ZITTING VAN 25 OKTOBER 2017
Aanwezig:
René Kets, voorzitter dd;
Katja Gabriëls, burgemeester;
Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim Arbijn, Carine Meyers, schepenen;
Gunther Cooreman, schepen van rechtswege;
Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens,
Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers,
Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren,
raadsleden;
Bob Pieters, gemeentesecretaris
Verontschuldigd:
Karel De Gucht, voorzitter
Afwezig:
Katja Gabriëls, burgemeester afwezig voor 4;
Steven Vandersnickt, schepen afwezig voor 4;
Julien Wettinck, raadslid afwezig voor 9, tot en met 20;
Francky Verhofstadt, raadslid afwezig voor 9;
René Kets, raadslid afwezig voor 9
DAGORDE
OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuren notulen zitting van 13 september 2017;
2. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: raamovereenkomst aanleg en onderhoud van
wegen in halfverharding;
3. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: aanleg pad begraafplaats Donk in ecologisch
gebonden halfverharding;
4. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze en goedkeuren samenwerkingsovereenkomst:
renovatie Donklaan 93a;
5. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: leveren van brandstof voor gebouwen, machines
en voertuigen;
6. Goedkeuren aankoop elektrische voertuig via EDLB Eandis;
7. oedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: drukwerk gemeentelijk infoblad 'Infogem' (20182021);
8. Collectieve hospitalisatieverzekering: goedkeuren toetreden tot raamovereenkomst Federale
Pensioendienst;
9. Goedkeuren nominatieve subsidie aan VVV Donkmeer;
10. Goedkeuren tariefafwijking Festivalhal Donkmeer voor bvba Decibel;
11. Goedkeuren tariefafwijking Festivalhal Donkmeer voor Flanders Project Team v.z.w.;
12. Vaststellen voorwaarden terbeschikkingstelling provisies;
13. Goedkeuren procedure openbare verkoop van het onroerend goed gelegen te 9290 Berlare, Dorp
32;
14. Finiwo: goedkeuren dagorde en standpuntbepaling Buitengewone Algemene Vergadering van 15
december 2017;
15. Imewo: goedkeuren dagorde, goedkeuren voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse
financieringsverenigingen met inkanteling van deel Finiwo in Imewo, goedkeuren
statutenwijzigingen en vaststellen mandaat voor de Algemene Vergadering in buitengewone
zitting van 20 december 2017 ;
16. Goedkeuren toetreding tot interlokale vereniging 'Sociale economie Scheldeland', aanduiden
afgevaardigde en plaatsvervanger, en beslissen tot aanduiden interlokale vereniging als
organisator Wijkwerken;
17. Hulpverleningszone Oost: goedkeuren budgetwijziging 2017/2;
18. Aanvullend Reglement betreffende opheffing beurtelings parkeren en invoering geschrankt
parkeren Dorp;
19. Kennisnemen evaluatie Waterfeesten 2017;
20. Varia.

DE VOORZITTER HEEFT ZICH VERONSCHULIDGD, RAADSLID RENE KETS ZAL HET
VOORZITTERSCHAP WAARNEMEN EN OPENT OM 20.00 UUR STIPT DE VERGADERING.
De heer René Kets, voorzitter dd, meldt overeenkomstig artikel 20 §1 van het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad dat schepen Malfliet op 25 oktober 2017
de gemeentesecretaris en de voorzitter van de gemeenteraad op de hoogte heeft
gebracht van het feit dat hij voortaan als onafhankelijk raadslid zal zetelen.
OPENBARE ZITTING
1.
Goedkeuren notulen zitting van 13 september 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;
 Gehoord de vraag van raadslid Baeyens om aan agendapunt 13.8 toe te voegen dat CD&V-fractie
tijdens de bespreken te kennen gaf dat ze om veiligheidsredenen niet akkoord gaat met het
principeakkoord van Agentschap Wegen en Verkeer om op het smalste rijwegstuk in de Burgs. De
Lausnaystraat geschrankt parkeren in te voeren.
 Overwegende dat de aanwezige raadsleden instemmen met deze aanvulling.
BESLUIT: 22 stemmen voor (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 (Karel De Gucht)

ART. 1
Keurt de notulen van de zitting van 13 september 2017 goed, met de toevoeging in agendapunt 13.8,
zoals opgenomen in de considerans.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
2.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: raamovereenkomst aanleg en
onderhoud van wegen in halfverharding

DE RAAD,
 Gelet op het Gemeentedecreet van 15/07/2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a
(limiet van 135.000,00 euro excl. btw niet bereikt);
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “RO: aanleg en onderhoud van wegen in
halfverharding” een bestek met nr. 2017/64 werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 42.175,00 euro exclusief btw
of 51.031,75 euro inclusief 21% btw (21% btw medecontractant), en dat het maximale
bestelbedrag 43.801,65 euro exclusief btw of 53.000,00 euro inclusief 21% btw bedraagt;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
 Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet
beschikte over de exact benodigde hoeveelheden;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017;

 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

22 stemmen voor (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 (Karel De Gucht)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2017/64 en de raming voor de opdracht “RO: aanleg en
onderhoud van wegen in halfverharding”, opgesteld door de Dienst Openbare Werken Patrimoniumbeheer. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
42.175,00 euro exclusief btw of 51.031,75 euro inclusief 21% btw (21% btw medecontractant).
ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget van 2017.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
3.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: aanleg pad begraafplaats Donk in
ecologisch gebonden halfverharding

DE RAAD,
 Gelet op het Gemeentedecreet van 15/07/2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (limiet van
30.000,00 euro excl. btw niet bereikt);
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanleg pad begraafplaats Donk in ecologisch
gebonden halfverharding” een bestek met nr. 2017/63 werd opgesteld door de Dienst Openbare
Werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 15.777,50 euro exclusief btw
of 19.090,78 euro inclusief 21% btw (3.313,28 euro Btw medecontractant);
 Overwegende dat via de media kennis werd genomen dat buurgemeente Wichelen voor haar
begraafplaatsen een uniek procedé voor padenaanleg heeft toegepast;
 Overwegende dat er een marktverkennend plaatsbezoek is uitgevoerd met de aannemer en de
technische uitvoeringsdienst gemeente Berlare op de begraafplaats in Wichelen,
 Overwegende dat volgens de aanwezige onderhoudsman op de begraafplaats zowel de
groendienst als de bezoekers zeer te spreken zijn over het onderhoud en de uitvoering van de
aanleg;
 Overwegende dat de verharding materie waterdoorlatend en onkruidwerend en uitgevoerd wordt
met enkel 100% natuurlijke materialen;
 Overwegende dat het om een gepatenteerd product gaat, door de firma Green Road;
 Overwegende dat daarom voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de aanvaarde
factuur;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

22 stemmen voor (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 (Karel De Gucht)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2017/63 en de raming voor de opdracht “Aanleg pad
begraafplaats Donk in ecologisch gebonden halfverharding”, 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. De raming bedraagt 15.777,50 euro
exclusief btw of 19.090,78 euro inclusief 21% btw (3.313,28 euro Btw medecontractant).
ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de aanvaarde factuur.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget van 2017.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
4.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze en goedkeuren
samenwerkingsovereenkomst: renovatie Donklaan 93a

DE RAAD,
 Overwegende dat burgemeester Gabriëls de zitting verlaat voor de bespreking en besluitvorming
omtrent dit agendapunt;
 Overwegende de vraag van schepen Malfiet, bijgetreden door raadslid Vandoolaeghe, dat schepen
Vandersnickt de zitting zou verlaten voor de bespreking en besluitvorming omtrent dit agendapunt
en dit op basis van artikel 27 gemeentedecreet en de gemeentelijke deontologische code voor
raadsleden;
 Gelet op het feit dat voorzitter Kets de zitting schorst om 20.12 uur;
 Gelet op het feit dat voorzitter Kets de zitting heropent om 20.14 uur;
 Overwegende dat aansluitend schepen Vandersnickt de zitting verlaat voor de bespreking en
besluitvorming omtrent dit agendapunt;
 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 de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 Gelet op het feit dat gemeente Berlare eigenaar is van het pand Donklaan 93a en de
gemeenteraad in zitting van 28/04/2003 akkoord ging om het pand te verhuren op basis van de
handelshuurwetgeving;
 Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 24/06/2003 om het
pand toe te wijzen aan mevrouw Emilienne Lichtert;
 Gelet op het akkoord van het college van burgemeester en schepenen van 5/03/2013 met de
overname van de handelshuurovereenkomst door de heer Jeff Hanselaer;
 Gelet op het feit dat voormeld collegebesluit van 5/03/2013 al meldt dat het dak van het pand
moet worden vernieuwd;
 Overwegende dat de huidige uitbater eveneens werken aan het pand wil uitvoeren;
 Overwegende dat alle werken best samen in één gecoördineerde werf worden uitgevoerd, en dit
binnen een zo kort mogelijke termijn omdat de sluiting van de zaak een aanzienlijk inkomensverlies
teweegbrengt voor de huurder;
 Overwegende dat in het concept wordt uitgegaan van het principe dat alle eigenaarsverplichtingen
worden gedragen door gemeente Berlare en dat de loutere verfraaiingswerken worden gedragen
door de huurder;

 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Renovatie Donklaan 93a” een bestek met nr.
2017/066 werd opgesteld door CVBA Architectuuratelier Kubiek;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 225.465,97 euro exclusief btw,
waarvan 181.155,04 excl. btw ten laste van gemeente Berlare;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt voorzien is in het investeringsbudget 2017
en budgetwijziging 2017;
 Overwegende het voorstel om een samenwerkingsovereenkomst goed te keuren tussen gemeente
Berlare en uitbater BVBA Restaurant De Snoeck die de praktische afspraken regelt tussen beide
partijen met betrekking tot het gezamenlijke plaatsen van deze overheidsopdracht;
 Gehoord de argumenten van raadslid Vandoolaeghe om tegen te stemmen:
1.
Horeca verhuren is geen kerntaak van een lokaal bestuur;
2.
Met de huidige huurprijs duurt het 15 jaar alvorens het gemeentelijk aandeel terug is
betaald;
3.
Akkoord op het dak te renoveren, maar enkel het dak;
4.
De huidige handelshuur kan pas worden stopgezet in 2021. Maar dan volgt wellicht
de investering die vandaag voorligt, als argument om te verlengen;
5.
Voorstel om dit project over de gemeenteraadsverkiezingen te tillen en pas in 2020 te
beslissen over de toekomst van dit pand.
 Gehoord de argumenten van raadslid Baeyens namens de CD&V-fractie om zich te onthouden:
1.
Vaststelling dat sinds bespreking in de gemeenteraad van november 2016 het dossier
zowel inhoudelijk als financieel sterk is uitgebreid;
2.
Huurprijs is laag in verhouding tot nuttige oppervlakte.
 Gehoord de argumenten van raadslid Albrecht Arbyn namens de N-VA-fractie om tegen te
stemmen:
1.
De investering in een oud gebouw is te hoog voor horeca. Gemeente investeert terwijl
in het algemeen het aantal horecazaken aan het Donkmeer achteruit gaat
2.
Huurprijs is te laag.
 Gehoord de toelichting door voorzitter Kets:
1.
Open Vld beoogt correctheid in dit dossier, net als in alle andere;
2.
Het pand is gelegen in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Dat betekent dat
de functiemogelijkheden bij een verkoop heel beperkt zijn. De horecafunctie vandaag
is bovendien zonevreemd; bij verkoop is een nieuwe horecazaak niet meer mogelijk.
3.
In 2003 beslist de gemeenteraad het voormalig zwembad op te splitsen in twee delen
en apart te verhuren: ene deel provinciaal toeristisch infokantoor, momenteel
politieantenne; andere deel – in slechte staat cf. “Vier muren en een dak” - voor een
horecagelegenheid;
4.
In 2012 wordt de handelshuur verlengd; in 2013 neemt de huidige huurder de
handelshuur van de eerste huurder over;
5.
In die periode is reeds vastgesteld dat het dak in zeer slechte staat is. De
medewerkers van de gemeentelijke technische dienst krijgen dit niet onder controle.
Er wordt beslist uit te besteden.
6.
Een studiebureau stelt vast dat de muren ook in slechte staat zijn en een
dakconstructie bovenop het huidige dak oplossing moet bieden. Maar dat als gevolg
van zo’n constructie een resem extra aanpassingen, zowel qua structuur als qua
isolatie, nodig zijn;
7.
De gemeente draagt de eigenaarskosten; de huurder de verfraaiingskosten. Dat is
duidelijk uitgesplitst in de meetstaat en de praktische regeling daarvan wordt
verduidelijkt in de samenwerkingsovereenkomst die ook voorligt:
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Vandoolaeghe die meent dat in 2013, toen de handelshuur
werd overgenomen, het bestuur toen had moeten beslissen om dat niet te doen, het pand in orde
te zetten en dan aansluitend een nieuwe overeenkomst af te sluiten;
 Gehoord de technische vraag van schepen Malfliet over de rapportering van de leidend ambtenaar
aan college dan wel gemeenteraad en de toelichting door de gemeentesecretaris;
 Gehoord de mededeling van de gemeentesecretaris dat de meerderheid nog heeft gevraagd om
een artikel toe te voegen aan de ontwerpsamenwerkingsovereenkomst om een voor de verhuurder
nadelige mogelijkheid vanuit de handelshuurwetgeving uit te sluiten: “Op het einde van de

huurovereenkomst die tussen partijen is afgesloten, zullen de voor rekening van de BVBA
(huurder) uitgevoerde werken waarvan sprake in deze samenwerkingsovereenkomst volledig
verworven zijn voor de gemeente als verhuurder zonder dat deze hiervoor enige vergoeding dient
te betalen aan de bvba (huurder).”
 Gehoord dat raadslid Baeyens ervoor pleit om het pand officieel te laten schatten;
 Gehoord het antwoord van voorzitter Kets die de procedure toelicht zoals voorzien in de
handshuurwetgeving, waaruit blijkt dat een schatting nu niet aan de orde is;
 Gehoord dat de meerderheid toch bereid is een officiële schatting te laten vaststellen.
BESLUIT:

11 stemmen voor (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 (Karel De Gucht)
2 afwezig (Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2017/066 en de raming voor de opdracht “Renovatie
Donklaan 93a”, opgesteld door CVBA Architectuuratelier Kubiek. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming voor deze opdracht bedraagt 225.465,97 euro exclusief btw,
waarvan 181.155,04 excl. btw ten laste van gemeente Berlare;
ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
ART. 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
ART. 4
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget 2017 en budgetwijziging 2017.
ART. 5
Keurt de samenwerkingsovereenkomst met BVBA Restaurant De Snoeck goed met het oog op het
gezamenlijk plaatsen van deze overheidsopdracht, inclusief het extra artikel, zoals in de considerans
aangegeven: “Op het einde van de huurovereenkomst die tussen partijen is afgesloten, zullen de voor
rekening van de BVBA (huurder) uitgevoerde werken waarvan sprake in deze
samenwerkingsovereenkomst volledig verworven zijn voor de gemeente als verhuurder zonder dat
deze hiervoor enige vergoeding dient te betalen aan de bvba (huurder).”
Een behoorlijk geviseerd exemplaar van deze overeenkomst gaat als bijlage bij dit besluit. Mevrouw
Katja Gabriëls, burgemeester, en de heer Bob Pieters, gemeentesecretaris, worden gemachtigd om
namens gemeente Berlare deze samenwerkingsovereenkomst te tekenen.
ART. 6
Geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de huurprijs van het pand
officieel te laten schatten.
ART. 7
Van dit besluit zal melding worden gegeven.
5.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: leveren van brandstof voor
gebouwen, machines en voertuigen

DE RAAD,
 Overwegende dat burgemeester Gabriëls en schepen Vandersnickt de zitting opnieuw vervoegen;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 1°
(limiet van 209.000,00 euro excl. btw niet bereikt);
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;

 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren van brandstof voor gebouwen, machines
en voertuigen” een bestek met nr. 2017/098 werd opgesteld door de Dienst Interne Zaken;
 Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld:;
 * Perceel 1 (Leveren van gasolie van gebouwen en machines), raming: 80.000,00 euro exclusief
btw of 96.800,00 euro inclusief btw;
* Perceel 2 (Levering van diesel voor voertuigen van de gemeente Berlare), raming:
57.000,00 euro exclusief btw of 68.970,00 euro inclusief btw;
 Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 137.000,00 euro
exclusief btw of 165.770,00 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat percelen 1 en 2 worden afgesloten voor een duur van één jaar, stilzwijgend
tweemaal verlengbaar;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;
 Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet
beschikte over de exact benodigde hoeveelheden;
 Overwegende dat het gaat om een occasionele samenaankoop met OCMW Berlare;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
 Gehoord de opmerking van raadslid Vleminckx dat de raming een stuk hoger ligt dan een
gelijkaardige opdracht vorig jaar;
 Gehoord het antwoord van de gemeentesecretaris dat de voorliggende overheidsopdracht een
maximale duur van drie jaar beoogt (in plaats van één jaar vorige keer) en de raming voor drie
jaar dus is opgenomen.
BESLUIT:

22 stemmen voor (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 (Karel De Gucht)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2017/098 en de raming voor de opdracht “Leveren van
brandstof voor gebouwen, machines en voertuigen”, 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. De raming bedraagt 137.000,00 euro exclusief btw of
165.770,00 euro inclusief 21% btw.
ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met voorafgaande bekendmaking.
ART. 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
ART. 4
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het budget.
ART. 5
Van dit besluit zal melding worden gegeven.
6.

Goedkeuren aankoop elektrische voertuig via EDLB Eandis

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 de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, §2;

 Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende de 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
§1,1a (limiet van € 85.000,00 excl. BTW niet bereikt);
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer in het
bijzonder op de artikelen 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op de beslissing van het college van 06/07/2010 waarbij goedkeuring wordt verleend aan de
kaderovereenkomst tussen de gemeente Berlare en Eandis met het oog op het leveren van
ondersteuningsactiviteiten betreffende energiebesparing, (hernieuwbare) energie en energieefficiëntie (EnergieDiensten Lokale Besturen - EDLB);
 Gelet op het ontwerp van de contracten met referentie BRLE-G-LC-17-17-093 versie 2 tussen
gemeente Berlare en Eandis System Operator cvba voor de hiernavermelde EDLB-activiteit, nl.
aankoop 1 duurzaam voertuig;
 Gelet op de offerte voor een lichte bestelwagen met referentie BRLE-G-LC-17-17-093 versie 2
waarin de kosten geraamd worden op 24.426,67 euro (excl. BTW) of 29.556,27 euro (incl. 21%
BTW);
 Overwegende dat het bestuur wenst te investeren in een duurzaam wagenpark;
 Overwegende dat binnen de EDLB-overeenkomst de mogelijkheid bestaat om elektrische
voertuigen aan te kopen waardoor Eandis System Operator cvba belast wordt met het uitschrijven
van de opdracht in overeenstemming met de wet op de overheidsopdrachten;
 Overwegende dat de uitvoerende dienst openbare werken nood heeft aan een extra voertuig met
laadruimte;
 Overwegende dat gelet op het beoogde gebruik (korte afstanden, beperkt vermogen) een
elektrische wagen als meest verantwoorde keuze wordt beschouwd;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget, op
budgetcode 2410000/020000-UITRUSTING TD-Wagenpark;
 Gelet op het feit dat de financieel beheerder visum heeft verleend;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de vraag van raadslid Baeyens of het realistisch is op termijn te evolueren naar een
wagenpark dat 50% groen is;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls die aangeeft dat het de intentie is om verder te
‘vergroenen’, maar dat bij elke aankoop functie (afstand) en kostprijs mee in de overweging wordt
genomen.
BESLUIT:

22 stemmen voor (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 (Karel De Gucht)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het contract met referentie BRLE-G/LC/17/17/093 versie 2 tussen gemeente
Berlare en Eandis System Operator cvba voor de hiernavermelde EDLB-activiteit, nl. aankoop 1
elektrisch voertuig, zijnde een lichte bestelwagen, volgens de technische specificaties als bijlage.
ART. 2
Eandis System Operator cvba wordt belast om in naam van het bestuur bovengenoemde opdracht te
organiseren volgens de wetgeving op de overheidsopdrachten en toe te zien op de levering.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan Eandis System Operator cvba,
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

7.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: drukwerk gemeentelijk infoblad
'Infogem' (2018-2021)

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a
(limiet van 135.000,00 euro excl. btw niet bereikt);
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 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 “Drukwerk gemeentelijk infoblad 'Infogem' (20182021)” een bestek met nr. 2017/094 werd opgesteld door de Dienst Interne Zaken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 103.773,58 euro exclusief btw
of 109.999,99 euro inclusief 6% btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord het voorstel van raadslid Baeyens om voluit voor gerecycleerd papier te gaan in plaats
van enkel voor papier uit duurzaam gekapte bossen;
 Gehoord het antwoord van de gemeentesecretaris dat hij niet kan inschatten of gerecycleerd
papier vandaag een realistische piste is voor het infoblad; maar dat hij voorstelt om in het bestek
de vraag op te nemen in de vorm van een variante. Op basis van technische haalbaarheid, prijs en
‘look and feel’ van het blad kan dan worden beslist;
 Gehoord dat de aanwezige raadsleden met dit voorstel instemmen.
BESLUIT:

22 stemmen voor (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 (Karel De Gucht)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2017/094 en de raming voor de opdracht “Drukwerk
gemeentelijk infoblad 'Infogem' (2018-2021)”, opgesteld door de Dienst Interne Zaken. Er wordt een
variante met betrekking tot gerecycleerd papier toegevoegd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 103.773,58 euro exclusief btw of 109.999,99 euro inclusief
6% btw.
ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het budget.
ART. 4
Van dit besluit zal melding worden gegeven.

8.

Collectieve hospitalisatieverzekering: goedkeuren toetreden tot raamovereenkomst
Federale Pensioendienst

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a
(limiet van 135.000,00 euro excl. btw niet bereikt), en inzonderheid artikels 2, 6° en 47 §2 die de
aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te
organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale;
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
 Gezien de wet van 18 maart 2016 tot overname van in het bijzonder de Gemeenschappelijke
Sociale Dienst (GSD) van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, door de federale
pensioendienst (FPD); Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 Gelet op de omzendbrief BA 2000/14 van 22.12.2000 van de Vlaamse minister van Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende de verplichte toekenning van een hospitalisatieverzekering aan het
personeel van de lokale besturen;
 Gelet op het sectoraal akkoord 1999-2001 voor het personeel van de lokale overheden van de
Vlaamse Gemeenschap, meegedeeld bij omzendbrief nummer BA 2001-03 van 27.04.2001;
 Overwegende dat de Gemeenschappelijke Sociale Dienst, met een brief van 05/09/2017, meldt dat
het contract van Ethias voor wat de hospitalisatieverzekering van de personeelsleden betreft
afloopt op 31/12/2017;
 Gelet op het feit dat de Federale Pensioendienst, in naam van de provinciale en plaatselijke
overheidsdiensten, een offerteaanvraag conform de wet op de overheidsopdrachten heeft
georganiseerd;
 Overwegende dat deze opdracht werd gegund aan AG INSURANCE SA, Boulevard Emile Jacqmain
53 te 1000 Bruxelles;
 Overwegende dat de tarieven dalen t.o.v. het aflopende contract;
 Overwegende dat OCMW Berlare reeds de wens uitdrukte gebruik te maken van deze
aankoopcentrale, en voor de uitgebreide formule opteerde;
 Gelet op de beslissingen van de gemeenteraad van 17/12/2001, 20/09/2004 en 29/01/2008
aangaande de collectieve hospitalisatieverzekering;
 Overwegende de bespreking in het college van burgemeester en schepenen van 15/09/2017 en
het voorstel om als gemeente ook gebruik te maken van deze aankoopcentrale, en dit met het oog
op latere integratie;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

22 stemmen voor (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 (Karel De Gucht)

ART. 1
Het gemeentebestuur zal toetreden tot de collectieve verzekering "verzorgingskosten bij hospitalisatie of
ernstige ziekte" die de Federale Pensioendienst heeft afgesloten met AG Insurance.
De toetreding zal ingaan op 01/01/2018.
ART. 2
Het bestuur neemt de premie van deze verzekering volledig ten laste in de uitgebreide formule en dit
conform de bepalingen in artikel 244 van de huidige rechtspositieregeling, zoals laatst goedgekeurd in
gemeenteraad van 22/03/2017.

ART. 3
De vrijwillige toetreding tot de voornoemde verzekering houdt voor het aangesloten bestuur de
verbintenis in, de bijzondere en algemene bepalingen van het lastenboek-FPD/S300/2017/03, in acht te
nemen.
ART. 4
Een exemplaar van dit raadsbesluit wordt aan de Federale Pensioendienst overgemaakt.
9.

Goedkeuren nominatieve subsidie aan VVV Donkmeer

DE RAAD,
 Overwegende dat raadslid Verhofstadt en voorzitter Kets de zitting verlaten voor de bespreking en
besluitvorming omtrent dit agendapunt;
 In uitvoering van artikel 8 §3 2° neemt raadslid De Palmenaer het voorzitterschap waar voor de
bespreking en de besluitvorming van dit agendapunt;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer
bepaald artikel 43 §2, 1°;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14/12/2016 houdende het goedkeuren van budget 2017
gemeente Berlare (beleidsnota, financiële nota en toelichting) en meer bepaald 1.f aangaande de
lijst met nominaal toegekende subsidies waarop dit project van VVV Donkmeer vzw niet voorkomt;
 Overwegende dat VVV Donkmeer vzw met Ter Land, Ter Donk en Meer een vaste waarde is in het
Waterfeestenprogramma;
 Overwegende de financiële verantwoording van de kosten, waarvan het college van burgemeester
en schepenen kennis nam in zitting van 13/10/2017;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting.
BESLUIT:

19 stemmen voor (Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim Arbijn, Carine
Meyers, 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 (Karel De Gucht)
3 afwezig (Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, René Kets)

ART. 1
Kent een projectsubsidie toe van 1.500,00 euro aan VVV Donkmeer vzw voor organisatie van Ter
Land, Ter Donk en Meer – editie Drakenbootrace 2017.
ART. 2
Indien nodig wordt de aanrekening van deze subsidie voorzien bij een eerstvolgende budgetwijziging.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit over aan:
 VVV Donkmeer, Donklaan 180, 9290 Berlare;
 de financieel beheerder;
 dienst citymarketing.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
10.

Goedkeuren tariefafwijking Festivalhal Donkmeer voor bvba Decibel

DE RAAD,
 Overwegende dat raadslid Verhofstadt en voorzitter Kets de zitting opnieuw vervoegen;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer
bepaald op artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27/03/2013 houdende het goedkeuren van een
tariefreglement van Festivalhal Donkmeer en buiteninfrastructuur;
 Overwegende dat volgens dit tariefreglement 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 de vraag van BVBA Decibel, met maatschappelijke zetel Blikstraat 83 te 9340 Lede
en vertegenwoordigd door zaakvoerders Dirk Bauters en Vanessa Chinitor, tot tariefafwijking voor









gebruik van de Festivalhal Donkmeer van 19/12/2017 tot 09/01/2018 voor de organisatie van
ICEFEST 2017;
Overwegende dat ICEFEST 2017 volgens het tariefreglement ingedeeld wordt onder categorie E –
alle andere;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 25/08/2017 voorstelt
om tariefafwijking toe te staan aan bvba Decibel voor de organisatie van ICEFEST in Festivalhal
Donkmeer van 19/12/2017 t.e.m. 07/01/2018, op voorwaarde dat geen inkomgeld gevraagd wordt
voor de door betrokkene georganiseerde activiteiten, en dat praktische afspraken gemaakt worden
met organisatoren van reeds geplande activiteiten;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 25/08/2017 voorstelt
om een tarief aan te rekenen van 7.425,00 euro, vermeerderd met de energiekosten;
Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
Gehoord de opmerking van raadslid Vleminckx die meent dat tariefafwijking geregeld wordt
voorgelegd en die vaststelt dat het verschil tussen de reguliere huurprijs en de voorgestelde
afwijking vrij groot is;
Gehoord het antwoord van voorzitter Kets dat het verschil vrij groot is omdat het om een
uitzonderlijk lange huurperiode gaat.
BESLUIT:

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

ART. 1
Staat een afwijking toe op het tariefreglement van 27/03/2013 van Festivalhal Donkmeer aan bvba
Decibel, met maatschappelijke zetel Blikstraat 83 te 9340 Lede, voor gebruik van 19/12/2017 tot en
met 9/01/2018. De organisator zal een tarief aangerekend worden van 7.425,00 euro, vermeerderd
met de energiekosten.
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
- de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 GENT;
- bvba Decibel, t.a.v. de heer Dirk Bauters, Blikstraat 83, 9340 LEDE;
- de financieel beheerder;
- de directeur van CC Stroming.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
11.

Goedkeuren tariefafwijking Festivalhal Donkmeer voor Flanders Project Team v.z.w.

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer
bepaald op artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27/03/2013 houdende het goedkeuren van een
tariefreglement van Festivalhal Donkmeer en buiteninfrastructuur;
 Overwegende dat volgens dit tariefreglement 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 de vraag van Flanders Project Team v.z.w. tot tariefvrijstelling voor gebruik van de
Festivalhal Donkmeer op 01/11/2017 voor de organisatie van een halve marathon;
 Overwegende dat Flanders Project Team v.z.w. volgens het tariefreglement ingedeeld wordt onder
categorie E – alle andere;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 15/09/2017 voorstelt
om niet in te gaan op een tariefvrijstelling maar om een tariefafwijking toe te staan en de
vereniging te beschouwen als een vereniging aangesloten bij een adviesorgaan (basistarief –
categorie B);
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;

 Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens die het omwille van deontologische redenen
jammer vindt dat Open Vld Berlare sponsor is van een evenement waarvoor nu een tariefafwijking
wordt gevraagd;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls dat Open Vld Berlare bijna alle aanvragen die de
partij krijgt, sponsort, als het om activiteiten met meerwaarde gaat.
BESLUIT:

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

ART. 1
Staat een afwijking toe op het tariefreglement van 27/03/2013 van Festivalhal Donkmeer aan Flanders
Project Team v.z.w. voor gebruik op 1 november 2017. De organisator zal een tarief aangerekend
worden voor verenigingen aangesloten bij een adviesorgaan (categorie B).
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
- de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 GENT;
- Flanders Project Team v.z.w., ter attentie van de heer Jente Samson, Ridderstraat 15, 9290
BERLARE;
- de financieel beheerder;
- de directeur van CC Stroming.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
12.

Vaststellen voorwaarden terbeschikkingstelling provisies

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, in het bijzonder
artikel 162, §1, §3 en §4 en artikel 163, §1;
 Overwegende dat bepaalde geringe exploitatie-uitgaven van dagelijks bestuur zonder uitstel
moeten kunnen gebeuren of onmiddellijk na of zelfs vóór het werk, de levering of de dienst
vereffend moeten worden voor de goede werking van de dienst;
 Overwegende dat de gemeentesecretaris hiervoor een provisie ter beschikking kan stellen aan
bepaalde personeelsleden, de financieel beheerder uitgezonderd;
 Overwegende dat de gemeenteraad op basis van artikel 162, §4 de voorwaarden bepaalt voor de
terbeschikkingstelling van dergelijke provisies;
 Overwegende dat uitgaven via kasprovisies de uitzondering moeten vormen en uitgaven in principe
enkel volgens de normale uitgavenprocedure kunnen gebeuren;
 Overwegende dat de gemeenteraad het bedrag kan vaststellen dat maximaal per afzonderlijke
transactie mag uitgegeven worden;
 Overwegende dat de keuze gemaakt wordt om de provisies bij voorkeur op een financiële rekening
te plaatsen om bepaalde risico’s zoveel mogelijk te beperken;
 Overwegende dat girale betalingen via provisies niet beschouwd worden als girale betalingen
waarvoor de dubbele handtekening van de gemeentesecretaris en de financieel beheerder vereist
is;
 Overwegende dat de aanvulling van de provisies mogelijk is via de kas van de gemeentesecretaris
of via een girale aanzuivering (dubbele handtekening);
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door de gemeentesecretaris.
BESLUIT:

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

ART. 1
Bepaalt de volgende voorwaarden waaronder bepaalde personeelsleden een provisie ter beschikking
wordt gesteld:
Artikel 1
§1. Elke afzonderlijke uitgave mag niet meer bedragen dan 1.000,00 euro.
§2. Splitsing van opdrachten om te voldoen aan deze limieten is verboden;
§3. Voor elke uitgave moet een origineel bewijsstuk voorgelegd worden.
Artikel 2
Kasprovisies worden enkel toegestaan aan de personeelsleden die kunnen aantonen dat ze uitgaven
hebben die onmiddellijk na of zelfs vóór het werk, de levering of de dienst vereffend moeten worden.
Artikel 3
De gemeentesecretaris stelt de personeelsleden, aan wie provisies ter beschikking gesteld worden,
formeel en nominatief aan via een schriftelijk besluit. Een kopie van dit besluit wordt aan de financieel
beheerder bezorgd. De intrekking van een dergelijk besluit gebeurt op dezelfde wijze.
De financieel beheerder adviseert de aanstelling.
Artikel 4
De gemeentesecretaris bepaalt het bedrag van de provisie in functie van de noodwendigheden van de
dienstverlening met een maximum van 1.500,00 euro per provisiehouder;
Artikel 5
Er kan - per personeelslid dat een provisie ter beschikking krijgt - een rekening geopend worden bij
een financiële instelling, op naam van de gemeente. Enkel de provisiehouder heeft volmacht op de
geopende rekening.
De provisierekening kan nooit een debetsaldo vertonen.
Artikel 6
§1. Via kasprovisies kunnen geen girale betalingen uitgevoerd worden, voorbehouden voor transacties
die volgens de gewone procedure verlopen. De provisiehouders kunnen enkel betalingen doen in
contanten of met behulp van een debetkaart, een kredietkaart of met een elektronische portemonnee.
§2. In geval een betaling in contanten werd verricht, stort de provisiehouder het verkregen wisselgeld
zo snel mogelijk terug op de rekening voorzien voor de provisie.
Artikel 7
§1. De provisiehouder is persoonlijk verantwoordelijk voor het beheer van de kasprovisie. De
provisiehouder respecteert de beginselen van behoorlijk bestuur en controleert steeds de wettelijkheid
en regelmatigheid van de uitgaven.
§2. De op provisie gedane uitgaven worden, volgens de noodwendigheden, afgerekend mits
voorlegging van de uitgavenstaat vergezeld van de originele bewijsstukken. Deze betalingen die de
provisiehouder heeft verricht, worden dan opgenomen in de boekhouding van de gemeente.
§3. Het saldo van de provisierekening wordt daarna via de kas van de gemeentesecretaris of door de
financieel beheerder (girale verrichting onder dubbele handtekening) aangevuld tot het origineel
toegestane bedrag van de provisie.
Artikel 8
De provisiehouder voert een kasboekhouding waaruit op ieder moment de stand van zijn provisie
blijkt.
Artikel 9
Als de provisiehouder ontheven wordt van het beheer van de provisie stort hij het bedrag ervan terug
in de gemeentekas, in voorkomend geval verminderd met het bedrag van de uitgaven die hij reeds
regelmatig heeft verricht met de provisie, mits voorlegging van bewijsstukken betreffende de gedane
uitgaven.
De volmacht van de provisiehouder die ontheven wordt zoals vermeld in artikel 5, wordt beëindigd en
de rekening wordt stopgezet of in afwachting van een nieuwe provisiehouder tijdelijk onder beheer
van de financieel beheerder gebracht.
ART. 2
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementsraat 1, 9000 GENT;
 de financieel beheerder.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

13.

Goedkeuren procedure openbare verkoop van het onroerend goed gelegen te 9290
Berlare, Dorp 32

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 de wet van 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de
bestuurshandelingen;
 Gelet op de wet van 26/03/2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
 Gelet op de ministeriële omzendbrief 2010/02 – Vervreemding van onroerende goederen door de
provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van erkende erediensten;
 Overwegende dat de gemeente Berlare eigenaar is van het onroerend goed gelegen te 9290
Berlare, Dorp 32, kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie C, nummer 21A en nummer 22A;
 Overwegende dat het gemeentebestuur, in overleg met het centraal kerkbestuur en de pastoor,
heeft beslist de pastoor te huisvesten in de pastorie van Overmere;
 Overwegende de maatschappelijke tendensen die het bestuur doet besluiten dat de pastorij van
Berlare (Dorp 32) niet in het gemeentelijk patrimonium moet worden bewaard;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2013 houdende de goedkeuring van het
gemeentelijke meerjarenplan 2014-2019 waarin de verkoop van voormeld pand principieel is
voorzien;
 Gelet op het schattingsverslag van 1/09/2017, opgemaakt door Johan Sichien, beëdigd landmeter;
 Overwegende dat de verkoop openbaar zal plaatsvinden;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens dat de CD&V-fractie akkoord gaat om het pand niet
te houden als pastorij, maar dat ze in het licht van maatschappelijke tendensen in de sociale sector
en meer in het bijzonder de tendens om mensen met een beperking te gaan begeleiden in kleinere
woonentiteiten zoals bijvoorbeeld Dorp 32, vraagt om regionale sociale organisaties op de hoogte
te brengen bij de concrete opstart van deze openbare verkoop;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls dat de meerderheid daarmee kan instemmen.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt de verkoop goed van het onroerend goed Dorp 32, kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie
C, nummer 21A en nummer 22A.
ART. 2
Beslist dat de verkoop openbaar gebeurt.
ART. 3
Bepaalt dat de instelprijs gelijk is aan het schattingsverslag: 305.000,00 euro.
ART. 4
Bepaalt dat alle kosten voortvloeiend uit deze verkoop ten laste vallen van de koper, waaronder de
kosten voor publicatie, honoraria, registratierechten, overschrijvingskosten, vaste aktekosten, …
ART. 5
Belast het college van burgemeester en schepenen met de verdere uitvoering van dit besluit.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

14.

Finiwo: goedkeuren dagorde en standpuntbepaling Buitengewone Algemene
Vergadering van 15 december 2017

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot heden;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals laatst
gewijzigd;
 Gelet op de wet van 21/12/1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180;
 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 buitengewone algemene
vergadering van Finiwo die bijeengeroepen wordt op 15/12/2017 per aangetekend schrijven van
19/09/2017;
 Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;
 Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordigers op de algemene
vergadering bepaalt;
 Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 6/05/2015 waarbij de vertegenwoordigers werden
aangesteld tot en met 31/12/2018;
 Overwegende dat de raad van bestuur van Finiwo de splitsing van Finiwo voorstelt, door afsplitsing
enerzijds naar Imewo en anderzijds naar Zefier CVBA;
 Overwegende dat de raad van bestuur van Finiwo te dien einde een splitsingsvoorstel heeft
opgemaakt samen met de raden van bestuur van Imewo en Zefier CVBA en dat de raad van
bestuur van Finiwo daarnaast een bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel heeft opgesteld; dat
dit voorstel en verslag aan de gemeente bezorgd zijn naar aanleiding van de oproeping tot de
algemene vergadering;
 Overwegende dat de commissaris een verslag zonder voorbehoud heeft opgemaakt met betrekking
tot het splitsingsvoorstel en dit verslag is nagezonden naar de gemeente per aangetekend
schrijven van 18 oktober 2017;
 Overwegende dat het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur melding
maken van bepaalde balanswijzigingen die nodig zijn in het kader van de splitsing (meer bepaald
een incorporatie van reserves) en die eveneens aan de algemene vergadering worden voorgelegd .
BESLUIT: 21 stemmen voor (Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim Arbijn, Carine
Meyers, 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 (Karel De Gucht)
1 afwezig (Julien Wettinck)

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 buitengewone algemene vergadering van
Finiwo op 17/12/2017, zijnde:
Gewone gedeelte van de buitengewone algemene vergadering
1.
2.

Statutaire benoemingen
Statutaire mededelingen

Notariële gedeelte van de buitengewone algemene vergadering
3.

Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse
financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Finiwo in Imewo
en Zefier CVBA.

4.

Verhoging van het variabel gedeelte van het kapitaal door incorporatie van reserves van de te
splitsen dienstverlenende vereniging Financieringsintercommunale voor Investeringen in
West- en Oost-Vlaanderen, derwijze dat de deelneming ervan in Electrabel Green Projects

Flanders, die thans niet gefinancierd is met kapitaal maar deels met reserves, voortaan ook
deels gefinancierd wordt door kapitaal.
5.

Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van
de deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Financieringsintercommunale
voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen, de overnemende opdrachthoudende
vereniging Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en OostVlaanderen en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van
vennootschappen, met name:

a) het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van

vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende
vereniging en van de overnemende opdrachthoudende vereniging en de overnemende
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

b) de volgende bijzondere verslagen:
(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel
overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen;

(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel
731 van het Wetboek van vennootschappen.

De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging kennis
nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de
artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken
verkrijgen.

6.

In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben
voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken
verenigingen en vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van
de algemene vergadering die tot de splitsing besluit.

7.

Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en
tijdsbepaling.

8.

Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen
opschortende voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de
raden van bestuur van de bij de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de
relevante opschortende voorwaarden bedongen zijn en alleszins onder de opschortende
tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel:

a) goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door

overneming, ten gevolge van ontbinding zonder vereffening, van het gehele vermogen,
zowel de rechten als de verplichtingen van de dienstverlenende vereniging
Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen:

(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Maatschappij voor

Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen, met zetel te Brusselsesteenweg
199, 9090 Melle;

(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met
zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel;

b) beschrijving van de over te dragen activa en passiva;

c) vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de
splitsing.

9.

In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of
nuttig in het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het
bijzonder verslag van de raad van bestuur.

10.

Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing, met inzonderheid
machtiging aan de raad van bestuur om:

a) van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in agendapunt 7

afstand te doen, wat de opschortende voorwaarden betreft, voor zover bedongen in het
voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is
hiervan afstand te doen;

b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien
van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 7, vast te stellen;

c) het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes
vastgelegd in het splitsingsvoorstel;

d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de

geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen
vereniging, de overnemende vereniging en de overnemende vennootschap per 31
december 2017, berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het
bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per
31 december 2017;

e) op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de

nieuwe aandelen in de Imewo OV en Zefier CVBA te verdelen over de deelnemers van de
vereniging, berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het
bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van
deelnemers;

f) het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de

verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en haar ontbinding zonder
vereffening als gevolg hiervan, authentiek vast te stellen;

g) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat
nodig of nuttig kan zijn;

h) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van
de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest
brede zin.

ART. 2
Draagt de vertegenwoordigers, de heren René Kets volmachtdrager en Piet Vandoolaeghe,
plaatsvervangend volmachtdrager, van de gemeente die zullen deelnemen aan de buitengewone
algemene vergadering van Finiwo van 15/12/2017, op hun 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, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 3 bus 6,
1000 BRUSSEL.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

15.

Imewo: goedkeuren dagorde, goedkeuren voorstel tot herstructureringsoperatie
van de Vlaamse financieringsverenigingen met inkanteling van deel Finiwo in
Imewo, goedkeuren statutenwijzigingen en vaststellen mandaat voor de Algemene
Vergadering in buitengewone zitting van 20 december 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 tot op heden, en meer in het bijzonder artikel 44;
 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 21/09/2017 wordt opgeroepen
om deel te nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van Imewo op
20/12/2017 die plaatsvindt in AuditoRium4, Sint-Denijslaan 485 te 9000 Gent;
 Overwegende dat door de raad van bestuur in zitting van 8 september 2017 een dossier met
documentatiestukken werd overgemaakt met volgende samengevatte inhoud:
 Overwegende het dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting
van 8 september 2017 en overgemaakt aan de gemeente. Er wordt eveneens verwezen naar het
dossier dat de dienstverlenende vereniging Finiwo aan de gemeente heeft overgemaakt in het
kader van haar algemene vergadering die zij op 15 december e.k. organiseert.
 Overwegende volgende context en motivering:

INKANTELING VAN DEEL FINIWO IN IMEWO – SPLITSING DOOR OVERNEMING
De bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging Finiwo, van de opdrachthoudende
vereniging Imewo en van de nieuw opgerichte vennootschap Zefier cvba hebben te kennen
gegeven te willen overgaan tot een algehele splitsing van de activa en passiva van Finiwo waarbij
Imewo en Zefier elk een gedeelte van de activiteiten van Finiwo overnemen.
Deze splitsing kadert in een globale herstructureringsoperatie van de zes huidige Vlaamse
financieringsverenigingen die ertoe strekt om de activiteiten van deze verenigingen beter te laten
aansluiten bij de huidige organisatie van de energiemarkt en de Vlaamse intergemeentelijke
structuren te rationaliseren. Concreet leidt dit ertoe dat de productiebelangen in ondernemingen
actief in milieuvriendelijke energieopwekking, aangehouden door Finiwo en de andere
financieringsverenigingen, afgesplitst worden naar Zefier cvba, terwijl de belangen in de
transportnetbeheerders ingekanteld worden in Imewo, wat Finiwo betreft, en in de andere zusterdistributienetbeheerders (DNB’s), wat de andere financieringsverenigingen betreft.
De belangen in de transportnetbeheerders Elia en Fluxys zijn gebundeld in de Strategische
participaties Publi-T en Publigas die worden overgenomen door de distributienetbeheerders,
waaronder Imewo. Samen met deze activa nemen de distributienetbeheerders eveneens de
eventuele betrokken leningen over.
Ook de bestaande leningen die in opdracht van de gemeenten/steden zijn aangegaan vóór 1
januari 2018 met het oog op de verwerving van aandelen in de distributienetbeheerder (Ae en Ag)
en van het realiseren van investeringen van gemeenten/steden zelf worden ondergebracht bij
Imewo, samen met de zogeheten “gouden aandelen” in Telenet Group Holding nv.
Imewo verkrijgt alle rechten en plichten beschreven in de overeenkomsten waarbij Finiwo partij is
en die met voormelde vermogensbestanddelen verband houden.
Binnen Imewo worden afzonderlijke rekeningsectoren met individuele rekeningstaten gecreëerd
teneinde het afzonderlijke beheer van de ingevolge de splitsing ingebrachte
vermogensbestanddelen mogelijk te maken. Zo blijven de bestaande rechten en plichten van de
deelnemers ook na de splitsing gerespecteerd. Er wordt voorzien in een voorkeurrecht bij
toekomstige kapitaalverhogingen van de rekeningsectoren die op de ingevolge de splitsing

ingebrachte vermogensbestanddelen betrekking hebben.
Ingevolge de voorgestelde splitsing bekomt de gemeente/stad aandelen Imewo en Zefier in
overeenstemming met de proportionele rechten ten aanzien van het resultaat van de
deelnemingen die ingebracht worden. De wijze van toekenning van de nieuwe aandelen wordt
toegelicht en verantwoord in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van
bestuur en is gebaseerd op de rechten van de deelnemers op de Strategische participaties die voor
rekening van de deelnemers gefinancierd werden.
STATUTENWIJZIGINGEN
Het voorstel brengt eveneens een aantal statutenwijzigingen met zich mee die ervoor zorgen dat
de bestaande rechten van de deelnemers gerespecteerd blijven en de nieuw verkregen
vermogensbestanddelen afzonderlijk beheerd worden.
De voornaamste statutenwijzigingen zijn:
-

-

-

-

de uitbreiding van het doel van de vereniging met de subactiviteit inzake het beheer van
Strategische participaties, waaronder het verwerven en/of het financieren ervan, en
bijkomend: het verzorgen en opvolgen van financieringen die door de voormalige
financieringsvereniging Finiwo vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende
gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen distributienetbeheer Ae en Ag en/of
het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun budget, het beheer van de Gouden
aandelen (Telenet) en de daaraan verbonden rechten;
de toevoeging van een aantal definities, zoals o.m. deze van de Strategische participaties, de
rekeningsectoren en de gouden aandelen;
de creatie van aandelen Apt voor Publi-T en Apg voor Publigas;
de vermelding van de ‘Gouden aandelen’ in Telenet Group Holding nv en de creatie van
aandelen Ate per gemeente/stad;
het principe dat elke gemeente/stad inbreng doet van de subactiviteit beheer van Strategische
participaties;
de opname van de verbintenissen van de gemeenten/steden inzake financiering die vanuit de
financieringsvereniging worden overgenomen en de machtiging door de gemeenten/steden
verleend om voormelde financiële lasten, beheerskosten en tekorten te laten verrekenen op
de aan de gemeente/stad toekomende dividenden;
een aangepaste omschrijving van de bevoegdheden van de bestuursorganen;
een beperking van de stemrechten van de nieuwe aandelen op de algemene vergadering in
het kader van beslissingen die verband houden met het distributienetbeheer van elektriciteit
en gas, in die zin dat de deelnemers nooit meer stemrechten kunnen uitoefenen dan dat zij
hebben in functie van hun aandelenbezit in het kader van het distributienetbeheer. Met
betrekking tot de nieuw ingebrachte vermogensbestanddelen wordt echter gestemd in functie
van de aandelen Apt en Apg;
de invoering van de mogelijkheid om subrekeningsectoren te creëren;
de verdeling van de winst met betrekking tot de aandelen Apt, Apg en Ate overeenkomstig de
participaties binnen de verschillende soorten aandelen;
bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking en de uittreding van een
deelnemer worden in het kader van de subactiviteit beheer van Strategische participaties en
de overgenomen financieringen de bestaande statutaire bepalingen van de
financieringsvereniging overgenomen.

BESLUIT:

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

ART. 1
Hecht goedkeuring aan de agendapunten van de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van

de opdrachthoudende vereniging Imewo van 20 december 2017 :
1. Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van
deel Finiwo in Imewo
1.1. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse
financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Finiwo in Imewo.
1.2. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de
deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Finiwo, de overnemende
opdrachthoudende vereniging Imewo en de overnemende coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek
van vennootschappen, met name:
a. het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van
vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging
en van de overnemende opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
b. de volgende bijzondere verslagen:
(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig
artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen;
(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 van
het Wetboek van vennootschappen;
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de
vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de
overige stukken bedoeld in de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en
kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
1.3. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan
in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en
vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene
vergadering die tot de splitsing besluit.
1.4. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en
tijdsbepaling.
1.5. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende
voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de
bij de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende
voorwaarden bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het
splitsingsvoorstel:
a. Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming,
ten gevolge van ontbinding zonder vereffening van het gehele vermogen, zowel de rechten als
de verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Finiwo:
(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, met zetel te Brusselsesteenweg 199,
9090 Melle;
(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met zetel te
Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel;
b. Beschrijving van de over te nemen activa en passiva;
c. Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de
splitsing; d. Goedkeuring van de verhoging van het vaste en het variabele gedeelte van het
kapitaal ingevolge splitsing en bijgevolg van aanpassing van artikel 8 van de statuten om dit in
overeenstemming te brengen met de verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal;
e. Overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen, wijziging van het doel
door toevoeging van volgende activiteiten:
(i) het beheer, verwerven en of financieren van Strategische participaties in Publigas en Publi-T
(ii) het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de voormalige
financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met
het oog op de verwerving van aandelen Ae en Ag van de verkrijgende vereniging en/of het
realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun budget en
(iii) het beheer van de gouden aandelen in Telenet Group Holding, en kennisneming in dit
verband van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de
commissaris met betrekking tot de staat van activa en passiva per 30 juni 2017 in het kader van
artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen;

2.
3.
4.
5.

f. Artikelsgewijze wijziging van artikel 2bis, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 en
37bis van de statuten ten einde onder meer de werking van de vereniging in overeenstemming
te brengen met de ingevolge de splitsing verkregen vermogensbestanddelen, dit conform het
ontwerp van statutenwijziging gevoegd bij de agenda.
1.6. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de subactiviteit
Strategische participaties alsook het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de
voormalige financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende
gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen Ae en Ag en/of het realiseren van
investeringen die voorzien zijn in hun budget inclusief het beheer van de gouden aandelen en de
daaraan verbonden rechten.
1.7. Goedkeuring van de deelneming van de vereniging in de ondernemingen waarvan participaties
overgedragen worden aan de vereniging in het kader van de splitsing, in het bijzonder de
ondernemingen Publi-T en Publigas.
1.8. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig
in het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder
verslag van de raad van bestuur.
1.9. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing en statutenwijziging, met
inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur, met mogelijkheid van subdelegatie voor de
punten g., h. en i., om:
a. van de opschortende voorwaarden zoals vastgesteld in agendapunt 1.4. afstand te doen,
voor zover bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het
splitsingsvoorstel mogelijk is afstand te doen van deze opschortende voorwaarden;
b. de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van
de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 1.4., vast te stellen;
c. het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in
het splitsingsvoorstel;
d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de
geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging
en de overnemende vereniging per 31 december 2017, berekend volgens de principes
vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na
revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017;
e. op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de
nieuwe aandelen in de vereniging te verdelen over de deelnemers van de te splitsen vereniging,
berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over
het splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van deelnemers;
f. het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de splitsing in boekhoudkundige
continuïteit per 1 januari 2018 vast te stellen, en artikel 8 van de statuten hieraan aan te
passen;
g. het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de
verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en de daaruit vloeiende
kapitaalverhoging van de overnemende vereniging, authentiek vast te stellen;
h. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of
nuttig kan zijn;
i. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de
buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin.
Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2018
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2018.
Bekrachtiging van de volmachtverlening voor het jaar 2018 inzake bestellingen van Imewo aan
Eandis System Operator cvba.
Statutaire benoemingen.
Statutaire mededelingen.

 ART. 2
Zijn goedkeuring te hechten aan:
a. het voorstel tot splitsing door overneming door de opdrachthoudende vereniging Imewo van
een deel van de dienstverlenende vereniging Finiwo, waarbij op 1 januari 2018 alle betrokken

activa en passiva en alle rechten en plichten, boekhoudkundig overgedragen worden aan
Imewo, mits toekenning aan de deelnemende gemeenten van Imewo van aandelen Apt voor de
deelnemingen in Publi-T, aandelen Apg voor de deelnemingen in Publigas en aandelen Ate voor
de deelneming in de ‘Gouden aandelen’ van Telenet Group Holding nv, zonder aanduiding van
nominale waarde, volledig volgestort,
b. de inbreng door de gemeente/stad van de activiteit beheer van Strategische participaties bij de
opdrachthoudende vereniging Imewo;
c. de voorgestelde doel- en statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging
Imewo,onder de opschortende voorwaarden van de verwezenlijking van de voorgenomen
splitsing van Finiwo;
ART. 3
De vertegenwoordiger van de gemeente, mevrouw Katja Gabriëls, volmachtdrager, en Francky
Verhofstadt, plaatsvervangend volmachtdrager die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 20 december 2017, op te
dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden
inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing;
ART. 4
Bepaalt dat een afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan:
- Eandis Assets (secretariaat), intercommunales@eandis.be;
- mevrouw Katja Gabriëls, burgemeester, Beukenlaan 2, 9290 BERLARE.
- de heer Francky Verhofstadt, raadslid, Heikantstraat 48D, 9290 BERLARE.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
16.

Goedkeuren toetreding tot interlokale vereniging 'Sociale economie Scheldeland',
aanduiden afgevaardigde en plaatsvervanger, en beslissen tot aanduiden interlokale
vereniging als organisator Wijkwerken

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, zoals laatst gewijzigd tot op heden, inzonderheid
artikel 42;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikel 6;
 Gelet op het decreet van 17/12/2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op
het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord
ondernemen, inzonderheid artikel 15;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 26/10/2012, en de wijzigingen van 26/02/2016,
tot bepaling van de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie, vermeld in
artikel 15 van voormeld decreet;
 Gelet op het decreet betreffende wijkwerken en diverse bepalingen in het kader van de zesde
staatshervorming van 7/07/2017;
 Gelet op het schrijven van VDAB betreffende de hervorming van het PWA-stelsel naar een nieuw
instrument “wijkwerken” binnen het Vlaams activeringsbeleid van 7/08/2017;
 Gelet op de nota ‘vooronderzoek organisatie Wijkwerken’ van de interlokale vereniging sociale
economie Scheldeland;
 Gelet op het principieel akkoord van het college van burgemeester en schepenen van 8/09/2017
om de opdracht organisator wijkwerken toe te kennen aan de interlokale vereniging sociale
economie Scheldeland;
 Overwegende dat het Wijkwerken van start gaat op 1 januari 2018;
 Overwegende dat de interlokale vereniging sociale economie Scheldeland een bestaand
samenwerkingsverband is tussen de gemeenten Hamme, Laarne, Wetteren, Wichelen, Zele en de
stad Dendermonde;
 Overwegende het voorstel om de organisatie van het Wijkwerken intergemeentelijk te organiseren
met de gemeenten Berlare, Buggenhout, Laarne, Lebbeke, Hamme, Wetteren, Wichelen, Zele en
de stad Dendermonde;
 Overwegende het voorstel om de interlokale vereniging Sociale economie Scheldeland aan te
duiden als organisator wijkwerken;

 Gelet op de statuten van de intergemeentelijke samenwerking Sociale economie Scheldeland;
 Overwegende dat gemeente en OCMW Berlare aan deze statuten zullen worden aangevuld, zonder
verdere inhoudelijke wijzigingen aan de tekst;
 Gelet op artikel 7 van de statuten van de intergemeentelijke samenwerking sociale economie
Scheldeland met betrekking tot de samenstelling van het beheerscomité;
 Gehoord de uitleg ter zitting en het voorstel om namens het college van burgemeester en
schepenen de heer Gunther Cooreman af te vaardigen in het beheerscomité;
 Gehoord raadslid Verhofstadt die het stopzetten van PWA betreurt;
 Overwegende dat de oppositie vraagt de zitting te schorsen om te kunnen overleggen wie als
plaatsvervanger zal worden voorgedragen;
 Gelet op het feit dat voorzitter Kets de zitting schorst om 21.23 uur;
 Gelet op het feit dat voorzitter Kets de zitting heropent om 21.24 uur;
 Overwegende dat ter zitting mevrouw Marie-Christine Vleminckx wordt voorgedragen als
plaatsvervanger in het beheerscomité.
BESLUIT:

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

ART. 1
Toe te treden tot de Interlokale Vereniging Sociale Economie Scheldeland en hierdoor de
samenwerkingsovereenkomst met statutaire draagkracht (“de statuten”) mee te ondertekenen.
ART. 2
Volgende personen af te vaardigen in het beheerscomité:
- effectieve afgevaardigde: de heer Gunther Cooreman, Salvialaan 20 te 9290 Berlare
- plaatsvervanger: mevrouw Marie-Christine Vleminckx, Sluis 31 te 9290 Berlare
ART. 3
De Interlokale Vereniging Sociale Economie Scheldeland aan te stellen als organisator Wijkwerken.
ART. 4
Een afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de beherende gemeente,
Marktplein 1 te 9220 Hamme.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
17.

Hulpverleningszone Oost: goedkeuren budgetwijziging 2017/2

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en in het
bijzonder artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op artikel 134 van de wet van 15/5/2007 betreffende de civiele veiligheid;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22/10/2014 houdende het goedkeuren van de
samenwerkingsovereenkomst Hulpverleningszone Oost;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26/11/2014 houdende het goedkeuren van de
verdeelsleutel voor Hulpverleningszone Oost;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14/12/2016 houdende het goedkeuren gemeentelijke
dotatie 2017 in de werking van Hulpverleningszone Oost;
 Gelet op het schrijven van Hulpverleningszone Oost van 10/10/2017 met betrekking tot de 2 de
begrotingswijziging gewone en buitengewone dienst voor 2017;
 Gelet op het feit dat in dit schrijven wordt verduidelijkt dat er voor gemeente Berlare een verlaging
van de dotatie kan doorgevoerd worden;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.

BESLUIT:

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

ART. 1
Neemt kennis van de wijziging van de gemeentelijke dotatie aan Hulpverleningszone Oost, keurt deze
dotatie goed en verwerkt deze in de gemeentelijke beleidsdocumenten, in het bijzonder in
budgetwijziging 2017:
Totaal
€ 342.087,90

detail
exploitatie

investeringen
€ 342.087,90

€ 0,00

ART. 2
Maakt een afschrift van de besluit over aan:
- Hulpverleningszone Oost, Oude Vest 150 te 9200 Dendermonde;
- de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
18.

Aanvullend Reglement betreffende opheffing beurtelings parkeren en invoering
geschrankt parkeren Dorp

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer in het
bijzonder de artikelen 42 en 43;
 Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16 maart 1968;
 Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
 Overwegende dat het voorstel werd voorgelegd aan de buurtbewoners;
 Overwegende dat er een bewonersvergadering werd georganiseerd;
 Overwegende dat er rekening werd gehouden met de opmerkingen die gekomen zijn van de
buurtbewoners;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn.
BESLUIT:

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

ART. 1
Op het Dorp van het kruispunt met Gaver tot Hogeweg wordt volgende maatregel ingevoerd:
voertuigen moeten parkeren binnen de afgebakende plaatsen, volgens bijgevoegd plan waarvan een
behoorlijk geviseerd exemplaar als bijlage bij dit besluit gaat.
Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.77.5 van de wegcode
ART. 2
Op het Dorp van kruispunt met Gaver tot Hogeweg, waar geen parkeervakken getekend zijn, wordt
volgende maatregel ingevoerd:
het parkeren is verboden;
het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid;
het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
- verkeersborden E1
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa
ART. 3
Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:
Het beurtelings parkeren op Dorp tussen splitsing met Gaver en Hogeweg.
ART. 4
Op het Dorp van kruispunt met Gaver tot en met uitrit brandweerkazerne in beide richtingen wordt
volgende maatregel ingevoerd:
het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 30 km per uur.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C43
ART. 5
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
 afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
(aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be)
 politiezone Berlare – Zele (pz.berlarezele.onthaal@police.belgium.eu)
 politierechtbank Dendermonde (dendermondepolitierechtbank@just.fgov.be)
 procureur Dendermonde (srt.procureur.dendermonde@just.fgov.be)
ART. 6
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 7
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
19.

Kennisnemen evaluatie Waterfeesten 2017

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23/05/2017 inzake de programmatie van de Waterfeesten
2017 en het vaststellen van de ticketprijzen;
 Overwegende dat de Waterfeesten plaatsvonden op zondag 6 augustus 2017;
 Overwegende dat intussen een financieel resultaat en een evaluatie kan worden voorgelegd;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
 Gehoord dat raadslid Baeyens elk jaar structurele publieksfeedback verwacht gezien de grootorde
van het evenement;
 Gehoord dat raadslid Vleminckx de vuurwerkkost niet terugvindt en het antwoord van schepen
Vandersnickt dat dit is ondergebracht bij ‘animatie’;
 Gehoord het compliment van raadslid Vleminckx aan het gemeentepersoneel over de toenemende
professionaliteit met betrekking tot dit grote evenement.

BESLUIT:
ART. 1
Neemt kennis van het financieel resultaat en van de evaluatienota Waterfeesten 2017, zoals opgesteld
door de gemeentelijke administratie.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
20.
20.1

Varia
Raadslid Verhofstadt kaart de verkeersellende aan in het dorp van Overmere omwille van een
omsingeling aan grote infrastructuurwerken in de omgeving.
Schepen Wim Arbijn antwoordt dat Overmere dorp als gevolg van al die werken bijna niet te
vermijden is, dat de meerderheid de Kasteeldreef open zet voor doorgaand verkeer alhoewel
ook geen 100% gelukkige/veilige keuze, en dat de werken in Lokeren en die aan de N47 over
enkele weken klaar zouden zijn.

20.2

Raadslid De Palmenaer informeert naar de stand van zaken in verband met de keuken in SCC
De Venne.
Schepen Vandersnickt antwoordt dat de plannen overlegd zijn met een aantal
vertegenwoordigers uit het verenigingsleven in Uitbergen, dat daar consensus rond bestaat en
het dossier nu verder kan richting uitvoering.

20.3

Raadslid Baeyens informeert naar de stand van zaken met betrekking tot variapunt 32.5 van
de gemeenteraad 23 mei 2017 met betrekking tot een kasteelparkreglement.
Schepen Meyers antwoordt dat een ontwerp werd voorbereid en vervolgens nu naar de
adviesraad kan.

20.4

Raadslid Vleminckx kondigt aan dat de N-VA-fractie bij een volgende gemeenteraad een punt
zal laten agenderen met betrekking tot de ‘European Disability Card’ en de vraag tot
gemeentelijk engagement hierin.

20.5

Raadslid Marc Vandriessche vangt geregeld de vraag naar een hondenlosloopweide op.
Schepen Wim Arbijn antwoordt dat hier werk van wordt gemaakt en dit in afstemming met de
partners in het Sigmagebied voor een optimale spreiding van zo’n zones.

20.6

Raadslid Albrecht Arbyn meldt dat de N-VA-fractie zich zou kunnen vinden in een verbod op
verkiezingsborden op private percelen en polst naar het standpunt van de andere partijen.
Raadslid Baeyens laat weten dat CD&V mee kan gaan in deze denkpiste.
Burgemeester Gabriëls antwoordt namens Open Vld dat ze deze vrijheid wil behouden voor
private eigenaars. Ze werpt aansluitend op of verkiezingsborden op openbaar domein nog wel
aan de orde zijn. Er wordt momenteel geen consensus bereikt.

20.7

Voorzitter Kets meldt de data voor de komende gemeenteraadszittingen: 22 november en 20
december.
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