ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2018
Aanwezig:
Karel De Gucht, voorzitter;
Katja Gabriëls, burgemeester;
Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Wim Arbijn, Carine Meyers, schepenen;
Gunther Cooreman, schepen van rechtswege;
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,
raadsleden;
Bob Pieters, gemeentesecretaris
Stijn De Coster, gemeentesecretaris dd voor punt 16
Verontschuldigd:
Kris Malfliet, schepen
Afwezig:
Piet Vandoolaeghe, raadslid afwezig voor 10;
Bob Pieters, gemeentesecretaris afwezig voor 16
DAGORDE
OPENBARE ZITTING
1.
Goedkeuren notulen zitting van 24 januari 2018;
2.
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: raamovereenkomst asfalteringen 2018;
3.
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: aankoop warmeluchtblazers (Festivalhal
Donkmeer);
4.
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: raamovereenkomst aanbrengen van
wegmarkeringen op gemeentelijke wegen 2018;
5.
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: groenonderhoud en -aanleg door projecten
sociale economie;
6.
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: aankoop combinatie thermische
onkruidbestrijder en warmwaterhogedrukreiniger;
7.
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: aankoop grasmaaier;
8.
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: aanstellen van een erkend fullservicesecretariaat voor loonadministratie;
9.
Goedkeuren gunningswijze en gunning: aankoop AED-toestellen;
10. Goedkeuren kosteloze grondafstand Mandemakersstraat;
11. OCMW Berlare: kennisnemen aanpassingen meerjarenplan 2014 - 2019;
12. OCMW Berlare: kennisnemen budgetwijziging 2017/1;
13. OCMW Berlare: kennisnemen budget 2018;
14. Goedkeuren aanvullend reglement betreffende aanpassing parkeersituatie gedeelte Rijtewegel;
15. Kennisnemen financieel directeur van rechtswege en vaststellen salarisschaal en vaststellen
functieomschrijving;
16. Algemeen directeur: kennisnemen consensusnota huidige titularissen, goedkeuren oproepen
huidige titularissen, vaststellen salarisschaal en vaststellen functieomschrijving;
17. Varia.
DE VOORZITTER OPENT OM 20.00 UUR STIPT DE VERGADERING.
OPENBARE ZITTING
1.
Goedkeuren notulen zitting van 24 januari 2018
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op art. 33 van dit decreet inzake de notulen van de gemeenteraadzitting.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, 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 (Kris Malfliet)

ART. 1
Keurt de notulen van de zitting van 24 januari 2018 goed.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
2.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: raamovereenkomst asfalteringen
2018

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 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 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 de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Raamovereenkomst asfalteringen 2018” een
bestek met nr. 2018/20 werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 417.439,00 euro exclusief btw
of 505.101,19 euro inclusief 21% btw (87.662,19 euro Btw medecontractant), en dat het maximale
bestelbedrag 413.223,14 euro exclusief btw of 500.000,00 euro inclusief 21% btw bedraagt;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
 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 2018,
op budgetcode 2240007/020000-WEGEN (2)-Onderhoud;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens over het krediet voor deze werken in een
verkiezingsjaar en zijn vraag naar een stand van zaken met betrekking tot de eerder
aangekondigde prioriteitenlijst;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls dat er een lijst is die verder wordt
geactualiseerd in voorbereiding van een nieuw meerjarenplan.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, 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 (Kris Malfliet)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2018/20 en de raming voor de opdracht
“Raamovereenkomst asfalteringen 2018”, opgesteld door de Dienst Openbare Werken. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
ART. 2
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 van 2018.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

3.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: aankoop warmeluchtblazers
(Festivalhal Donkmeer)

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 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 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 de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a
(limiet van 144.000,00 euro excl. btw niet bereikt);
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop warmeluchtblazers (festivalhal)” een
bestek met nr. 2018/23 werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 16.500,00 euro exclusief btw
of 19.965,00 euro inclusief 21% 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 investeringsbudget van 2017,
op budgetcode 2400000/070505-CULTUUR-Festivalh.;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, 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 (Kris Malfliet)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2018/23 en de raming voor de opdracht “Aankoop
warmeluchtblazers (festivalhal)”, opgesteld door de Dienst Openbare Werken. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget .
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
4.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: raamovereenkomst aanbrengen
van wegmarkeringen op gemeentelijke wegen 2018

DE RAAD,
 Gelet op het Gemeentedecreet van 15/07/2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op de wet van 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;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a
(limiet van 144.000,00 euro excl. btw niet bereikt);

 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Raamovereenkomst: aanbrengen van
wegmarkeringen op gemeentelijke wegen 2018” een bestek met nr. 2018/25 werd opgesteld door
de Dienst Openbare Werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 21.984,50 euro exclusief btw
of 26.601,25 euro inclusief 21% btw (4.616,75 euro Btw medecontractant);
 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 exploitatiebudget van 2018, op
budgetcode 6150003/029000;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord enkele tussenkomsten over de toestand van sommige wegmarkeringen op gewestwegen
en de vraag om dit te signaleren aan Agentschap Wegen en Verkeer.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, 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 (Kris Malfliet)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2018/25 en de raming voor de opdracht
“Raamovereenkomst: aanbrengen van wegmarkeringen op gemeentelijke wegen 2018”, opgesteld
door de Dienst Openbare Werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het exploitatiebudget van 2018.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
5.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: groenonderhoud en -aanleg door
projecten sociale economie

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 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 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 de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 15 (toegang
voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie
van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben) en artikel 42, § 1, 1° a (limiet van
144.000,00 euro excl. btw niet bereikt);
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Groenonderhoud en -aanleg door projecten
sociale economie” een bestek met nr. 2018/18 werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 72.300,00 euro exclusief btw
of 87.483,00 euro inclusief 21% btw (21% Btw medecontractant), en dat het maximale
bestelbedrag 70.247,93 euro exclusief btw of 85.000,00 euro inclusief 21% btw bedraagt;

 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2018, op
budgetcode 6103551/068003;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, 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 (Kris Malfliet)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2018/18 en de raming voor de opdracht
“Groenonderhoud en -aanleg door projecten sociale economie”, opgesteld door de Dienst Openbare
Werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
ART. 3
In toepassing van artikel 15 van de wet van 17/06/2016 betreffende de overheidsopdrachten, is de
opdracht voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele
integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben.
ART. 4
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het exploitatiebudget van 2018.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
6.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: aankoop combinatie thermische
onkruidbestrijder en warmwaterhogedrukreiniger

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 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 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 de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a
(limiet van 144.000,00 euro excl. btw niet bereikt);
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
 Overwegende dat in kader van de wetgeving op het gebruik van pesticiden het angewezen is om
verschillende bestrijdingsmethoden, vegen, branden, stomen, af te wisselen of te combineren;
 Overwegende dat het de dienst Openbare werken momenteel ontbreekt aan een krachtig
stoomtoestel dat efficient kan ingezet worden, vooral op grotere oppervlaktes;
 Overwegende dat uit marktverkenning gebleken is dat zeer degelijke toestellen worden
aangeboden die ook als thermische hogedrukreiniger kunnen fungeren;
 Overwegende de positieve ervaringen bij de huur van dergelijk toestel;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop combinatie thermische onkruidbestrijder
en warmwaterhogedrukreiniger ” een bestek met nr. 2018/22 werd opgesteld door de Dienst
Openbare Werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 45.000 euro exclusief btw of
54.450,00 euro inclusief 21% 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 investeringsbudget van 2018,
op budgetcode 2310000/020000-UITRUSTING TD-Stoomreini;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, 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 (Kris Malfliet)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2018/22 en de raming voor de opdracht “Aankoop
combinatie thermische onkruidbestrijder en warmwaterhogedrukreiniger ”, opgesteld door de Dienst
Openbare Werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget van 2018.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
7.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: aankoop grasmaaier

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 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 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 de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a
(limiet van 144.000,00 euro excl. btw niet bereikt);
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
 Overwegende dat de huidige grasmaaier New Holland na 8 jaar intensief gebruik wordt beschouwd
als einde levensduur, waardoor het noodzakelijk is een vervangende machine aan te kopen;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop grasmaaier” een bestek met nr. 2018/21
werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 37.190,08 euro exclusief btw
of 45.000,00 euro inclusief 21% 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 investeringsbudget van 2018,
op budgetcode 2310000/020000-UITRUSTING TD-Grasmaaier;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, 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 (Kris Malfliet)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2018/21 en de raming voor de opdracht “Aankoop
grasmaaier”, opgesteld door de Dienst Openbare Werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld

zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten.
ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget van 2018.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
8.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: aanstellen van een erkend fullservicesecretariaat voor loonadministratie

DE RAAD,
 Gelet op het Gemeentedecreet van 15/07/2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op de wet van 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 de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36, en
inzonderheid artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en
voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanstellen van een erkend full-servicesecretariaat
voor loonadministratie” een bestek met nr. 2018/106 werd opgesteld door de Dienst Interne
Zaken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 340.200,00 euro exclusief btw
of 411.642,00 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 84 maanden;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
 Overwegende dat deze raming de limieten van de Europese bekendmaking overschrijdt;
 Overwegende dat het een gezamenlijke opdracht betreft waarbij het aangewezen is dat Gemeente
Berlare de procedure zal voeren en in naam van OCMW Berlare en Vereniging Weldenderend bij de
gunning van de opdracht zal optreden;
 Overwegende dat gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve
vereenvoudiging;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget;
 Gehoord de uitleg ter zitting door gemeentesecretaris Pieters.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, 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 (Kris Malfliet)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2018/106 en de raming voor de opdracht “Aanstellen
van een erkend full-servicesecretariaat voor loonadministratie”, 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 340.200,00 euro
exclusief btw of 411.642,00 euro inclusief 21% btw.
ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
ART. 3
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.

ART. 4
Gemeente Berlare wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van OCMW Berlare en
Vereniging Weldenderend bij de gunning van de opdracht op te treden.
ART. 5
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee
verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.
ART. 6
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen.
ART. 7
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees
niveau.
ART. 8
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het budget.
ART. 10
Van dit besluit zal melding worden gegeven.
9.

Goedkeuren gunningswijze en gunning: aankoop AED-toestellen

DE RAAD,
 Gelet op het Gemeentedecreet van 15/07/2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op de wet van 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 de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (limiet van
30.000,00 euro excl. btw niet bereikt);
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 Overwegende dat de voorwaarden van meerdere ondernemers werden geraadpleegd, en het
bewijs daarvan door de aanbestedende overheid kan geleverd worden;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 8.250,00 euro exclusief btw of
9.982,50 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde
factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde);
 Overwegende dat volgende ondernemers uitgenodigd werden om deel te nemen aan deze
opdracht:
- DEFIB BELGIUM NV, Uitbreidingsstraat 84 te 2600 Berchem(Antw);
- VDP SAFETY NV, Binnensteenweg 160 te 2530 Boechout;
- VITA NOVA SUPRA NV, Vissersstraat 1K1 te 3500 Hasselt;
- EURODIST SA, Rue Louis Braille 10 te 1402 Thines;
- HALF BLUE CVBA, Steenweg Op Brussel 213 te 1780 Wemmel;
- DEFIBRION, Verlengde Bremenweg 12 te NL-9723 JV Groningen;
 Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 19/12/2017 om 12.00 uur dienden te
bereiken;
 Overwegende dat de verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 18/04/2018;
 Overwegende dat 6 offertes werden ontvangen:
- DEFIB BELGIUM NV, Uitbreidingsstraat 84 te 2600 Berchem(Antw) (8.975,00 euro exclusief btw
of 9.513,50 euro inclusief btw);
- VDP SAFETY NV, Binnensteenweg 160 te 2530 Boechout (9.945,00 euro exclusief btw of
10.541,70 euro inclusief btw);
- VITA NOVA SUPRA NV, Vissersstraat 1K1 te 3500 Hasselt (9.121,65 euro exclusief btw of
9.668,95 euro inclusief btw);
- EURODIST SA, Rue Louis Braille 10 te 1402 Thines (8.925,00 euro exclusief btw of 9.460,50 euro
inclusief btw);
- HALF BLUE CVBA, Steenweg Op Brussel 213 te 1780 Wemmel (9.400,00 euro exclusief btw of









9.964,00 euro inclusief btw);
- DEFIBRION, Verlengde Bremenweg 12 te NL-9723 JV Groningen (6.975,00 euro exclusief btw of
7.393,50 euro inclusief btw);
Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 18/01/2018 opgesteld door de Dienst Interne
Zaken;
Overwegende dat de Dienst Interne Zaken voorstelt om, rekening houdende met het voorgaande,
deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder , zijnde EURODIST SA, Rue
Louis Braille 10 te 1402 Thines, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 8.925,00 euro
exclusief btw of 9.460,50 euro inclusief btw;
Gelet op het feit dat de financieel beheerder dd visum heeft verleend;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017 en
2018, op budgetcodes 2360000/074001-SPORT-AEDtoestel en 2310000/005000-PATRIMONIUMAED;
Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt die meteen de vragen van raadslid
Baeyens en Vleminckx beantwoordt: huur blijkt minder interessant dan aankoop, er wordt
gecommuniceerd over deze aankopen en er komen opleidingen, wellicht via Rode Kruis;
Gehoord dat de raad instemt met het voorstel van voorzitter De Gucht om bijkomend een toestel
te voorzien in het gemeentehuis van Berlare.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, 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 (Kris Malfliet)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan de opdracht “Aankoop van AED-toestellen”. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt 8.250,00 euro exclusief btw of 9.982,50 euro inclusief 21% btw.
ART. 2
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van
beperkte waarde).
ART. 3
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 18/01/2018, opgesteld
door de Dienst Interne Zaken.
ART. 4
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
ART. 5
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde EURODIST SA, Rue
Louis Braille 10 te 1402 Thines, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 8.925,00 euro
exclusief btw of 9.460,50 euro inclusief btw.
De waarborgtermijn wordt vastgesteld op 96 maanden.
ART. 6
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2017 en 2018.
ART. 7
De aankoop van een toestel voor gemeentehuis Berlare zal gebeuren met een aparte gunning, via
dagelijks bestuur van college van burgemeester en schepenen.
ART. 8
Van dit besluit zal melding worden gegeven.
10.

Goedkeuren kosteloze grondafstand Mandemakersstraat

DE RAAD,
 Overwegende de inleiding van voorzitter De Gucht dat hij van raadslid Vandoolaeghe de melding
kreeg dat deze op basis van artikel 27 van het gemeentedecreet niet zal deelnemen aan de
bespreking en stemming van dit agendapunt;

 Overwegende dat voorzitter De Gucht oordeelt dat artikel 27 niet aan de orde is, omdat er geen
persoonlijk belang gepaard gaat bij de behandeling van dit punt; er is alleen maar een algemeen
belang voor de gemeente zelf;
 Overwegende dat raadslid Vandoolaeghe toch de zitting verlaat;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer
bepaald op artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals gewijzigd tot op heden;
 Overwegende de verkavelingsaanvraag door Carine Vanrechem, Hoogstraat 62c, 9290 Berlare,
voor het verkavelen in 4 loten, Mandemakersstraat, 9290 Berlare, kadastraal gekend als Berlare,
1ste afdeling, Sectie C, nrs. 188c en 188f deel;
 Overwegende dat voor de realisatie van 4 loten, een strook grond van 100m² kosteloos dient
afgestaan te worden aan de gemeente, zodat een rooilijn ontstaat die gelegen is op 3,5m gemeten
vanaf de as van de weg;
 Overwegende het verkavelingsplan van landmeter Johan Sichien, Willebochtenlaan 8, 9290 Berlare
waarop de kosteloos af te stane grond geel gearceerd is ingekleurd;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt de kosteloze grondafstand goed waarbij een strook grond van ongeveer 100 m² zal worden
toegevoegd aan het openbaar domein, voor het realiseren van een verkaveling van 4 loten,
Mandemakersstraat, 9290 Berlare, kadastraal gekend als Berlare, 1ste afdeling, Sectie C, nrs. 188C
deel en 188F deel; aangevraagd door Vanrechem Carine, Hoogstraat 62c, 9290 Berlare. Bedoelde
strook grond staat afgebeeld in geel gearceerd op verkavelingsplan van landmeter Johan Sichien,
Willebochtenlaan 8, 9290 Berlare.
Een behoorlijk geviseerd exemplaar van dit ontwerp wordt als bijlage gehecht aan dit besluit.
ART. 2
Bepaalt dat de kosten voor opmeting, notaris en registratie ten laste blijven van de
verkavelingsaanvrager.
ART. 3
Bepaalt dat de percelen pas bebouwd of vervreemd kunnen worden, nadat de notariële akte voor de
kosteloze grondafstand is verleden. Aan de notariële akte dient een exact opmetingsplan te worden
gehecht.
ART. 4
Geeft volmacht aan het college van burgemeester en schepenen om deze beslissing te realiseren.
ART. 5
Geeft volmacht aan mevrouw Katja Gabriëls, burgemeester, Beukenlaan 2, 9290 Berlare en de heer
Bob Pieters, gemeentesecretaris, Spinnerijstraat 18, 9290 Berlare om de notariële akte van deze
kosteloze grondafstand namens de gemeente te ondertekenen.
ART. 6
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- mevrouw Vanrechem Carine, Hoogstraat 62b, 9290 Berlare;
- de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 90, 9000
Gent.
ART. 7
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
11.

OCMW Berlare: kennisnemen aanpassingen meerjarenplan 2014 - 2019

DE RAAD,
 Overwegende dat raadslid Vandoolaeghe de zitting opnieuw vervoegd;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 42;

 Gelet op het OCMW-decreet van 19/12/2008 en meer bepaald artikel 148;
 Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18/01/2018 aangaande de
goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2014-2019;
 Overwegende dat een aangepast meerjarenplan van het OCMW wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad;
 Overwegende dat de staat van het financiële evenwicht er na de aanpassing als volgt uit ziet:
Toelage gemeente

Resultaat op kasbasis

autofinancieringsmarge

2014

€ 1.400.000,00

€ 974.664,00

€ 237.656,00

2015

€ 1.425.200,00

€ 1.124.416,00

€ 341.490,00

2016

€ 1.450.854,00

€ 1.554.162,00

€ 451.640,00

2017

€ 1.476.969,00

€ 901.234

€ 179.441,00

2018

€ 1.503.554,00

€ 589.644,00

€ 43.569,00

2019

€ 1.530.618,00

€ 647.454,00

€ 76.011,00

2020

€ 1.558.170,00

€ 736.789,00

€ 89.335,00

2021

€ 1.586.217,00

€ 846.426,00

€ 109.637,00

2022

€ 1.614.768,00

€ 943.205,00

€ 96.779,00

2023

€ 1.643.834,00

€ 1.058.974

€ 115.770,00

 Overwegende dat de aanpassing geen invloed heeft op het gemeentelijk aandeel tot en met 2019
en dat er geen inhoudelijke wijzigingen zijn in de strategische nota, waardoor geen goedkeuring
vereist is van de gemeenteraad, maar enkel een kennisname;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Cooreman, tevens voorzitter van OCMW Berlare.
BESLUIT:
ART. 1
Neemt kennis van het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 van OCMW Berlare goed.
ART. 2
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan de voorzitter van OCMW Berlare en
aan de provinciegouverneur.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
12.

OCMW Berlare: kennisnemen budgetwijziging 2017/1

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 42;
 Gelet op het OCMW-decreet van 19/12/2008 en meer bepaald artikel 150 en 156;
 Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18/01/2018 aangaande de
goedkeuring budgetwijziging nummer 1 van dienstjaar 2017;
 Overwegende dat in de voorliggende budgetwijziging het resultaat op kasbasis wijzigt van
1.375.435,00 euro naar 901.234,00 euro en de autofinancieringsmarge wijzigt van 46.707,00 euro
naar 179.441,00 euro.
 Overwegende dat het gewijzigde budget 2017 past binnen de goedgekeurde meerjarenplanning
van OCMW Berlare en er dus geen goedkeuring van de gemeenteraad vereist is maar een
kennisname;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Cooreman, tevens voorzitter van OCMW Berlare.

BESLUIT:
ART. 1
Neemt kennis van de budgetwijziging nummer 1 van dienstjaar 2017 van OCMW Berlare.
ART. 2
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan de voorzitter van OCMW Berlare.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
13.

OCMW Berlare: kennisnemen budget 2018

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 42;
 Gelet op Gelet op het OCMW-decreet van 19/12/2008 en meer bepaald artikel 150;
 Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18/01/2018 aangaande de
goedkeuring budget 2018;
 Overwegende de voorliggende cijfers van het budget 2018 van OCMW Berlare

2018

Toelage gemeente
€ 1.503.554,00

Resultaat op kasbasis
€ 589.644,00

Autofinancieringsmarge
€ 43.569

 Overwegende dat het budget 2018 past binnen de goedgekeurde meerjarenplanning van OCMW
Berlare waardoor geen goedkeuring door de gemeenteraad vereist is maar enkel een kennisname;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Cooreman, tevens voorzitter van OCMW Berlare.
BESLUIT:
ART. 1
Neemt kennis van budget 2018 van OCMW Berlare.
ART. 2
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan de voorzitter van OCMW Berlare.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
14.

Goedkeuren aanvullend reglement betreffende aanpassing parkeersituatie gedeelte
Rijtewegel

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 16/03/1968;
 Gelet op het koninklijk besluit van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het ministerieel besluit van 11/10/1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Gelet op het decreet van 16/05/2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23/01/2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3/04/2009;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24/06/1988;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, 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 (Kris Malfliet)

ART. 1
Op de Rijtewegel vanaf kruispunt met Marten D'Hooghestraat in de richting van JB Courtmansstraat
geldt:
het parkeren is verboden aan de linkerzijde;
het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E1
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa
ART. 2
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);
 dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be)
ART. 3
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
15.

Kennisnemen financieel directeur van rechtswege en vaststellen salarisschaal en
vaststellen functieomschrijving

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het decreet van 21/12/2017 over het lokaal bestuur, gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad op 15/02/2018;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 november 2010 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor
sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14/10/2008 houdende goedkeuring van de
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, hernomen door de gemeenteraad in zitting van
26/01/2009 zoals laatst gewijzigd bij beslissing van 20/12/2017;
 Overwegende dat de artikelen 581 tot en met 590 van het decreet van 21/12/2017 over het lokaal
bestuur, in toepassing van artikel 609 van dit decreet, in werking treden op de tiende dag na de
datum van bekendmaking van het decreet in het Belgisch Staatsblad;
 Overwegende dat op heden de ambten van financieel beheerder van de gemeente en financieel
beheerder van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn organiek statutair en voltijds
worden ingevuld door één persoon, zijnde mevrouw Iris Dekeyzer;
 Overwegende dat artikel 581, tweede lid, van het decreet van 21/12/2017 bepaalt dat als het ambt
van financieel beheerder van de gemeente en het ambt van financieel beheerder van het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient door dezelfde persoon worden
uitgeoefend, hetzij door zowel een aanstelling van de gemeenteraad als door een aanstelling van
de raad voor maatschappelijk welzijn, hetzij met toepassing van artikel 76, §3, 2°, van het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 of artikel 75, §3, 2°, van het decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, deze persoon







met behoud van zijn dienstverband van rechtswege wordt aangesteld als financieel directeur bij de
gemeente;
Overwegende dat mevrouw Iris Dekeyzer aldus van rechtswege met ingang van 25 februari 2018
(de tiende dag na de datum van bekendmaking van het decreet in het Belgisch Staatsblad) wordt
aangesteld als voltijds statutair financieel directeur.
Overwegende dat artikel 588 van het decreet van 21/12/2017 stipuleert dat de financieel directeur
met behoud van haar geldelijke anciënniteit wordt ingeschaald in de salarisschaal van financieel
directeur zoals die door de gemeenteraad wordt vastgesteld; dat de salarisschaal van de financieel
directeur gelijk is aan de organieke salarisschaal van de financieel beheerder van de gemeente
verhoogd met 30%;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, 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 (Kris Malfliet)

ART. 1
Neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van mevrouw Iris Dekeyzer als voltijds statutair
financieel directeur met ingang van 25 februari 2018. Zij wordt geacht de proefperiode voor financieel
directeur te hebben volbracht en de eed voor het ambt van financieel directeur te hebben afgelegd.
ART. 2
Mevrouw Iris Dekeyzer wordt van rechtswege ingeschaald in de salarisschaal van financieel directeur,
zoals deze in artikel 4 wordt vastgesteld, met behoud van haar geldelijke anciënniteit. De vigerende
rechtspositieregeling van de financieel beheerder van de gemeente is van toepassing op de financieel
directeur.
ART. 3
De functiebeschrijving van financieel directeur wordt vastgesteld. Een behoorlijk geviseerd exemplaar
hiervan gaat als bijlage bij dit besluit en wordt meteen ook opgenomen in de rechtspositieregeling van
het gemeentepersoneel van gemeente Berlare.
ART. 4
De salarisschaal van financieel directeur is gelijk aan de organieke salarisschaal van financieel
beheerder van de gemeente verhoogd met 30%. Deze wordt als volgt vastgesteld (inclusief 30%) en
meteen opgenomen in de rechtspositieregeling van gemeentepersoneel gemeente Berlare:
Financieel directeur

klasse 2
aan 130%

Minimum

37016,16

Maximum

54671,90

Verhogingen

1 x 1 x 2206,97
7 x 2 x 2206,97

0

37016,16

1

39223,13

2

39223,13

3

41430,10

4

41430,10

5

43637,06

6

43637,06

7

45844,03

8

45844,03

9

48051,00

10

48051,00

11

50257,97

12

50257,97

13

52464,94

14

52464,94

15

54671,90

ART. 5
Maakt een afschrift van dit besluit over aan:
- mevrouw Iris Dekeyzer;
- personeelsdienst OCMW Berlare;
- personeelsdienst gemeente Berlare.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
16.

Algemeen directeur: kennisnemen consensusnota huidige titularissen, goedkeuren
oproepen huidige titularissen, vaststellen salarisschaal en vaststellen
functieomschrijving

DE RAAD,
 Overwegende dat gemeentesecretaris Bob Pieters de zitting verlaat;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het decreet van 21/12/2017 over het lokaal bestuur (DLB), gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad op 15/02/2018;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7/12/2007 houdende de minimale voorwaarden
voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
 Gelet op het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 houdende de integratie van de OCMW’s in de
gemeentebesturen uiterlijk tegen de start van de volgende lokale bestuursperiode;
 Gelet op de aan de gemeente- en OCMW-secretaris toegewezen taken overeenkomstig de artikelen
87, §1 en 88, §2 van het Gemeentedecreet respectievelijk de artikelen 86, §1 en 87, §2 OCMWdecreet die voorzien dat zij als secretaris instaan voor de werking van de diensten inzake de
voorbereiding en uitvoering van het beleid enerzijds en de advisering van de beleidsorganen op
beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak anderzijds;
 Gelet op de overgangsbepalingen zoals voorzien in deel 6, titel 2, hoofdstuk 2 van het DLB inzake
de ambtelijke organisatie van de gemeente en het OCMW;
 Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 587 DLB uiterlijk op 1 augustus 2018 alle taken en
bevoegdheden van de secretarissen over gaan naar de algemeen directeur. Deze oefent alle
bevoegdheden en taken uit die overeenkomstig de organieke decreten en diverse regelgevingen
aan de secretarissen van de gemeente en van het OCMW zijn toevertrouwd;
 Overwegende dat het cruciaal wordt bevonden door de decreetgever dat deze overgang zo vlot en
transparant mogelijk verloopt, evenals op definitieve wijze. De medewerking hieraan van de
decretale graden als hoofdverantwoordelijke voor de algemene leiding en werking van de diensten
is daarbij noodzakelijk. Eveneens is het belangrijk dat de sociale vrede wordt bewaard en dat
gemotiveerde functiehouders behouden blijven, gezien zij mee de nagestreefde ambtelijke
integratie dienen te verwezenlijken;

 Overwegende dat betwistingen op dit niveau van de decretale graden enkel zal leiden tot een
blokkering van de dienstverlening en negatief afstralen op het overige gemeente- en OCMW
personeel dat zich eveneens binnen de nieuwe organisatie dient in te passen;
 Gelet op artikel 583 §1 DLB is het de bevoegdheid van de gemeenteraad om de titularis van het
ambt van gemeentesecretaris en de titularis van het ambt van OCMW-secretaris op te roepen om
zich binnen dertig dagen kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen directeur;
 Gelet op de consensusnota van 29/01/2018 van de hand van de huidige titularissen, OCMWsecretaris Hilde Van der Jeugt en gemeentesecretaris Bob Pieters, waarin zij een gemotiveerd en
gedragen voorstel formuleren voor de invulling van de nieuwe functie algemeen directeur, met
aandacht voor de decretaal voorziene waarborgregeling voor de niet-heraangestelde functiehouder
secretaris; dit met respect voor de decretaal voorziene overgangsbepalingen in het Decreet Lokaal
Bestuur en het daarin voorziene primaat van de politiek, waarbij de eindbeslissingsbevoegdheid in
hoofde van de gemeenteraad berust;
 Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 2/02/2018 kennis
heeft genomen van voormelde consensusnota;
 Gelet op het feit dat het de gemeenteraad toekomt de functieomschrijving van de algemeen
directeur vast te stellen, net als de salarisschaal;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens die apprecieert dat de titularissen tot een
consensus zijn gekomen;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Vandoolaeghe die in de integratie momenteel geen
besparingen bespeurt en het antwoord van burgemeester Gabriëls dat Berlare in vergelijking met
vele andere gemeenten over bijzonder weinig A-personeel beschikt.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, 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 (Kris Malfliet)

ART. 1
Neemt kennis van de consensusnota van 29/01/2018 van de hand van de huidige titularissen, OCMWsecretaris Hilde Van der Jeugt en gemeentesecretaris Bob Pieters.
ART. 2
Roept de titularis van het ambt van gemeentesecretaris en de titularis van het ambt van OCMWsecretaris op om zich binnen dertig dagen kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen directeur.
ART. 3
De functiebeschrijving van algemeen directeur wordt vastgesteld. Een behoorlijk geviseerd exemplaar
hiervan gaat als bijlage bij dit besluit en wordt meteen ook opgenomen in de rechtspositieregeling van
het gemeentepersoneel van gemeente Berlare.
ART. 4
De salarisschaal van algemeen directeur is gelijk aan de organieke salarisschaal van
gemeentesecretaris verhoogd met 30%. Deze wordt als volgt vastgesteld (inclusief 30%) en meteen
ook opgenomen in de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van gemeente Berlare:

Algemeen
directeur

klasse 2
aan 130%

Minimum

39294,07

Maximum

58036,33

Verhogingen

1 x 1 x 1249,54
14 x 1 x
1249,48

0

39294,07

1

40543,61

2

41793,09

3

43042,57

4

44292,05

5

45541,53

6

46791,01

7

48040,49

8

49289,97

9

50539,45

10

51788,93

11

53038,41

12

54287,89

13

55537,37

14

56786,85

15

58036,33

ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
17.

Varia

Gemeentesecretaris Bob Pieters vervoegt opnieuw de zitting.
17.1

Raadslid De Palmenaer meldt dat de Strijpwegel sterk afslijt omwille van werfverkeer voor
een nieuwbouw in de Veerstraat.
Voorzitter De Gucht antwoordt dat de bouwmaterialen wel de werf moeten kunnen bereiken
en begrijpt niet hoe de gemeenteraad hier een standpunt kan innemen.

17.2

Raadslid Albrecht Arbyn vraagt om de putten in het wegdek ter hoogte van containerpark
(Bollewerkstraat) te vullen.
Burgemeester Gabriëls antwoordt dat de medewerkers van de afdeling openbare werken
vorige week op diverse plaatsen reeds putten hebben gevuld en dat ze na de vorstperiode
verder doen.
Raadslid Albrecht Arbyn vraagt naar de toekomstige bestemming van de vervuilde grond, aan
de overkant van de weg van het containerpark.
Voorzitter De Gucht antwoordt dat dit geen variavraag is en verschuift een toelichting naar
een van de volgende raden.

17.3

Raadslid Marc Van Driessche informeert naar een stand van zaken met betrekking tot een
derde sportveld aan sportpark Overmere.

Schepen Vandersnickt antwoordt dat er met de eigenaar een mondeling akkoord is dat nu
verder wordt geformaliseerd.
17.4

Raadslid Marc Van Driessche informeert of de collectie van het voormalige
Boerenkrijgmuseum nu opnieuw een plaats kan krijgen in het gemeentehuis van Overmere.
Schepen Vandersnickt en schepen Meyers antwoorden dat dit nog steeds de intentie is. De
herwerking van Museum Donkmeer is in voorbereiding; daarnaast zou de collectie van het
voormalige Boerenkrijgmuseum, eigendom van het Boerenkrijgcomité, zou worden
overgedragen aan Heemkundige Kring Overmere.

17.5

Raadslid Marc Van Driessche herhaalt zijn vraag om het e-loket op de website te herbekijken.
De gemeentesecretaris antwoordt dat die oefening loopt, maar dat het in de huidige
technische omgeving niet verder kan worden ontwikkeld.

17.6

Raadslid Baeyens heeft drie vragen bij de beslissing van het college om de concessie voor
cafetaria sporthal Berlare stop te zetten.
a/ Hoe gaat het nu verder?
b/ Komen er wijzigingen in de nieuwe concessievoorwaarden?
c/ Heeft de beslissing gevolgen voor de activiteiten in de sporthal
Schepen Vandersnickt:
a/ De procedure voorziet nog een verzoeningsvergadering. Die vindt plaats de eerste helft van
maart.
b/ Indien aan de orde (zie a/) komen er wijzigingen in de concessievoorwaarden. Gemeente
Berlare zal, naar analogie met de nieuwe concessie in sporthal Overmere, zelf ook een
zaalwachter inschakelen.
c/ De beslissing heeft geen gevolgen voor de activiteiten in de sporthal.

17.7

Raadslid Baeyens merkt op dat als gevolg van een nieuwbouw (kruispunt Sint-Annaplein,
Bieststraat, Bosstraat) een gevaarlijke parkeersituatie is ontstaan.
Schepen Wim Arbijn laat dit verder onderzoeken.

17.8

Voorzitter De Gucht meldt dat de volgende gemeenteraad plaatsvindt op 28 maart 2018.

Namens de gemeenteraad

Bob Pieters
gemeentesecretaris

Karel De Gucht
voorzitter

