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Goedkeuren notulen zitting van 22 februari 2017;
Kennisnemen rapport Audit Vlaanderen organisatieaudit gemeente Berlare;
Goedkeuren wijzigingen rechtspositieregeling gemeentepersoneel: diverse aanpassingen i.v.m.
gewijzigde regelgeving en enkele aanpassingen rond aanwervingsprocedure;
Goedkeuren deelnemen aan samengevoegde opdracht 'Gezamenlijk aanbesteden generieke
componenten'
;
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: leveren warme maaltijden aan gemeentelijke
basisschool Uitbergen;
Goedkeuren tenlasteneming water-, gas- en elektriciteitsverbruik infrastructuur SK Berlare vzw en
SKV Overmere vzw;
Goedkeuren kosteloze grondafstand Overheet 3;
Goedkeuren kosteloze grondafstand Turfputstraat 111;
Wijzigen vergoeding conciërge SCC De Venne;
Afsluiten huurovereenkomst parking Donklaan, beëindigen van concessie van openbare markt en
afschaffen van het oude marktreglement;
Varia.

DE VOORZITTER OPENT OM 20.00 UUR STIPT DE VERGADERING.
OPENBARE ZITTING
1.

Goedkeuren notulen zitting van 22 februari 2017

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

22 stemmen voor (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, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Freddy Schatteman)

ART. 1
Keurt de notulen van de zitting van 22 februari 2017 goed.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

2.

Kennisnemen rapport Audit Vlaanderen organisatieaudit gemeente Berlare

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikelen 99 tot en met 101 en artikel 265;
 Gelet op de organisatie-audit bij gemeente Berlare uitgevoerd door Audit Vlaanderen in oktober en
november 2016;
 Gelet op het ontwerprapport van Audit Vlaanderen ontvangen op 13 januari 2017;
 Gelet op de bespreking in het managementteam van 23 januari 2017;
 Gelet op de exit-meeting van 6 februari 2017 met het managementteam en Audit Vlaanderen;
 Gelet op de bespreking in het managementteam van 22 februari 2017 waarbij de
managementreactie werd geformuleerd;
 Gelet op het definitieve rapport van Audit Vlaanderen ontvangen van 27 februari 2017, ontvangen
op 3 maart 2017;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Vandoolaeghe over de vaagheid van het document en twee
thema’s die terugkeren uit de interne audit van 2013: gebrek aan arbeidsreglement en werkpunten
rond aanbestedingsprocedures;
 Gehoord de duiding bij het arbeidsreglement door gemeentesecretaris Pieters en bij de
aanbestedingsprocedures door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de vraag van raadslid Vleminckx over de stand van zaken met betrekking tot de integratie
OCMW – gemeente en de toelichting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de vraag van raadslid Vleminckx tot duiding bij aanbeveling 3 uit het rapport (monitoring)
en de toelichting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:
ART. 1
Neemt kennis van het rapport van Audit Vlaanderen van de organisatieaudit bij gemeente Berlare.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
3.

Goedkeuren wijzigingen rechtspositieregeling gemeentepersoneel: diverse
aanpassingen i.v.m. gewijzigde regelgeving en enkele aanpassingen rond
aanwervingsprocedure

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 43 §2 4°;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7/12/2007 met betrekking tot de
rechtspositieregeling voor lokale besturen en latere wijzigingen;
 Gelet op het decreet van 3/06/2016 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15/07/2005, het
Provinciedecreet van 9/12/2005 en het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 2/12/2016 tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 7/12/2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie,
de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het
provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris
en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het besluit van de
Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de
rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, wat betreft verloven en afwezigheden;
 Gelet op Koninklijk Besluit van 26/05/2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29/06/2014
tot wijziging van artikel 19bis van het Koninklijk Besluit van 28/11/1969 tot uitvoering van de wet
van 27/06/1969 tot herziening van de besluitwet van 28/12/1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders;

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14/10/2008 houdende goedkeuring van de
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, hernomen in de gemeenteraad van 26/01/2009
en latere aanvullingen en wijzigingen, zoals laatst in de gemeenteraadszitting van 23/12/2015;
 Overwegende dat het ontwerp van aanpassing van de rechtspositieregeling werd besproken in de
vergadering van het managementteam van 22/02/2017;
 Overwegende de bespreking in het bijzonder onderhandelingscomité van 6/03/2017;
 Gelet op het protocol met de vakbonden van het gemeente- en het OCMW-personeel;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de aanvulling ter zitting met betrekking tot artikel 290, 291 en 295 als gevolg van heel
recente regelgeving dat volledige onderbreking van de beroepsloopbaan voor een periode van één
maand om palliatieve zorgen te verstrekken aan een persoon, niet één maar twee keer kan worden
verlengd met één maand;
 Gehoord de uitleg ter zitting door de gemeentesecretaris.
BESLUIT:

22 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, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Freddy Schatteman

ART. 1
In artikel 3 van de voormelde rechtspositieregeling wordt de volgende zin geschrapt:
“De gemeenteraad is de aanstellende overheid voor de leden van het managementteam.”
ART. 2
In artikel 4 §1 van de voormelde rechtspositieregeling wordt het volgende zinsdeel geschrapt:
“en voor de betrekkingen bestemd voor leden van het managementteam”.
ART. 3
In artikel 4 §2 van de voormelde rechtspositieregeling wordt het volgende zinsdeel geschrapt:
“en van de betrekkingen bestemd voor leden van het managementteam”.
ART. 4
In artikel 10 §2 van de voormelde rechtspositieregeling wordt het volgende zinsdeel geschrapt:
“en voor de betrekkingen bestemd voor leden van het managementteam”.
ART. 5
Artikel 10 §3 van de voormelde rechtspositieregeling wordt als volgt gewijzigd:
“de bepalingen van § 1 en § 2, zijn niet van toepassing als het college van burgemeester en
schepenen en voor de betrekkingen bestemd voor gemeentesecretaris en financieel beheerder, de
gemeenteraad bij de vacantverklaring beslist een beroep te doen op een bestaande wervingsreserve
die geldig is voor de vacature.
De bepalingen van § 1 en § 2, zijn evenmin van toepassing als de wekelijkse prestaties van een
deeltijdse betrekking in de personeelsformatie uitgebreid worden of als die betrekking omgezet wordt
in een voltijdse betrekking. Als er meerdere personeelsleden deeltijds werken in een betrekking van
dezelfde graad, richt het college van burgemeester en schepenen een oproep tot die personeelsleden
voor de vervulling van de extra uren en maakt het zijn keuze op basis van een vergelijking van de
kandidaturen”.
ART. 6
In artikel 18 van de voormelde rechtspositieregeling wordt het volgende zinsdeel geschrapt:
“en van de betrekkingen bestemd voor leden van het managementteam”.
ART. 7
Artikel 21 §1, eerste lid van de voormelde rechtspositieregeling wordt als volgt gewijzigd:
“Binnen de grenzen van de algemene bepalingen in afdeling I en de bepalingen van bijlage VII,
bepaalt het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad voor de functies van
gemeentesecretaris en financieel beheerder:”
ART. 8
Artikel 21 §2, eerste lid van de voormelde rechtspositieregeling wordt als volgt gewijzigd:
“Als het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad voor de functie van
gemeentesecretaris en financieel beheerder kiest voor een combinatie van de aanwervingprocedure
en de bevorderingsprocedure en de gelijktijdige toepassing daarvan, worden de externe en de interne

kandidaten onderworpen aan dezelfde selectieproeven. Eventuele schriftelijke kennisproeven met
dezelfde inhoud worden op hetzelfde tijdstip afgenomen.”
ART. 9
Artikel 25 §1, vierde lid van de voormelde rechtspositieregeling wordt als volgt gewijzigd:
“Het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad voor betrekkingen bestemd voor
leden van het managementteam de functie van gemeentesecretaris en financieel beheerder beslist bij
de vacantverklaring van een betrekking of een wervingsreserve wordt aangelegd en bepaalt de
geldigheidsduur ervan.”
ART. 10
In artikel 33 van de voormelde rechtspositieregeling wordt het volgende zinsdeel geschrapt:
“als vermeld in artikel 104, §2,2°, GD”
ART. 11
Artikel 38, eerste lid van de voormelde rechtspositieregeling wordt als volgt gewijzigd:
“Het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad voor de betrekkingen van
gemeentesecretaris en financieel beheerder bepaalt de datum van indiensttreding van het
geselecteerd personeel.”
ART. 12
In artikel 40, eerste lid van de voormelde rechtspositieregeling wordt het volgende zinsdeel geschrapt:
“derde lid”.
ART. 13
In artikel 40, derde lid van de voormelde rechtspositieregeling wordt het volgende zinsdeel geschrapt:
“laatste lid”.
ART. 14
Artikel 49, §2 eerste lid van de voormelde rechtspositieregeling wordt als volgt gewijzigd:
“Het college van burgemeester en schepenen beslist over de verlenging van de proeftijd.”
ART. 15
Artikel 50 van de voormelde rechtspositieregeling wordt als volgt gewijzigd:
“Na afloop van de proeftijd behoudt het statutaire personeelslid op proef zijn hoedanigheid van op proef
aangesteld personeelslid, tot het college van burgemeester en schepenen en beslist over de vaste
aanstelling of het ontslag.”
ART. 16
Artikel 55 van de voormelde rechtspositieregeling wordt als volgt gewijzigd:
“De personeelsleden zijn tijdens hun loopbaan onderworpen aan de evaluatie: ‘de evaluatie is de
procedure waarbij een oordeel wordt geformuleerd over de manier waarop een personeelslid
functioneert’.
De volgende categorieën van personeelsleden zijn evenwel niet aan de evaluatie onderworpen :
1° contractuele personeelsleden in betrekkingen ingesteld ter uitvoering van een
tewerkstellingsmaatregel van de hogere overheid, met een vastgestelde tewerkstellingsduur van
maximum twee jaar;
2° jobstudenten;
3° contractuele vervangers als de vervanging niet langer duurt dan twee jaar.”
ART. 17
Artikel 55 van de voormelde rechtspositieregeling wordt als volgt gewijzigd:
“De personeelsleden van de gemeente worden geëvalueerd op ambtelijk niveau (GD, art. 115).
Onverminderd de regeling van de gevolgen van de evaluatie in afdeling IV, onderafdeling II, neemt de
gemeentesecretaris naar aanleiding van de evaluatie in voorkomend geval de passende maatregelen met
het oog op het verbeteren van de wijze waarop het betrokken personeelslid functioneert.”
ART. 18
In artikel 68, 7de lid van de voormelde rechtspositieregeling wordt het volgende zinsdeel geschrapt:
“artikel 114 van het gemeentedecreet en”.
ART. 19
Artikel 69 §3 van de voormelde rechtspositieregeling wordt als volgt gewijzigd:
“het college van burgemeester en schepenen beslist over het ontslag wegens beroepsongeschiktheid.
Het college van burgemeester en schepenen hoort het personeelslid vooraf. Het college van
burgemeester en schepenen beslist over het ontslag uiterlijk binnen een termijn van vijfenveertig
kalenderdagen volgend op de kennisgeving aan het personeelslid van het voorstel tot ontslag.

Het ontslag van het vast aangestelde statutaire personeelslid verloopt volgens de regels in artikel
174.”
ART. 20
In artikel 72 § 2 wordt de verwijzing naar gemeentedecreet artikel 115 2 de lid vervangen door de
verwijzing naar artikel 115 derde lid.
ART. 21
In artikel 92, vierde lid van de voormelde rechtspositieregeling wordt het volgende zinsdeel geschrapt:
“vermeld in artikel 114 van het gemeentedecreet”.
ART. 22
Artikel 123 §3, eerste lid van de voormelde rechtspositieregeling wordt als volgt gewijzigd:
“Het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad voor de betrekkingen van
gemeentesecretaris en financieel beheerder brengt de personeelsleden van de interne vacature op de
hoogte en doet een oproep tot kandidaatstelling met behulp van een brief tegen ontvangstbewijs.”
ART. 23
In artikel 138, 140, 142, 159 en 161 van de voormelde rechtspositieregeling wordt het volgende
zinsdeel geschrapt:
“en de gemeenteraad voor betrekkingen die bestemd zijn voor leden van het managementteam”.
ART. 24
Artikel 160bis wordt toegevoegd aan de voormelde rechtspositieregeling:
“§1 : De gemeenteraad kan een waarnemend gemeentesecretaris of een waarnemend financieel
beheerder aanstellen om de gemeentesecretaris of de financieel beheerder bij zijn afwezigheid of
verhindering te vervangen.
In spoedeisende gevallen kan een waarnemend gemeentesecretaris of een waarnemend financieel
beheerder door het college van burgemeester en schepenen worden aangesteld. De aanstelling
vervalt als de gemeenteraad ze in de eerstvolgende vergadering niet bekrachtigt.
In geval van gewettigde afwezigheid kunnen de gemeentesecretaris, en de financieel beheerder van
de gemeente, binnen drie dagen voorzien in hun vervanging en daartoe, voor een periode van
maximaal zestig dagen, een door de gemeenteraad erkende waarnemer aanstellen. Die maatregel kan
voor eenzelfde afwezigheid eenmaal worden verlengd.
§2 : De gemeenteraad stelt in ieder geval een waarnemend gemeentesecretaris of waarnemend
financieel beheerder aan, als de afwezigheid of de verhindering van de gemeentesecretaris of de
financieel beheerder langer dan honderdtwintig dagen duurt, of bij vacature van het ambt.
§3 : De waarnemend gemeentesecretaris en de waarnemend financieel beheerder van de gemeente
moeten titularis zijn van een functie van minstens niveau B
De waarnemend gemeentesecretaris en de waarnemend financieel beheerder van de gemeente
oefenen alle bevoegdheden uit die aan dat ambt verbonden zijn.”
ART. 25
Artikel 161 §2, derde lid van de voormelde rechtspositieregeling wordt als volgt gewijzigd:
“Het personeelslid dat moet gehoord worden, mag, als het daarom verzoekt, in de plaats van te
verschijnen voor het college van burgemeester en schepenen, zijn persoonlijk standpunt naar
aanleiding van de voorgestelde functie of functies schriftelijk meedelen aan het college van
burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen neemt daarvan kennis en
neemt een gemotiveerde beslissing in verband met de herplaatsing.”
ART. 26
Artikel 164 §3, eerste lid van de voormelde rechtspositieregeling wordt als volgt gewijzigd:
“Het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad voor de gemeentesecretaris en
financieel beheerder beslist over de ambtshalve herplaatsing, vermeld in §1 en 2. Ze voert hierover
vooraf een gesprek met het personeelslid. De herplaatsing is niet tijdelijk, maar definitief.”
ART. 27
In Artikel 169 en 172 wordt het volgende zinsdeel geschrapt:
“en de leden van het managementteam”.

ART. 28
Artikel 203 §4 van de voormelde rechtspositieregeling wordt geschrapt.
ART. 29
De benaming van hoofdstuk VII van titel VIII van de voormelde rechtspositieregeling wordt gewijzigd
in:
“Onbetaald verlof als gunstmaatregel”.
ART. 30
Artikel 280 van de voormelde rechtspositieregeling wordt als volgt gewijzigd:
“§1. Het hoofd van het personeel kan aan het personeelslid onbetaald verlof toestaan om de
prestaties volledig of gedeeltelijk te onderbreken. Als het hoofd van het personeel zelf het onbetaald
verlof aanvraagt, beslist het uitvoerend orgaan.
Dit verlof is geen recht, maar wordt toegestaan als een gunstmaatregel voor de personeelsleden voor
zover de goede werking van de dienst daardoor niet in het gedrang komt.
Het verlof, vermeld in het eerste lid, kan worden toegestaan voor:
1. twintig dagen per kalenderjaar, te nemen in volledige of halve dagen en al dan niet in
aaneensluitende perioden;
2. twee jaar gedurende de loopbaan, te nemen in al dan niet aaneensluitende perioden van
minimaal één maand.
Het verlof bedoeld in het derde lid, punt 2, betreft een voltijds verlof of een vermindering van de
prestaties tot 80% of tot 50%.
§2. Het onbetaald gunstverlof is niet gelijkgesteld met dienstactiviteit, tenzij het minder dan een
maand bedraagt of deeltijds verlof betreft.
Verlof wegens arbeidsongeschiktheid, met uitzondering van de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van
een arbeidsongeval of een beroepsziekte, maakt geen einde aan het toegekende onbetaald
gunstverlof.
Als een feestdag op een dag onbetaald gunstverlof valt, wordt die feestdag niet vervangen.
Tijdens een periode van onbetaald gunstverlof behoudt het personeelslid zijn aanspraken op
bevordering.
Het onbetaald verlof bedoeld in §1, derde lid, punt 2 is tijdens eenzelfde periode niet cumuleerbaar
met de loopbaanonderbreking bedoeld in hoofdstuk Xbis, het zorgkrediet bedoeld in hoofdstuk Xter of
het onbetaald verlof als recht bedoeld in hoofdstuk X van deze titel.
Onbetaald verlof als gunstmaatregel wordt niet bezoldigd.”
ART. 31
Artikel 281 van de voormelde rechtspositieregeling wordt als volgt gewijzigd:
“§1. Voor het verkrijgen van het onbetaald verlof bedoeld in artikel 280, §1, derde lid, punt 2, dient
het personeelslid steeds uiterlijk drie maanden voorafgaand aan het gewenste verlof een aanvraag in
te dienen bij het hoofd van het personeel. Het hoofd van het personeel dient zijn aanvraag binnen
dezelfde termijn in bij het uitvoerend orgaan. Het hoofd van het personeel of het uitvoerend orgaan
kan een kortere termijn aanvaarden.
Het personeelslid kan bij weigering bezwaar indienen bij het uitvoerend orgaan. Hij kan verzoeken om
in dit verband gehoord te worden.
§2. Het personeelslid kan het toegestane onbetaald verlof te allen tijde opzeggen, mits eerbiediging
van een termijn van 1 maand, tenzij het hoofd van het personeel of het uitvoerend orgaan een
kortere termijn aanvaardt.
§3. Het vast aangestelde statutaire personeelslid dat een mandaat opneemt bij een ander bestuur,
kan onbetaald verlof krijgen voor de duur van het mandaat, als dit verzoenbaar is met de goede

werking van het bestuur. Het is dus geen recht, maar kan worden toegestaan als een gunst. Het
onbetaalde verlof is verlengbaar bij een verlenging van het mandaat op dezelfde wijze en onder
dezelfde voorwaarden als bij de eerste of de vorige aanvraag.”
ART. 32
Artikel 285 van de voormelde rechtspositieregeling wordt als volgt gewijzigd:
“§1 : Het personeelslid heeft het recht om tijdens de loopbaan twaalf maanden voltijds de loopbaan te
onderbreken in periodes van minimaal een maand.
Zodra het personeelslid 55 jaar is, verwerft het een bijkomend recht om twaalf maanden voltijds de
loopbaan te onderbreken, te nemen in periodes van minimaal een maand.
§2 : Het personeelslid heeft het recht om tijdens de loopbaan gedurende zestig maanden de
prestaties te verminderen tot 90%, 80% of tot 50% van een voltijdse betrekking. Dat deeltijdse
onbetaalde verlof kan alleen genomen worden in periodes van minimaal drie maanden.
Zodra het personeelslid 55 jaar is, heeft hij altijd het recht om de prestaties te verminderen tot 90%,
80% of tot 50% van een voltijdse betrekking.
§3 : Als een vast aangesteld statutair personeelslid binnen de diensten van het bestuur een
contractuele betrekking, een mandaat, een tijdelijke aanstelling of een andere functie waaraan een
proeftijd verbonden is, opneemt, wordt ambtshalve onbetaald verlof toegestaan voor maximaal de
duur van het mandaat, de tijdelijke aanstelling of de proeftijd.
§4 : Het hoofd van het personeel kent het verlof toe.
Het verlof is niet van toepassing op de gemeentesecretaris en de financieel beheerder.
De personeelsleden van niveau A, B en Cx kunnen het verlof enkel aanvragen als gunst. Het wordt
hen toegekend als de goede werking van de dienst het toelaat.
De leidinggevende personeelsleden en leden van het managementteam zijn uitgesloten van het recht
om hun loopbaan te verminderen tot 50% van een voltijdse betrekking.
Met leidinggevende functie wordt bedoeld : elke functie waarin de titularis hiërarchisch of functioneel
gezag uitoefent over ondergeschikte personeelsleden. Het college van burgemeester en schepenen
beslist bij discussies over de draagwijdte van het begrip ‘leidinggevende functie’.
§5 : Voor het verkrijgen van het onbetaald verlof dient het personeelslid steeds uiterlijk drie maanden
voorafgaand aan het gewenste verlof een aanvraag in te dienen. Het hoofd van het personeel kan een
kortere termijn aanvaarden.
Rekening houdend met de goede werking van de dienst kan de ingangsdatum van het verlof met
maximaal één maand worden uitgesteld.
Het personeelslid kan het toegestane onbetaald verlof te allen tijde opzeggen, mits eerbiediging van
een termijn van 1 maand, tenzij het hoofd van personeel een kortere termijn aanvaardt.
§6 : Het verlof is gelijkgesteld met dienstactiviteit.
Het verlof wegens arbeidsongeschiktheid, met uitzondering van de arbeidsongeschiktheid ten gevolge
van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, maakt geen einde aan het toegekende onbetaalde
verlof.
Als een feestdag op een dag onbetaald verlof valt, wordt die feestdag niet vervangen.
Tijdens een periode van onbetaald verlof behoudt het personeelslid zijn aanspraken op bevordering.
Onbetaald verlof als recht wordt niet bezoldigd.”

ART. 33
Artikel 286 van de voormelde rechtspositieregeling wordt als volgt gewijzigd:
“Het onbetaald verlof bedoeld in dit hoofdstuk is tijdens eenzelfde periode niet cumuleerbaar met de
loopbaanonderbreking bedoeld in hoofdstuk Xbis, het zorgkrediet bedoeld in hoofdstuk Xter of het
onbetaald verlof als gunst bedoeld in artikel 180, §1, derde lid, punt 2.”
ART. 34
De tekst onder van hoofdstuk Xbis van titel VIII van de voormelde rechtspositieregeling wordt
gewijzigd in:
“Voor de personeelsleden wordt dit verlof toegekend in overeenstemming met de federale wettelijke
regelgeving.”
ART. 35
Artikel 287 van de voormelde rechtspositieregeling wordt als volgt gewijzigd:
“De personeelsleden hebben, overeenkomstig de bepalingen van afdeling III, IV en V, het recht hun
beroepsloopbaan volledig te onderbreken op voorwaarde dat zij een aanvraag voor
onderbrekingsuitkeringen indienen volgens de voorwaarden van het koninklijk besluit van 2 januari
1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen.”
ART. 36
Artikel 288 van de voormelde rechtspositieregeling wordt als volgt gewijzigd:
“De personeelsleden hebben, overeenkomstig de bepalingen van afdeling III, IV en V, het recht hun
beroepsactiviteit te verminderen met een vijfde, een vierde, een derde of de helft op voorwaarde dat
zij een aanvraag voor onderbrekingsuitkeringen indienen volgens de voorwaarden van het koninklijk
besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen.”
ART. 37
Artikel 289 van de voormelde rechtspositieregeling wordt geschrapt.
ART. 38
Artikel 290 van de voormelde rechtspositieregeling wordt als volgt gewijzigd:
“Alle personeelsleden hebben recht op de volledige onderbreking van hun beroepsloopbaan voor een
periode van één maand, eventueel twee keer verlengbaar met één maand, om palliatieve zorgen te
verstrekken aan een persoon.”
ART. 39
Artikel 291 van de voormelde rechtspositieregeling wordt als volgt gewijzigd:
“§1. De voltijdse personeelsleden hebben het recht hun prestaties te verminderen met de helft of een
vijfde, voor een periode van één maand, eventueel twee keer verlengbaar met één maand, om
palliatieve zorgen te verstrekken aan een persoon.
§2. De deeltijdse personeelsleden hebben het recht hun prestaties te verminderen om palliatieve
zorgen te verstrekken aan een persoon, op voorwaarde dat:

zij gemiddeld ten minste 28.30 uur per week presteren ;

de duur van de vermindering van de prestaties één maand bedraagt, eventueel twee keer
verlengbaar met één maand;

zij gemiddeld 19 uren per week blijven presteren.”
ART. 40
Artikel 295 van de voormelde rechtspositieregeling wordt als volgt gewijzigd:
“De personeelsleden die de ondertekeningsperiode met een maand wensen te verlengen, moeten een
nieuw attest van de behandelende geneesheer voorleggen.”
ART. 41
Artikel 309 van de voormelde rechtspositieregeling wordt als volgt gewijzigd:
“De loopbaanonderbrekingen, vermeld in afdeling III, IV en V vormen een recht voor de
personeelsleden.”
ART. 42
Artikel 310, 311 en 312 van de voormelde rechtspositieregeling wordt geschrapt.
ART. 43
In artikel 313 van de voormelde rechtspositieregeling wordt de volgende passage geschrapt:
“Tijdens de periodes van loopbaanonderbreking en vermindering van de prestaties, mogen de
personeelsleden winstgevende activiteiten uitoefenen die verenigbaar zijn met de toekenning van
onderbrekingsuitkeringen.”

ART. 44
De artikelen 113a tot en met 113n (met betrekking tot het zorgkrediet) worden toegevoegd aan de
voormelde rechtspositieregeling en wel als volgt:
“Hoofdstuk Xter. Zorgkrediet
Afdeling I. Definities
Art. 313a.
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder :
1. voltijdse arbeidsregeling : de voltijdse arbeidsregeling die van toepassing is op het
personeelslid en die bepaald is in het statuut, de arbeidsovereenkomst of de
uitvoeringsbesluiten;
2. onderbreking : de volledige of gedeeltelijke onderbreking van de arbeidsprestaties;
3. zorgkrediet
:
onderbreking
van
de
arbeidsprestaties
waarvoor
een
onderbrekingsuitkering wordt toegekend op basis van de voorwaarden bepaald in dit
besluit;
4. departement : het Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie
van Werk en Sociale Economie;
5. kind : het kind waarvan de afstamming van het personeelslid, of de partner met wie
het personeelslid gehuwd is of een verklaring van wettelijke samenwoning heeft
afgelegd vaststaat of het pleegkind zoals bedoeld in het decreet van 29 juni 2012
houdende de organisatie van de pleegzorg.
Afdeling II. Voorwaarden en modaliteiten
Onderafdeling I. Motief
Art. 313b. zorg dragen kind
Aan een personeelslid wordt een zorgkrediet toegekend als het zijn arbeidsprestaties onderbreekt om
voor een kind te zorgen tot en met de leeftijd van twaalf jaar.
In geval van adoptie kan het zorgkrediet aanvangen vanaf de inschrijving in het bevolkings- of het
vreemdelingenregister van de gemeente waar het personeelslid zijn woonplaats heeft.
Art. 313c. bijstand zwaar ziek gezins- of familielid
Aan een personeelslid wordt een zorgkrediet toegekend als het zijn arbeidsprestaties onderbreekt om
bijstand of verzorging te verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid.
In het eerste lid wordt verstaan onder :
1. gezinslid : elke persoon die samenwoont met het personeelslid;
2. familielid : zowel de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad van het
personeelslid als de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad van de persoon met
wie het personeelslid getrouwd is of een verklaring van wettelijke samenwoning heeft
afgelegd conform artikel 1476 van het Burgerlijk Wetboek;
3. zware ziekte : elke ziekte of medische ingreep die door de behandelende arts als
dusdanig wordt beschouwd en waarbij de arts oordeelt dat elke vorm van sociale,
familiale of emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is.
Art. 313d. palliatieve verzorging
Aan een personeelslid wordt een zorgkrediet toegekend als het zijn arbeidsprestaties onderbreekt om
palliatieve verzorging te verlenen.
In het eerste lid wordt onder palliatieve verzorging verstaan :
elke vorm van bijstand, meer bepaald van medische, sociale, administratieve en psychologische
bijstand aan en verzorging van een persoon die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een
terminale fase bevindt.

Art. 313e. zorg kind met handicap
Aan een personeelslid wordt een zorgkrediet toegekend als het zijn arbeidsprestaties onderbreekt om
zorg te dragen voor een kind met handicap.
In het eerste lid wordt onder een kind met handicap een van de volgende kinderen verstaan :
1. een kind dat voor ten minste 66% getroffen is door een lichamelijke of geestelijke
ongeschiktheid;
2. een kind dat een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste vier punten
toegekend worden in pijler I van de medisch-sociale schaal als vermeld in de
regelgeving betreffende de kinderbijslag;
3. een kind dat erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
of voor wie Integrale Jeugdhulp een indicatiestellingsverslag heeft afgeleverd met een
of meer geldige typemodules in het kader van de handicap.
Art. 313f. volgen opleiding
Aan een personeelslid wordt een zorgkrediet toegekend als het zijn arbeidsprestaties onderbreekt om
een opleiding te volgen die voldoet aan een van de volgende vereisten :
1. elke vorm van onderwijs en opleiding die georganiseerd, gefinancierd, gesubsidieerd
of erkend wordt door de Vlaamse overheid, waarvan het programma minimaal 120
contacturen of negen studiepunten op jaarbasis omvat;
2. elke opleiding die georganiseerd wordt door een opleidingsverstrekker die erkend is
krachtens het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de
opleidingscheques voor werknemers of het besluit van de Vlaamse Regering van 19
december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen
voor ondernemerschapsbevorderende diensten, waarvan het programma minimaal
120 contacturen of negen studiepunten op jaarbasis omvat.
Onderafdeling II.

Duur van het zorgkrediet

Art. 313g.
Het personeelslid krijgt zorgkrediet voor de onderbreking van zijn arbeidsprestaties, met al dan niet
opeenvolgende periodes, gedurende een van de volgende termijnen :
1. 18 maanden in geval van volledige onderbreking van de arbeidsprestaties;
2. 36 maanden bij onderbreking tot de helft van een normale voltijdse arbeidsregeling;
3. 90 maanden bij onderbreking van de voltijdse arbeidsprestaties met een vijfde.
Als het personeelslid een zorgkrediet voor de onderbreking van zijn arbeidsprestaties aanvraagt, heeft
het de mogelijkheid om gebruik te maken van de modaliteiten uit het eerste lid. Bij wijziging van
opnamevorm moet er rekening mee worden gehouden dat één maand onderbreking van de
arbeidsprestaties gelijk is aan twee maanden halftijdse onderbreking van de arbeidsprestaties en
gelijk is aan vijf maanden onderbreking van de arbeidsprestaties met een vijfde.
Bij de berekening van het resterende krediet wordt afgerond op de hogere maandeenheid.
Om de maximale termijn van de onderbreking, vermeld in het eerste lid, te bepalen, wordt gerekend
vanaf 2 september 2016.
Als het zorgkrediet wordt stopgezet door het departement of op verzoek van het personeelslid voor
afloop van de toegekende duur, wordt bij de berekening van het aantal opgenomen maanden
afgerond naar de hogere maandeenheid.
Art. 313h.
Het personeelslid kan een zorgkrediet voor een periode van minimaal drie en maximaal twaalf
maanden aanvragen, waarbij de aanvraag bestaat uit een geheel aantal maanden.
Als de minimumduur van drie maanden voor een aanvraag het personeelslid verhindert de
maximumduur van zijn zorgkrediet op te nemen, wordt de minimumduur verminderd tot één maand.

In afwijking van het eerste lid van dit artikel kan zorgkrediet aangevraagd worden om palliatieve
verzorging te verlenen voor minimaal één maand en maximaal drie maanden.
In geval van overlijden van de persoon voor wie het zorgkrediet werd opgenomen, mag het
personeelslid het zorgkrediet tot maximaal zes maanden na de dag van het overlijden voortzetten.
Art. 313i.
Het zorgkrediet wordt met een periode van non-activiteit gelijkgesteld. Het zorgkrediet wordt niet
vergoed.
Als het personeelslid geen recht heeft op onderbrekingsuitkeringen omdat het personeelslid niet
voldoet aan de voorwaarden vermeld in dit hoofdstuk en in het besluit van de Vlaamse Regering van
26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wordt de onderbreking
van de arbeidsprestaties niet beschouwd als een opname van zorgkrediet.
Afdeling III. Cumulatie
Art. 313j.
Het zorgkrediet kan niet gecumuleerd worden met :
1. een bijkomende activiteit als loontrekkende, behalve als die al, samen met de
activiteit waarvoor het zorgkrediet wordt opgenomen, uitgeoefend werd gedurende
ten minste drie maanden vóór het begin van de onderbreking van de
arbeidsprestaties, vermeld in dit hoofdstuk;
2. de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit, behalve in geval van
volledige onderbreking van de arbeidsprestaties als de zelfstandige activiteit al, samen
met de activiteit waarvoor het zorgkrediet wordt opgenomen, uitgeoefend werd
gedurende ten minste drie maanden vóór het begin van de volledige onderbreking
van de arbeidsprestaties. De cumulatie wordt dan toegelaten gedurende een periode
van maximaal twaalf maanden;
3. een werkloosheidsuitkering, behalve als er bij gedeeltelijke onderbreking van de
arbeidsprestaties sprake is van tijdelijke werkloosheid. De cumulatie wordt dan
toegelaten voor de resterende tewerkstelling tijdens het zorgkrediet;
4. een uitkering voor een volledige of gedeeltelijke onderbreking van de
arbeidsprestaties voor dezelfde periode bij dezelfde werkgever ter uitvoering van een
of meer van de volgende artikelen :
a. artikel 4, 6, § 3, artikel 7bis of 8, § 2bis, van het koninklijk besluit van 2
januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen;
b. artikel 3, § 2, 3, § 4, of artikel 4, § 3, van het koninklijk besluit van 12
augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan
de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra;
c. artikel 9, 10, 11, 11bis, 12 of 13 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999
betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van
de besturen;
5. een pensioen, met uitzondering van :
a. een overgangsuitkering, overeenkomstig boek I, titel 1, hoofdstuk IIbis, van
de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de
pensioenregelingen, hoofdstuk II van het koninklijk besluit nr. 72 van 10
november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der
zelfstandigen of hoofdstuk IV van het koninklijk besluit nr. 50 van 24
oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor
werknemers;
b. een overlevingspensioen gedurende een periode van maximaal twaalf al dan
niet opeenvolgende kalendermaanden.
In het eerste lid, 1, wordt niet verstaan onder een bijkomende activiteit als loontrekkende: een
bijkomende activiteit als loontrekkende waardoor het personeelslid onder het toepassingsgebied van
dit besluit valt.

In het eerste lid, 2, wordt verstaan onder bijkomende zelfstandige activiteit: de activiteit waardoor
volgens de ter zake geldende reglementering de betrokken persoon verplicht is zich in te schrijven bij
het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen.
De periode van twaalf maanden, vermeld in het eerste lid, 5, b, wordt verminderd met het aantal
maanden waarin een van de volgende vergoedingen of inkomens wordt ontvangen:
a. een vergoeding als vermeld in artikel 64quinquies van het koninklijk besluit van
december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rustoverlevingspensioen voor werknemers;
b. een vergoeding als vermeld in artikel 107quater van het koninklijk besluit van
december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rustoverlevingspensioen der zelfstandigen;
c. een vervangingsinkomen als vermeld in artikel 76, 10°, van de programmawet van
juni 2013, gecumuleerd met het genot van een overlevingspensioen.
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In het eerste lid, 5, wordt verstaan onder pensioen : het ouderdoms-, rust-, anciënniteits- of
overlevingspensioen, en andere als dusdanig geldende voordelen die worden toegekend:
a. door of krachtens een Belgische of buitenlandse wet;
b. door een Belgische of een buitenlandse instelling van sociale zekerheid, een openbaar
bestuur, een openbare instelling of een instelling van openbaar nut.
Afdeling IV. Procedure
Art. 313k.
Het personeelslid met recht op zorgkrediet stelt de bevoegde overheid ten minste drie maanden voor
het begin van het zorgkrediet schriftelijk op de hoogte van de periode waarvoor het zijn loopbaan zal
onderbreken. De termijn van drie maand kan evenwel op verzoek van het personeelslid door de
bevoegde overheid worden ingekort.
Art. 313l.
De schriftelijke mededeling bedoeld in het vorig artikel wordt vergezeld van één van volgende
bewijsstukken, afhankelijk van het motief waarvoor het zorgkrediet wordt aangevraagd:
1. een attest van de behandelende geneesheer van de zwaar zieke persoon die
medische bijstand of verzorging nodig heeft, waarin wordt bevestigd dat de patiënt
die bijstand of verzorging nodig heeft en dat het personeelslid zich bereid heeft
verklaard aan de zwaar zieke persoon bijstand of verzorging te verlenen;
2. een attest van de behandelende geneesheer van de persoon die palliatieve verzorging
nodig heeft, waarin wordt bevestigd dat de patiënt die verzorging nodig heeft en dat
het personeelslid zich bereid heeft verklaard die palliatieve verzorging te verlenen;
3. een attest van de kinderbijslag waarmee wordt aangetoond dat het kind voldoet aan
de voorwaarden, vermeld in artikel 313e, tweede lid, 1° of 2° ;
4. een attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Integrale
Jeugdhulp, waarmee wordt aangetoond dat het kind voldoet aan de voorwaarden,
vermeld in artikel 313e, tweede lid, 3° ;
5. een attest van inschrijving, waarmee wordt aangetoond dat de opleiding voldoet aan
de vereisten, vermeld in artikel 239f;
6. een attest van gezinssamenstelling, uitgereikt door de gemeente;
7. een attest van pleegzorg;
8. de geboorteakte of de akte van de burgerlijke stand waaruit de afstamming blijkt.
Art. 313m.
Elke verlenging of nieuwe aanvraag wordt ingediend met inachtneming van dezelfde formaliteiten en
termijnen als de eerste aanvraag. Als een verlenging of nieuwe aanvraag nodig is vanwege de zorg
voor een kind met handicap, is een attest waarmee wordt aangetoond dat het kind voldoet aan de
voorwaarden, vermeld in artikel 313e, tweede lid, alleen vereist als het attest gegevens bevat die
nieuw zijn voor het departement.

Art. 313n.
Wanneer een onderbrekingsuitkering met toepassing van artikel 313f wordt toegekend, dient het
personeelslid bij het departement binnen twintig kalenderdagen na elk kwartaal een attest in dat het
bewijs levert van zijn regelmatige aanwezigheid in de opleiding tijdens dat kwartaal. De dagen
schoolvakantie in de loop van of aansluitend op een periode van opleiding worden gelijkgesteld met
dagen van regelmatige aanwezigheid in een opleiding.
Regelmatige aanwezigheid in de zin van deze bepaling betekent dat het personeelslid niet meer dan
een tiende van de duur van de opleiding in dat kwartaal ongewettigd afwezig mag zijn. Als het
personeelslid een opleiding met afstandsonderwijs volgt, dient hij bij het departement binnen twintig
kalenderdagen na elk kwartaal een attest in dat het bewijs levert dat hij is ingeschreven voor de
opleiding tijdens dat kwartaal.
Het personeelslid verliest zijn recht op zorgkrediet als hij het attest niet tijdig voorlegt, of als hij zijn
regelmatige aanwezigheid of inschrijving niet aantoont.”
ART. 45
Artikel 343 wordt toegevoegd aan de voormelde rechtspositieregeling en wel als volgt:
“De beslissingen, genomen ter uitvoering van artikel 3, 5, 6, 7, 8, § 1 8bis, 9 en 11 van het koninklijk
besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, met betrekking
tot een volledige schorsing of vermindering van de beroepsloopbaan ingegaan vóór 2 september
2016, blijven van kracht voor de toegestane periode.
De beslissingen, genomen ter uitvoering van artikel 8, § 2, § 3 en § 4, van het koninklijk besluit van 2
januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, blijven van kracht tot aan de
effectieve datum van het pensioen.
De personeelsleden die vóór 2 september 2016 een onderbrekingsuitkering ontvangen ter uitvoering
van artikel 8, § 2, § 3 of § 4, van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning
van onderbrekingsuitkeringen en die de onderbrekingsuitkering na 2 september 2016 stopzetten om
palliatieve zorgen te verlenen op basis van artikel 100bis of 102bis van de Herstelwet van 22 januari
1985 houdende sociale bepalingen, behouden het recht op een onderbrekingsuitkering ter uitvoering
van artikel 8, § 2, § 3 en § 4, van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning
van onderbrekingsuitkeringen.”
ART. 46
Artikel 344 wordt toegevoegd aan de voormelde rechtspositieregeling en wel als volgt:
“Het personeelslid dat voor 1 februari 2017 een verlof voor deeltijdse prestaties of een onbetaald
verlof genoot, behoudt dit verlof aan dezelfde voorwaarden en gedurende de periode dat het verlof
werd toegestaan.”
ART. 47
Bijlage III (Overzicht van de verloven en afwezigheden, de administratieve toestand en de geldelijke
en administratieve gevolgen) wordt bijgewerkt cf. de aanpassingen in de voormelde
rechtspositieregeling.
ART. 48
Bepaalt in bijlage VII de selectieprocedure voor Functies van niveau D & E in technische graden
(m.u.v. poetshulpen) als volgt:
“Voor ieder van deze functies geldt volgend selectieprogramma:
Praktisch gedeelte (100 punten)
Een praktische proef die erop is gericht om de technische vaardigheden, handeling en het inzicht van
de kandidaat te meten.”
Mondeling gedeelte (100 punten)
Interview waarbij de motivatie, attitude en interesse voor het werkveld worden nagegaan. Hierbij kan
op de inhoud van het praktische gedeelte worden teruggekomen als ook kan er gebruik worden
gemaakt van een persoonlijkheidstest.”
ART. 49
Bepaalt in bijlage VII de selectieprocedure voor Functie van poetshulp als volgt:
“Voor deze functie geldt volgend selectieprogramma:
Mondeling gedeelte (100 punten)

Interview waarbij de motivatie, attitude en interesse voor het werkveld worden nagegaan. Hierbij kan
op de inhoud van het praktische gedeelte worden teruggekomen als ook kan er gebruik worden
gemaakt van een persoonlijkheidstest.
Praktisch gedeelte (100 punten)
Een praktische proef die erop is gericht om de technische vaardigheden, handeling en het inzicht van
de kandidaat te meten.”
ART. 50
Een behoorlijk geviseerd exemplaar van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor
het personeel van gemeente Berlare gaat als bijlage bij dit besluit.
ART. 51
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementsraat 1, 9000 GENT;
- de personeelsdienst.
ART. 52
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
4.

Goedkeuren deelnemen aan samengevoegde opdracht 'Gezamenlijk aanbesteden
generieke componenten'

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 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad, en artikel 196
dat aangeeft dat gemeenten onderling overeenkomsten kunnen afsluiten;
 Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 38;
 Overwegende het feit dat er binnen de organisatie behoefte is aan bepaalde klantgerichte ICTinfrastructuur; dat deze behoefte tevens gedeeld wordt door andere gemeentebesturen; dat er
schaalvoordelen gerealiseerd kunnen worden wanneer de gemeenten met dezelfde behoeften op
vlak van ICT deze behoeften bundelen en zo de markt betreden conform de vermelde wet van
15/06/2006;
 Overwegende het feit dat V-ICT-OR vzw op 15/02/2017 een nota heeft opgesteld met betrekking
tot de plaatsing van een samengevoegde opdracht in de zin van artikel 38 van vermelde wet van
15/06/2006 door de gemeente Aalter inzake een overheidsopdracht voor diensten voor de
ontwikkeling en levering van een programma aan generieke componenten; Dat V-ICT-OR vzw en
de gemeente Aalter via deze nota ad hoc een vorm van groepsaankoop inzake ICT organiseren
waaraan andere lokale besturen kunnen deelnemen; dat bij deze nota een ontwerp van
selectiebestek en een ontwerp bijzonder bestek nr. 2017/001 is gevoegd op grond waarvan deze
samengevoegde opdracht zou worden geplaatst, gegund, uitgevoerd en betaald;
 Overwegende dat het gemeentebestuur akkoord is om deel te nemen aan de groepsaankoop via
vermelde samengevoegde opdracht conform de voorwaarden en modaliteiten van de nota dd.
15/02/2017 en het daarbij gevoegde ontwerp van selectiebestek en ontwerp van bijzonder bestek
nr. 2017/001; Dat de gemeente daarbij akkoord is de gemeente Aalter te machtigen om mede
namens en voor rekening van het gemeentebestuur de samengevoegde opdracht, voorwerp van
vermelde nota dd. 15/02/2017 en het selectiebestek en het bijzonder bestek nr. 2017/001, zoals te
finaliseren, in mededinging te stellen conform de wet van 15/06/2006;
 Overwegende dat elk deelnemend bestuur een vertegenwoordiger afvaardigt in de
beoordelingscommissie die de offertes onderzoekt ter voorbereiding van de gunningsbeslissing; dat
het college van burgemeester en schepenen voorstelt gemeentesecretaris Bob Pieters af te
vaardigen in deze commissie;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn.
BESLUIT:

22 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, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Freddy Schatteman)

ART. 1
De nota van V-ICT-OR vzw dd. 15 februari 2017 goed te keuren: “Samengevoegde opdracht –
gezamenlijk aanbesteden generieke componenten”. Een behoorlijk geviseerd exemplaar van deze nota
gaat als bijlage bij dit besluit.
ART. 2
Het selectiebestek en het bijzonder bestek nr. 2017/001 van gemeente Aalter voor een
dienstenopdracht met als voorwerp ‘Generieke componenten’ goed te keuren. Een behoorlijk
geviseerd exemplaar van beide bestekken gaat als bijlage bij dit besluit.
ART. 3
Een overheidsopdracht voor diensten inzake de ontwikkeling en leveringen van generieke
componenten te plaatsen in toepassing van artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten conform het
selectiebestek en het bijzonder bestek nr. 2017/001 zoals bedoeld in artikel 2 van dit raadsbesluit.
ART. 4
Gemeente Aalter te machtigen, conform vermeld artikel 38 van de wet van 15 juni 2006, om als
aanbestedende overheid/penhouder op te treden wat de opdracht, voorwerp van het selectiebestek
en het bijzonder bestek nr. 2017/001 betreft.
ART. 5
Enkel deel te nemen aan deze procedure indien minimaal acht lokale besturen participeren.
ART. 6
Vaardigt Bob Pieters, gemeentesecretaris, af als vertegenwoordiger namens gemeente Berlare in de
beoordelingscommissie
ART. 7
Een afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het gemeentebestuur van
Aalter.
ART. 8
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
5.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: leveren warme maaltijden aan
gemeentelijke basisschool Uitbergen

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 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 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 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;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren van warme maaltijden aan de
gemeentelijke basisschool te Uitbergen” een bestek met nr. 2017/081 werd opgesteld door de
Dienst Interne Zaken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 57.851,24 euro exclusief btw
of 70.000,00 euro inclusief 21% btw (raming is voor vier jaar);
 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 2017 en
zal worden voorzien in het exploitatiebudget van 2018, 2019 en 2020;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen An Van Driessche.
BESLUIT:

22 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, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van

Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Freddy Schatteman)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2017/081 en de raming voor de opdracht “Leveren van
warme maaltijden aan de gemeentelijke basisschool te Uitbergen”, opgesteld door de Dienst Interne
Zaken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
ART. 2
Gunt de bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het exploitatiebudget van 2017, 2018, 2019 en 2020.
ART. 4
Van dit besluit zal melding worden gegeven.
6.

Goedkeuren tenlasteneming water-, gas- en elektriciteitsverbruik infrastructuur SK
Berlare vzw en SKV Overmere vzw

DE RAAD,
 Overwegende dat raadslid Verhofstadt de zitting verlaat;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer in het
bijzonder de artikelen 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 10/07/2009 houdende het goedkeuren van een
concessieovereenkomst met SK Berlare vzw;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen vanuit volgende principes
redeneert:
o gemeente bouwt sportinfrastructuur (indoor/outdoor)
o verenigingen betalen huur voor deze gemeentelijke accommodaties
o gemeente betaalt voor deze sportinfrastructuur water, gas en elektriciteit;
 Overwegende dat twee verenigingen op dit moment evenwel zelf instaan voor het betalen van
verbruik elektriciteit, gas en water: SKV Overmere vzw (eigen kantine op gemeentelijke grond via
recht van opstal) en SK Berlare vzw (kantine is gemeentelijke eigendom);
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen deze anomalie wenst recht te
zetten omdat het
o elke sportclub op het grondgebied gelijk wil behandelen
o betaalbare sport op het grondgebied wil faciliteren voor alle sporters en in het
bijzonder aan clubs die veel jeugdspelers begeleiden
o van mening is dat het een kerntaak is van de overheid om kinderen en jonge mensen
nuttig, gezond en sociaal bezig te houden in hun vrije tijd
o op deze manier ondersteuning biedt aan talrijke vrijwilligers die zich in deze
verenigingen gratis inzetten om heel het jaar door deze faciliteiten te kunnen
aanbieden, onder meer via het onderhoud van terreinen, het geven van les en
training tot het algemeen beleid en management van de club;
o vaststelt dat bepaalde delen van openbare sportterreinen wel via openbare verlichting
worden betaald en andere door de clubs;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen daarom om
o het water-, elektriciteits- en gasverbruik (indoor/outdoor) van SKV Overmere vzw en
SK Berlare vzw ten laste te nemen van gemeente Berlare en dit met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2015
o de schuld van SK Berlare vzw bij gemeente Berlare aan achterstallige
elektriciteitsfacturen kwijt te schelden, vermits gemeente Berlare voordien ook steeds
elektriciteitsfacturen ten laste heeft genomen
o SK Berlare vzw voor het gebruik van de accommodatie een maandelijkse huurprijs te
blijven laten betalen, zoals voorzien in het gemeenteraadsbesluit van 10/07/2009
o als compensatie voor het gratis gebruik van water, gas en elektriciteit, een billijk
forfait te bepalen voor SK Berlare vzw en SKV Overmere vzw, te betalen aan
gemeente Berlare per verhuur van de infrastructuur (kantine SKV Overmere, kantine














SK Berlare vzw en Club 93 SK Berlare vzw). Beide verenigingen bezorgen elk
kalenderjaar in januari een overzicht van de verhuur van het voorbije jaar;
Overwegende dat gemeente Berlare aan SK Berlare vzw en SKV Overmere vzw een
inspanningsverbintenis vraagt om als een goede huisvader om te gaan met de nutsvoorzieningen;
Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
Gehoord dat de CD&V-fractie en N-VA-fractie aangeven het dossier niet te bekijken vanuit het
perspectief ‘voor of tegen SK Berlare vzw’;
Gehoord dat de CD&V-fractie en N-VA-fractie aangeven dat ze tevreden zijn dat er nu een
oplossing wordt voorgesteld, ook al heeft die voor beide fracties te lang aangesleept;
Gehoord de vraag van de N-VA-fractie om een evaluatiemoment in te bouwen;
Gehoord dat de CD&V-fractie bijkomende voorwaarden wenst af te dwingen:
o de meerderheid wil SK Berlare vzw en SKV Overmere vzw gelijk behandelen; dan is
een tegemoetkoming naar SKV Overmere vzw nodig die verder teruggaat dan 2015;
o subsidiereglementen dienen te worden herbekeken om het gelijkheidsbeginsel ook
door te trekken naar alle sportverenigingen;
o de inspanningsverbintenis dient te worden geconcretiseerd
o het besluit moet in duidelijke contracten worden vertaald
Gehoord burgemeester Gabriëls en schepen Vandersnickt:
o meerderheid is in 2014 op de hoogte gebracht van de situatie en heeft een oplossing
gekoppeld aan het dossier van de buitenterreinen;
o gemeente Berlare heeft steeds (ook heel de periode vóór 2009) de
elektriciteitsfacturen betaald van de buitenverlichting van SK Berlare vzw;
o de meerderheid streeft een gelijke behandeling na, voor zover mogelijk, want het
gaat toch om twee verschillende constructies met andere parameters;
Gehoord de tussenkomst van burgemeester Gabriëls die finaal meldt dat de meerderheid akkoord
gaat om de elektriciteit van het A-terrein van SKV Overmere tot 2009 terug te betalen aan de club,
maar hiermee vaststelt dat CD&V nu een heel andere visie laat horen dan deze die de partij eerder
deze maand via media heeft verspreid;
Gehoord dat voorzitter De Gucht de sneer omtrent ‘wanbeleid’ pareert met de opmerking dat heel
de discussie niets met wanbeleid te maken heeft, maar met een overeenkomst uit 2009 die niet
haalbaar blijkt voor de club en waaraan nu een oplossing wordt geboden.

BESLUIT:

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

ART. 1
De water-, elektriciteits- en gasfacturen (indoor en outdoor) te betalen voor de gemeentelijke
infrastructuur ter beschikking gesteld aan SKV Overmere vzw en SK Berlare vzw en dat met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015.
ART. 2
Scheldt aan SK Berlare vzw de achterstallige betalingen, ook van vóór 2015, aan elektriciteitsfacturen
volledig kwijt.
ART. 3
Betaalt de elektriciteitsfacturen van het A-terrein van SKV Overmere vzw vanaf 2009 aan de club
terug.
ART. 4
Artikel 12 van de concessieovereenkomst met SK Berlare vzw, zoals goedgekeurd in gemeenteraad
van 10/07/2009, als volgt aan te passen:
“Het verbruik van water, elektriciteit, gasolie, gas, tv-distributie en telefoon en dergelijke meer en
evenals de huur en kosten van de meters en toestellen, zoals abonnement, plaatsing, afsluiting of
vervanging bij opneming van standen zijn ten laste van de vzw SK Berlare.”
ART. 5
Bepaalt het forfait bij verhuur van de infrastructuur door SK Berlare vzw (kantine SK Berlare en Club
93) en door SKV Overmere (kantine SKV Overmere) aan derden op 35,00 euro per verhuur.

ART. 6
Voorziet de financiële implicaties van deze beslissing bij een eerstvolgende budgetwijziging.
ART. 7
Maakt een afschrift van dit besluit over aan:
- de financieel beheerder;
- SK Berlare vzw, Bosstraat 91 te 9290 Berlare;
- SKV Overmere vzw, Baron Tibbautstraat 38 te 9290 Berlare.
ART. 8
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
7.

Goedkeuren kosteloze grondafstand Overheet 3

DE RAAD,
 Overwegende dat raadslid Verhofstadt de zitting opnieuw vervoegt;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer
bepaald op artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals gewijzigd tot op heden;
 Overwegende de verkavelingsaanvraag door Linda Roelandt, Overheet 3, 9290 Berlare, voor het
verkavelen in 3 loten, Overheet 3, 9290 Berlare, kadastraal gekend als Berlare, 1ste afdeling, Sectie
C, nr. 533c, 533f;
 Overwegende dat voor de realisatie van 3 loten, een strook grond kosteloos dient afgestaan te
worden aan de gemeente, zodat een rooilijn ontstaat van 2,24 m² gemeten vanaf de as van de
weg;
 Overwegende dat op deze manier een nieuwe voorbouwlijn wordt gerealiseerd;
 Overwegende het verkavelingsplan van landmeter Goeman Geertrui, Stokstraat 25, 9340 Lede
waarop de kosteloos af te stane grond rood is ingekleurd;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen An Van Driessche.

BESLUIT: 22 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, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Freddy Schatteman)

ART. 1
 Keurt de kosteloze grondafstand goed waarbij een strook grond van ongeveer 2,24 m² zal worden
toegevoegd aan het openbaar domein, voor het realiseren van een verkaveling van 3 loten,
Overheet 3, 9290 Berlare, kadastraal gekend als Berlare, 1ste afdeling, Sectie C, nr. 533c, 533f;
aangevraagd door Linda Roelandt, Overheet 3, 9290 Berlare. Bedoelde strook grond staat
afgebeeld in een rode kleur op verkavelingsplan van landmeter Goeman Geertrui, Stokstraat 25,
9340 Lede.
 Een behoorlijk geviseerd exemplaar van dit ontwerp wordt als bijlage gehecht aan dit besluit.
ART. 2
Bepaalt dat de kosten voor opmeting, notaris en registratie ten laste blijven van de
verkavelingsaanvrager.
ART. 3
Bepaalt dat de percelen pas bebouwd of vervreemd kunnen worden, nadat de notariële akte voor de
kosteloze grondafstand is verleden. Aan de notariële akte dient een exact opmetingsplan te worden
gehecht.
ART. 4
Geeft volmacht aan het college van burgemeester en schepenen om deze beslissing te realiseren.
ART. 5
Geeft volmacht aan mevrouw Katja Gabriëls, burgemeester, Beukenlaan 2, 9290 Berlare en de heer
Bob Pieters, gemeentesecretaris, Spinnerijstraat 18, 9290 Berlare om de notariële akte van deze
kosteloze grondafstand namens de gemeente te ondertekenen.

ART. 6
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
Mevrouw Linda Roelandt, Overheet 3, 9290 Berlare;
de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 90, 9000
GENT.
ART. 7
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
8.

Goedkeuren kosteloze grondafstand Turfputstraat 111

DE RAAD,
 Overwegende dat raadslid Piet Vandoolaeghe de zitting verlaat;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer
bepaald op artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals gewijzigd tot op heden;
 Overwegende de verkavelingsaanvraag door Jama bvba, Turfputstraat 111, 9290 Berlare, voor het
verkavelen in 4 loten, Turfputstraat 111, 9290 Berlare, kadastraal gekend als Berlare, 1ste afdeling,
Sectie B, nrs. 69M, 71 G en 69E;
 Overwegende dat voor de realisatie van 4 loten, een strook grond kosteloos dient afgestaan te
worden aan de gemeente, zodat een rooilijn ontstaat van 36 m² gemeten vanaf de as van de weg;
 Overwegende dat op deze manier een nieuwe voorbouwlijn wordt gerealiseerd;
 Overwegende het verkavelingsplan van landmeter Johan Sichien, Willebochtenlaan 8, 9290 Berlare
waarop de kosteloos af te stane grond geel is ingekleurd;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen An Van Driessche.

BESLUIT: 21 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, Rita Sichien, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn,
Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Freddy Schatteman)

ART. 1
Keurt de kosteloze grondafstand goed waarbij een strook grond van ongeveer 36 m² zal worden
toegevoegd aan het openbaar domein, voor het realiseren van een verkaveling van 4 loten,
Turfputstraat 111, 9290 Berlare, kadastraal gekend als Berlare, 1ste afdeling, Sectie B, nrs. 69M, 71 G
en 69E; aangevraagd door Jama bvba, Turfputstraat 111, 9290 Berlare. Bedoelde strook grond staat
afgebeeld in een gele kleur op verkavelingsplan van landmeter Johan Sichien, Willebochtenlaan 8,
9290 Berlare.
Een behoorlijk geviseerd exemplaar van dit ontwerp wordt als bijlage gehecht aan dit besluit.
ART. 2
Bepaalt dat de kosten voor opmeting, notaris en registratie ten laste blijven van de
verkavelingsaanvrager.
ART. 3
Bepaalt dat de percelen pas bebouwd of vervreemd kunnen worden, nadat de notariële akte voor de
kosteloze grondafstand is verleden. Aan de notariële akte dient een exact opmetingsplan te worden
gehecht.
ART. 4
Geeft volmacht aan het college van burgemeester en schepenen om deze beslissing te realiseren.
ART. 5
Geeft volmacht aan mevrouw Katja Gabriëls, burgemeester, Beukenlaan 2, 9290 Berlare en de heer
Bob Pieters, gemeentesecretaris, Spinnerijstraat 18, 9290 Berlare om de notariële akte van deze
kosteloze grondafstand namens de gemeente te ondertekenen.
ART. 6
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
Jama bvba, Turfputstraat 111, 9290 Berlare;
de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 90, 9000
Gent.

ART. 7
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
9.

Wijzigen vergoeding conciërge SCC De Venne

DE RAAD,
 Overwegende dat raadslid Vandoolaeghe de zitting opnieuw vervoegt;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en in het
bijzonder de artikelen 42 en 43 houdende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28/08/2013 houdende de wijziging van vergoeding voor de
conciërge van SCC De Venne;
 Overwegende dat een evaluatie aangewezen is;
 Overwegende dat het takenpakket van de conciërge wordt uitgebreid met facturatie van
drankverbruik in SCC De Venne, hetgeen voordien gedaan werd door de administratie van de
dienst cultuur;
 Overwegende de mogelijkheid om de conciërge op vrijwillige basis in te zetten met een
vrijwilligersvergoeding;
 Gelet op de wet betreffende de rechten van vrijwilligers van 3/07/2005 en latere aanpassingen;
 Gelet op het feit dat op basis van een indexaanpassing de vrijgestelde maximale forfaitaire
kostenvergoeding voor het jaar 2017 is vastgesteld op 1.334,55 euro per jaar;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

22 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, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Freddy Schatteman)

ART. 1
Heft het gemeenteraadsbesluit op van 28/08/2013 houdende de vaststelling van een vergoeding voor
de conciërge van SCC De Venne.
ART. 2
Legt de huidige kostenvergoeding voor de conciërge vast op 1.200,00 euro per jaar per persoon.
ART. 3
Draagt de aanstelling van vrijwilligers en eventuele aanpassingen aan de vergoeding, binnen de
grenzen van de regelgeving met betrekking tot vrijwilligerswerk, vanaf heden over aan het college van
burgemeester en schepenen.
ART. 4
Bepaalt dat een afschrift van dit besluit voor verder gevolg wordt overgemaakt aan:
 mevrouw Iris Dekeyzer, financieel beheerder;
 de heer Stijn De Coster, directeur CC Stroming;
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
10.

Afsluiten huurovereenkomst parking Donklaan, beëindigen van concessie van
openbare markt en afschaffen van het oude marktreglement

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 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19/04/1999 houdende het goedkeuren van een
reglement openbare markten, waarbij twee openbare markten werden opgericht, namelijk een
rommelmarkt in de Festivalhal en een wekelijkse zomermarkt op het gehuurde terrein langs de
Donklaan;
 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19/04/1999 houdende het goedkeuren van de huur
van een terrein langs de Donklaan, het inrichten van een openbare markt en het in concessie
geven van deze inrichting;

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22/06/2016 betreffende het goedkeuren van een
marktreglement voor de organisatie van openbare en private markten, waarbij de openbare
markten werden bepaald, en een samenwerkingsovereenkomst met de Nationale Vrije
Marktkramersvereniging werd goedgekeurd;
 Gelet op het reglement voor de inname van privaat domein, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad van 28/10/2015;
 Overwegende dat de wetgeving ambulante handel sinds 1999 ernstig is gewijzigd, en een markt nu
niet noodzakelijk meer op openbaar domein dient door te gaan;
 Overwegende dat de constructie waarbij de gemeente een perceel huurt en daar vervolgens een
concessie op toestaat nu niet meer nodig is, en een administratieve vereenvoudiging mogelijk is,
waarbij de gemeente het perceel langs de Donklaan enkel huurt wanneer dit nodig is, namelijk
tijdens de waterfeesten;
 Overwegende dat de rommelmarkt in de Festival niet meer doorgaat en het oude marktreglement
dus overbodig is geworden;
 Overwegende dat de gemeente enkel tijdens de waterfeesten gebruik maakt van het gehuurde
perceel langs de Donklaan, en deze noodzaak in de toekomst blijft;
 Gelet op het overleg met de eigenaar van dit perceel, op 15/02/2016;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Malfliet.
BESLUIT:

22 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, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
1 verontschuldigd (Freddy Schatteman)

ART. 1 .
Schrapt met onmiddellijke ingang het reglement openbare markten dat werd goedgekeurd in de
gemeenteraad van 19/04/1999.
ART. 2
Keurt de huurovereenkomst goed, tussen enerzijds gemeente Berlare en anderzijds NV Immo
Verbeken-Verhofstadt, met maatschappelijke zetel te Warandestrat 4BA te 9240 Zele. Met ingang van
01/04/2017 huurt de gemeente Berlare voor één symbolische euro per jaar het perceel langs de
Donklaan kadastraal 2de afdeling sec B nr 1186m. De huurovereenkomst loopt drie jaar en geldt
slechts tijdens de jaarlijkse waterfeesten, die doorgaans plaatsvinden op de eerste zondag van
augustus. Een behoorlijk geviseerd exemplaar van deze overeenkomst gaat als bijlage bij dit besluit.
ART. 3
De hierboven vermelde huurovereenkomst beëindigt met onmiddellijke ingang de eerdere
overeenkomst zoals afgesloten door de gemeenteraad van 19/04/1999. Dit impliceert, conform het
besluit van 19/04/1999 ook de beëindiging van de concessie verleend aan BVBA All Keep, voor de
uitbating van een openbare markt op zondagnamiddag en de namiddag van een feestdag, vanaf april
tot en met september. Deze markt gaat nu niet langer door op openbaar initiatief, noch op openbaar
domein, en is dus geen openbare markt. Het reglement inname privaat domein is van toepassing.
ART. 4
Machtigt mevrouw Katja Gabriëls, burgemeester, Beukenlaan 2, 9290 Berlare en de heer Bob Pieters,
gemeentesecretaris, Spinnerijstraat 18, 9290 Berlare om de verhuurovereenkomst namens de
gemeente te ondertekenen.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
11.
11.1

Varia
Raadslid Vandoolaeghe informeert naar de stand van zaken met betrekking tot een wekelijkse
openbare markt.
Burgemeester Gabriëls antwoordt dat die vraag al eens werd gesteld door CD&V, dat ze toen
motiveerde waarom de meerderheid afziet van een wekelijkse markt en dat de CD&V-fractie
zich toen akkoord kon verklaren met het standpunt van de meerderheid.

11.2

Schepen Malfliet komt terug op een variapunt uit de vorige zitting, met betrekking tot de
projectsubsidie aan Orgelcomité Overmere. Hij stelt dat elk raadslid ondertussen een
schriftelijke toelichting kreeg vanuit Orgelcomité Overmere zelf en betreurt dat hierover, voor
een relatief klein bedrag, onnodig commotie ontstond.

11.3

Raadslid Marc Van Driessche vraagt naar een stand van zaken met betrekking tot de
ontwikkeling van het bedrijventerrein.
Schepen Vandersnickt antwoordt dat er vooruitgang is geboekt, ondanks het feit dat
gemeente Berlare ten opzichte van de private partner bij haar voorwaarden blijft in het
algemeen belang. Het ziet er naar uit dat de vergunningsaanvraag zal worden ingediend.

11.4

Raadslid Albrecht Arbyn vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot verkoop pand
Dorp 47.
Burgemeester Gabriëls antwoordt dat het pand is verkocht voor een bedrag van 431.000,00
euro. De notariële akte werd onlangs verleden.
Namens de gemeenteraad

Bob Pieters
gemeentesecretaris

Karel De Gucht
voorzitter

