Bekendmakingen beslissingen gemeenteraad van 14/12/2016 cf. art. 186
van het gemeentedecreet
Bekrachtigen burgemeestersbesluit 2/12/2016 betreffende een tijdelijke opheffing van
het visverbod op het Donkmeer
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer
bepaald de artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op de artikelen 133, 134 ter en 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet van 24/06/1988;
 Gelet op het politiereglement Donkmeer en Kasteelpark, goedgekeurd in de gemeenteraad van
14/09/2016 en meer bepaald artikel 3 dat een visverbod instelt van 1 december tot en met 31
januari;
 Gelet op het burgemeestersbesluit van 2/12/2016 met betrekking tot een tijdelijke opheffing van
het visverbod op het Donkmeer;
 Overwegende dat de burgemeester bij hoogdringendheid heeft gehandeld, op basis van diverse
meldingen over diefstal van het jonge visbestand, met als doel de sociale controle op de site te
verhogen;
 Overwegende dat de gemeenteraad dit burgemeestersbesluit dient te bekrachtigen. Zo niet,
vervalt het burgemeestersbesluit onmiddellijk;
 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
Bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 2/12/2016 met betrekking tot een tijdelijke opheffing van
het visverbod op het Donkmeer.
ART. 2
Een afschrift van dit reglement wordt voor verder gevolg bezorgd aan:
- lokale politie Berlare-Zele
- afdeling openbare werken / Donkwachter
- de sanctionerende ambtenaren
- stadsbestuur Dendermonde, ter attentie van de bemiddelingsambtenaar, administratief
centrum Franz Courtensstraat 11 te 9200 Dendermonde
- de procureur des Konings te Dendermonde
- de griffie van de rechtbank van eerste aanleg
- de politierechtbank.
ART. 3
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
Goedkeuren wijzigen reglement algemene gemeentebelasting
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op het artikel 43 §2 15° van dit decreet over de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake belastingen en retributies;

 Gelet op het decreet van 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2013 betreffende het goedkeuren van de algemene
gemeentebelasting;
 Overwegende dat in art. 7 punt a van het huidige reglement voor de heffing van de algemene
gemeentebelasting enkel sprake is van de referentiepersoon. Dit wil zeggen dat men niet kan
genieten van dit verlaagd tarief indien een ander lid van het gezin, behalve de referentiepersoon,
recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige
verzorging;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen om dit artikel in die zin te willen
bijstellen;
 Overwegende dat voor het overige de algemene gemeentebelasting onaangeroerd blijft;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
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
Herziet het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2013 betreffende het goedkeuren van het reglement van
de algemene gemeentebelasting.
ART. 2
Heft ten behoeve van de gemeente, met ingang van 1 januari 2017 en eindigend op 31 december
2019 een algemene gemeentebelasting volgens onderstaande modaliteiten.
ART. 3
De belasting bedraagt 55,00 euro per jaar en per gezin zoals bepaald in art 5 van dit besluit.
ART. 4
De belasting wordt berekend per jaar. Ieder begonnen jaar wordt hierbij als volledig aangerekend,
met dien verstande dat alleen de toestand op 1 januari in aanmerking wordt genomen. De leden van
ieder gezin ingeschreven in de bevolkingsregisters en werkelijk verblijvend in de gemeente op
1 januari van het aanslagjaar. De inschrijving in de bevolkingsregisters is beslissend tenzij
andersluidend bewijs.
ART. 5
Het begrip 'gezin' wordt verstaan als hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft, hetzij een
vereniging van twee of meer personen die -al dan niet door familiebanden gebonden- gewoonlijk
eenzelfde woning of woongelegenheid betrekken en samen wonen.
ART. 6
De belasting is solidair per gezin en wordt gevestigd ten laste de referentiepersoon van het gezin.
ART. 7
Onderhavige belasting is niet verschuldigd door de inwoners van de assistentiewoningen opgericht
door het OCMW Berlare.
ART. 8
a) Brengt de belasting terug naar 20,00 euro per jaar en per gezin:
voor gezinnen waarvan de referentiepersoon of lid van het gezin recht heeft op een verhoogde
tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging op basis van de wet
betreffende de verplichte verzekering, gecoördineerd op 14/07/1994 met latere wijzigingen en
woonachtig is in de gemeente Berlare op 01 januari van het aanslagjaar. Hiertoe dient de
gemeente jaarlijks een aanvraag in bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), die via
magneetband de gegevens ter beschikking stelt teneinde deze te integreren in het bestand met de
belastingplichtige inwoners.
b) Brengt de belasting terug naar 40,00 euro per jaar en per gezin:
voor gezinnen die het bewijs leveren dat de referentiepersoon van het gezin op 1 januari van het
aanslagjaar geniet van de toekenning van het leefloon op basis van de wet van 07/08/1974
tot instelling van het recht op een leefloon, met latere wijzigingen.
ART. 9
Belastingschuldigen die niet met verlaagd tarief op het belastingkohier werden opgenomen en
niettemin menen ervoor in aanmerking te komen, dienen hun aanspraak op het verlaagd tarief te

doen uiterlijk binnen de twee maanden na het overhandigen van het aanslagbiljet. De na vermelde
termijnen ontvangen aanspraken doen het recht op vermindering vervallen.
ART. 10
De behoorlijk ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvragen dienen ingediend te worden bij
het gemeentebestuur Berlare, Dorp 22 te 9290 Berlare en vergezeld te zijn van het attest van het
ziekenfonds of van het OCMW waaruit blijkt dat de belastingschuldige of, in geval van toepassing van
art. 8 punt a, lid van het gezin, op 1 januari van het aanslagjaar genieter was van het verlaagd tarief.
ART. 11
Vordert de belasting in door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt
door het college van burgemeester en schepenen.
ART. 12
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
ART. 13
De belastingschuldige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en
schepenen, Dorp 22 te 9290 Berlare.
Het bezwaar moet schriftelijk of via een duurzame drager worden ingediend, ondertekend en
gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, moet dit uitdrukkelijk
vragen in zijn bezwaarschrift.
De bevoegde overheid stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift
een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en anderzijds naar de financieel
beheerder.
ART. 14
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30/05/2008 zijn de bepalingen van
titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en
artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing voor zover zij
niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.
ART. 15
Maakt dit besluit bekend conform art. 186 van het gemeentedecreet.
ART. 16
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
Goedkeuren reglement aanvullende belasting op de personenbelasting
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en in het
bijzonder artikel 42 §3 en artikel 43 §2 15°;
 Gelet op de artikelen 465 tot en met 470bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen;
 Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle rendabele
belastingen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

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

ART. 1
Heft voor het aanslagjaar 2017 een aanvullende belasting ten laste van de rijksinwoners die
belastbaar zijn in de gemeente Berlare op 1 januari van het aanslagjaar.
ART. 2
Stelt het percentage van de belasting vast op 7% van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar.
Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in
het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.

ART. 3
Bepaalt dat de vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting door toedoen van het bestuur
der directe belastingen zullen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen.
ART. 4
Maakt dit besluit bekend conform art. 186 van het gemeentedecreet.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
Goedkeuren reglement opcentiemen op de onroerende voorheffing
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en in het
bijzonder artikel 42 §3 en artikel 43 §2 15°;
 Gelet op de artikelen 298 en 464 1° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen;
 Gelet op de omzendbrief 2013/4 van 22/03/2013 houdende de onderrichtingen voor het opstellen
van een strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019);
 Gelet op de omzendbrief 2016/2 van 13/09/2016 houdende de onderrichtingen voor de
aanpassingen van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017;
 Overwegende de financiële toestand van de gemeente:
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

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

ART. 1
Stelt het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing van 2017 vast op 1.100.
ART. 2
Maakt dit besluit bekend conform art. 186 van het gemeentedecreet.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
Goedkeuren wijzigen reglement belasting op afgifte administratieve stukken
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op het artikel 43 §2 15° van dit decreet over de bevoegdheid van de
gemeenteraad inzake belastingen en retributies;
 Gelet op het decreet van 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
 Gelet op het gemeentelijke reglement belasting op afgifte van administratieve stukken van
18/12/2013;
 Gelet op het koninklijk besluit van 23/06/2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart
1998 betreffende het rijbewijs;
 Gelet op het Ministerieel Besluit van 15/03/2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen
ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de
elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar en de kaarten en
verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen;
 Gelet op de omzendbrief van F.O.D. Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en
Bevolking, van 06/09/2016, inhoudend de herziening van de vergoedingen ten laste van de
gemeente op basis van de gezondheidsindex;
 Gelet op de omzendbrief van F.O.D. Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en
Bevolking, van 06/09/2016, inhoudend de modaliteiten van de spoedprocedures voor de uitreiking
van elektronische identiteitsdocumenten in 2017 en de afschaffing van de uitreiking van voorlopige
identiteitsdocumenten in de provincies vanaf 15/01/2017;
 Gelet op artikel 61 van het Koninklijk Besluit van 23/03/1998 betreffende het rijbewijs, later
meermaals gewijzigd;

 Gelet op de omzendbrief van 26/11/2013 van F.O.D. Mobiliteit omtrent de retributie afleveren
internationale rijbewijzen;
 Overwegende dat de afgifte van allerlei administratieve stukken lasten voor de gemeente
meebrengt en dat het billijk is hiervoor van de belanghebbende een belasting te eisen;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen om
- de belasting op de normale procedure voor een elektronische identiteitskaart voor een Belg
van 12 jaar of ouder en van een verblijfsdocument voor een vreemde onderdaan van 12 jaar
en ouder ongewijzigd te laten;
- de belasting op de normale procedure voor een elektronische identiteitskaart voor een
Belgisch kind onder de 12 jaar ongewijzigd te laten;
- om de belasting op de normale procedure voor een biometrische kaart en verblijfstitel voor
een vreemde onderdaan van derde landen ongewijzigd te laten
- om de belasting op de afgifte van reispassen aan Belgen van 18 jaar en ouder, kartonnen
verblijfsbewijzen aan niet-Belgen, een rijbewijs bankkaartmodel en een voorlopig rijbewijs
bankkaartmodel en een internationaal rijbewijs ongewijzigd te laten;
- enkel wijzigingen door te voeren in de procedures spoed en extreme spoed;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
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 18 december 2013 betreffende de belasting op afgifte
administratieve stukken op met ingang van 01 januari 2017.
ART. 2
Heft ten behoeve van de gemeente, met ingang van 1 januari 2017 en eindigend op 31 december
2019, een belasting op de afgifte van de in artikels 3, 4, 5, 6, 7 en 9 vermelde administratieve
stukken. De belasting valt ten laste van de personen of instelling aan wie deze stukken door de
gemeente op verzoek of ambtshalve wordt uitgereikt.
ART. 3
Legt de kostprijs vast voor de periode 01/01/2017 tot en met 31/12/2019 voor aanvraag via normale
procedure:
 van een elektronische identiteitskaart voor een Belg van 12 jaar of ouder en van een
verblijfsdocument voor een vreemde onderdaan van 12 jaar en ouder, op 20,00 euro;
 van een elektronische identiteitskaart voor een Belgisch kind onder de 12 jaar, op 7,00 euro;
 van een biometrische kaart en verblijfstitel voor een vreemde onderdaan van derde landen,
op 20,00 euro;
ART. 4
Legt de kostprijs vast voor de periode 01/01/2017 tot en met 30/06/2017 voor aanvraag via
spoedprocedure met levering in de gemeente:
 van een elektronische identiteitskaart voor een Belg van 12 jaar of ouder, voor een Belgisch
kind onder de 12 jaar en van kaarten en verblijfsdocumenten voor een vreemde onderdaan,
op 105,00 euro;
Legt de kostprijs vast voor de periode 01/07/206 tot en met 31/12/2019 voor aanvraag via
spoedprocedure met levering in de gemeente:
 van een elektronische identiteitskaart voor een Belg van 12 jaar of ouder, voor een Belgisch
kind onder de 12 jaar en van kaarten en verblijfsdocumenten voor een vreemde onderdaan,
op 85,00 euro;
ART. 5
Legt de kostprijs vast voor de periode 01/01/2017 tot en met 30/06/2017 voor aanvraag via extreme
spoedprocedure met levering in de gemeente:
 van een elektronische identiteitskaart voor een Belg van 12 jaar of ouder, voor een Belgisch
kind onder de 12 jaar en van kaarten en verblijfsdocumenten voor een vreemde onderdaan,
op 193,00 euro;

Legt de kostprijs vast voor de periode 01/07/2017 tot en met 31/12/2019 voor aanvraag via extreme
spoedprocedure met levering in de gemeente:
 van een elektronische identiteitskaart voor een Belg van 12 jaar of ouder, voor een Belgisch
kind onder de 12 jaar en van kaarten en verblijfsdocumenten voor een vreemde onderdaan,
op 125,00 euro;
ART. 6
Legt de kostprijs vast voor de periode 01/01/2017 tot en met 30/06/2017 voor aanvraag via extreme
spoedprocedure met gecentraliseerde levering bij F.O.D. Binnenlandse Zaken te Brussel:
 van een elektronische identiteitskaart voor een Belg van 12 jaar of ouder en voor een Belgisch
kind onder de 12 jaar, op 115,00 euro;
Legt de kostprijs vast voor de periode 01/07/2017 tot en met 31/12/2019 voor aanvraag via extreme
spoedprocedure met gecentraliseerde levering bij F.O.D. Binnenlandse Zaken te Brussel:
 van een elektronische identiteitskaart voor een Belg van 12 jaar of ouder en voor een Belgisch
kind onder de 12 jaar, op 95,00 euro;
ART. 7
Legt de kostprijs vast voor de periode 01/01/2017 tot en met 31/12/2019 voor het tweede en volgend
identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar, gelijktijdig aangevraagd voor kinderen
van éénzelfde gezin die op hetzelfde adres ingeschreven zijn, aangevraagd via spoedprocedure in de
gemeente of via extreme spoedprocedure met levering in de gemeente of via extreme
spoedprocedure met gecentraliseerde levering bij F.O.D. Binnenlandse Zaken te Brussel op 55,00
euro;
ART. 8
De tarieven vermeld in artikels 3, 4, 5, 6 en 7 bestaan uit: gemeentebelasting + de vergoeding zoals
bepaald in het Ministerieel Besluit van 15/03/2013, jaarlijks te herzien op basis van de schommelingen
van de gezondheidsindex.
ART. 9
Stelt het bedrag van de belasting als volgt vast:
- op de afgifte van reispassen (zowel voor gewone als spoedprocedure) aan Belgen van 18 jaar
en ouder: 4,00 euro, boven de kostprijs aangerekend door F.O.D. Buitenlandse Zaken;
- op de afgifte van kartonnen verblijfsbewijzen aan niet-Belgen: 2,00 euro;
- op de afgifte van een rijbewijs bankkaartmodel en een voorlopig rijbewijs bankkaartmodel:
5,00 euro boven de kostprijs aangerekend door F.O.D. Mobiliteit;
- op de afgifte van een internationaal rijbewijs: 4,00 euro boven de kostprijs aangerekend door
F.O.D. Mobiliteit.
ART. 10
De belasting dient vereffend te worden op het ogenblik van de aanvraag van het administratieve stuk.
Bij gebrek aan betaling wordt de belasting ingekohierd.
ART. 11
De belastingschuldigen die menen onrechtmatig te zijn belast, kunnen een bezwaarschrift indienen bij
het college van burgemeester en schepenen, Dorp 22 te 9290 Berlare.
Het bezwaar moet schriftelijk of via een duurzame drager worden ingediend, ondertekend en
gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden
vanaf de datum van de inning of bij inkohiering binnen een termijn van drie maanden te rekenen
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, moet dit uitdrukkelijk
vragen in zijn bezwaarschrift.
De bevoegde overheid stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift
een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en anderzijds naar de financieel
beheerder.
ART. 12
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30/05/2008, zijn de bepalingen van
titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en
artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek voor zover ze niet specifiek de
belastingen op de inkomsten betreffen.

ART. 13
Maakt afschriften van deze beslissing over aan de toezichthoudende overheid.
ART. 14
Maakt dit besluit bekend conform art. 186 van het gemeentedecreet.
Goedkeuren belastingsreglement voor prestaties geleverd door politiepersoneel ten
behoeve van derden
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet van 15/07/2005 inzake de bevoegdheid
 en van de gemeenteraad en artikel 43 §2 15° inzake het vaststellen van gemeentebelastingen en
het vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies;
 Gelet op het decreet van 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering, en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
 Gelet op het algemeen politiereglement (GAS) goedgekeurd in zitting van 14/09/2016;
 Overwegende dat dit reglement wel in administratieve sancties voorziet, maar dat ook de inzet van
politiepersoneel en bijhorend materiaal een kostprijs heeft die heden niet kan worden
aangerekend, doch finaal wel mee dient te worden betaald door de gemeente;
 Overwegende dat deze inzet dan het gevolg is van een begane overtreding of van veroorzaakte
overlast en het niet meer dan billijk is dat de overtreder voor de veroorzaakte kosten instaat,
ongeacht de eventuele bestraffing van de eigenlijke overtreding;
 Overwegende dat deze belasting in geen geval een bijkomende sanctie is, maar de belasting
slechts dient om de door de politie extra gemaakte kosten te recupereren of het gebruik van
materiaal door te rekenen;
 Overwegende dat voor een objectieve behandeling van dossiers het goed is vooraf de berekening
van de kostprijs van prestaties en materiaal door en van het politiepersoneel vast te leggen
 Gelet op de bespreking in het politiecollege van 18/07/16;
 Overwegende de intentie om eenzelfde belasting aan te nemen in de hele politiezone Berlare-Zele;
 Gelet op hetzelfde belastingsreglement dat reeds eerder door de gemeenteraad van Zele werd
goedgekeurd;
 Gelet op de opmerking van 17/11/2016 van het Agentschap Binnenlands Bestuur aangaande het
gemeenteraadsbesluit van 14/09/2016 van de gemeenteraad van Berlare betreffende een
retributiereglement prestaties geleverd door gemeentepersoneel ten behoeve van derden waarbij
op het verschil van het betwiste en niet-betwiste deel wordt gewezen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de vraag tot duiding van raadslid Baeyens bij het bedrag van 150,00 euro voor vervoer;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls dat het niet enkel over vervoer gaat, ook over
de gedeeltelijke recuperatie van kosten eigen aan tijdelijke opsluiting in het politiekantoor.
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
Er wordt, ten voordele van de gemeente Berlare, met ingang van 01/01/2017 en eindigend op
31/12/2018 een belasting ingevoerd voor prestaties geleverd door het politiepersoneel van de
politiezone Berlare-Zele ten behoeve van derden.
ART. 2:
De belasting is verschuldigd door degenen die de interventie noodzakelijk maken. Degene die hen
opdracht of toelating gaf en de eigenaar, voor zover aangenomen en bewezen kan worden dat de
eigenaar effectief schuldig of medeplichtig is, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
belasting.
ART. 3:
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:
§1. Het weghalen van bromfietsen, autovoertuigen, mobilhomes, aanhangwagens, caravans:
terugvorderen van de door de gemeente betaalde takel- en stallingskosten. Het gemeentebestuur zal

de door haar te betalen factuur van de takel- en stallingskosten ter staving van de aanslag voorleggen
aan de belastingplichtige.
§2. Het bewaren en stallen van bromfietsen, autovoertuigen, mobilhomes, aanhangwagens, caravans:
15 euro/dag. Elk begonnen dag wordt als een volledige dag geteld.
§3. Het gebruik van een wielklem: 25 euro/dag. Elk begonnen dag wordt als een volledige dag geteld.
§4. Vervoer van dronken personen of van personen die zich in soortgelijke toestand bevinden ten
gevolge van het gebruik van verdovende of hallucinatieverwekkende middelen naar huis, naar een
verpleeginstelling of naar een politiekantoor: 150 euro.
§5. Vervoer van bestuurlijk aangehouden personen naar een politiekantoor of naar een andere
eindbestemming die naargelang het geval meer aangewezen zou kunnen zijn (thuis,
verpleeginstelling, bij de meerderjarige die het ouderlijk gezag of feitelijk toezicht uitoefent, enz.): 150
euro.
ART. 4:
De onder artikel 3 opgesomde belastingen dienen te worden vereffend na het verstrekken van de
diensten van de politie en dit op basis van een contant betaling tegen afgifte van een betalingsbewijs
of een door het gemeentebestuur toegezonden betalingsverzoek. Bij gebreke van betaling wordt de
belasting ingekohierd en wordt een kohierbelasting.
ART. 5:
De belastingplichtige kan bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van burgemeester en
schepenen. Het bezwaar moet op straffe van nietigheid, schriftelijk gebeuren. Het bezwaar moet, op
straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van de
inning van de belasting, of in geval van inkohiering, vanaf de derde werkdag volgend op de datum
van de verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag.
ART. 6:
Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan beroep worden ingesteld bij
de rechtbank van eerste aanleg te Gent door middel van een verzoekschrift op tegenspraak, waarvan
sprake is in de artikelen 1034 bis tot 1034 sexies van het Gerechtelijk Wetboek. Het beroep moet, op
straffe van verval, worden ingesteld binnen drie maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing
aan de bezwaarindiener of zijn vertegenwoordiger.
ART. 7:
Verwijl- en moratoriumintresten zijn toepasselijk zoals inzake directe rijksbelastingen.
ART. 8:
Past artikel 9 van gemeenteraadsbesluit van 14 september 2016 betreffende het retributiereglement
voor prestaties geleverd door gemeentepersoneel ten behoeve van derden aan als volgt: “Bij gebrek
aan betaling in der minne wordt de retributie ingevoerd bij wijze van burgerlijke rechtsvordering voor
wat betreft het betwiste gedeelte, en bij toepassing van het dwangbevel zoals geregeld in artikel 94
van het gemeentedecreet voor het niet-betwiste gedeelte.”
ART. 9:
Afschriften van deze beslissing zullen bezorgd worden aan de toezichthoudende overheid, de
financieel beheerder en de politiezone Berlare-Zele.
Goedkeuren tarief drankprijzen gemeenteschool Uitbergen
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 42 §3 en 43 §2 15°;
 Overwegende dat de gemeenteschool van Uitbergen momenteel dranken aanbiedt aan de
leerlingen tijdens speeltijden en middagpauze, tegen de volgende tarieven:
o water: 0,50 euro
o bruiswater: 0,50 euro
o chocomelk: 0,40 euro
o melk: 0,35 euro
o drankenkaart: 5,00 euro voor tien dranken naar keuze

melkkaart (enkel voor kleuters in voor- en namiddag): 5,00 euro voor 30 bekers melk,
chocomelk of water
Overwegende dat in het kader van het gezondheidsbeleid en in het kader van het label ‘BerlareGezonde Gemeente’ de directeur van gemeenteschool Uitbergen voorstelt om vanaf 1 januari 2017
enkel nog water, melk en chocomelk aan te bieden;
Overwegende de bespreking met betrekking tot deze maatregel in de schoolraad van 6/10/2016;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2/12/2016 om ook
chocomelk te weren, omdat dit eveneens sterk suikerhoudend is;
Overwegende het voorstel om de tarieven eenduidiger te hebben als volgt:
o water: 0,40 euro
o bruiswater: 0,40 euro
o melk: 0,40 euro
o drankenkaart: 4,00 euro voor tien dranken naar keuze
o melkkaart (enkel voor kleuters in voor- en namiddag): 5,00 euro voor 30 bekers melk
of water
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gehoord de uitleg ter zitting door schepen An Van Driessche.
o









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
Bepaalt dat gemeenteschool Uitbergen vanaf 2017 enkel nog volgende dranken zal aanbieden aan de
leerlingen tijdens speeltijden en middagpauze: water, bruiswater en melk.
ART. 2
Bepaalt de tarieven voor deze dranken vanaf 1 januari 2017 als volgt:
o water: 0,40 euro
o bruiswater: 0,40 euro
o melk: 0,40 euro
o drankenkaart: 4,00 euro voor tien dranken naar keuze
o melkkaart (enkel voor kleuters in voor- en namiddag): 5,00 euro voor 30 bekers melk
of water
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan de financieel beheerder en de
directeur van gemeenteschool Uitbergen.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
ART. 5
Bepaalt dat dit artikel zal worden afgekondigd cf. artikel 186 van het gemeentedecreet.
Goedkeuren lokaal toewijzingsreglement voor de toewijzing van sociale huurwoningen op
het grondgebied van Berlare
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald de artikel 42 en 43;
 Gelet op het decreet van 15/07/1997 houdende de Vlaamse Wooncode;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1/01/2008, artikels 26 tot en met 29, gewijzigd
op 4/10/2013;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12/10/2007 ter uitvoering van titel VII van de
Vlaamse Wooncode;
 Gelet op de ministeriële omzendbrieven van 27/02/2011;
 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22/01/2016 betreffende
de principiële goedkeuring tot wijzigen van het lokaal toewijzingsreglement;
 Overwegende het woonoverleg van 14 juni 2016;
 Overwegende het woonoverleg van 7 november 2016;
 Overwegende het positieve advies van OCMW Berlare van 17/11/2016;

 Overwegende het positieve advies van de raad van bestuur van CV Hulp in Woningnood van
14/11/2016;
 Overwegende het positieve advies van Woonaksent vzw van 1/12/2016;
 Overwegende het positieve advies van de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arrondissement
Dendermonde CVBA van 26/11/2016;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Meyers.
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
Keurt volgende voorrangsregels goed voor het lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen:
‘Gemeentelijk toewijzingsreglement sociale huurwoningen
Onderhavig toewijzingsreglement is van toepassing op het patrimonium dat gelegen is op het
grondgebied van gemeente Berlare en toebehoord aan de sociale huisvestingsmaatschappijen
werkzaam in Berlare (Overmere, Berlare, Uitbergen). Het reglement is niet van toepassing op de
woningen die verhuurd worden door het Sociale Verhuurkantoor Woonaksent.
Afwijking van het standaardluik toewijzingsreglement sociale huurwoningen
1. Lokale binding
a. Voorrangsregel lokale binding
Er wordt achtereenvolgens voorrang gegeven aan de kandidaat-huurder (cascade) die:
− in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner is of geweest is van
groot-Berlare (Overmere, Berlare, Uitbergen);
- in het verleden 10 jaar of meer effectief in gemeente Berlare (Overmere, Berlare en
Uitbergen) gewoond heeft.
De kandidaat-huurder dient hiervoor bij inschrijving een bewijsstuk voor te leggen.
b. Verhouding met andere voorrangsregels
De voorrangsregel op basis van lokale binding (art. 27 KSH) heeft uitwerking na toepassing van
1) rationele bezetting en 2) de absolute voorrangsregels (zowel de voorrangsregels uit het
standaardstelsel als de lokaal vastgestelde voorrangsregels in kader van een lokaal
toewijzingsreglement).
2. Doelgroepen
a. Ouderen
i. Het gemeentelijk toewijzingsreglement van Berlare neemt een doelgroep ouderen op. Voor
de toepassing van dit reglement wordt de doelgroep ouderen als volgt gedefinieerd:
personen vanaf 65 jaar. Bij een koppel volstaat dat één van beide partners minimum 65
jaar is.
ii. De doelgroep ouderen krijgt voorrang bij de toewijzing van de sociale huurwoningen die
opgenomen zijn in bijlage 2 van dit reglement. Voor de overige sociale huurwoningen in de
gemeente geldt geen bijzondere voorrang voor ouderen
b. Langdurig zorgbehoevenden met een bepaalde graad van zelfredzaamheid
i.

Het gemeentelijk toewijzingsreglement van Berlare neemt een doelgroep zorgbehoevenden
met een bepaalde graad van zelfredzaamheid op. Voor de toepassing van dit reglement
wordt deze doelgroep als volgt gedefinieerd: Een zorgbehoevende: is een persoon die
voldoet aan de volgende voorwaarde(n), dit zijn aparte voorwaarden, geen cascade:

 Geen leeftijdsvoorwaarde gekoppeld aan toewijzing
 Personen die in aanmerking komen voor een toewijzing van een aanleunflat:
 dienen minstens een score van 30 punten te hebben op de BELFOTO (Vlaamse
Zorgverzekering). Deze BELFOTO kan ingevuld worden door een gemachtigd
indicatiesteller (OCMW, mutualiteit, thuiszorgdiensten, …). Deze voorwaarde wordt
aangevuld met een attest dat voor minstens 36 maanden geldig dient te zijn.
OF
 moeten in het kader van de aanvraag “Tegemoetkoming hulp aan bejaarden”,
“integratietegemoetkoming” of “inkomensvervangende tegemoetkoming” via het
FOD in categorie 2 vallen (minstens 12 punten en maximum 15 punten). De
aanvraag hiervoor kan via het OCMW of gemeente. (gelijklopend met wat is
opgenomen in de eerste voorwaarde)
ii.

De nodige attesten dienen door de kandidaat-huurder aangeleverd te worden. De attesten
moeten bij toewijzing nog steeds geldig zijn. De attesten van de BELFOTO moeten bij
inschrijving en toewijzing een geldigheidsduur van 36 maanden hebben.

iii.

De doelgroep zorgbehoevenden met een bepaalde graad van zelfredzaamheid krijgt
voorrang bij de toewijzing van de sociale aanleunflats die opgenomen zijn in bijlage 3 van
dit reglement. Voor de overige sociale huurwoningen in de gemeente geldt geen
bijzondere voorrang voor deze doelgroep.

c. Verhouding met andere voorrangsregels
In verhouding met de absolute voorrangsregels uit het standaardluik gelden de afwijkende
toewijzingsregels als eerste absolute voorrangsregel.’
ART. 2
Keurt het gewijzigde lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen en zijn bijlagen goed. Een
behoorlijk geviseerd exemplaar van dit reglement en de bijlagen gaat als bijlage bij dit besluit.
ART.3
Het reglement treedt in werking op de eerste dag nadat gemeente Berlare goedkeuring van de
bevoegde minister heeft ontvangen. Bij gebrek aan een beslissing treedt het reglement in werking
negentig dagen nadat de administratie van de minister de ontvangst van het toewijzingsreglement
heeft gemeld.
ART. 4
Maakt dit besluit voor verder gevolg over aan:
- Vlaams minister bevoegd voor wonen;
- Agentschap Inspectie RWO, afdeling toezicht, Koning Albert II-laan 19 bus 22 te 1210
BRUSSEL;
- CV Hulp in Woningnood, Gaver 70 te 9290 BERLARE;
- OCMW Berlare, Baron Tibbautstraat 29A te 9290 BERLARE;
- Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arrondissement Dendermonde CVBA, Begijnhoflaan 24
te 9200 DENDERMONDE;
- Woonaksent vzw, Gentsesteenweg 1 te 9200 DENDERMONDE.
ART. 5
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

Goedkeuren politieverordening Ronde van Vlaanderen 2017
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer in het
bijzonder de artikelen 42 en 43;
 Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare
weg, gecoördineerd door het KB van 16/03/1968;
 Gelet op het KB van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
 Gelet op het KB van 10/08/1998 art. 7 § 2, 1° houdende de oprichting van de Commissies voor
Dringende Geneeskundige Hulpverlening;
 Gelet op de Wet van 24/06/2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en
bijhorende Koninklijke besluiten tot uitvoering van deze Wet;
 Gelet op de omzendbrief 22/07/2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij deze regelgeving
aangaande de gemeentelijke administratieve sancties;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2;
 Gelet op artikel 21 en 22 van de wet van 20/07/2005 houdende diverse bepalingen;Gelet op de
omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis van de
nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20/07/2005 houdende diverse bepalingen;
 Gelet op de wet van 15/05/2006 tot wijziging van de wet van 8/04/1965 betreffende de
jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de
nieuwe gemeentewet en de wet van 24/04/2003 tot hervorming van de adoptie;
 Overwegende dat de gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de
overtredingen zijn opgenomen die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de
gemeente;
 Overwegende dat artikel 2, §1, van de wet van 24/06/2013 betreffende gemeentelijke
administratieve sancties aan de gemeenteraad de keuzevrijheid laat politiestraffen of
administratieve sancties te bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen;
 Gelet op het KB van 16/02/2006 betreffende de nood- en interventieplannen;
 Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26/10/2006 betreffende de nood- en
interventieplannen;
 Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30/03/2009 betreffende de disciplines;
 Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31/03/2014 van de minister van Binnenlandse
Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14/09/2016 houdende het goedkeuren van het gewijzigde
algemene politiereglement;
 Overwegende dat op zondag 2 april 2017 de wielerwedstrijd ‘Ronde van Vlaanderen voor heren
elite’ het grondgebied van onze gemeente doorkruist;
 Overwegende dat de doortocht van deze wielerwedstrijd traditioneel een enorme volkstoeloop met
zich meebrengt, vooral bij de start, aankomst, en langs hellingen en kasseistroken;
 Overwegende dat er tal van (commerciële) activiteiten langsheen de reisweg van de
wielerwedstrijd worden georganiseerd;
 Overwegende dat dergelijke activiteiten voornamelijk georganiseerd worden op locaties die op zich
al veel toeschouwers aantrekken waardoor de te nemen veiligheidsmaatregelen ter hoogte van
deze delen van de reisweg moeten verhoogd worden;
 Overwegende dat een coördinatie en overleg tussen de verschillende organisatoren van activiteiten
op dezelfde locatie aangewezen is;
 Overwegende dat het aangewezen is dat de organisatoren van de verschillende activiteiten
onderling de nodige afspraken maken inzake opvang van de toeschouwers, parkings, enz …
teneinde de overlast voor de bewoners langsheen deze delen van de reisweg tot een minimum te
beperken;
 Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen om zowel de veiligheid van
de toeschouwers te kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen
garanderen:
- voorafgaandelijke kennisgeving van alle (commerciële) activiteiten langsheen de reisweg;
- voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten langsheen de
reisweg en de bestuurlijke overheid;

voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten onderling opdat de
dringende hulpverlening kan gegarandeerd worden.
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de vraag in de marge van raadslid Albrecht Arbyn wat het gemeente Berlare kost om de
titel Dorp van de Ronde te mogen dragen;
 Gehoord het antwoord van schepen Vandersnickt dat Berlare aan organisator Flanders Classics
20.000,00 euro per jaar betaalt onder de vorm van VIP-arrangementen in Oudenaarde. Het
gemeentebestuur is van plan een deel van die VIP-arrangementen te recupereren door ze aan te
bieden aan bedrijven.
-

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)

I. Activiteiten op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein
ART. 1
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de
doortocht van de wielerwedstrijd “Ronde van Vlaanderen voor Elite”, en die doorgaat op de openbare
weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein, wordt op zondag 2 april 2017 slechts
toegelaten op voorwaarde dat deze door de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats
heeft, voorafgaandelijk en schriftelijk werd vergund.
Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste op 31 januari
2017 bij de burgemeester worden ingediend.
De aanvraag tot vergunning moet minstens volgende gegevens vermelden :
1. De naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator.
2. Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het adres
van haar hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde orgaan van de
rechtspersoon die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen, opgegeven moeten
worden.
3. De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de vermelding of
deze publiek of alleen op een uitnodiging toegankelijk is met een raming van het aantal
genodigden.
4. De juiste locatie ervan.
5. De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten,parkings,toegang…) die zullen worden in plaats gesteld.
6. De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, stewards, ….).
7. De eventuele aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving.
ART. 2
Ten laatste op 11 maart 2017 verzendt de burgemeester aan de in artikel 1 bedoelde aanvragers
hetzij de vergunning hetzij een gemotiveerde weigering van vergunning.
In de vergunning wordt duidelijk gesteld onder welke voorwaarden zij wordt verleend.
De organisatoren van de vergunde activiteiten hebben de plicht de voorwaarden onder dewelke de
vergunning werd verleend na te leven.
Een afschrift van de vergunde activiteiten wordt aan de korpschef van de lokale politie en aan de
commandant van de brandweer bezorgd, en, indien van toepassing, aan de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
ART. 3
Indien wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden waaronder de vergunning
werd verleend, niet naleeft kan de burgemeester de vergunning intrekken.
Het niet naleven van een of meerdere voorwaarden in het verleden kan door de burgemeester als
motief ingeroepen worden om het verlenen van de vergunning te weigeren.
II. Activiteiten in een besloten plaats met openbaar karakter
ART. 4

Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de
doortocht van de wielerwedstrijd Ronde van Vlaanderen voor Elite”, en die doorgaat in een besloten
plaats maar die voor iedereen vrij toegankelijk is, hetzij gratis, hetzij tegen betaling van een
inkomgeld, hetzij op vertoon van een toegangskaart of een uitnodiging wanneer deze ter beschikking
wordt gesteld van eenieder die ze aanvraagt, dient ten laatste op 31 januari 2017 gemeld aan de
burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft. De melding dient de gegevens te
bevatten opgesomd in artikel 1.
ART. 5
De burgemeester kan in functie van het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van de
aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen organiseren met de
organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde de nodige afspraken
te maken inzake opvang van de toeschouwers en/of genodigden, de in te richten parkings, het in te
huren sanitair, de vrij te houden evacuatiewegen, de te plaatsen veiligheidsvoorzieningen, enz …
ART. 6
De burgemeester kan de activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 doen stopzetten indien aan de
voorafgaandelijk bepaalde afspraken (artikel 5) niet wordt voldaan of indien ze een gevaar vormen
voor de openbare orde (openbare rust, openbare veiligheid of openbare gezondheid).
III. Veiligheidszones
ART. 7
De burgemeester kan op basis van een risico-analyse, rekening houdend met de massale volkstoeloop
op bepaalde plaatsen en de aard van het terrein, op voorhand een gebied als veiligheidszone
definiëren, ten einde de openbare veiligheid en orde beter te kunnen beheersen.
Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende veiligheidsmaatregelen
noodzakelijk zijn omwille van het groot aantal mensen, de beperkte mobiliteit, de aanwezigheid van
risicoverzwarend materiaal (tenten, gasflessen,…)
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit anders dan vermeld onder
rubriek I en II, die plaats heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd “Ronde van
Vlaanderen voor Elite” en die plaats vindt in een veiligheidszone, dient eveneens ten laatste op 31
januari 2017 gemeld aan de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft. De
melding dient de gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1.
De burgemeester organiseert rekening houdend met het aantal aanvragen of meldingen en de juiste
locatie van de aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen met
de organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde in nauwe
samenspraak met de lokale veiligheidscel één inplantingsplan en één veiligheidsplan op te maken voor
de hele veiligheidszone.
ART. 8
Naargelang de veiligheidszone zich bevindt op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet
afgesloten terrein, dan wel op een besloten plaats die voor iedereen vrij toegankelijk is, zijn de
bepalingen van respectievelijk artikel 2 en 3, dan wel artikel 6 van toepassing.
IV. Algemene bepalingen
ART. 9: Normatief kader
Onverminderd zijn algemene bevoegdheid in het kader van de openbare orde, hanteert de
burgemeester de volgende besluiten als normatief kader om de veiligheid van de randactiviteiten af te
toetsen:
 gemeenteraadsbesluit van 14 september 2016 houdende het goedkeuren van het gewijzigde
algemene politiereglement
 gemeenteraadsbesluit van 28 oktober 2015 houdende het goedkeuren van het gewijzigd reglement
belasting inname openbaar domein
 gemeenteraadsbesluit van 28 oktober 2015 houdende het goedkeuren van het gewijzigd reglement
belasting inname privaat domein
ART. 10: Sancties

Overtredingen op de bepalingen van artikel 1, 4 en 7 van deze verordening zullen worden bestraft
met een administratieve geldboete van maximum 350 euro.
Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete moet de overtreder van de
bepalingen van artikel 1, 4 en 7 alsook degene die één of meerdere voorwaarden niet naleeft zich
schikken naar de aanmaningen van de burgemeester; zo niet houdt de gemeente zich het recht voor
de nodige maatregelen te treffen op kosten en risico van de overtreder.
De gemeente houdt zich hetzelfde recht voor indien de organisator van de activiteit niet tijdig kan
worden opgezocht.
De burgemeester kan in toepassing van artikel 135 Nieuwe Gemeentewet ter vrijwaring van de
openbare orde een randactiviteit verbieden.
ART. 11
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 186 en 187 van het
gemeentedecreet.

