere
kleine onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26/03/2014 houdende het goedkeuren van een
retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein, dat
eindigt op 31 december 2016;
 Overwegend dat het wenselijk is dit retributiereglement te verlengen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Julien Wettinck, 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)

ART. 1 - Algemeen
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke
dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken
aan permanente nutvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met
toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Netwerken langs gemeentewegen.
Permanente nutsvoorzieningen zijn:
- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen, …), inclusief haar aanhorigheden (zoals
kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a.
putten…) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom,
drink-, hemel en afvalwater, warm water, brandstof,
- telecommunicatie,
- radiodistributie en kabeltelevisie,
- de transmissie van enigerlei data,
- ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installatie kan aangesloten worden,

alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens
aanzien als nutsvoorzieningen.
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk
voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn
die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2017 voor een termijn eindigend op 31
december 2019.
-

ART. 2 – Retributie naar aanleiding van sleufwerken
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter
openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,17 euro, voor
werken in voetpaden 1,63 euro en voor werken in aardewegen 0,98 euro.
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoorzieningen
bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van hogervermelde
bedrag(en).
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.
ART. 3 – Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine
onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine
onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum3m², wordt per kalenderjaar een retributie
geheven van 1,09 euro per op het grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt.
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder
als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,54 euro per aanwezig aansluitingspunt
op het grondgebied van de stad/gemeente.
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van het jaar. In dit kader doet iedere
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het
grondgebied van de gemeente
ART. 4 – Inning
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.
ART. 5 – Definitief karakter
Indien geen bezwaren worden ingediend gedurende het openbaar onderzoek zal deze verordening als
definitief worden aanzien en aan een hogere overheid worden toegezonden voor toepassing van het
algemeen toezicht.
ART 6.
Een afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan:
 de financieel beheerder
 Eandis via intercommunales@eandis.be
ART. 7
Van dit besluit zal melding worden gegeven.
ART. 8
Bepaalt dat dit artikel zal worden afgekondigd cf. artikel 186 van het gemeentedecreet.
Goedkeuren aanpassen statuten jeugdraad
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het decreet van 6/07/2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal
jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid, zoals gewijzigd op 19/12/2014,
03/07/2015 en 20/05/2016;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21/12/2012 ter uitvoering van het decreet van
6/07/2012, zoals gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 25/04/2014 en 27/02/2015;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15/12/2009 houdende het goedkeuring van een
statuutwijziging van de jeugdraad;
 Overwegende de algemene vergadering van de jeugdraad op 05/10/2016 waarin de aanpassingen
van de statuten unaniem positief werden geadviseerd;

 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, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Julien Wettinck, 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)

ART. 1
Heft het gemeenteraadsbesluit van 15/12/2009 houdende het goedkeuren van de statuutwijzigingen
van de jeugdraad op met ingang van 1 december 2016.
ART. 2
Keurt met ingang van 1 december 2016 volgende statuten van de jeugdraad goed:
Artikel 1
Een gemeentelijke jeugdraad is opgericht.
De jeugdraad behandelt aangelegenheden die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, de jeugd
aanbelangen. De gemeentelijke jeugdraad is bevoegd om op eigen initiatief of op verzoek van de
Gemeenteraad, het College van Burgemeester en Schepenen en het OCMW advies te verstrekken. De
jeugdraad doet dit vanuit een politiek neutraal standpunt.
Om deze opdracht beter te vervullen participeert de jeugdraad binnen andere adviesorganen.
De jeugdraad wil een aanspreekpunt zijn voor elke burger over het jeugdbeleid.
De gemeentelijke jeugdraad bevordert de samenwerking in het plaatselijke jeugdwerk.
De jeugdraad bericht regelmatig over hun werking, standpunten en ideeën.
Artikel 2
De gemeentelijke jeugdraad is samengesteld uit:
Vertegenwoordigers uit het jeugdwerk:
- Vertegenwoordigers, minstens 16 en maximum 35 jaar oud, aangeduid door de plaatselijke
jeugdverenigingen1 naar rata van 2 effectieve vertegenwoordigers per jeugdvereniging.
- Per uitzondering kan een vereniging meer dan twee leden afvaardigen, maar een vereniging
kan maximaal twee stemmen gebruiken.
- 1 lid heeft 1 stem, het is niet mogelijk volmachten te geven.
- Leden die aangeduid zijn door een Groot-Berlaarse jeugdvereniging als hun
vertegenwoordiger en die effectief lid uitmaken van deze vereniging hoeven niet noodzakelijk
op het grondgebied van Groot-Berlare te wonen.
- Wanneer hun lidmaatschap van deze vereniging eindigt zal ook hun lidmaatschap van de
jeugdraad eindigen.
Onafhankelijke leden:
- Ten individuele titel kunnen onafhankelijke leden (=gecoöpteerde leden) aanvaard worden.
Ook zij dienen minstens 16 en maximum 35 jaar oud te zijn.
- Deze leden moeten woonachtig zijn in Groot-Berlare, tenzij ze het voorafgaande jaar actief
waren in de jeugdraad van Groot-Berlare of in een Groot-Berlaarse jeugdvereniging, mits een
grondige motivering.
- Deze leden moeten aanvaard worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid
van stemmen.
De ambtenaar van de jeugddienst, die het secretariaat van de jeugdraad waarneemt Hij/zij heeft geen
stemrecht.
Afgevaardigden uit andere adviesraden van Groot-Berlare, waarin de jeugdraad vertegenwoordigd is.
Voor deze afgevaardigden geldt er geen leeftijdsgrens, en zij hebben geen stemrecht.
Artikel 3
De vraag om als lid opgenomen te worden in de gemeentelijk jeugdraad moet niet noodzakelijk bij het
begin van elk werkjaar gebeuren. Dit kan gelijk wanneer gebeuren en is slechts een éénmalige
administratieve verrichting. Ieder jaar worden de afgevaardigden aangeduid.
De afgevaardigden kunnen slechts één vereniging vertegenwoordigen.
1

Voorwaarden om erkend te worden als jeugdvereniging in Groot-Berlare: zie reglement werkingsubsidies.

Elke onafhankelijke moet elk jaar herkozen worden.
Artikel 4
De jeugdraad heeft algemene vergaderingen, kernvergaderingen en werkgroepvergaderingen:
- De kernvergaderingen hebben tot doel de algemene vergadering voor te bereiden en
beslissingen van de algemene vergadering uit te voeren. De kern wordt geleid door de
voorzitter van de jeugdraad. Tijdens de kernvergaderingen wordt de werking van de
werkgroepen opgevolgd.
- Werkgroepen hebben tot doel rond één specifiek onderdeel van de jeugdraad te werken. De
werkgroep wordt geleid door een verantwoordelijke werkgroep.
-

De besprekingen van kern en werkgroepen worden telkens teruggekoppeld naar de algemene
vergadering. Beslissingen van de kern moeten bekrachtigd worden op de algemene
vergadering. De adviezen worden op de algemene vergadering bij voorkeur bij consensus
bereikt. Indien dit niet mogelijk blijkt, volstaat een meerderheid van stemmen.

Artikel 5
De gemeentelijke jeugdraad kiest met een gewone meerderheid onder zijn leden een voorzitter, een
ondervoorzitter, een schatbewaarder en een voorzitter voor elke werkgroep.
De kern bestaat uit:
de voorzitter
- zetelt als onafhankelijke in de jeugdraad (maar kan lid zijn van een vereniging)
- directe aanspreekpunt van de jeugdraad
- opstellen agenda kern en jeugdraad
- algemene vergadering en kern leiden
- treedt op regelmatige basis in contact met de jeugdconsulent
- maakt en volgt de adviezen van de jeugdraad op en ondertekent ze
- opvolgen van werkgroepen en mag deze ook vrijwillig bijwonen
- kan ten allen tijde de kern bijeen roepen
- is volmachthouder voor de bankrekening van de jeugdraad
de ondervoorzitter
- directe plaatsvervanger van de voorzitter wanneer deze door overmacht wordt verhinderd. Op
dat moment neemt de ondervoorzitter alle taken over.
- neemt (en ondertekent) de adviezen van de jeugdraad door, alvorens deze worden verstuurd
Werkgroepverantwoordelijken hoeven niet in kern te zitten, ze moeten wel verslag uitbrengen
aan kern + AV. Vb. Skwat-dag, jeugdprijs, …
de schatbewaarder
- beheert, is medeverantwoordelijk en is volmachthouder voor de bankrekening van de
jeugdraad, onder toezicht van het gemeentebestuur.
- regelt de geldzaken buiten de werkingsmiddelen van de jeugdraad.
- houdt een regelmatig ingevuld kasboek bij dat op elke kern wordt toegelicht.
aangevuld met eventueel andere geïnteresseerde leden, met een maximaal van 12 vaste
kernleden.
De voorzitter, ondervoorzitter en schatbewaarder worden verkozen bij gewone meerderheid van
stemmen tijdens de eerste algemene vergadering. Stemmen over personen gebeurt steeds
schriftelijk en anoniem.
Artikel 6
Na twee opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden op de algemene vergadering, krijgt een
jeugdraadslid een brief met de oproep om aanwezig te zijn op de volgende algemene vergaderingen.
Bij een derde opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheid, wordt het lid ontslagen uit de
jeugdraad.

Artikel 7
De gemeentelijke jeugdraad kan deskundigen raadplegen en eventueel uitnodigen op een algemene
vergadering, kern of werkgroep.
Artikel 8
Het mandaat van de leden is onbezoldigd en eindigt telkens op 31 augustus van het lopende
werkjaar.
Artikel 9
De algemene vergadering komt minimaal 4 per jaar per jaar samen, en telkens als de voorzitter, de
kern of één vereniging die in de jeugdraad vertegenwoordigd is, hierom verzoekt.
De agenda van de algemene vergadering wordt vastgesteld door de voorzitter. De secretaris kan
bepaalde agendapunten aanbevelen. De secretaris zorgt voor het verzenden van uitnodigingen voor
de algemene vergaderingen, minstens 8 dagen voor de vergadering. De uitnodiging vermeldt plaats,
datum, uur en de agenda. De agenda vermeldt de punten door de kern vastgesteld of door de leden
van de jeugdraad schriftelijk ingediend.
De vergaderingen zijn openbaar.
Artikel 10
De ambtenaar aangesteld door het College van Burgemeester en Schepenen is secretaris van de
gemeentelijke jeugdraad. Dit is meestal de vrijetijdsconsulent, verantwoordelijk voor jeugd. Hij/zij
stelt een verslag op van elke bijeenkomst van de algemene vergadering van de jeugdraad en legt dit
voor ter goedkeuring aan de voorzitter. Het goedgekeurde verslag wordt dan door de secretaris
toegezonden aan de leden van de algemene vergadering. Het verslag wordt bij het begin van de
volgende algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Tevens is het verslag ter inzage voor het
College van Burgemeester en Schepenen en voor de leden van de gemeenteraad.
Artikel 11
Binnen de kredieten van de gemeentebegroting wordt jaarlijks een bedrag toegekend aan de
gemeentelijke jeugdraad. Dit budget is bestemd ter financiering van de werkingskosten en de
activiteiten.
Artikel 12
De algemene vergaderingen van de jeugdraad gaan steeds door op het grondgebied Groot-Berlare.
Artikel 13
Het lidmaatschap van de jeugdraad is niet verenigbaar met een politiek mandaat. Personen die zich
kandidaat stellen om een politiek mandaat op te nemen, kunnen in de periode van hun kandidatuur
geen bestuursfunctie binnen de jeugdraad op zich nemen.
Artikel 14
Een ontslagnemend voorzitter kan gevraagd worden om als adviseur van de nieuwe voorzitter nog
enkele maanden te participeren. Dit engagement is duidelijk afgebakend in tijd en is ten allen tijde
voor herziening vatbaar. Dit engagement wordt aangenomen nadat de kern hiertoe heeft verzocht en
na stemming bij gewone meerderheid in de algemene vergadering. Deze adviseur is dan geen vast lid
van de jeugdraad en heeft geen stemrecht.
Artikel 15
De schepen van jeugd heeft de mogelijkheid op de algemene vergadering aanwezig te zijn. Hij/zij
maakt echter geen deel uit van de raad, wat inhoudt dat hij/zij geen stemrecht heeft. De schepen kan
geen extra mandaten opnemen binnen de jeugdraad, zoals lid zijn van de kern of van een werkgroep.
De voorzitter van de jeugdraad kan de schepen verzoeken voor bepaalde agendapunten de
vergadering te verlaten.

Artikel 16
De leden van de jeugdraad moeten een engagementsverklaring voor de werking van de gemeentelijke
jeugdraad ondertekenen waarin zij het volgende onderschrijven. Deze engagementsverklaring wordt
telkens bij de start van het werkjaar opnieuw ondertekend.
Plichten van het lid
Onderschrijven van de doelstellingen van de gemeentelijke jeugdraad. ( zie artikel 1)
Verbintenis om de algemene vergadering van de jeugdraad bij te wonen tenzij er belet is door
overmacht. In dit geval wordt er een verontschuldiging verwacht. Een lid van de jeugdraad kan zich
verontschuldigen voor zijn afwezigheid aan zijn vervanger, voorzitter en/of vrijetijdsconsulent.
Verbintenis om zich te engageren voor de werkgroepen waarbij men zich aansluit. Van de
werkgroepsleden wordt ook verwacht dat zij zich voor een werkgroepvergadering die zij niet kunnen
bijwonen door overmacht, zich verontschuldigen bij de werkgroepvoorzitter.
Verbintenis dat men zich engageert voor de werkzaamheden van de gemeentelijke jeugdraad door
ofwel een bestuursfunctie op te nemen ofwel actief te participeren in de werking van de jeugdraad.
Verbintenis voor afgevaardigden van een vereniging om hun vereniging grondig te informeren over de
werkzaamheden van de gemeentelijke jeugdraad en ook geregeld overleg te plegen in functie van het
opsporen bij de eigen organisatie van behoeften, ideeën en verwachtingen inzake het jeugdbeleid.
Verbintenis om in een sfeer van wederzijds respect om te gaan met de andere jeugdraadsleden.
Verbintenis om het streven naar een kwalitatief jeugdbeleid voorop te stellen en dus niet louter het
bevoorrechten van de eigen vereniging.
Rechten van een lid
Spreekrecht op alle vergaderingen van de gemeentelijke jeugdraad.
Stemrecht in de algemene vergadering.
Inzagerecht in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuur ter beschikking stelt van de
gemeentelijke jeugdraad.
Gebruik maken van het budget van de jeugdraad voor het volgen van studiedagen en
vormingscursussen in functie van het verbeteren van de werking van de jeugdraad. Dit na
goedkeuring door de jeugdraad en in overeenstemming met het strategisch meerjarenplan. Deze
goedkeuring wordt verkregen na stemming bij gewone meerderheid.
Artikel 17
De statuten worden goedgekeurd bij meerderheid. De statuten worden bij het begin van het werkjaar
besproken in de kern, indien nodig.
Artikel 18
Deze statuten worden steeds integraal voor herziening vatbaar verklaard.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan Ruben De Gucht, voorzitter jeugdraad,
Bayaerdstraat 49B – 9290 Berlare, en dienst vrije tijd.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
ART. 5
Maakt dit besluit bekend cf. artikel 186 van het gemeentedecreet.

