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Goedkeuren notulen zitting van 22 maart 2017;
Kennisnemen onafhankelijk raadslid;
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: aankoop knikhoogtewerker;
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: leveren en plaatsen afscheidsruimte;
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: leveren van stoelen voor Feestzaal Overmere;
Goedkeuren aankopen 1 aandeel Wase Wind cvba;
Goedkeuren nieuwe code infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen;
Goedkeuren tariefvrijstelling inname openbaar domein voor organisatie markt rusthuis
Kruyenberg;
Goedkeuren tariefvrijstelling Festivalhal Donkmeer Flanders Classics nv;
Kennisnemen programma en goedkeuren tarieven Waterfeesten 2017;
Kerkfabriek Sint-Martinus Berlare: advies verlenen jaarrekening 2016;
Kerkfabriek OLV Hemelvaart Overmere: advies verlenen jaarrekening 2016;
Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen: advies verlenen jaarrekening 2016;
Projectvereniging Cultuurdijk: goedkeuren jaarrekening 2016, werkingsverslag 2016 en
begroting 2017;
Interlokale vereniging Aulam: goedkeuren jaarverslag 2016 en jaarrekening 2016;
Interlokale vereniging Burensportdienst Schelde-Durme: goedkeuren jaarverslag 2016,
goedkeuren jaarrekening 2016 en kennisnemen budget 2017;
Imewo: goedkeuren dagorde, statutenwijzigingen, (eventuele) uitbreiding van de aansluiting tot
de activiteit warmte en vaststellen van het mandaat voor de algemene vergadering van 19 juni
2017;
Finiwo: goedkeuren dagorde en stembepaling Algemene Vergadering van 23/06/2017;
Blijdorp III: goedkeuren dagorde en stembepaling Algemene Vergadering van 20 juni 2017;
Intercommunale DDS: goedkeuren dagorde Algemene Vergadering van 13 juni 2017;
Intercommunale DDS: aanstellen lasthebbers Algemene Vergadering van 13 juni 2017;
Intercommunale Verko: goedkeuren dagorde Algemene Vergadering van 13 juni 2017;
Intercommunale Verko: aanstellen lasthebbers Algemene Vergadering van 13 juni 2017;
Toerisme Scheldeland vzw: aanduiden nieuwe vertegenwoordiger Algemene Vergadering en
Buitengewone Algemene Vergadering;
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw: aanduiden nieuwe vertegenwoordiger Algemene Vergadering
en Buitengewone Algemene Vergadering;
Interlokale vereniging Cultuuroverleg Scheldeland: aanduiden nieuwe beheerder;
Intergemeentelijke projectvereninging Cultuurdijk: aanduiden schepen van cultuur als
beheerder;
VVV Donkmeer vzw: aanduiden nieuwe vertegenwoordiger Algemene Vergadering en
Buitengewone Algemene Vergadering;

29.

Intergemeentelijke projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme: wijzigen effectief
stemgerechtigd lid;
30. ERSV Oost-Vlaanderen vzw: aanduiden nieuwe vertegenwoordiger Algemene Vergadering;
31. Aanduiden voorzitter en leden financiële gemeenteraadscommissie;
HP1. Intercommunale Verko: goedkeuren dagorde Bijzondere Algemene Vergadering van 28 juni
2017 en aanstellen van de lasthebbers;
32. Varia.
DE VOORZITTER OPENT OM 20.00 UUR STIPT DE VERGADERING.
De voorzitter meldt dat de meerderheid op basis van artikel 29 van het
gemeentedecreet een punt ter zitting aan de agenda wil toevoegen: Intercommunale Verko:
goedkeuren dagorde Bijzondere Algemene Vergadering van 28 juni 2017 en aanstellen van de
lasthebbers:
 de raadsleden gaan unaniem akkoord om toe te voegen
 zoals het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad voorziet (artikel 7):
 wordt de motie onmiddellijk na het aanvaarden van het agendapunt uitgedeeld aan de raadsleden
 wordt het agendapunt behandeld net vóór de varia
De voorzitter meldt dat raadslid Vandoolaeghe een agendapunt had overgemaakt (motie tot
teruggave van de bevoegdheden aan schepen Malfliet), maar deelt de raad mee dat het punt
onontvankelijk is, omdat de behandeling ervan niet tot de bevoegdheden van de raad behoort en dus
vervolgens een mogelijke beslissing van de raad hierin onwettig zou zijn. De herformulering door
raadslid Vandoolaeghe van de motie tot vraag wordt om dezelfde reden niet toegevoegd aan de
agenda.
OPENBARE ZITTING
1.

Goedkeuren notulen zitting van 22 maart 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;
 Raadslid Albrecht Arbyn merkt op dat het besluit met betrekking tot punt 6 niet vermeldt dat de
achterstallige huurgelden van SK Berlare vzw niet worden kwijtgescholden;
 De gemeentesecretaris duidt dat enkel de wijzigingen aan de overeenkomst uit 2009 worden
genotuleerd.
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)
1 verontschuldigd (Gunther Cooreman, schepen van rechtswege)

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

Kennisnemen onafhankelijk raadslid

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de e-mail van 10/05/2017 van raadslid Piet Vandoolaeghe aan de voorzitter van de
gemeenteraad en de gemeentesecretaris waarin hij meldt voortaan als onafhankelijk
gemeenteraadslid te zetelen en niet langer als lid van de CD&V-fractie;
 Gehoord de toelichting door raadslid Vandoolaeghe.

BESLUIT:
ART. 1
Neemt kennis van de mededeling van 10/05/2017 waarin raadslid Piet Vandoolaeghe verklaart
voortaan als onafhankelijk gemeenteraadslid te zetelen.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
3.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: aankoop knikhoogtewerker

DE RAAD,
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2;
 Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
 Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1,
1° a (limiet van 85.000,00 euro excl. btw niet overschreden);
 Gelet op het Gemeentedecreet van 15/07/2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop knikhoogwerker” een bestek met nr.
2017/05 werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 67.750,00 euro exclusief btw
of 81.977,50 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2016;
 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)
1 verontschuldigd (Gunther Cooreman, schepen van rechtswege)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2017/05 en de raming voor de opdracht “Aankoop
knikhoogwerker”, opgesteld door de dienst openbare werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten.
ART. 2
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget van 2016.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
4.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: leveren en plaatsen
afscheidsruimte

DE RAAD,
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 3;

 Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
 Gelet op de wet van 15/06/2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1,
1° a (limiet van 85.000,00 euro excl. btw niet overschreden);
 Gelet op het Gemeentedecreet van 15/07/2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen afscheidsruimte
(begraafplaats Berlare)” een bestek met nr. 2017/45 werd opgesteld door de Dienst Openbare
Werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 24.793,39 euro exclusief btw
of 30.000,00 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien wordt bij een eerstvolgende
budgetwijziging (verschuiven saldo renovatie pastorij Overmere);
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
 Gehoord de vragen van CD&V-fractie en N-VA-fractie om een dergelijke afscheidsruimte ook te
voorzien bij de andere begraafplaatsen, ook al kan in Overmere en Uitbergen afscheid worden
genomen in de kerk zelf.
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)
1 verontschuldigd (Gunther Cooreman, schepen van rechtswege)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2017/45 en de raming voor de opdracht “Leveren en
plaatsen afscheidsruimte (begraafplaats Berlare)”, opgesteld door de Dienst Openbare Werken. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
ART. 2
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht via de eerstvolgende budgetwijziging (verschuiving budget
saldo renovatie pastorij).
ART. 4
Van dit besluit zal melding worden gegeven.
5.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: leveren van stoelen voor Feestzaal
Overmere

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 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, § 3;
 Gelet op het Gemeentedecreet van 15/07/2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren van stoelen voor de feestzaal in
Overmere” een bestek met nr. 2017/84 werd opgesteld door de Dienst Interne Zaken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 12.396,70 euro exclusief btw
of 15.000,01 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017;
 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)
1 verontschuldigd (Gunther Cooreman, schepen van rechtswege)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2017/84 en de raming voor de opdracht “Leveren van
stoelen voor de feestzaal in Overmere”, 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 bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget van 2017.
ART. 4
Van dit besluit zal melding worden gegeven.
6.

Goedkeuren aankopen 1 aandeel Wase Wind cvba

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 het college van burgemeester en schepenen van 27/05/2014 om de
opdracht inzake levering van elektriciteit voor gemeentelijke gebouwen te gunnen aan Wase Wind
cvba en dit met ingang van 1/01/2015;
 Gelet op het feit dat Wase Wind cvba een coöperatieve is en zij enkel stroom kan leveren aan
coöperanten en de gemeenteraad in haar zitting van 4/03/2015 besliste om één aandeel van Wase
Wind cvba aan te kopen;
 Gelet op het voorstel van Wase Wind cvba om mee te investeren in het windpark dat gerealiseerd
zal worden ten zuiden van de E17 – grondgebied Zele, dit de bouw van vier turbines inhoudt en
het hierin investeren kan via de aankoop van een bijkomend aandeel van Wase Wind cvba;
 Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 12/05/2017 om op dit
voorstel in te gaan, omdat het hernieuwbare energie wil ondersteunen;
 Overwegende dat de aankoop van één bijkomend aandeel van Wase Wind cvba kan tegen de prijs
van 255 € (248 € als waarde van het aandeel en 7 € inschrijvingsgeld);
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn.
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)
1 verontschuldigd (Gunther Cooreman, schepen van rechtswege)

ART. 1
Koopt een bijkomend aandeel aan van Wase Wind cvba tegen de prijs van 248,00 euro + 7,00 euro
inschrijvingsgeld.
ART. 2
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- Wase Wind cvba, Samelstraat 21A te 9170 SINT-GILLIS-WAAS;

- de financieel beheerder.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
7.

Goedkeuren nieuwe code infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 42 en 43 van dit decreet over de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/03/2002 houdende onderschrijven en van toepassing
maken van de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen;
 Gelet op de bespreking en goedkeuring van de nieuwe code voor infrastructuur- en nutswerken
langs gemeentewegen op 03/02/2016 en 2/03/2016 door de Raad van Bestuur van de Vereniging
van Vlaamse Steden en Gemeenten;
 Overwegende dat deze code wil zorgen voor een duurzaam beheer en inrichting van het openbaar
domein en van de ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur, kwaliteitsvolle uitvoering van
werken, een goed herstel na nutswerken, een betere afstemming van werken, een betere
communicatie, aandacht voor omwonende en weggebruikers en een performante opvolging voor
meldingen en klachten;
 Overwegende dat deze code tot stand kwam na intensieve besprekingen tussen een delegatie van
nutsbedrijven, gemeenten, de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders, VVSG, TedeWest en Igemo;
 Overwegende dat de VVSG alle gemeenten en nutsbedrijven oproept om deze code te
onderschrijven;
 Overwegende dat door een standaardisering van de afspraken zullen de nutsmaatschappijen de
afspraken beter kunnen laten doorwerken in hun organisatie en zullen de afspraken beter kunnen
afgedwongen worden bij de uitvoerders op het terrein;
 Overwegende dat de goedkeuring van de code geen financiële gevolgen en geen gevolgen voor
het personeelsbestand heeft;
 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)
1 verontschuldigd (Gunther Cooreman, schepen van rechtswege)

ART. 1
Keurt de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen, gehecht als bijlage bij dit
besluit, goed.
ART. 2
De bepalingen van de nieuwe code gelden vanaf 1 januari 2018. Deze bepalingen gelden voor elke
opdrachtgever die de code heeft goedgekeurd en die werken uitvoert op het grondgebied van de
gemeente.
ART. 3
De vorige code voor infrastructuur- en nutwerken langs gemeentewegen, goedgekeurd in de
gemeenteraad van 18/03/2002, wordt opgeheven op de dag dat de nieuwe code van toepassing
wordt.
ART. 4
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
- De bestendige deputatie van de provincieraad;
- De griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank;
- De toezichthoudende overheid;
- De VVSG vzw.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

8.

Goedkeuren tariefvrijstelling inname openbaar domein voor organisatie markt
rusthuis Kruyenberg

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer
bepaald de artikelen 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28/10/2015 houdende het goedkeuren van het reglement
belasting inname openbaar domein;
 Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 31/03/2017 om een
inname openbaar domein goed te keuren voor een mini-markt van Woonzorgcentrum Kruyenberg
op maandag 19 juni 2017 van 12 tot 19 uur;
 Overwegende de vraag van Woonzorgcentrum Kruyenberg om een tariefvrijstelling te bekomen
voor de inname, omdat deze markt eerder een sociaal gebeuren is dan een voor de marktkramers
rendabele markt;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 31/03/2017 deze
redenering bijtreedt en daarom laat agenderen op de gemeenteraad;
 Gehoord de uitleg ter zitting door de gemeentesecretaris.
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)
1 verontschuldigd (Gunther Cooreman, schepen van rechtswege)

ART. 1
Verleent tariefvrijstelling voor inname openbaar domein aan Woonzorgcentrum Kruyenberg voor de
mini-markt van maandag 19 juni 2017.
ART. 2
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- de financieel beheerder
- Woonzorgcentrum Kruyenberg, Turfputstraat 100 te 9290 BERLARE.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
9.

Goedkeuren tariefvrijstelling Festivalhal Donkmeer Flanders Classics nv

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het huidige tariefreglement van Festivalhal Donkmeer en buiteninfrastructuur, vastgesteld
door de gemeenteraad op 27/03/2013;
 Overwegende dat de raad van bestuur van CC Stroming en de bibliotheek bevoegd is voor alle
aanvragen, behalve in geval van afwijkingen van het reglement waarvoor de gemeenteraad
bevoegd is;
 Overwegende dat in Festivalhal Donkmeer op zondag 28 mei 2017 een bevoorradingsplaats wordt
ingericht voor de 1.000 kilometer ten voordele van Kom op tegen kanker, georganiseerd door
Flanders Classics nv;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om voor deze activiteit ten
voordele van een goed doel vrijstelling te verlenen voor de huurprijs van Festivalhal Donkmeer;
 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)
1 verontschuldigd (Gunther Cooreman, schepen van rechtswege)

ART. 1
Staat een afwijking toe op het tariefreglement van 27/03/2013 van Festivalhal Donkmeer aan Flanders
Classics nv voor de 1.000 kilometer ten voordele van Kom op tegen kanker op zondag 28 mei 2017.
De raad staat een tariefvrijstelling toe.
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
- de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 GENT
- Flanders Classics nv, Harensesteenweg 228 te 1800 VILVOORDE
- de financieel beheerder
- de directeur van CC Stroming
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
10.

Kennisnemen programma en goedkeuren tarieven Waterfeesten 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 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het budget voor 2017 dat werd goedgekeurd in gemeenteraad van 14 december 2016,
waarin kosten en inkomsten voor Waterfeesten zijn opgenomen;
 Overwegende dat de gemeenteraad het programma niet dient goed te keuren, maar dat het
college van burgemeester en schepenen het dossier ter kennisgeving voorlegt;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens die uit de evaluatie van vorige editie onthoudt dat
inwoners van Berlare het inkomtarief te hoog vinden en het antwoord hierop van schepen
Vandersnickt die 4,00 euro (voorverkoop) en gratis tot 12 jaar verdedigbaar vindt omdat op die
manier extra wordt geïnvesteerd in programmatie;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens die uit de evaluatie van vorige editie de piste
onthoudt om op te splitsen tussen betalende en gratis feestzones en het antwoord hierop van
schepen Vandersnickt dat de huidige regeling een gelijk, billijk tarief garandeert voor alle
feestelijkheden.
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)
1 stem tegen (Piet Vandoolaeghe)
4 onthoudingen (Francky Verhofstadt, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens)
1 verontschuldigd (Gunther Cooreman, schepen van rechtswege)

ART. 1
Neemt kennis van het programma, waarvan een geviseerd exemplaar als bijlage gaat bij dit besluit.
ART. 2
Keurt volgende toegangstarieven voor Waterfeesten 2017 goed:
Inwoners via dienst citymarketing
4 euro
Kansarmen (via OCMW)
1 euro
Online
6 euro
Voorverkoop (kantoor & vvk-punten)
6 euro
Dagverkoop kassa
10 euro
Kinderen <12 jaar (geboren na 1 januari 2005)
Gratis
6 euro + begeleider
Personen met beperking
gratis*
Parking
2 euro
*indien persoon met beperking <12 jaar, ook 1 begeleider gratis toegang
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
ART. 4
Kondigt dit besluit af cf. artikel 186 van het gemeentedecreet.

11.

Kerkfabriek Sint-Martinus Berlare: advies verlenen jaarrekening 2016

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, inzonderheid
artikelen 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op artikel 54 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten dat bepaalt dat de kerkraad jaarlijks de rekening van de kerkfabriek
van het voorgaande jaar vaststelt en ze vóór 1 april indient bij het centraal kerkbestuur;
 Gelet op artikel 55 § 1 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten dat bepaalt dat de rekeningen jaarlijks vóór 1 mei samen bij
de gemeente en bij de provinciegouverneur worden ingediend door het centraal kerkbestuur
waaronder de kerkfabrieken ressorteren;
 Gelet op artikel 55 § 2 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten dat bepaalt dat de rekeningen zijn onderworpen aan het
advies van de gemeenteraad en de goedkeuring van de provinciegouverneur. Bij ontstentenis van
het versturen van zijn advies naar de provinciegouverneur binnen een termijn van vijftig dagen,
die ingaat op de dag na het inkomen van de rekeningen bij de gemeenteoverheid, wordt de
gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht;
 Gelet op artikelen 39 tot en met 44 van het besluit van 13/10/2006 van de Vlaamse regering
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten waarin wordt vastgelegd uit
welke elementen de jaarrekening dient te bestaan en hoe de jaarrekeningen gezamenlijk dienen te
worden ingediend door het centraal kerkbestuur;
 Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1/03/2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23/12/2015 betreffende de aktename van het
budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Martinus Berlare;
 Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Martinus Berlare jaarrekening 2016 heeft bezorgd aan
gemeente Berlare op 9/04/2017;
 Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Martinus Berlare de jaarrekening 2016 afsluit met volgende
saldi:
Saldo 2015
Exploitatie
Investeringen

Ontvangsten

€ 26.552,95

€ 6.456,07

€ 226,66

€ 150,00

Gemeentelijke
toelage
€ 33.672,60

Uitgaven
€ 49.277,82
€ 0,00

Saldo 2016
€ 17.403,80
€ 376,66

 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)
1 verontschuldigd (Gunther Cooreman, schepen van rechtswege)

ART. 1
Adviseert de rekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Martinus Berlare gunstig.
ART. 2
Maakt afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- De heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70bus 1, 9000 GENT;
- De kerkfabriek Sint-Martinus Berlare, Dorp 32, 9290 BERLARE;
- bisdom Gent, Biezekapelstraat 4, 9000 GENT.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

12.

Kerkfabriek OLV Hemelvaart Overmere: advies verlenen jaarrekening 2016

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, inzonderheid
artikelen 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op artikel 54 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten dat bepaalt dat de kerkraad jaarlijks de rekening van de kerkfabriek
van het voorgaande jaar vaststelt en ze vóór 1 april indient bij het centraal kerkbestuur;
 Gelet op artikel 55 § 1 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten dat bepaalt dat de rekeningen jaarlijks vóór 1 mei samen bij
de gemeente en bij de provinciegouverneur worden ingediend door het centraal kerkbestuur
waaronder de kerkfabrieken ressorteren;
 Gelet op artikel 55 § 2 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten dat bepaalt dat de rekeningen zijn onderworpen aan het
advies van de gemeenteraad en de goedkeuring van de provinciegouverneur. Bij ontstentenis van
het versturen van zijn advies naar de provinciegouverneur binnen een termijn van vijftig dagen,
die ingaat op de dag na het inkomen van de rekeningen bij de gemeenteoverheid, wordt de
gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht;
 Gelet op artikelen 39 tot en met 44 van het besluit van 13/10/2006 van de Vlaamse regering
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten waarin wordt vastgelegd uit
welke elementen de jaarrekening dient te bestaan en hoe de jaarrekeningen gezamenlijk dienen te
worden ingediend door het centraal kerkbestuur;
 Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1/03/2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23/12/2015 betreffende de aktename van het
budget 2016 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Overmere;
 Overwegende dat de kerkfabriek OLV Hemelvaart Overmere de jaarrekening 2016 heeft bezorgd
aan gemeente Berlare op 9/04/2017;
 Overwegende dat de kerkfabriek OLV Hemelvaart Overmere de jaarrekening 2016 afsluit met
volgende saldi:
Saldo 2015
Exploitatie
Investeringen

Ontvangsten

Gemeentelijke
toelage

Uitgaven

Saldo 2016

€ 19.649,15

€ 14.004,91

€ 38.101,20

€ 49.580,17

€ 22.175,09

€ -1.399,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ -1.399,00

 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)
1 verontschuldigd (Gunther Cooreman, schepen van rechtswege)

ART. 1
Adviseert de rekening 2016 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Overmere gunstig.
ART. 2
Maakt afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- De heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70bus 1, 9000 GENT;
- De kerkfabriek OLV Hemelvaart Overmere, Baron Tibbautstraat 8, 9290 Berlare;
- bisdom Gent, Biezekapelstraat 4, 9000 GENT.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

13.

Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen: advies verlenen jaarrekening 2016

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, inzonderheid
artikelen 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op artikel 54 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten dat bepaalt dat de kerkraad jaarlijks de rekening van de kerkfabriek
van het voorgaande jaar vaststelt en ze vóór 1 april indient bij het centraal kerkbestuur;
 Gelet op artikel 55 § 1 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten dat bepaalt dat de rekeningen jaarlijks vóór 1 mei samen bij
de gemeente en bij de provinciegouverneur worden ingediend door het centraal kerkbestuur
waaronder de kerkfabrieken ressorteren;
 Gelet op artikel 55 § 2 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten dat bepaalt dat de rekeningen zijn onderworpen aan het
advies van de gemeenteraad en de goedkeuring van de provinciegouverneur. Bij ontstentenis van
het versturen van zijn advies naar de provinciegouverneur binnen een termijn van vijftig dagen,
die ingaat op de dag na het inkomen van de rekeningen bij de gemeenteoverheid, wordt de
gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht;
 Gelet op artikelen 39 tot en met 44 van het besluit van 13/10/2006 van de Vlaamse regering
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten waarin wordt vastgelegd uit
welke elementen de jaarrekening dient te bestaan en hoe de jaarrekeningen gezamenlijk dienen te
worden ingediend door het centraal kerkbestuur;
 Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1/03/2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23/12/2015 betreffende de aktename van het
budget 2016 van de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen;
 Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen de jaarrekening 2016 heeft bezorgd
aan gemeente Berlare op 9/04/2017;
 Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen de jaarrekening 2016 afsluit met
volgende saldi:
Uitgaven

Saldo 2016

€ 2.003,25

Gemeentelijke
toelage
€ 28.036,60

€ 24.570,31

€ 12.495,64

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.951,24

Saldo 2015

Ontvangsten

Exploitatie

€ 7.026,10

Investeringen

€ 4.951,24

 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)
1 verontschuldigd (Gunther Cooreman, schepen van rechtswege)

ART. 1
Adviseert de rekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen gunstig.
ART. 2
Maakt afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- De heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70bus 1, 9000 GENT;
- De kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen, Groenstraat 9, 9290 Berlare;
- bisdom Gent, Biezekapelstraat 4, 9000 GENT.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

14.

Projectvereniging Cultuurdijk: goedkeuren jaarrekening 2016, werkingsverslag
2016 en begroting 2017

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 42 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals laatst
gewijzigd op 18/01/2013;
 Gelet op het gemeenteraadbesluit van 30/06/2008 houdende de goedkeuring van de oprichting
van projectvereniging Cultuurdijk;
 Gelet op artikel 15 van deze statuten;
 Overwegende dat de rekening en jaarverslag 2016 en budget 2017 werden besproken en aanvaard
in de raad van bestuur van de projectvereniging van 24/03/2017;
 Overwegende dat uit de staat van ontvangsten en uitgaven blijkt dat er 5.216,95 euro meer werd
ontvangen dan uitgegeven nl. 50.416,45 euro uitgaven tegenover 55.633,40 euro ontvangsten;
 Overwegende dat het totaal saldo eind 2016 35.717,97 euro bedraagt, zijnde het beginsaldo 2016
(50.416,45) vermeerderd met het positief saldo 2016 van 5.216,95 euro euro;
 Overwegende dat het voorstel van het budget 2017 sluit in ontvangsten en uitgaven op 80.215,00
euro;
 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)
1 verontschuldigd (Gunther Cooreman, schepen van rechtswege)

ART. 1
Keurt het werkingsverslag 2016, de jaarrekening 2016 en het budget 2017 van de projectvereniging
Cultuurdijk goed, zoals ze werden aangenomen in de raad van bestuur van de projectvereniging van
24/03/2017 en waarvan een behoorlijk geviseerd exemplaar als bijlage bij dit besluit gaat.
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit zullen worden overgemaakt aan:
- stadsbestuur Dendermonde, Franz Courtensstraat 11 te 9200 DENDERMONDE;
- gemeentebestuur Wetteren, Markt 1 te 9230 WETTEREN;
- gemeentebestuur Buggenhout, Nieuwstraat 2 te 9255 BUGGENHOUT;
- gemeentebestuur Lebbeke, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 LEBBEKE
- de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 GENT;
- de directeur van CC Stroming.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
15.

Interlokale vereniging Aulam: goedkeuren jaarverslag 2016 en jaarrekening 2016

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 42 en 43 van dit decreet inzake de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30/06/2008 houdende de overeenkomst betreffende de
oprichting van een interlokale vereniging Aulam tussen de gemeenten Berlare, Buggenhout,
Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Wichelen en Zele, laatst gewijzigd in bij gemeenteraadsbesluit
van 28/10/2015;
 Gelet op het feit dat de statuten stipuleren dat de jaarrekening en jaarverslag van de interlokale
vereniging jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten;
 Overwegende dat het jaarverslag en de jaarrekening werden goedgekeurd in de algemene
statutaire vergadering van het beheerscomité van de interlokale vereniging Aulam van 14/02/2017;

 Overwegende dat uit de staat van ontvangsten en uitgaven blijkt dat er 650,68 euro meer werd
ontvangen dan uitgegeven nl. 1.839,63 euro uitgaven tegenover 2.490,31 euro ontvangsten;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting gegeven door schepen An Van Driessche.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt de jaarrekening 2016 van de interlokale vereniging Aulam goed.
ART. 2
Neemt kennis van het jaarverslag 2016 van de interlokale vereniging Aulam.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- Dienst vrije tijd;
- Interlokale vereniging Aulam, Sas 34, 9200 Dendermonde.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
16.

Interlokale vereniging Burensportdienst Schelde-Durme: goedkeuren jaarverslag
2016, goedkeuren jaarrekening 2016 en kennisnemen budget 2017

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 42 en 43 van dit decreet inzake de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 06/07/2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/10/2004 houdende de overeenkomst betreffende de
oprichting van een Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 4/03/2015 houdende de goedkeuring van de vernieuwde
statuten van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme;
 Gelet op het feit dat de statuten stipuleren dat de rekening en het jaarverslag van de Interlokale
Vereniging jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd moet worden aan de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten en (voor het laatst) aan de provincieraad;
 Overwegende dat uit de staat van ontvangsten en uitgaven blijkt dat er 2.912,89 euro meer werd
ontvangen dan uitgegeven nl. 33.336,05 euro uitgaven tegenover 36.248,94 euro ontvangsten;
 Overwegende dat het totaal saldo eind 2016 35.717,97 euro bedraagt, zijnde het beginsaldo 2016
(32.805,08 euro) vermeerderd met het positief saldo 2016 van 2.912,89 euro;
 Overwegende dat het voorstel van het budget 2017 sluit in ontvangsten en uitgaven op 32.417,97
euro;
 Overwegende dat de jaarrekening 2016, het jaarverslag 2016 en het budget 2017 werden
goedgekeurd door de algemene vergadering van Interlokale Vereniging Burensportdienst ScheldeDurme van 06/03/2017;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 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)
1 verontschuldigd (Gunther Cooreman, schepen van rechtswege)

ART. 1
Keurt de jaarrekening 2016 en het jaarverslag 2016 van de Interlokale Vereniging Schelde-Durme
goed.

ART. 2
Neemt kennis van het budget 2017 van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
Bezorgt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
dienst vrije tijd;
sportdienst van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT;
penningmeester Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde – Durme, p/a Markt 1, 9230
WETTEREN.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
17.

Imewo: goedkeuren dagorde, statutenwijzigingen, (eventuele) uitbreiding van de
aansluiting tot de activiteit warmte en vaststellen van het mandaat voor de
algemene vergadering van 19 juni 2017

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals laatst
gewijzigd op 18/01/2013, en meer in het bijzonder artikel 44 dat bepaalt dat de gemeenteraad
goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering;
 Gelet op het feit dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas als
deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Imewo;
 Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 21/03/2017 wordt opgeroepen
om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Imewo op
19/06/2017 die plaats vindt in Versluys Arena, Northlaan te Oostende;
 Overwegende dat door de raad van bestuur in zitting van 17 maart 2017 een dossier met
documentatiestukken werd overgemaakt met volgende samengevatte inhoud:
Statuten
Het eerste agendapunt omvat de voorgestelde statutenwijzigingen die hun oorsprong vinden in
meerdere domeinen:
- een verduidelijking van het doel van de vereniging om rekening te houden met de injectieactiviteit (bi-directionaliteit) en een preciezere omschrijving omtrent de aankoop en levering
van energie in het kader van de openbaredienstverplichtingen en de activiteit warmtenetten;
- vermelding van de bijkomende activiteit ‘warmte’ in het kader van de gesolidariseerde
uitbouw van de activiteit warmte in alle Vlaamse gemeenten waarbij een ‘effectieve’
herroepbare beheersoverdracht wordt gerealiseerd, met specifieke aandelen en een
aangepaste winstverdeling alsook met een mogelijk specifiek terugnamerecht door de
gemeente;
- de statutaire mogelijkheid om deelnemende publiekrechtelijke rechtspersonen/veren-gingen
te laten toetreden in het kader van het vernieuwde artikel 10 §1. van het decreet houdende
de intergemeentelijke samenwerking;
- de nieuwe benaming van de werkmaatschappij Eandis System Operator in de plaats van
Eandis;
- vermelding van een aantal nieuwe definities, onder meer inzake warmte, de activiteiten
‘regulatoir’ en ‘niet-regulatoir’ en de kapitaalkostenvergoeding;
- de creatie van aandelen AW en winstbewijzen CW in het kader van de activiteit warmte;
- het principe dat de gemeenten over ten minste 80% van het kapitaal dienen te beschikken en
de modaliteiten inzake kapitaalverhogingen;
- de mogelijkheid van schriftelijke en elektronische besluitvorming in de raad van bestuur;
- het principe dat de gemeenten steeds over ten minste 80% + één stem van de stemrechten
in de algemene vergadering beschikken;
- de winstverdeling inzake netbeheer evenredig met de tegenwaarde binnen het eigen
vermogen van de aandelen A en van de winstbewijzen C in hun bezit;
- de winstverdeling inzake de nevenactiviteit tussen de groep van de gemeenten en de
deelnemende publiekrechtelijke rechtspersoon/-vereniging op basis van de tegenwaarde van
de aandelen binnen het totale eigen vermogen;

-

-

de winstverdeling inzake warmte tussen de individuele gemeenten evenredig met het aantal
herleide equivalente EAN’s voor aardgas en warmte op het grondgebied van elke gemeente;
het principe dat bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking ingevolge het
vernieuwde decreet de overname van installaties niet noodzakelijk dient te gebeuren tegen
boekwaarde;
inlassing van het principe dat uittredingen van de gemeenten kunnen gerealiseerd worden in
het kader van een gebiedsuitwisseling, mits de betrokken gemeenten en opdracht-houdende
verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten tot uitvoering
ervan;
de toekenning van de opdracht en goedkeuringsbevoegdheid inzake overheidsopdrachten aan
de werkmaatschappij.

(EVENTUELE) UITBREIDING VAN DE AANSLUITING TOT DE ACTIVITEIT WARMTE
Het tweede agendapunt handelt over het voorstel waarbij de deelnemers verzocht worden om een
eventuele beslissing te nemen over de uitbreiding van hun aansluiting tot de activiteit warmte.
In de huidige statuten wordt in de doelomschrijving expliciet vermeld dat het distributie-netbeheer
ook de ontwikkeling, het aanleggen en de exploitatie van warmtenetten en de levering van al dan
niet zelf geproduceerde warmte inhoudt.
De distributienetbeheerder Imewo doet voor de uitvoering van haar activiteiten en de daarmee
verband houdende openbaredienstverplichtingen een beroep op de werkmaatschappij Eandis
System Operator cvba.
Eandis System Operator cvba heeft samen met Infrax specifiek voor de (niet-gereguleerde)
activiteiten inzake warmte een filiaal opgericht, zijnde Warmte@Vlaanderen, waar de warmteexpertise en assets zullen gebundeld worden om, onder opschortende voorwaarde van de
eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van
Warmte@Vlaanderen, naar de toekomst toe warmte-activiteiten te ontwikkelen.
De gemeente/stad neemt in het kader van de klimaatdoelstellingen reeds een sterk engagement
op voor minder CO2-uitstoot. De gemeente/stad wenst op zijn grondgebied maximaal in te zetten
op groene energie. Warmtenetten vormen hierbij een belangrijke netinfrastructuur om de beoogde
klimaatdoelstellingen te bereiken. Warmtenetten laten toe om duurzame warmtebronnen te
koppelen aan de aanwezige warmtevraag. Vanuit ecologisch oogpunt biedt de aanleg van een
warmtenet (gevoed door een duurzame bron) tal van voordelen, wat binnen de huidige
regelgeving (EPB, belastingvoordeel) ook gehonoreerd wordt.
Deze energiedoelstellingen kaderen binnen het algemeen belang. De beslissing van de
gemeente/stad om, in uitvoering van haar beleid en binnen haar autonome bevoegdheid, te
beslissen tot de aanleg van warmtenetten op haar grondgebied is een taak van gemeentelijk
belang.
Aan de gemeenten wordt de keuze gelaten om hetzij de volledige activiteit warmte toe te
vertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, dan wel om enkel de ontwikkeling, de
aanleg en de exploitatie toe te vertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging Imewo. Deze
keuzemogelijkheid is ingegeven door het feit dat een aantal gemeenten heeft laten weten dat ze
recht heeft op Vlaamse en/of Europese subsidies, onder meer in het kader van
stadsvernieuwingsprojecten. Het eigenaarschap van de warmtenetten is één van de vereisten voor
het ontvangen van de subsidie.

KEUZE 1: de volledige activiteit warmte toevertrouwen aan de opdrachthoudende
vereniging Imewo:

Om dit warmtenet te ontwikkelen, uit te bouwen en te exploiteren wenst de gemeente/stad een
beroep te doen op de opdrachthoudende vereniging Imewo die door middel van haar
exploitatiemaatschappij Eandis System Operator cvba en op termijn via diens filiaal
Warmte@Vlaanderen onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van
de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen, zal instaan voor
de aanleg van het warmtenet en de distributie van de warmte tot bij de verbruikers. Dit houdt
concreet in dat aan Imewo, als distributienetbeheerder, en Eandis System Operator cvba, als
exploitatiemaatschappij, en diens filiaal Warmte@Vlaanderen dat, onder opschortende voorwaarde
van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding
van Warmte@Vlaanderen, zal instaan voor de exploitatietaken inzake de activiteit warmte over
heel Vlaanderen, de opdracht wordt gegeven voor:

-

het
het
het
het
het
het
het

coördineren van een warmtestudie,
ontwerp en de aanleg van een warmtenet,
aansluiten van een warmtebron op het warmtenet,
monitoren en sturen van het warmtenet,
preventief en correctief onderhouden van het warmtenet,
aansluiten van de warmteklant op het warmtenet,
toewijzen van energievolumes op het net.

Door op termijn een beroep te doen op het filiaal Warmte@Vlaanderen, onder opschortende
voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake
aanmelding van Warmte@Vlaanderen, zal de expertise omtrent de activiteit warmte gegroepeerd
worden op het gehele Vlaamse grondgebied. Eandis System Operator cvba en Infrax organiseren
op paritaire basis het aandeelhoudersschap en de werking en zijn bijgevolg elk voor 50%
aandeelhouder binnen Warmte@Vlaanderen. Door de bundeling van de krachten rond warmte
wordt voor deze activiteit, die een toegevoegde waarde levert aan een duurzaam energiebeleid, de
kans geboden dat alle gemeenten via hun distributienetbeheerder bijdragen tot de realisatie van
warmteprojecten. Dergelijke regeling kadert volledig in het engagement richting het behalen van
de klimaatdoelstellingen.
De opdrachthoudende vereniging Imewo is van oordeel dat de kostprijs voor de aanleg van het
warmtenet niet hoger mag zijn dan de kostprijs voor de aanleg van een aardgasdistributienet in
combinatie met een gelijkwaardige energieprestatie van de op het aardgasnet aan te sluiten
woningen. Indien aan dit criterium niet kan voldaan worden, zal er geen warmtenet worden
aangelegd en kan desgevallend voorzien worden in de aanleg van een gasdistributienet. Het
financieel risico voor de deelnemende gemeente wordt voor de projecten die in dit kader
gerealiseerd worden, daardoor vermeden.
Gevolgen van deze optie:
- De gemeente zal één aandeel warmte (Aw) moeten volstorten.
- Indien de gemeente nadien een warmte-project wil uitvoeren/of opstarten, zal dit automatisch
door DNB zal gebeuren : de installaties worden opgenomen in de activa van de DNB en het
filiaal en niet bij de gemeente.
- Aan de gemeenten wordt geen kapitaalinbreng gevraagd, vermits de financiering zal
gebeuren op basis van leningen die aangegaan worden door de DNB.
- De gemeente dient geen investeringen en onderhoudskosten te voorzien in haar eigen
begroting.
- De kosten zullen worden gerealiseerd via het gezamenlijke filiaal van de werkmaatschappijen
Eandis System Operator en Infrax. Het gedeelte van de kosten en opbrengsten waarvoor de
Eandis-groep (50%) verantwoordelijk is, zal ten laste genomen worden door de 6
distributienetbeheerders en verdeeld worden binnen de groep van de toegetreden gemeenten
via hun aandeel in de activiteit warmte. De activiteit warmte zal zich ontwikkelen buiten het
gereguleerde netbeheer. De aanloopkosten uit het filiaal zullen tijdens de eerste jaren
principieel niet worden aangerekend aan de gemeenten, maar worden aangehouden
(gebufferd) in een speciale DNB-rekening voor de activiteit warmte. De DNB beschikt over een
buffercapaciteit en kan desgevallend fiscale optimalisatie aanwenden.
- De gemeenten die tot de activiteit warmte toetreden, maar zelf geen warmtenetten op hun
grondgebied hebben, zullen in de winst/het verlies mee participeren tot belope van hun EAN’s
voor aardgas in de DNB waartoe ze behoren (artikel 30.2.).
- De gemeenten die tot de activiteit warmte toetreden, maar wel warmtenetten op hun
grondgebied hebben, zullen in de winst/het verlies mee participeren tot belope van de EAN’s
voor aardgas én warmte in de DNB waartoe ze behoren (artikel 30.2.).
- De DNB kan geen subsidies ontvangen voor deze projecten.
- Ook al is de gemeente aangesloten voor de activiteit warmte bij DNB, is zij steeds vrij om een
domeintoelating verstrekken aan een ‘derde’ voor een project waarin zij niet participeert.
- De gemeente kan te allen tijde haar beheersoverdracht in de activiteit warmte van de DNB
waartoe zij toegetreden is herroepen (cf. artikel 9.7. ontwerp statutenwijzigingen). Zij heeft
het recht om de installaties van het filiaal over te nemen op basis van de uitoefening van een
recht van voorkeur. Er dient eveneens gekeken te worden welke specifieke nog lopende
engagementen nog resten in hoofde van de betrokken gemeente.

KEUZE 2: de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie van de warmtenetten
toevertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging Imewo

De gemeente kan opteren, onder meer met het oog op mogelijke subsidies, om aan de
opdrachthoudende vereniging Imewo enkel de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie toe te
vertrouwen. Dit biedt als voordeel dat de gemeente de eigendom van de warmtenetten behoudt en
zo aanspraak kan maken op eventuele subsidies. Wanneer de gemeente op een later tijdstip
opteert om de warmtenetten te verkopen geldt een voorkooprecht in hoofde van de
opdrachthoudende vereniging Imewo om deze warmtenetten aan te kopen tegen boekwaarde.
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te
hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze
aan de voorgestelde statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de
vertegenwoordiger vast te stellen.
Gevolgen van deze optie:
- De gemeente dient geen aandeel warmte te volstorten.
- Indien de gemeente nadien een warmte-project wil uitvoeren, gebeurt de uitvoering door
DNB, maar de installaties worden opgenomen in de activa van de gemeente en na uitvoering
door DNB zal de aanleg ervan gefactureerd worden aan de gemeente.
- De gemeente kan als eigenaar eventueel (Vlaamse en/of Europese) subsidies ontvangen voor
deze projecten en dient die zelf aan te vragen.
- De gemeente is zelf de warmtenetbeheerder en moet dus de investeringen en nadien de
kosten voor het onderhoud ervan voorzien in haar (eigen) begroting.
- Ook in dit geval is de gemeente steeds vrij om een domeintoelating verstrekken aan een
‘derde’ voor een project.

KEUZE 3: de gemeente neemt geen beslissing of stelt de beslissing inzake
beheersoverdracht uit.
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls die keuze 3 namens de meerderheid
verdedigt omdat deze van mening is dat Imewo hierin een rol te vervullen heeft, naast eventuele
latere private spelers.
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)
1 verontschuldigd (Gunther Cooreman, schepen van rechtswege)

ART. 1
Hecht zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Imewo van 19 juni 2017:
1) Statutenwijzigingen:
a. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met
staat van activa en passiva per 31 december 2016 – in het kader van artikel 413 wetboek van
vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel
b. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
c. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te
doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
2) Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de activiteit warmte
3) Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar
2016
4) Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
5) Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016
6) Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Imewo aan Eandis System
Operator cvba en Fluvius cvba

7) Statutaire benoemingen
8) Statutaire mededelingen.
ART. 2
Neemt geen beslissing inzake beheersoverdracht aan de DNB.
ART. 3
Hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging
Imewo.
ART. 4
Draagt de vertegenwoordiger van gemeente Berlare (de heer Julien Wettinck of plaatsvervanger de
heer Francky Verhofstadt) die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende
verenigingen Imewo op 19 juni 2017, zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in
de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikel 1, 2 en 3 van onderhavige raadsbeslissing.
ART. 5
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Imewo, ter attentie van het secretariaat, intercommunales@eandis.be.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
18.

Finiwo: goedkeuren dagorde en stembepaling Algemene Vergadering van
23/06/2017

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot heden en meer bepaald
artikel 42 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals laatst
gewijzigd op 18/01/2013;
 Gelet op de deelname van gemeente Berlare aan het intergemeentelijke samenwerkingsverband
‘Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen’, afgekort tot
Finiwo;
 Gelet op de oproep aan de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering van Finiwo
die bijeengeroepen wordt op 23/06/2017 per aangetekend schrijven van 29/03/2017;
 Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;
 Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordigers op de algemene
vergadering bepaalt;
 Overwegende dat het verslag van de raad van bestuur een getrouwe weergave is van de
activiteiten die Finiwo in 2016 heeft ontwikkeld;
 Overwegende dat de commissaris een verslag zonder voorbehoud heeft opgemaakt over zijn
controlewerkzaamheden;
 Overwegende dat de jaarrekening een getrouwe weergave is van de financiële situatie van Finiwo
voor het boekjaar 2016 en dat de resultatenverdeling is opgemaakt conform de statutaire
bepalingen.
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)
1 verontschuldigd (Gunther Cooreman, schepen van rechtswege)

ART. 1
Verleent, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, goedkeuring aan de
dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van Finiwo op
29/06/2016, zijnde:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2016
3. Goedkeuring van de jaarrekening en de resultatenverdeling 2016
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
5. Statutaire benoemingen

6. Statutaire mededelingen
ART. 2
Draagt de vertegenwoordigers, de heren René Kets volmachtdrager en Piet Vandoolaeghe,
plaatsvervangend volmachtdrager, van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene
vergadering van Finiwo van 23/06/2017, op het stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
ART. 3
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal overgemaakt worden aan:
 de heer René Kets, Turfputstraat 54, 9290 Berlare;
 de heer Piet Vandoolaeghe, Kruisstraat 3, 9290 Berlare;
 intercommunale Finiwo, t.a.v. de heer Alain Petit, alain.petit@intermixt.be.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
19.

Blijdorp III: goedkeuren dagorde en stembepaling Algemene Vergadering van 20
juni 2017

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 42 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals laatst
gewijzigd op 18/01/2013;
 Gelet op het feit dat gemeente Berlare aangesloten is bij het Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband Blijdorp III;
 Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering
van deze vereniging op 20/06/2017 die bijeengeroepen werd per aangetekend schrijven van
13/04/2016;
 Overwegende het feit dat de agenda van de Algemene Vergadering door de Raad van Bestuur is
vastgesteld zoals hierna opgenomen in ART. 1.
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)
1 verontschuldigd (Gunther Cooreman, schepen van rechtswege)

ART. 1
Keurt, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, de dagorde van de
Algemene Vergadering van Blijdorp III van 20/06/2017 goed:
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (06/12/2016);
2. Voorstelling vervangende mandatarissen voor:
o Lid met raadgevende stem Raad van Bestuur (Waasmunster)
o Afgevaardigde Algemene Vergadering (Zele)
3. Rekeningen 2016 – kwijting bestuurders en commissaris-revisor;
4. Activiteitenverslag 2016 van Blijdorp III;
5. Persoonsvolgende Financiering (stand van zaken);
6. Varia.
ART. 2
Draagt de aangeduide vertegenwoordiger van de gemeente Berlare, zijnde Wim Arbijn, voor de
Algemene Vergadering van Blijdorp III op 20/06/2017, op zijn stemgedrag voor deze algemene
vergadering af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad terzake.
ART. 3
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan:
- Blijdorp, Blijdorpstraat 3 te 9255 Buggenhout;
- de heer Wim Arbijn, Kruisstraat 45 te 9290 Berlare.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

20.

Intercommunale DDS: goedkeuren dagorde Algemene Vergadering van 13 juni 2017

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, zoals gewijzigd tot op heden en meer bepaald op
de artikelen 42 en 43 van dit decreet inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het Vlaamse decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zoals
gewijzigd op 18/01/2013;
 Overwegende dat de gemeente Berlare aandeelhouder is van het Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband Intercommunale Dender Durme en Schelde, afgekort tot DDS;
 Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 26/04/2017 wordt opgeroepen om
deel te nemen aan de algemene vergadering van DDS op 13/06/2017, in de kantoren van de
maatschappelijke zetel, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
 Overwegende het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd;
 Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
algemene vergadering en het mandaat van de lasthebbers dient vast te stellen;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter De Gucht.
BESLUIT: 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)
1 verontschuldigd (Gunther Cooreman, schepen van rechtswege)

ART. 1
Hecht haar goedkeuring aan de agenda en de voorgestelde besluiten van de algemene vergadering op
13/06/2017 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Intercommunale DDS namelijk:
1. Verwelkoming;
2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers;
3. Goedkeuring van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van
12/12/2016;
4. Verslag over het boekjaar 2016
4.1. Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2016
4.2. Financieel verslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening 2016
4.3. Verslag van de revisor
4.4. Vaststellen van de jaarrekening 2016
4.5. Bestemming van het resultaat
5. Kwijting aan bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun opdracht in 2016;
6. Vragen en voorstellen vanuit de vergadering;
7. Diversen.
ART. 2
Draagt de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering
van DDS op 14/06/2016, op hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de zitting
van heden inzake voormelde agendapunten.
ART. 3
Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van voormelde beslissingen.
ART. 4
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 Intercommunale DDS, Bevrijdingslaan 201, 9200 DENDERMONDE;
 de aangeduide lasthebbers.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
21.

Intercommunale DDS: aanstellen lasthebbers Algemene Vergadering van 13 juni
2017

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals gewijzigd tot op heden en meer bepaald op
de artikelen 42 en 43 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking zoals
gewijzigd om 18/01/2013;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het dienstverlenend intergemeentelijk
samenwerkingsverband Intercommunale Vereniging Dender, Durme en Schelde Bevrijdingslaan
201, 9200 Dendermonde;
 Overwegende het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de algemene
vergadering der aandeelhouders van DDS die bijeengeroepen wordt op 13/06/2017 per
aangetekend schrijven van 26/04/2017;
 Overwegende dat gemeente Berlare twee lasthebbers dient aan te duiden;
 Overwegende de mondelinge voordracht ter zitting van mevrouw Carine Meyers en de heer Jan De
Palmenaer.
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)
1 verontschuldigd (Gunther Cooreman, schepen van rechtswege)

ART. 1
Duidt aan als lasthebbers voor gemeente Berlare op de algemene vergadering van DDS van
14/06/2016:
 mevrouw Carine Meyers, Frans Broeckaertlaan 51 te 9290 BERLARE;
 de heer Jan De Palmenaer, Veerstraat 81B te 9290 BERLARE.
ART. 2
Draagt de lasthebbers aangeduid in artikel 1 van dit besluit op hun stemgedrag op de algemene
vergadering van DDS van 14/06/2016 af te stemmen op de beslissingen genomen door de
gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 Intercommunale DDS, Bevrijdingslaan 201, 9200 DENDERMONDE;
 mevrouw Carine Meyers, Frans Broeckaertlaan 51 te 9290 BERLARE;
 de heer Jan De Palmenaer, Veerstraat 81B te 9290 BERLARE.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
22.

Intercommunale Verko: goedkeuren dagorde Algemene Vergadering van 13 juni
2017

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals gewijzigd tot op heden en meer bepaald op
de artikelen 42 en 43 van dit decreet inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 06/07/2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking zoals
gewijzigd op 18/01/2013;
 Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het dienstverlenend intergemeentelijk
samenwerkingsverband Verko;
 Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 26/04/2017 wordt opgeroepen deel
te nemen aan de algemene vergadering der aandeelhouders van Verko die bijeengeroepen wordt
op 13/06/2017 in de kantoren van de Intercommunale DDS, Bevrijdingslaan 201, 9200
Dendermonde;
 Overwegende het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente werd overgemaakt;
 Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
algemene vergadering en het mandaat van de lasthebbers dient vast te stellen;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
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)
1 verontschuldigd (Gunther Cooreman, schepen van rechtswege)

ART. 1
Hecht haar goedkeuring aan de agenda en de voorgestelde besluiten van de algemene vergadering
van Verko van 13/06/2017 namelijk:
1. Verwelkoming;
2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers;
3. Goedkeuring van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 14/12/2016;
4. Verslag over het boekjaar 2016
4.1. Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2016
4.2. Financieel verslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening 2016
4.3. Verslag van de revisor
4.4. Vaststellen van de jaarrekening 2016
4.5. Bestemming van het resultaat
5. Kwijting aan bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun opdracht in 2016;
6. Vragen en voorstellen vanuit de vergadering;
7. Diversen.
ART. 2
Draagt de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering
van Verko op 13/06/2017, op hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
zitting van heden inzake voormelde agendapunten.
ART. 3
Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van voormelde beslissingen.
ART. 4
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal overgemaakt worden aan:
 Intercommunale Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 DENDERMONDE;
 de aangeduide lasthebbers.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
23.

Intercommunale Verko: aanstellen lasthebbers Algemene Vergadering van 13 juni
2017

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals gewijzigd tot op heden en meer bepaald de
artikelen 42 en 43 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking zoals
gewijzigd op 18/01/2013;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het dienstverlenend intergemeentelijk
samenwerkingsverband Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
 Overwegende het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de algemene
vergadering der aandeelhouders van Verko die bijeengeroepen wordt op 13/06/2017 per
aangetekend schrijven van 26/04/2017;
 Overwegende dat gemeente Berlare twee lasthebbers dient aan te duiden;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van de heer Freddy Schatteman en de heer Francky
Verhofstadt.
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)
1 verontschuldigd (Gunther Cooreman, schepen van rechtswege)

ART. 1
Duidt aan als lasthebbers voor gemeente Berlare op de algemene vergadering van Verko van
13/06/2017:
 de heer Freddy Schatteman, Mandemakersstraat 4 te 9290 BERLARE;
 de heer Francky Verhofstadt, Heikantstraat 48D te 9290 BERLARE.

ART. 2
Draagt de lasthebbers aangeduid in artikel 1 van dit besluit op hun stemgedrag op de algemene
vergadering van Verko van 13/06/2017 af te stemmen op de beslissingen genomen door de
gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 Intercommunale Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 DENDERMONDE;
 de heer Freddy Schatteman, Mandemakersstraat 4 te 9290 BERLARE;
 de heer Francky Verhofstadt, Heikantstraat 48D te 9290 BERLARE.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
24.

Toerisme Scheldeland vzw: aanduiden nieuwe vertegenwoordiger Algemene
Vergadering en Buitengewone Algemene Vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikels 42 en 43 van dit decreet over de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 06/07/2001 houdende intergemeentelijk samenwerking;
 Gelet op de statuten van de vzw Toerisme Scheldeland;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 3/05/2015 waarin An Van Driessche als vertegenwoordiger
namens gemeente Berlare werd aangesteld in de gewone en buitengewone algemene vergadering
van vzw Toerisme Scheldeland, Hemelstraat 133A 9200 Dendermonde;
 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21/04/2017 aangaande
de herverdeling van bevoegdheden binnen het college;
 Overwegende dat de meerderheid een nieuwe effectief vertegenwoordiger wenst aan te duiden in
de gewone en buitengewone algemene vergadering van vzw Toerisme Scheldeland, Hemelstraat
133A 9200 Dendermonde;
 Overwegende dat geen schriftelijke kandidaturen werden ingebracht;
 Overwegende dat ter zitting wordt voorgedragen als effectief vertegenwoordiger de heer Steven
Vandersnickt.
BESLUIT:

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

ART. 1
Duidt de heer Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare aan als effectief
vertegenwoordiger namens gemeente Berlare in de gewone en buitengewone algemene vergadering
van vzw Toerisme Scheldeland, Hemelstraat 133 A 9200 Dendermonde.
ART. 2
Bevestigt dat de heer Marc Van Driessche, raadslid, Loereveldstraat 3, 9290 Berlare plaatsvervangend
vertegenwoordiger blijft in de gewone en buitengewone algemene vergadering van vzw Toerisme
Scheldeland, Hemelstraat 133 A 9200 Dendermonde.
ART. 3
Bepaalt dat bij ontstentenis van herroeping van deze aanduiding zij geldig blijft tot aan de volgende
hernieuwing van de gemeenteraad.
ART. 4
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan:
 Vzw Toerisme Scheldeland, Hemelstraat 133A, 9290 Dendermonde;
 de heer Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare als vertegenwoordiger;
 de heer Marc Van Driessche, raadslid, Loereveldstraat 31, 9290 Berlare als plaatsvervanger.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

25.

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw: aanduiden nieuwe vertegenwoordiger Algemene
Vergadering en Buitengewone Algemene Vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikels 42 en 43 van dit decreet over de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 06/07/2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, zoals
gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de statuten van de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen, Sint Niklaasstraat 2 9000 Gent;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23/01/2013 waarin Kris Malfliet als vertegenwoordiger
namens gemeente Berlare en Albrecht Arbyn als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens
gemeente Berlare werden aangesteld in de gewone en buitengewone algemene vergadering van
vzw Toerisme Oost-Vlaanderen, Sint Niklaasstraat 2 9000 Gent;
 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21/04/2017 aangaande
de herverdeling van bevoegdheden binnen het college;
 Overwegende dat de meerderheid een nieuwe effectief vertegenwoordiger wenst aan te duiden in
de gewone en buitengewone algemene vergadering van vzw Toerisme Oost-Vlaanderen, Sint
Niklaasstraat 2 9000 Gent;
 Overwegende dat geen schriftelijke kandidaturen werden ingebracht;
 Overwegende dat ter zitting worden voorgedragen als effectief vertegenwoordiger de heer Steven
Vandersnickt.
BESLUIT:

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

ART. 1
Duidt de heer Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare aan als effectief
vertegenwoordiger van de gemeente Berlare in de gewone en buitengewone algemene vergadering
van de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen, Sint Niklaasstraat 2 9000 Gent.
ART. 2
Bevestigt dat de heer Albrecht Arbyn, raadslid, Van Tieghemstraat 54, 9290 Berlare als
plaatsvervangend vertegenwoordiger blijft van de gemeente Berlare in de gewone en buitengewone
algemene vergadering van de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen, Sint Niklaasstraat 2 9000 Gent.
ART. 3
Bepaalt dat deze beslissing bij ontstentenis van herroeping blijft gelden tot aan de algehele
vernieuwing van de gemeenteraad.
ART. 4
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan:
 vzw Toerisme Oost-Vlaanderen, Sint Niklaasstraat 2 9000 Gent;
 de heer Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare;
 de heer Albrecht Arbyn, raadslid, Van Tieghemstraat 54, 9290 Berlare.
ART. 5
Bepaalt dat melding zal worden gegeven van dit besluit.
26.

Interlokale vereniging Cultuuroverleg Scheldeland: aanduiden nieuwe beheerder

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikels 42 en 43 van dit decreet over de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zoals laatst
gewijzigd tot op heden;

 Gelet op de goedkeuring van de statuten van de interlokale vereniging Cultuuroverleg Scheldeland,
laatst in de gemeenteraad van 19/01/2014;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23/01/2013 waarin Kris Malfliet als beheerder namens
gemeente Berlare en Kim Haentjens als plaatsvervangend beheerder namens gemeente Berlare
werden aangesteld in de interlokale vereniging Cultuuroverleg Scheldeland;
 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21/04/2017 aangaande
de herverdeling van bevoegdheden binnen het college;
 Overwegende dat de meerderheid een nieuwe beheerder wenst aan te duiden in de gewone en
buitengewone algemene vergadering van Cultuuroverleg Scheldeland;
 Overwegende dat geen schriftelijke kandidaturen werden ingebracht;
 Overwegende dat ter zitting worden voorgedragen als beheerder mevrouw Carine Meyers,
schepen, Frans Broeckaertlaan 51, 9290 Berlare.
BESLUIT:

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

ART. 1
Duidt mevrouw Carine Meyers, schepen, Frans Broeckaertlaan 51, 9290 Berlare aan als beheerder van
de gemeente Berlare in de interlokale vereniging Cultuuroverleg Scheldeland.
ART. 2
Bevestigt dat mevrouw Kim Haentjens, raadslid, Lindestraat 17A, 9290 Berlare plaatsvervanger
beheerder blijft van de gemeente Berlare in de interlokale vereniging Cultuuroverleg Scheldeland.
ART. 3
Bepaalt dat bij ontstentenis van herroeping van deze aanduiding zij geldig blijft tot aan de volgende
hernieuwing van de gemeenteraad.
ART. 4
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan:
 Interlokale vereniging Cultuuroverleg Scheldeland;
 mevrouw Carine Meyers, schepen, Frans Broeckaertlaan 51, 9290 Berlare;
 mevrouw Kim Haentjens, raadslid, Lindestraat 17A, 9290 Berlare.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
27.

Intergemeentelijke projectvereninging Cultuurdijk: aanduiden schepen van cultuur
als beheerder

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de artikels 42 en 43 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 06/07/2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
 Gelet op ons besluit van 30/06/2008 houdende toetreden tot de intergemeentelijke
projectvereniging Cultuurdijk;
 Gelet op artikel 18 van de statuten van deze intergemeentelijke projectvereniging;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23/01/2013 waarin Kris Malfliet, in hoedanigheid van
schepen bevoegd voor cultuur, werd aangeduid als bestuurder in de intergemeentelijke
projectvereniging Cultuurdijk;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23/01/2013 waarin Lynn Vanhenden werd aangeduid als
bestuurder met stemrecht in de intergemeentelijke projectvereniging Cultuurdijk en Marie-Christine
Vleminckx als bestuurder zonder stemrecht;
 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21/04/2017 aangaande
de herverdeling van de taken binnen het college waaruit blijkt dat Carine Meyers de taken met
betrekking tot cultuur krijgt toegewezen.

BESLUIT:

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

ART. 1
Vaardigt mevrouw Carine Meyers, schepen van cultuur, af als bestuurder in de intergemeentelijke
projectvereniging Cultuurdijk.
ART. 2
Bevestigt dat mevrouw Lynn Vanhenden bestuurder blijft met stemrecht en mevrouw Marie-Christine
Vleminckx bestuurder zonder stemrecht in de intergemeentelijke projectvereniging Cultuurdijk.
ART. 2
Bepaalt dat deze aanduidingen bij ontstentenis van herroeping van kracht blijven tot de algehele
vernieuwing van de gemeenteraad.
ART. 3
Afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
 secretariaat intergemeentelijke projectvereniging Cultuurdijk, Nijverheidsstraat 3 te
Dendermonde
 mevrouw Carine Meyers, Frans Broeckaertlaan 51, 9290 Berlare
 mevrouw Lynn Vanhenden, raadslid, Daelvenne 10, 9290 Berlare
 mevrouw Marie-Christine Vleminckx, raadslid, Sluis 31, 9290 Berlare
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
28.

VVV Donkmeer vzw: aanduiden nieuwe vertegenwoordiger Algemene Vergadering
en Buitengewone Algemene Vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikels 42 en 43 van dit decreet over de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zoals laatst
gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de statuten van de VVV Donkmeer vzw;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23/01/2013 waarin Kris Malfliet wordt aangeduid als
vertegenwoordiger namens gemeente Berlare in de gewone en buitengewone algemene
vergadering van VVV Donkmeer vzw;
 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21/04/2017 aangaande
de herverdeling van bevoegdheden binnen het college;
 Overwegende dat de meerderheid een nieuwe beheerder wenst aan te duiden in de gewone en
buitengewone algemene vergadering van VVV Donkmeer vzw;
 Overwegende dat geen schriftelijke kandidaturen werden ingebracht;
 Overwegende dat ter zitting worden voorgedragen als vertegenwoordiger de heer Steven
Vandersnickt.
BESLUIT:

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

ART. 1
Duidt de heer Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare aan om de gemeente
Berlare te vertegenwoordigen in de gewone en buitengewone algemene vergadering van de VVV
Donkmeer vzw.

ART. 2
Bepaalt dat bij ontstentenis van herroeping van deze aanduiding zij geldig blijft tot aan de volgende
hernieuwing van de gemeenteraad.
ART. 3
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan:
 VVV Donkmeer vzw;
 de heer Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
29.

Intergemeentelijke projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme:
wijzigen effectief stemgerechtigd lid

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald op het artikel 42;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30/11/2016 waarin Kris Malfliet (effectief) en An Van
Driessche (plaatsvervangend) worden aangesteld als stemgerechtigd lid in de raad van bestuur van
de intergemeentelijke projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme en Marie-Chirstine
Vleminckx (effectief) en Marc Van Driessche (plaatsvervangend) als lid met raadgevende stem in
diezelfde raad van bestuur;
 Gelet op de statuten van de intergemeentelijke projectvereniging Regionaal Landschap ScheldeDurme, goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 30/11/2016;
 Overwegende dat er voor de raad van bestuur van de projectvereniging een stemgerechtigd lid en
een plaatsvervangend stemgerechtigd lid dienen aangeduid te worden die beiden lid zijn van het
college van burgemeester en schepenen;
 Overwegende dat er tevens in de raad van bestuur van de projectvereniging een lid met
raadgevende stem en een plaatsvervanger dienen aangeduid te worden die beiden lid zijn van de
oppositie;
 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21/04/2017 aangaande
de herverdeling van bevoegdheden binnen het college;
 Overwegende dat de meerderheid een nieuw effectief stemgerechtigd lid wenst aan te duiden in
de raad van bestuur van de intergemeentelijke projectvereniging Regionaal Landschap ScheldeDurme;
 Overwegende dat geen schriftelijke kandidaturen werden ingebracht;
 Overwegende dat ter zitting wordt voorgedragen als effectief stemgerechtigd lid de heer Steven
Vandersnickt.
BESLUIT:

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

ART. 1
De heer Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare wordt aangesteld als
stemgerechtigd lid in de raad van bestuur van de intergemeentelijke projectvereniging Regionaal
Landschap Schelde-Durme en dit tot en met 31/12/2018 en zo lang hij lid is van het college van
burgemeester en schepenen.
ART. 2
Bevestigt dat mevrouw An Van Driessche, schepen, Koffiestraat 25 te 9290 Berlare, plaatsvervangend
stemgerechtigd lid blijft van gemeente Berlare in de raad van bestuur van de intergemeentelijke
projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme, en dit tot en met 31/12/2018 en zo lang ze lid
zijn van het college van burgemeester en schepenen.

ART. 3
Bevestigt dat mevrouw Marie-Christine Vleminckx, raadslid, Sluis 31 te 9290 Berlare aangesteld blijft
als lid met raadgevende stem in de raad van bestuur van de intergemeentelijke projectvereniging
Regionaal Landschap Schelde-Durme en dat de heer Marc Van Driessche, raadslid, Loereveldstraat 31
te 9290 Berlare, aangesteld blijft als plaatsvervanger en dit tot en met 31/12/2018 en zo lang ze
gemeenteraadslid zijn voor de oppositie.
ART. 4
Een afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Regionaal Landschap ScheldeDurme vzw, Hemelstraat te 9200 Dendermonde.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
30.

ERSV Oost-Vlaanderen vzw: aanduiden nieuwe vertegenwoordiger Algemene
Vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikels 42 en 43 van dit decreet over de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zoals laatst
gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de statuten van ERSV Oost-Vlaanderen vzw;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23/01/2013 waarin Kris Malfliet als vertegenwoordiger
namens gemeente Berlare werd aangesteld in de algemene vergadering van ERSV OostVlaanderen vzw;
 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21/04/2017 aangaande
de herverdeling van bevoegdheden binnen het college;
 Overwegende dat de meerderheid een nieuwe vertegenwoordiger wenst aan te duiden in de
algemene vergadering van ERSV Oost-Vlaanderen vzw;
 Overwegende dat geen schriftelijke kandidaturen werden ingebracht;
 Overwegende dat ter zitting worden voorgedragen als vertegenwoordiger mevrouw An Van
Driessche.
BESLUIT:

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

ART. 1
Duidt mevrouw An Van Driessche, Koffiestraat 25, 9290 Berlare aan om de gemeente Berlare te
vertegenwoordigen in de algemene vergadering van ERSV Oost-Vlaanderen vzw.
ART. 2
Bepaalt dat bij ontstentenis van herroeping van deze aanduiding zij geldig blijft tot aan de volgende
hernieuwing van de gemeenteraad.
ART. 3
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan:
 ERSV Oost-Vlaanderen vzw, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Dienst Economie,
Seminariestraat 2 – 9000 Gent;
 mevrouw An Van Driessche, Koffiestraat 25, 9290 Berlare.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
31. Aanduiden voorzitter en leden financiële gemeenteraadscommissie
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;

 Gelet op de e-mail van 10/05/2017 van raadslid Piet Vandoolaeghe, waarin hij de
gemeentesecretaris en de gemeenteraadsvoorzitter meldt niet langer actief te willen blijven binnen
de CD&V-fractie en voortaan als onafhankelijk lid in de raad zal zetelen;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27/03/2013 houdende de goedkeuring van een gewijzigd
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad;
 Gelet op zowel artikel 38 van dit huishoudelijk reglement, als op artikel 39 §3 van het
gemeentedecreet van 15/07/2005, die beiden stellen dat een fractie eenzelfde aantal leden in de
commissies behoudt, ook wanneer één of meerdere leden verklaren niet meer te behoren tot de
fractie;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23/01/2013 houdende het instellen van een financiële
gemeenteraadscommissie en het aanduiden van de leden daarvan;
 Overwegende dat Dhr. Wim Arbijn werd aangeduid als voorzitter van deze financiële
gemeenteraadscommissie;
 Gelet op artikel 39 §4 van het gemeentedecreet van 15/07/2005 dat stelt dat de burgemeester of
schepenen geen voorzitter kunnen zijn van een gemeenteraadscommissie;
 Overwegende dat Dhr. Wim Arbijn sinds 01/01/2016 schepen is, en hij dus niet langer de
financiële gemeenteraadscommissie mag voorzitten;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 04/02/2015 waarbij Dhr. Piet Vandoolaeghe als raadslid
werd aangeduid als effectief lid van de financiële gemeenteraadscommissie, en Mevr. Anneleen
Roels als plaatsvervangend lid voor Mevr. Katja Gabriëls;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25/11/2015 betreffende het ontslag als gemeenteraadslid
van Mevr. Anneleen Roels, en de opvolging door Dhr. Tom Van Hauwermeiren;
 Overwegende dat geen schriftelijke kandidaturen werden ingediend;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van mevrouw Kim Haentjens, raadslid, Molenstraat
7, 9290 Berlare als voorzitter;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van de heer Freddy Schatteman, raadslid,
Mandemakersstraat 4, 9290 Berlare als plaatsvervangend lid voor mevrouw Katja Gabriëls;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van de heer Steven Baeyens, raadslid, Leopolddreef
57, 9290 Berlare als effectief lid en mevrouw Marleen Zaman, raadslid, Donklaan 22A, 9290 Berlare
als zijn plaatsvervanger.
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)
1 verontschuldigd (Gunther Cooreman, schepen van rechtswege)

ART. 1
Duidt de heer Steven Baeyens aan, raadslid, Leopolddreef 57, 9290 Berlare, in de plaats van de heer
Piet Vandoolaeghe als effectief lid van de financiële gemeenteraadscommissie.
ART. 2
Duidt mevrouw Marleen Zaman aan, raadslid, Donklaan 22A, 9290 Berlare, in de plaats van de heer
Steven Baeyens, als plaatsvervangend lid van de financiële gemeenteraadscommissie, voor effectief
lid Steven Baeyens.
ART. 3
Duidt de heer Freddy Schatteman aan, raadslid, Mandemakersstraat 4, 9290 Berlare, in de plaats van
mevrouw Anneleen Roels, als plaatsvervangend lid van de financiële gemeenteraadscommissie, voor
effectief lid Katja Gabriëls.
ART. 3
Duidt mevrouw Kim Haentjens aan, raadslid, Molenstraat 7, 9290 Berlare, en huidig lid van de
financiële gemeenteraadscommissie, in opvolging van de heer Wim Arbijn, als voorzitter van de
financiële gemeenteraadscommissie.
ART. 4
Bepaalt dat afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan:
- de heer Karel De Gucht, gemeenteraadsvoorzitter, Hoogstraat 9, 9290 BERLARE;
- de heer Wim Arbijn, schepen, Kruisstraat 45, 9290 BERLARE;
- de heer Piet Vandoolaeghe, raadslid, Kruisstraat 3, 9290 BERLARE;
- de heer Steven Baeyens, raadslid, Leopolddreef 57, 9290 BERLARE;
- mevrouw Marleen Zaman, raadslid, Donklaan 22A, 9290 BERLARE;

- de heer Freddy Schatteman, raadslid, Mandemakersstraat 4, 9290 BERLARE;
- Kim Haentjens, raadslid, Molenstraat 7, 9290 BERLARE.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
HP1. Intercommunale Verko: goedkeuren dagorde Bijzondere Algemene Vergadering van
28 juni 2017 en aanstellen van de lasthebbers
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer in het
bijzonder artikel 29;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27/03/2013 houdende de goedkeuring van het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en meer in het bijzonder artikel 8;
 Gelet op het decreet van 06/07/2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking zoals
gewijzigd op 18/01/2013;
 Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het dienstverlenend intergemeentelijk
samenwerkingsverband Verko;
 Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 16/05/2017 wordt opgeroepen deel
te nemen aan de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van Verko die
bijeengeroepen wordt op 28/06/2017 om 18 uur in de kantoren van de Intercommunale DDS,
Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
 Overwegende dat deze uitnodiging werd ontvangen onder voorbehoud van goedkeuring door de
raad van bestuur van Verko op 18 mei 2017;
 Overwegende dat de administratie van gemeente Berlare op 22 mei 2017 vernam dat de raad van
bestuur van Verko de uitnodiging voor 28 juni 2017 bevestigt;
 Overwegende dat er geen raadszitting meer gepland is tot de bijzondere algemene vergadering
van Verko en gemeente Berlare haar lasthebbers en hun mandaat dient vast te stellen op
voorhand;
 Gelet op het feit dat het agendapunt ter zitting met eenparigheid wordt aanvaard;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van de heer Freddy Schatteman, Mandemakersstraat
4, 9290 Berlare en Francky Verhofstadt, Heikantstraat 48D, 9290 Berlare.
 Gehoord de uitleg ter zitting.
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)
1 verontschuldigd (Gunther Cooreman, schepen van rechtswege)

ART. 1
Hecht haar goedkeuring aan de agenda van de bijzondere algemene vergadering van Verko van
28/06/2017 om 18 uur namelijk:
1. Verwelkoming;
2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers;
3. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 13/06/2017;
4. Bespreking en goedkeuring van de uittreding van de cv Vlar Verbranding (INDAVER)
volgens artikel 15 van de statuten;
5. Vragen en voorstellen vanuit de vergadering;
6. Diversen.
ART. 2
Duidt aan als lasthebbers voor gemeente Berlare op de algemene vergadering van Verko van
13/06/2017:
 de heer Freddy Schatteman, Mandemakersstraat 4 te 9290 BERLARE;
 de heer Francky Verhofstadt, Heikantstraat 48D te 9290 BERLARE.
ART. 3
Draagt de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de bijzondere algemene
vergadering van Verko op 28/06/2017, op hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen

genomen in de zitting van heden inzake voormelde agendapunten: goedkeuren uittreding van de cv
Vlar Verbranding (INDAVER) via kapitaalsvermindering Intercommunale Verko.
ART. 4
Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van voormelde beslissingen.
ART. 5
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal overgemaakt worden aan:
 Intercommunale Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 DENDERMONDE;
 de aangeduide lasthebbers.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
32.
32.1

Varia
Raadslid Vandoolaeghe argumenteert omstandig waarom hij vraagt of het college van
burgemeester en schepenen zijn beslissing van 21 april 2017 aangaande de takenverdeling
binnen het college kan heroverwegen.
Burgemeester Gabriëls antwoordt dat het zijn beslissing niet zal heroverwegen en merkt op
dat het college een collegiaal orgaan is, waarbij leden geen afzonderlijke bevoegdheden
hebben; het gaat om een praktische interne taakverdeling.
Voorzitter De Gucht meent dat raadslid Vandoolaeghe zijn punt heeft kunnen maken en vraagt
expliciet of er nog raadsleden zijn die in dit debat het woord willen nemen.
Raadslid Baeyens antwoordt dat hij geen oordeel wil vellen over personen, maar is van
mening dat de beslissing de gemeente niet ten goede komt.

32.2

Raadslid Marc Van Driessche vernam dat er een studie is gemaakt over geluidsplaten aan de
E17 ter hoogte van de Bontinckstraat en vraagt of het bestuur hiervan op de hoogte is.
Burgemeester Gabriëls laat weten dat het college hierover nog niet in kennis werd gebracht.

32.3

Raadslid Marc Van Driessche vraagt of bij de geplande rioleringswerken Bontinckstraat ook het
elektriciteitsnet wordt heraangelegd.
Burgemeester Gabriëls antwoordt dat het project in de voorbereidende fase in elk geval wordt
afgestemd met de nutsmaatschappijen om te zien wat mogelijk is, maar dat het budget
bepalend zal zijn.

32.4

Raadslid Vleminckx informeert naar het standpunt van de meerderheid met betrekking tot een
mogelijke fusie van de gemeente met een of meerdere omliggende gemeenten.
Burgemeester Gabriëls antwoordt dat er wel eens informele, vrijblijvende gesprekken zijn,
maar dat een fusie de eerstkomende jaren niet aan de orde is. De Vlaamse regering houdt
een financiële wortel voor, maar dat mag volgens burgemeester Gabriëls niet de enige
drijfveer voor de operatie zijn. Er moet ook inhoudelijk op verschillende vlakken
gelijkgezindheid bestaan.

32.5

Naar aanleiding van recente beslissingen van het college van burgemeester en schepenen om
activiteiten in het kasteelpark, aangevraagd door verenigingen, te weigeren, vraagt raadslid
Baeyens namens de CD&V-fractie om snel werk te maken van een reglement dat een kader
schept waarbinnen dergelijke activiteiten wel zouden kunnen. In een beperkte zone,
bijvoorbeeld in het deel rond de oranjerie.
Burgemeester Gabriëls licht nogmaals de principes toe van het college in deze, merkt op dat
het toelaten van activiteiten door verenigingen, extra belasting voor de afdeling openbare
werken met zich meebrengt, maar is bereid een reglement te laten voorbereiden.

Schepen Malfliet merkt op dat hij in het college al een aantal keer heeft voorgesteld een
reglement uit te werken.
32.6

Raadslid Albrecht Arbyn informeert naar de evaluatie van Dorp van de Ronde 2017.
Schepen Vandersnickt antwoordt dat zowel de stuurgroep als de administratie (gemeente en
politie samen) een evaluatie hebben gemaakt, die overwegend als positief kan worden
beschouwd. Aan uitgavenzijde (inclusief logistieke kosten) heeft Dorp van de Ronde ca.
37.000,00 euro gekost. De inkomstenzijde (innames openbaar en privaat domein en verkoop
van de vlag) is nog niet afgerond.
Er wordt overlegd tussen andere Dorp van de Ronde om samen de belangen van deze
gemeenten en steden te gaan verdedigen voor de edities 2018 en 2019 bij Flanders Classics
(VIP-formule) en VRT (live uitzending).
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