ZITTING VAN 25 APRIL 2018
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;
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;
Yannick Ottoy, gemeentesecretaris dd voor 21, 25, 26
Verontschuldigd:
Karel De Gucht, voorzitter;
Julien Wettinck, raadslid
Afwezig:
Katja Gabriëls, burgemeester afwezig voor 8;
Bob Pieters, gemeentesecretaris afwezig voor 21, 25, 26
DAGORDE
OPENBARE ZITTING
1.
Goedkeuren notulen zitting van 28 februari 2018;
2.
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: opwaardering Boerenkrijgpark;
3.
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze en gunnen: leveren en plaatsen airco's
(magazijn);
4.
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze en gunnen: leveren en plaatsen 2
harmonicawanden gemeenteschool Uitbergen;
5.
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze en gunnen: aankoop divers ICT-materiaal;
6.
ICT: toetreden tot contract opdrachtencentrale stad Brugge;
7.
ICT: toetreden tot contract opdrachtencentrale gemeente Houthalen-Helchteren;
8.
Kennisnemen meerwerk 1 en 2 renovatie pand Donklaan 93a omwille van dwingende en
onvoorziene omstandigheden;
9.
Goedkeuren voorstel tot minnelijke afpaling Melkerijstraat;
10. Waterfeesten 2018: kennisnemen programmatie en goedkeuren tarieven;
11. Projectvereniging Cultuurdijk - communicatie: goedkeuren jaarrekening 2017 en
werkingsverslag 2017;
12. Projectvereniging Cultuurdijk - erfgoed: goedkeuren jaarrekening 2017 en werkingsverslag
2017;
13. Goedkeuren tariefafwijking Festivalhal Donkmeer voor Out Of Limits vzw;
14. Scholengemeenschap Scheldeland: goedkeuren nieuwe convenant vervangingen van korte
afwezigheden;
15. Scholengemeenschap Scheldeland: goedkeuren gewijzigd arbeidsreglement;
16. Intercommunale Verko: goedkeuren dagorde Algemene Vergadering van 12 juni 2018;
17. Intercommunale Verko: aanstellen lasthebbers Algemene Vergadering van 12 juni 2018;
18. Intercommunale DDS: goedkeuren dagorde Algemene Vergadering van 12 juni 2018;
19. Intercommunale DDS: aanstellen lasthebbers Algemene Vergadering van 12 juni 2018;
20. Imewo: goedkeuren dagorde, statutenwijzigingen en vaststellen van het mandaat voor de
algemene vergadering van 18 juni 2018;
21. Goedkeuren wijziging personeelsformatie;
22. Kennisnemen aanstelling van rechtswege algemeen directeur;
23. Varia;
BESLOTEN ZITTING
24. Dading concessie cafetaria sporthal Berlare;
25. Vaststellen functiebeschrijving en salarisschaal adjunct-algemeen directeur;
26. Aanstellen adjunct-algemeen directeur;

DE VOORZITTER HEEFT ZICH VERONSCHULIDGD, RAADSLID RENE KETS ZAL HET
VOORZITTERSCHAP WAARNEMEN EN OPENT OM 20.00 UUR STIPT DE VERGADERING.
OPENBARE ZITTING
1.
Goedkeuren notulen zitting van 28 februari 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:

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)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Julien Wettinck)

ART. 1
Keurt de notulen van de zitting van 28 februari 2018 goed.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
2.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze: opwaardering Boerenkrijgpark

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 “Omgevingswerken Oud Gemeentehuis &
Boerenkrijgpark” een bestek met nr. 2018/34 werd opgesteld door ontwerper Buro voor Vrije
Ruimte;
 Overwegende dat de opwaardering van het Boerenkrijgpark het sluitstuk vormt van het project
‘Sportpark Overmere’, waarbij de ruime omgeving van de sporthal werd gestructureerd en
opgewaardeerd;
 Overwegende dat het plan tot stand gekomen is in overleg met de hoofdgebruikers;
 Overwegende dat het project werd toegelicht aan de verschillende adviesraden;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 377.619,12 euro exclusief btw
of 456.919,14 euro inclusief btw (79.300,02 euro Btw medecontractant);
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018,
op budgetcode 2200000/068003-PARKEN-BKparkO;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Vandoolaeghe die zich afvraagt waarom de meerderheid het
subsidiedossier niet vroeger heeft klaargemaakt, op het moment dat het project nog tot 80%
subsidieerbaar was;
 Gehoord het antwoord van schepen Vandersnickt en burgemeester Gabriëls die stellen dat het
dossier volledig klaar moet zijn alvorens het kan worden ingediend en dat de Vlaamse overheid
niet proactief communiceert wanneer ze haar subsidiebeleid bijstelt;
 Gehoord de vraag van raadslid Baeyens waarom de vroegere visie niet is weerhouden om aan de
Molenstraat diagonaal parkeren te voorzien in combinatie met een fietspad in het park;
 Gehoord het antwoord van schepen Wim Arbijn die aangeeft dat dit inderdaad de bedoeling was,
maar dat het bestuur op een veto van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed botst;

 Gehoord de tussenkomst van raadslid Verhofstadt die vaststelt dat de blauwe zone in de omgeving
van kerkplein en park weinig wordt gerespecteerd;
 Gehoord raadslid Marc Van Driessche die namens de N-VA-fractie aangeeft veel positieve
elementen op te merken maar toch specifieke aandacht vraagt voor onder meer sociale controle,
veiligheid en een duidelijke verbindingsweg met de parking van het sportpark.
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)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Julien Wettinck)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2018/34 en de raming voor de opdracht
“Omgevingswerken Oud Gemeentehuis & Boerenkrijgpark”, 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 en gunnen: leveren en plaatsen
airco's (magazijn)

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 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (de
geraamde waarde excl. btw de drempel niet bereikt van 30.000,00 euro);
 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, inzonderheid artikel 5, § 4;
 Gelet op het koninklijk besluit van 15/07/2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen airco's (magazijn)” een
technische beschrijving met nr. 2017/38 werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 7.024,79 euro exclusief btw of
8.500,00 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 de
onderhandelingsprocedure:
- De Visscher Heating bvba, Turfputstraat 3 te 9290 BERLARE;
- Verherbrugghen bvba, Kordewagenstraat 30 te 9270 LAARNE;
- Pro Heating Systems bvba, Eegene 62 te 9200 DENDERMONDE;
 Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 03/05/2017 dienden te bereiken;
 Overwegende dat 1 offerte ontvangen werd van Pro Heating Systems bvba, Eegene 62 te 9200
DENDERMONDE (12.005,00 euro exclusief btw of 14.526,05 euro inclusief 21% btw);
 Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 15/05/2017 opgesteld door de Dienst
Openbare Werken;

 Overwegende dat Pro Heating Systems bvba op 21/03/2018 heeft bevestigd dat de offerte van
02/05/2017 nog steeds geldig is;
 Overwegende dat de Dienst Openbare Werken voorstelt om, rekening houdende met het
voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de enige bieder, zijnde Pro Heating Systems bvba,
Eegene 62 te 9200 DENDERMONDE, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
12.005,00 euro exclusief btw of 14.526,05 euro inclusief btw;
 Gelet op het visum van de financieel directeur;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018,
op budgetcode 2210000/005000-PATRIMONIUM-HVAC;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
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)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Julien Wettinck)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan de technische beschrijving met nr. 2017/38 en de raming voor de opdracht
“Leveren en plaatsen airco's - gemeentelijk magazijn”. De raming bedraagt 7.024,79 euro exclusief
btw of 8.500,00 euro inclusief 21% btw.
ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van aanvaarde factuur.
ART. 3
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 15/05/2017, opgesteld
door de Dienst Openbare Werken.
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 enige bieder, zijnde Pro Heating Systems bvba, Eegene 62 te
9200 DENDERMONDE, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 12.005,00 euro exclusief btw
of 14.526,05 euro inclusief btw.
ART. 6
De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet
ingeschreven in het investeringsbudget van 2018.
ART. 7
Van dit besluit zal melding worden gegeven.
4.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze en gunnen: leveren en plaatsen 2
harmonicawanden gemeenteschool Uitbergen

DE RAAD,
 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 (de
geraamde waarde excl. btw niet bereikt de drempel van 30.000,00 euro);
 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 het Gemeentedecreet van 15/07/2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen 2 harmonicawanden (school
Uitbergen)” een bestek met nr. 2018/13 werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 16.037,74 euro exclusief btw
of 17.000,00 euro inclusief 6% 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:
- FDS NV, Industriepark Drongen 11A te 9031 DRONGEN;
- Pan-All NV, Industriezone Diebeke 13 te 9500 GERAARDSBERGEN;
- Beddeleem NV, Venecoweg 14A te 9810 NAZARETH;
- Technospace.com, Kerneenrgiestraat 65 te 2610 ANTWERPEN;
 Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 22/02/2018 dienden te bereiken;
 Overwegende dat 2 offertes werden ontvangen:
- FDS NV, Industriepark Drongen 11A te 9031 DRONGEN (11.590,00 euro exclusief btw of
12.285,40 euro inclusief 6% btw);
- Pan-All NV, Industriezone Diebeke 13 te 9500 GERAARDSBERGEN (12.983,75 euro exclusief btw
of 13.762,77 euro inclusief 6% btw);
 Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 28/03/2018 opgesteld door de Dienst
Openbare Werken;
 Overwegende dat de firma’s op 14/03/2018 hebben bevestigd dat hun offerte nog steeds geldig is;
 Overwegende dat de Dienst Openbare Werken voorstelt om, rekening houdende met het
voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van
de prijs), zijnde FDS NV, Industriepark Drongen 11A te 9031 DRONGEN, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 11.590,00 euro exclusief btw of 12.285,40 euro inclusief 6% btw;
 Gelet op het geweigerde visum van de financieel directeur, omdat de aankoop niet is voorzien in
het door de gemeenteraad goedgekeurde investeringsbudget 2018;
 Overwegende dat deze aankoop tijdig werd doorsproken met de betrokken diensten, maar door
een vergetelheid niet in de finale investeringslijst terecht kwam;
 Overwegende dat het om de vervanging van twee harmonicawanden gaat die een ruimte
opsplitsbaar maakt in drie nuttige ruimten: overdekte kleuterspeelplaats, refter en turnzaal;
 Overwegende dat de noodzakelijkheid van de vervanging om de ruimte polyvalent en veilig te
kunnen blijven gebruiken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het investeringsbudget bij de
eerstvolgende budgetwijziging 2018;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
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)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Julien Wettinck)

ART. 1
Verleent goedekeuring aan het bestek met nr. 2018/13 en de raming voor de opdracht “Leveren en
plaatsen 2 harmonicawanden (school Uitbergen)”, 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 16.037,74 euro exclusief btw of
17.000,00 euro inclusief 6% 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 28/03/2018, opgesteld
door de Dienst Openbare Werken.
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 (op basis van de prijs),
zijnde FDS NV, Industriepark Drongen 11A te 9031 DRONGEN, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 11.590,00 euro exclusief btw of 12.285,40 euro inclusief 6% btw.

ART. 6
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr.
2018/13.
ART. 7
De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte.
ART. 8
Het budget zal voorzien worden in het investeringsbudget bij de eerstvolgende budgetwijziging 2018.
ART. 9
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
5.

Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze en gunnen: aankoop divers ICTmateriaal

DE RAAD,
 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 (de
goed te keuren uitgave excl. btw niet bereikt de drempel van 144.000,00 euro), 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 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, inzonderheid artikel 90 1°;
 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 feit dat de gemeente Berlare gebruik maakt van de open raamovereenkomst
(opdrachtencentrale) van de Vlaamse Overheid voor de aankoop van diverse ICT-producten. De
toetreding tot deze opdrachtencentrale werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 04/02/2015.
Referentie van de opdracht is bestek nr. e-IB-2013-086.
 Overwegende dat deze leveringen kunnen gebeuren via een raamovereenkomst die Vlaamse
Overheid sloot op basis van het bestek met nummer 2018/108 met de ondernemer REALDOLMEN
NV, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen;
 Overwegende dat de uitgave voor de opdracht “Aankoop divers ICT-materiaal” wordt geraamd op
25.813,58 euro excl. btw of 31.234,43 euro incl. 21% btw;
 Overwegende dat Gemeente Berlare voorstelt om, rekening houdende met het voorgaande, deze
opdracht te gunnen aan REALDOLMEN NV, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van 23.838,31 euro excl. btw of 28.844,36 euro incl. 21% btw;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018,
op budgetcode 2402000/011901-ICT-PC-park;
 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)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Julien Wettinck)

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2018/108 en de raming voor de opdracht “Aankoop
divers ICT-materiaal”, opgesteld door Gemeente Berlare. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 25.813,58 euro excl. btw of 31.234,43 euro incl. 21% btw.
ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

ART. 3
In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°b van de wet van 17/06/2016 betreffende de
overheidsopdrachten, zal Vlaamse Overheid optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze
overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten
plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, meer bepaald :
Gemeente Berlare.
ART. 4
Deze opdracht wordt gegund aan REALDOLMEN NV, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen, tegen
het nagerekende inschrijvingsbedrag van 23.838,31 euro excl. btw of 28.844,36 euro incl. 21% btw,
via de raamovereenkomst die Vlaamse Overheid sloot op basis van het bestek met nummer 2018/108.
ART. 5
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr.
2018/108.
ART. 6
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2018.
ART. 7
Van dit besluit zal melding worden gegeven.
6.

ICT: toetreden tot contract opdrachtencentrale stad Brugge

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en in het
bijzonder de artikelen 42 en 43;
 Gelet op artikel 47 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten kan een
aanbestedende overheid werken, leveringen en/of diensten verwerven van een aankoopcentrale
die gecentraliseerde aankoopactiviteiten als bedoeld in artikel 2, 7° b) verricht;
 Overwegende dat op basis van artikel 47 §2 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten dat de aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale
is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten
in de klassieke sectoren;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten;
 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;
 Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van stad Brugge van 26/03/2013 en 25/06/2013;
 Gelet op de besluiten van het college van burgemeester en schepenen van de stad Brugge van
18/10/2013 en 23/12/2013;
 Overwegende dat stad Brugge, via hogervermelde besluiten, optreedt als opdrachtencentrale voor
de aankoop van ICT producten en andere organisaties de mogelijkheid biedt om hierop een beroep
te doen, en dit zoals heden bedoeld wordt in artikel 47 van de huidige wet inzake
overheidsopdrachten;
 Gelet op de overeenkomst ‘ICT Opdrachtencentrale – Stad Brugge en andere entiteiten voor drie
jaar, verlengbaar met telkens één jaar tot maximum vijf jaar;
 Overwegende dat deze overeenkomst volgende percelen omvat:
1. Leveren van desktop hardware, randapparatuur en supplies;
2. Leveren van software (desktop en server);
3. A. Leveren van consultancy op vlak van productondersteuning;
B. Leveren van consultancy op vlak van softwareontwikkeling;
4. Leveren en installeren van beamers, (led)schermen en multimediamateriaal;
5. A. Leveren, installeren en ondersteuning van netwerkcomponenten;
B. Leveren, installeren en ondersteunen van security en netwerk access control devices;
6. Glasvezelbekabeling outdoor;
7. Leveren en installeren van netwerkbekabeling indoor;
8. Leveren van glasvezelapparatuur en toebehoren;
9. Leveren en installeren van server hardware en storage oplossingen;








10. ICT-vorming gespecialiseerd niveau;
11. GIS ondersteuning;
12. Leveren en consultancy van Apple producten;
13. Leveren en installeren van draadloze netwerken (outdoor of indoor);
14. Leveren van smartphones;
15. Leveren en installatie van telecom en internetverbindingen;
16. Leveren en consultancy van servicebus en midoffice oplossingen;
Overwegende dat de looptijd van de overeenkomst is gestart op 26/11/2013 voor alle percelen
behalve voor de percelen 13 en 15 die zijn gestart op 6/02/2014; allen voor drie jaar, verlengbaar
met telkens één jaar tot een maximum van vijf jaar – in casu 26/11/2018 en 6/02/2019;
Overwegende dat het aangewezen is dat gemeente Berlare gebruik maakt van de
opdrachtencentrale Stad Brugge om volgende redenen:
 Gemeente Berlare moet zelf geen gunningsprocedure voeren, wat een administratieve
vereenvoudiging en financiële besparing betekent;
 Stad Brugge beschikt over knowhow en technische expertise om ICT-aanbestedingen in
goede banen te leiden;
 Als gemeente alleen is het onmogelijk om dezelfde prijzen te bedingen als deze in de
opdrachtencentrale;
 Een aantal van de in de opdrachtencentrale voorziene producten voldoen aan de behoefte van
het bestuur en maken het nog zinvol om in het laatste jaar van de looptijd van de
raamovereenkomst toe te treden. Heel in het bijzonder gaat het om licenties van Microsoft
Dynamics in het kader van het midoffice project (samen aanbesteden: generieke
componenten). Maar daarnaast kunnen zich nog opportuniteiten aanbieden;
Overwegende dat gemeente Berlare graag van bovengenoemde mogelijkheid gebruik wil maken en
toetreden tot het contract van de stad Brugge;
Overwegende dat het in het kader van de samenwerking tussen gemeente en OCMW aangewezen
is om een verdere standaardisatie te bekomen van de informatica en dus ook de OCMW-raad de
toetreding tot deze overeenkomst heeft behandeld en goedgekeurd in zitting van 29/03/2018;
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)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Julien Wettinck)

ART. 1
Treedt principieel toe tot het ICT-contract via opdrachtencentrale Stad Brugge. De maximale looptijd
van het contract is 26 november 2018 voor alle percelen met uitzondering van de percelen 13 en 15
die maximaal tot 6 februari 2019 lopen.
ART. 2
Belast het college van burgemeester en schepenen met de verdere uitvoering van dit besluit.
ART. 3
Maakt een afschrift van deze beslissing over aan:
- de stad Brugge, Burg 12 te 8000 Brugge;
- de financieel directeur.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
7.

ICT: toetreden tot contract opdrachtencentrale gemeente Houthalen-Helchteren

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en in het
bijzonder de artikelen 42 en 43;
 Gelet op artikel 47 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten kan een
aanbestedende overheid werken, leveringen en/of diensten verwerven van een aankoopcentrale
die gecentraliseerde aankoopactiviteiten als bedoeld in artikel 2, 7° b) verricht;

 Overwegende dat op basis van artikel 47 §2 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten dat de aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale
is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten
in de klassieke sectoren;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten;
 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;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van Houthalen-Helchteren van 24/11/2016 en van 23/02/2017;
 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van Houthalen-Helchteren
van 27/03/2017 en van 3/07/2017;
 Overwegende dat gemeente Houthalen-Helchteren, via hogervermelde besluiten, optreedt als
opdrachtencentrale voor de aankoop van IT-hardware en andere organisaties de mogelijkheid
biedt om hierop een beroep te doen, en dit zoals heden bedoeld wordt in artikel 47 van de huidige
wet inzake overheidsopdrachten;
 Gelet op de overeenkomst ‘IT-hardware – gemeente Houthalen-Helchteren voor vier jaar (3 juli
2017 tot 2 juli 2021);
 Overwegende dat deze overeenkomst volgende producten omvat: thin clients, beeldschermen,
laptops, tablet-pc’s, pc’s en servers;
 Overwegende dat het aangewezen is dat gemeente Berlare gebruik maakt van de
opdrachtencentrale Houthalen-Helchteren om volgende redenen:
 Gemeente Berlare moet zelf geen gunningsprocedure voeren, wat een administratieve
vereenvoudiging en financiële besparing betekent;
 Houthalen-Helchteren beschikt over knowhow en technische expertise om ICTaanbestedingen in goede banen te leiden;
 Als gemeente alleen is het onmogelijk om dezelfde prijzen te bedingen als deze in de
opdrachtencentrale;
 Een aantal van de in de opdrachtencentrale voorziene producten voldoen aan de behoefte van
het bestuur en maken het zinvol om toe te treden. Heel in het bijzonder gaat het om een
serveroplossing voor gemeente en OCMW. Maar daarnaast kunnen zich nog opportuniteiten
aanbieden;
 Overwegende dat gemeente Berlare graag van bovengenoemde mogelijkheid gebruik wil maken en
toetreden tot het contract van de gemeente Houthalen-Helchteren;
 Overwegende dat het in het kader van de samenwerking tussen gemeente en OCMW aangewezen
is om een verdere standaardisatie te bekomen van de informatica en dus ook de OCMW-raad de
toetreding tot deze overeenkomst zal agenderen in zitting van 26/04/2018;
 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)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Julien Wettinck)

ART. 1
Treedt principieel toe tot het contract IT-hardware via opdrachtencentrale van gemeente HouthalenHelchteren. De maximale looptijd van het contract is 2 juli 2021.
ART. 2
Belast het college van burgemeester en schepenen met de verdere uitvoering van dit besluit.
ART. 3
Maakt een afschrift van deze beslissing over aan:
- de gemeente Houthalen-Helchteren, Pastorijstraat 30 te 3530 Houthalen-Helchteren
- de financieel directeur.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

8.

Kennisnemen meerwerk 1 en 2 renovatie pand Donklaan 93a omwille van
dwingende en onvoorziene omstandigheden

DE RAAD,
 Overwegende dat burgemeester Katja Gabriëls de zitting verlaat;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer in het
bijzonder de artikelen 42, 43 en 157;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25/10/2017 houdende het goedkeuren lastvoorwaarden en
gunningswijze en goedkeuren samenwerkingsovereenkomst voor de renovatie van het pand
Donklaan 93a;
 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27/12/2017 houdende de
gunning van de renovatieopdracht;
 Gelet op de nota van 15/02/2018 van Architectuuratelier Kubiek, waarin wordt gesteld dat – na het
verwijderen van het vals plafond in de keuken – een deel van de dakconstructie in de keuken zich
in een dramatische toestand bevindt (dragende balken, onder meer waar een gasleiding doorloopt,
zijn ernstig gescheurd), waarna het dak onmiddellijk werd geschoord;
 Gelet op het schrijven van Dero Construct NV en de melding tijdens werfvergaderingen waarin het
bedrijf stelt dat het om veiligheidsredenen niet kan starten aan de geplande werken en dat de
voorziene manier van uitvoering niet haalbaar is;
 Overwegende dat als gevolg hiervan absolute zekerheid moest worden verkregen over de toestand
van de rest van het dak, omdat het als werkvloer moet dienen voor de montage van het nieuwe
dak. De enige mogelijkheid om de volledige toestand te kunnen zien, is het weghalen van het
verlaagd plafond in het overige deel van het pand. Architectuuratelier Kubiek stelt in deze nota dat
het verwijderen van het verlaagd plafond noodzakelijk is om te kunnen bekijken of de aannemer
op een veilige manier de gevraagde werken kan uitvoeren;
 Overwegende dus dat meerwerk 1 noodzakelijk was om te bepalen of een algehele verwijdering
van het oude dak noodzakelijk was, dan wel nog kon worden gewerkt op basis van het
oorspronkelijke idee van een tweede dak over het bestaande dak, dat echter op een andere manier
gedragen zou worden;
 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16/02/2018 houdende
het goedkeuren van de meerwerken 1 als gevolg van deze onvoorziene en dwingende
omstandigheden voor een totaalbedrag van 3.875,00 euro exclusief btw of 4.688,75 euro inclusief
21% btw (813,75 euro Btw medecontractant);
 Gelet op de nota van 15/02/2018 en 8/03/2018 van Architectuuratelier Kubiek waarin wordt
gesteld dat als gevolg van bijkomend destructief onderzoek op 30/01/2018 is vastgesteld dat de
voorziene uitvoering van een betonnen ringbalk, waarop de nieuwe dakbalken zouden rusten, niet
kan worden uitgevoerd;
 Overwegende dat dit een situatie is die als onverwacht mag worden beschouwd, aangezien de
toestand verschilt van de situatie bij de linkervleugel van het gebouw dat eerder werd
gerenoveerd;
 Overwegende dat een aantal alternatieve uitvoeringsvoorstellen werden onderzocht en
onderhandeld;
 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9/03/2018 houdende het
goedkeuren van de meerwerken 2 als gevolg van deze onvoorziene en dwingende omstandigheden
voor een totaalbedrag van 55.810,92 euro exclusief btw of 67.531,21 euro inclusief 21% btw,
waarvan 2.925,81 euro excl. btw betaald wordt door de uitbater bvba De Snoeck en 52.885,11
euro excl. btw door gemeente Berlare;
 In toepassing van artikel 157 gemeentedecreet besliste het college van burgemeester en
schepenen om de uitgave van meerwerk 1 en meerwerk 2 bij hoogdringendheid te voorzien in de
investeringsbudgetten, dit te op te nemen in de eerstvolgende budgetwijziging, en de
gemeenteraad hiervan in kennis te stellen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens die vindt dat de inschatting vooraf accurater had
moeten gebeuren en het antwoord van schepen Vandersnickt dat er onderzoek is gevoerd en dat
(ook volgens de raadsman van gemeente Berlare) de architect redelijkerwijs mocht uit gaan van
een identieke dakstructuur als van die bij de linkervleugel van het gebouw;

 Gehoord de tussenkomst van raadslid Vandoolaeghe die aan de hand van de historiek van het
dossier aangeeft dat volgens hem deze meerwerken wel hadden kunnen voorzien worden, dat het
bestuur bij de wissel in 2013 de nieuwe uitbater niet had mogen laten starten om
veiligheidsredenen en dat hij de meerderheid van de komende legislatuur voor een onmogelijke
opdracht ziet staan om een keuze te maken op het moment dat de vraag tot
handelshuurverlenging voorligt;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Albrecht Arbyn namens de N-VA-fractie die stelt dat de
renovatiekost niet te verantwoorden valt voor een private horecazaak tegen een niet
marktconforme huur, en het antwoord van voorzitter dd Kets die de belofte herhaalt om de
handelshuur te herbekijken na afronding van de werken.
BESLUIT:
ART. 1
Neemt akte van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16/02/2018
houdende het goedkeuren van de meerwerken 1 voor de renovatie pand Donklaan 93a voor een
totaalbedrag van 3.875,00 euro exclusief btw of 4.688,75 euro inclusief 21% btw (813,75 euro Btw
medecontractant).
ART. 2
Neemt akte van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9/03/2018 houdende
het goedkeuren van de meerwerken 2 voor de renovatie pand Donklaan 93a voor een totaalbedrag
van 55.810,92 euro exclusief btw of 67.531,21 euro inclusief 21% btw, waarvan 2.925,81 euro excl.
btw betaald wordt door de uitbater bvba De Snoeck en 52.885,11 euro excl. btw door gemeente
Berlare.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
9.

Goedkeuren voorstel tot minnelijke afpaling Melkerijstraat

DE RAAD,
 Overwegende dat burgemeester Katja Gabriëls de zitting opnieuw vervoegt;
 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 het voorstel tot minnelijke afpaling van landmeter-expert Stijn D’Haese, Kamershoek 27,
9290 Berlare, voor het perceel gelegen te 1e afdeling, sectie C, nummer 331F, in eigendom van de
familie Sichin;
 Gelet op het feit dat het betreffende perceel grenst aan een perceel in gemeentelijke eigendom,
gekend als 1e afdeling, Sectie C nummer 321k;
 Overwegende dat er geen opmetingsplannen werden teruggevonden, noch op het
registratiekantoor noch op het rijksarchief, voor de betreffende gronden;
 Overwegende dat het voorstel tot minnelijke afpaling voorstelt de grens tussen beide percelen te
nemen op de locatie van de huidige afsluiting;
 Overwegende dat de familie Sichin het perceel 331F al tientallen jaren onderhoudt tot waar de
huidige afsluiting geplaatst staat;
 Overwegende dat bij de aanleg van het gemeentelijk perceel, nummer 321k, steeds al rekening
gehouden werd met de bestaande afsluiting tussen beide percelen (aanleg verharding);
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen An Van Driessche.
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)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Julien Wettinck0 afwezig

ART. 1
Akkoord te gaan met het voorstel tot minnelijke afpaling, opgemaakt door landmeter-expert Stijn
D’Haese, Kamershoek 27, 9290 Berlare, voor het perceel gelegen te 1e afdeling, sectie C, nummer
331F, in eigendom van de familie Sichin.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

10.

Waterfeesten 2018: kennisnemen programmatie en goedkeuren tarieven

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer in het
bijzonder de artikelen 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het budget voor 2018 dat werd goedgekeurd in gemeenteraad van 20 december 2017,
waarin kosten en inkomsten voor Waterfeesten zijn opgenomen;
 Overwegende dat de gemeenteraad het programma niet dient goed te keuren, maar dat het
college van burgemeester en schepenen het dossier ter kennisgeving voorlegt;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens die de dagprijs van 10,00 euro voor inwoners nog
steeds veel geld vindt en het antwoord van schepen Vandersnickt dat er gratis toegang is voor
iedereen onder 16 jaar en dat het prijs- en programmakwaliteitsbeleid hand in hand gaan.
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)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Julien Wettinck

ART. 1
Neemt kennis van het programma, waarvan een geviseerd exemplaar als bijlage gaat bij dit besluit.
ART. 2
Keurt volgende toegangstarieven voor Waterfeesten 2018 goed:
- Inwoners via dienst citymarketing
4 euro
- Kansarmen (via OCMW)
1 euro
- Online
6 euro
- Voorverkoop (kantoor & vvk-punten)
6 euro
- Dagverkoop kassa
10 euro
- Kinderen <16 jaar (geboren na 1 januari 2002)
Gratis
- Personen met beperking
6 euro + begeleider gratis*
- Parking
2 euro
*indien persoon met beperking <16 jaar, ook 1 begeleider gratis toegang
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
ART. 4
Kondigt dit besluit af cf. artikel 186 van het gemeentedecreet.
11.

Projectvereniging Cultuurdijk - communicatie: goedkeuren jaarrekening 2017 en
werkingsverslag 2017

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 42 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals laatst
gewijzigd op 18/01/2013;
 Gelet op het gemeenteraadbesluit van 30/06/2008 houdende de goedkeuring van de oprichting
van projectvereniging Cultuurdijk;
 Gelet op artikel 15 van deze statuten;
 Gelet op het meerjarenplan van gemeente Berlare;
 Overwegende dat de rekening en jaarverslag 2017 en budget 2018 werden besproken en aanvaard
in de raad van bestuur van de projectvereniging van 14/03/2018;
 Overwegende dat uit de staat van ontvangsten en uitgaven blijkt dat er 15.949,80 euro minder
werd ontvangen dan uitgegeven nl. 72.005,98 euro uitgaven tegenover 56.056,18 euro
ontvangsten;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Meyers.

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)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Julien Wettinck)

ART. 1
Keurt het werkingsverslag 2017 en de jaarrekening 2017 van de projectvereniging Cultuurdijk communicatie goed, zoals ze werden aangenomen in de raad van bestuur van de projectvereniging
van 14/03/2018 en waarvan een behoorlijk geviseerd exemplaar als bijlage bij dit besluit gaat.
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit zullen worden overgemaakt aan:
- stadsbestuur Dendermonde, Franz Courtensstraat 11 te 9200 DENDERMONDE;
- gemeentebestuur Wetteren, Markt 1 te 9230 WETTEREN;
- gemeentebestuur Buggenhout, Nieuwstraat 2 te 9255 BUGGENHOUT;
- gemeentebestuur Lebbeke, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 LEBBEKE;
- de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 GENT;
- de directeur van CC Stroming.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
12.

Projectvereniging Cultuurdijk - erfgoed: goedkeuren jaarrekening 2017 en
werkingsverslag 2017

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 42 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals laatst
gewijzigd op 18/01/2013;
 Gelet op het gemeenteraadbesluit van 30/06/2008 houdende de goedkeuring van de oprichting
van projectvereniging Cultuurdijk;
 Gelet op artikel 15 van deze statuten;
 Gelet op het meerjarenplan van gemeente Berlare;
 Overwegende dat de rekening en jaarverslag 2017 en budget 2018 werden besproken en aanvaard
in de raad van bestuur van de projectvereniging van 14/03/2018;
 Overwegende dat uit de staat van ontvangsten en uitgaven blijkt dat er 26.653,59 euro meer werd
ontvangen dan uitgegeven nl. 260.917,13 euro uitgaven tegenover 287.570,72 euro ontvangsten;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Meyers.
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)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Julien Wettinck)

ART. 1
Keurt het werkingsverslag 2017 en de jaarrekening 2017 van de projectvereniging Cultuurdijk erfgoed goed, zoals ze werden aangenomen in de raad van bestuur van de projectvereniging van
14/03/2018 en waarvan een behoorlijk geviseerd exemplaar als bijlage bij dit besluit gaat.
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit zullen worden overgemaakt aan:
- stadsbestuur Dendermonde, Franz Courtensstraat 11 te 9200 DENDERMONDE;
- gemeentebestuur Wetteren, Markt 1 te 9230 WETTEREN;
- gemeentebestuur Buggenhout, Nieuwstraat 2 te 9255 BUGGENHOUT;
- gemeentebestuur Lebbeke, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 LEBBEKE;
- de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 GENT;
- de directeur van CC Stroming.

ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
13.

Goedkeuren tariefafwijking Festivalhal Donkmeer voor Out Of Limits vzw

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 Out Of Limits vzw, met maatschappelijke zetel Kouterbosstraat 11 te
9240 Zele en vertegenwoordigd door Ben De Block, tot tariefafwijking voor gebruik van
opbergruimte in Festivalhal Donkmeer (buitenruimte onder tribune), sanitair blok Festivalhal
Donkmeer, tribune en omliggende terreinen in de periode april tot en met oktober van dit en
komende jaren voor de organisatie van workshops vlottenbouw;
 Overwegende dat Out Of Limits vzw steeds voorafgaandelijk toelating dient te vragen aan de
bevoegde gemeentediensten, teneinde geen overlapping te krijgen met andere huurders;
 Overwegende dat Out Of Limits vzw volgens het tariefreglement ingedeeld wordt onder categorie E
– alle andere;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 06/04/2018 voorstelt
om tariefafwijking toe te staan aan Out Of Limits vzw voor de organisatie van workshops
vlottenbouw in en rond Festivalhal Donkmeer en stockageruimte te voorzien onder de tribune van
Festivalhal Donkmeer;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 06/04/2018 voorstelt
om het tarief te bepalen op een vaste maandelijkse huurprijs van 250,00 euro, onafhankelijk van
het aantal georganiseerde workshops;
 Overwegende het voorstel om een overeenkomst op te maken met de vzw die jaarlijks stilzwijgend
wordt verlengd tenzij een van beide partijen aangeeft de overeenkomst te willen stopzetten.
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Vleminckx dat de N-VA-fractie niet akkoord gaat, omdat ze
principieel tegen tariefafwijkingen is.
BESLUIT:

18 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, Ingrid Rogiers, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van
Hauwermeiren)
3 stemmen tegen (Marie-Christine Vleminckx, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Julien Wettinck)

ART. 1
Staat een afwijking toe op het tariefreglement van 27/03/2013 van Festivalhal Donkmeer aan Out Of
Limits vzw, met maatschappelijke zetel Kouterbosstraat 11 te 9240 Zele, voor jaarlijks gebruik tussen
1 april en 31 oktober. De organisator zal 250,00 euro per maand aangerekend worden.
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
- de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 GENT;
- Out Of Limits vzw, t.a.v. de heer Ben De Block, Kouterbosstraat 11 te 9240 ZELE;
- de financieel directeur;
- de directeur van CC Stroming.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

14.

Scholengemeenschap Scheldeland: goedkeuren nieuwe convenant vervangingen
van korte afwezigheden

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de wet van 19/12/1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in het
bijzonder de artikelen 2 §1, 6, 7 en 8;
 Gelet op het Decreet Basisonderwijs van 25/02/1997, in het bijzonder hoofdstuk VIII bis, afdeling
6 (zoals ingevoegd bij onderwijsdecreet XVIII);
 Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 29/05/2009 betreffende de vervangingen van
korte afwezigheden;
 Gelet op de ministeriële omzendbrief Pers/2005/23 van 16/11/2005: Vervangingen van korte
afwezigheden in het basis- en secundair onderwijs;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25/04/2012 houdende het goedkeuren van een convenant
tijdelijke afwezigheden;
 Overwegende dat in het basisonderwijs sinds het schooljaar 2008-2009 de scholen in een
samenwerkingsplatform een eigen beleid kunnen voeren betreffende vervangingen van korte
afwezigheden van personeelsleden aangesteld in een wervingsambt van het bestuurs- en
onderwijzend personeel in functie van eigen lokale noden en prioriteiten;
 Overwegende dat de vervangingseenheden enkel kunnen worden aangewend indien ze worden
samen gelegd in een samenwerkingsverband, meer bepaald:
- een scholengemeenschap;
- een samenwerkingsplatform tussen (een) scholengemeenschap(pen) en (een)
onderwijsinstelling(en) die niet beho(o)r(t)en tot een scholengemeenschap;
- een samenwerkingsplatform tussen meerdere scholengemeenschappen;
 Overwegende dat de vervangingseenheden worden toegekend en kunnen worden aangewend op
voorwaarde dat een convenant werd afgesloten tussen de betrokken schoolbesturen en minstens
één vakorganisatie;
 Overwegende dat het schoolbestuur deel uitmaakt van de scholengemeenschap Scheldeland met
instellingsnummer: 120972;
 Overwegende de bespreking in het beheerscomité van Scholengemeenschap Scheldeland van
26/01/2018 en de consensus hierbij om de bestaande convenant uit 2012 bij te stellen als volgt:
- Bij art. 1: invoegen datum besluit nl. 29 mei 2009 + schrappen van de regel ‘Onder voorbehoud
van definitieve goedkeuring in de Vlaamse Regering’;
- Bij art. 2: namen van de afgevaardigden beheerscomité en vakbond zijn aangepast;
- Bij art. 7, §1, bij voorziene korte afwezigheden: vervangen verlof ‘terbeschikkingstelling wegens
persoonlijke aangelegenheden’ door ‘afwezigheid voor verminderde prestaties’
- Bij onverwachte korte afwezigheden, 3de streepje: vervangen door ‘omstandigheidsverlof naar
aanleiding van een gebeurtenis’, 4de streepje: schrappen van ‘ingevolge ziekte of ongeval
overkomen aan een met het personeelslid onder hetzelfde dak wonende persoon’, toevoegen
van 5de streepje ‘afwezigheid voor verminderde prestaties’;
- Bij art. 7, invoegen §4 ‘Bij het systeem van reservering houden de scholen rekening met de
ontvangen vervangingseenheden die aan hun school toebedeeld zijn;
- Bij art. 16: datum goedkeuring convenant aanpassen
 Gelet op het akkoord tussen het beheerscomité en de representatieve vakorganisaties en het erbij
horende protocol van akkoord van 26/01/2018;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen An Van Driessche.
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)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Julien Wettinck)

ART. 1
Heft haar besluit van 25 april 2012 houdende het goedkeuren van een convenant tijdelijke
afwezigheden in het basisonderwijs op en keurt voor Scholengemeenschap Scheldeland, waartoe de
gemeentelijke basisschool Uitbergen hoort, de vernieuwde convenant van vervangingen van korte
afwezigheden goed. Een behoorlijk geviseerd exemplaar gaat als bijlage bij dit besluit.
ART. 2
Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van deze convenant.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- Scholengemeenschap Scheldeland;
- directie van de gemeentelijke basisschool Uitbergen
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
15.

Scholengemeenschap Scheldeland: goedkeuren gewijzigd arbeidsreglement

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de wet van 08/04/1965 tot instelling van de arbeidsreglementen;
 Gelet op de wet van 18/12/2002 tot wijziging van de wet van 08/04/1965 tot instelling van de
arbeidsreglementen;
 Gelet op het decreet van 27/03/1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden
van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding;
 Gelet op het decreet basisonderwijs van 25/02/1997 met latere wijzigingen;
 Gelet op het decreet van 02/04/2004 betreffende de participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad;
 Gelet op de wet van 19/12/1974 tot regeling van de relaties tussen de overheid en de vakbonden
van haar personeel;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25/01/2012 houdende goedkeuring van een aangepast
arbeidsreglement voor de scholengemeenschap Scheldeland;
 Overwegende dat een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen personeel en
het schoolbestuur;
 Overwegende dat alle personen die onder gezag arbeid verrichten in het gemeentelijk onderwijs,
moeten worden geïnformeerd over de voorwaarden die op hun arbeidsverhouding van toepassing
zijn;
 Overwegende dat het decreet rechtspositie en het decreet basisonderwijs voldoende ruimte laten
om lokaal en autonoom concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het personeel
en het schoolbestuur;
 Overwegende dat het aangewezen is om dit arbeidsreglement aan te passen aan de huidige
regelgeving en de gewijzigde gegevens;
 Gelet op het model van gewijzigd arbeidsreglement van OVSG, met toevoegingen rond privacy en
informatieveiligheid;
 Overwegende dat het bovendien aangewezen is van de integrale tekst te vervangen om verder
gemakkelijk te werken;
 Overwegende de bespreking in het beheerscomité van Scholengemeenschap Scheldeland van
26/01/2018 en de consensus hierbij om het arbeidsreglement bij te stellen;
 Gelet op het akkoord tussen het beheerscomité en de representatieve vakorganisaties en het erbij
horende protocol van akkoord van 26/01/2018;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen An Van Driessche.
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)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Julien Wettinck)

ART. 1
Heft het bestaande arbeidsreglement van Scholengemeenschap Scheldeland, waartoe de
gemeentelijke basisschool Uitbergen hoort, op met ingang van heden.
ART. 2
Keurt het gewijzigde arbeidsreglement van Scholengemeenschap Scheldeland, waartoe de
gemeentelijke basisschool Uitbergen hoort, goed met ingang van heden. Een behoorlijk geviseerd
exemplaar van dit arbeidsreglement gaat als bijlage bij dit besluit.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- Scholengemeenschap Scheldeland;
- directie van de gemeentelijke basisschool Uitbergen.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
16.

Intercommunale Verko: goedkeuren dagorde Algemene Vergadering van 12 juni
2018

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals gewijzigd tot op heden en meer bepaald op
de artikelen 42 en 43 van dit decreet inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 06/07/2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking zoals
gewijzigd op 18/01/2013;
 Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het dienstverlenend intergemeentelijk
samenwerkingsverband Verko;
 Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 09/03/2018 wordt opgeroepen deel
te nemen aan de algemene vergadering der aandeelhouders van Verko die bijeengeroepen wordt
op 12/06/2018 in de kantoren van de Intercommunale DDS, Bevrijdingslaan 201, 9200
Dendermonde;
 Overwegende het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente werd overgemaakt;
 Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
algemene vergadering en het mandaat van de lasthebbers dient vast te stellen;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLUIT:

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)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Julien Wettinck)

ART. 1
Hecht haar goedkeuring aan de agenda en de voorgestelde besluiten van de algemene vergadering
van Verko van 12/06/2018 namelijk:
1. Verwelkoming;
2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers;
3. Goedkeuring van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van
18/01/2018;
4. Verslag over het boekjaar 2017
4.1. Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2017
4.2. Financieel verslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening 2017
4.3. Verslag van de revisor
4.4. Vaststellen van de jaarrekening 2017
4.5. Bestemming van het resultaat
5. Kwijting aan bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun opdracht in 2017;
6. Statutenwijziging naar aanleiding van de uittreding van de Provincie;
7. Aankoop eigen aandelen naar aanleiding uittreding Provincie;
8. Benoemingen;
9. Vragen en voorstellen vanuit de vergadering;
10. Diversen.

ART. 2
Draagt de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering
van Verko op 12/06/2018, op hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
zitting van heden inzake voormelde agendapunten.
ART. 3
Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van voormelde beslissingen.
ART. 4
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal overgemaakt worden aan:
 Intercommunale Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 DENDERMONDE;
 de aangeduide lasthebbers.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
17.

Intercommunale Verko: aanstellen lasthebbers Algemene Vergadering van 12 juni
2018

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals gewijzigd tot op heden en meer bepaald de
artikelen 42 en 43 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking zoals
gewijzigd op 18/01/2013;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het dienstverlenend intergemeentelijk
samenwerkingsverband Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
 Overwegende het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de algemene
vergadering der aandeelhouders van Verko die bijeengeroepen wordt op 12/06/2018 per
aangetekende brief van 09/03/2018;
 Overwegende dat gemeente Berlare twee lasthebbers dient aan te duiden;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van de heer Freddy Schatteman en de heer Francky
Verhofstadt.
BESLUIT:

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)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Julien Wettinck)

ART. 1
Duidt aan als lasthebbers voor gemeente Berlare op de algemene vergadering van Verko van
12/07/2018:
 de heer Freddy Schatteman, Mandemakersstraat 4 te 9290 BERLARE;
 de heer Francky Verhofstadt, Heikantstraat 48D te 9290 BERLARE.
ART. 2
Draagt de lasthebbers aangeduid in artikel 1 van dit besluit op hun stemgedrag op de algemene
vergadering van Verko van 12/06/2017 te stemmen op de beslissingen genomen door de
gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 Intercommunale Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 DENDERMONDE;
 de heer Freddy Schatteman, Mandemakersstraat 4 te 9290 BERLARE;
 de heer Francky Verhofstadt, Heikantstraat 48D te 9290 BERLARE.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

18.

Intercommunale DDS: goedkeuren dagorde Algemene Vergadering van 12 juni 2018

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, zoals gewijzigd tot op heden en meer bepaald op
de artikelen 42 en 43 van dit decreet inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het Vlaamse decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zoals
gewijzigd tot op heden;
 Overwegende dat de gemeente Berlare aandeelhouder is van het Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband Intercommunale Dender Durme en Schelde, afgekort tot DDS;
 Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 09/03/2018 wordt opgeroepen om
deel te nemen aan de algemene vergadering van DDS op 12/06/2018, in de kantoren van de
maatschappelijke zetel, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
 Overwegende het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd;
 Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
algemene vergadering en het mandaat van de lasthebbers dient vast te stellen;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
 Gehoord de uitleg ter zitting door voorzitter De Gucht.
BESLUIT: 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)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Julien Wettinck)

ART. 1
Hecht haar goedkeuring aan de agenda en de voorgestelde besluiten van de algemene vergadering op
12/06/2018 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Intercommunale DDS namelijk:
1. Verwelkoming;
2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers;
3. Goedkeuring van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van
18/01/2018;
4. Verslag over het boekjaar 2017
4.1. Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2017
4.2. Financieel verslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening 2017
4.3. Verslag van de revisor
4.4. Vaststellen van de jaarrekening 2017
4.5. Bestemming van het resultaat
5. Kwijting aan bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun opdracht in 2017;
6. Benoemingen
7. Vragen en voorstellen vanuit de vergadering;
8. Diversen.
ART. 2
Draagt de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering
van DDS op 12/06/2018, op hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de zitting
van heden inzake voormelde agendapunten.
ART. 3
Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van voormelde beslissingen.
ART. 4
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 Intercommunale DDS, Bevrijdingslaan 201, 9200 DENDERMONDE;
 de aangeduide lasthebbers.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

19.

Intercommunale DDS: aanstellen lasthebbers Algemene Vergadering van 12 juni
2018

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals gewijzigd tot op heden en meer bepaald op
de artikelen 42 en 43 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking zoals
gewijzigd tot op heden;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het dienstverlenend intergemeentelijk
samenwerkingsverband Intercommunale Vereniging Dender, Durme en Schelde Bevrijdingslaan
201, 9200 Dendermonde;
 Overwegende het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de algemene
vergadering der aandeelhouders van DDS die bijeengeroepen wordt op 12/06/2018 per
aangetekend schrijven van 09/03/2018;
 Overwegende dat gemeente Berlare twee lasthebbers dient aan te duiden;
 Overwegende de mondelinge voordracht ter zitting van mevrouw Carine Meyers en de heer Jan De
Palmenaer.
BESLUIT:

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)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Julien Wettinck)

ART. 1
Duidt aan als lasthebbers voor gemeente Berlare op de algemene vergadering van DDS van
12/06/2018:
 mevrouw Carine Meyers, Frans Broeckaertlaan 51 te 9290 BERLARE;
 de heer Jan De Palmenaer, Veerstraat 81B te 9290 BERLARE.
ART. 2
Draagt de lasthebbers aangeduid in artikel 1 van dit besluit op hun stemgedrag op de algemene
vergadering van DDS van 12/06/2018 af te stemmen op de beslissingen genomen door de
gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 Intercommunale DDS, Bevrijdingslaan 201, 9200 DENDERMONDE;
 mevrouw Carine Meyers, Frans Broeckaertlaan 51 te 9290 BERLARE;
 de heer Jan De Palmenaer, Veerstraat 81B te 9290 BERLARE.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
20.

Imewo: goedkeuren dagorde, statutenwijzigingen en vaststellen van het mandaat
voor de algemene vergadering van 18 juni 2018

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 dat bepaalt dat de gemeenteraad
goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering;
 Gelet op het feit dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas als
deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Imewo;
 Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 19/03/2018 wordt opgeroepen
om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Imewo op
18/06/2018 die plaats vindt in De Lozen Boer, Lozen Boer 3-5 te 9080 Lochristi;
 Overwegende dat door de raad van bestuur in zitting van 16 maart 2018 een dossier met
documentatiestukken werd overgemaakt met volgende samengevatte inhoud:

Verzoek tot verschuiven einddatum van 9 november 2019 naar 1 april 2019
De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder Imewo (met uitzondering van
PBE) vermelden de datum van 9 november 2019 als einddatum.
Artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de
opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden aangewezen als
distributienetbeheerder om in de loop van het jaar 2018 via hun algemene vergadering een
verzoek te richten aan de Vlaamse regering om in te stemmen dat de einddatum van de statutaire
duur verschoven (vervroegd) wordt naar 1 april 2019. De beslissing van de algemene vergadering
dient verantwoord te worden in een omstandig verslag dat de noodzakelijkheid aantoont. De
Vlaamse regering kan bij gemotiveerd besluit instemmen met het aan haar gerichte verzoek.
Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte tijdsspanne twee
verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden. Vandaar wordt voorgesteld om
de aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk bij de inwerkingtreding van de
verlengde distributienetbeheerder te plaatsen. Deze aanpassing ondersteunt niet alleen de
uniformiteit en continuïteit van de bestuurlijke werking, maar draagt door een identieke
behandeling in alle distributienetbeheerders bij tot de uniformiteit van de verlengde duurtijd.
Voorstel tot verlenging van de tijdsduur van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037
Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt overeenkomstig
artikel 603 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017 voorgesteld om de duurtijd
van de opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te verlengen vanaf 1 april 2019 tot en met
29 maart 2037. Deze nieuwe einddatum geldt voor alle opdrachthoudende verenigingen –
distributienetbeheerders binnen de toekomstige Fluvius-groep en is gebaseerd op deze van PBE,
vermits de verlenging van PBE reeds ingang vindt vanaf 29 maart 2019.
Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking (artikel
423 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017) kan op verzoek van de gewone
meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt
door een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, de algemene
vergadering tot de verlenging beslissen met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen.
De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van de
algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op basis
van een vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel aandienen.
Uiterlijk 90 dagen vόόr de algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de agenda
door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden.
De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel
uit te maken van de opdrachthoudende vereniging. Vooraf leggen ze hun beslissing daartoe voor,
die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering. Deelnemers die nalaten over de
verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht verder deel uit te maken
van de opdrachthoudende vereniging.
Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing van de
gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt is, is het
aangewezen dat de Raad van Bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig artikel 70 van het
Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking een evaluatierapport opstelt over de
werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en eveneens een
ondernemingsplan voor de volgende zes jaar. Deze documenten bevatten samen de
motiveringselementen in functie van het onderzoek van het verlengingsvoorstel.
Statutenwijzigingen
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:
- aanpassingen n.a.v. de fusie van de werkmaatschappijen Eandis System Operator cvba en
Infrax cvba en in het kader van de ‘multi-utility’ activiteiten met inwerkingtreding op 1 juli
2018:
o naamwijziging van Eandis System Operator cvba in Fluvius System Operator;

doelwijziging met toevoeging van de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;
introductie van aandelen Ar en Ak m.b.t. de activiteiten riolering en
(kabel)netwerken;
o regeling inzake toewijzing van kosten en opbrengsten vόόr en na 1 juli 2018 over
de verschillende distributienetbeheerders en andere betrokken entiteiten;
o winstverdeling m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;
o vastleggen van verdeelsleutel voor de GIS-activiteit;
o actualisering van de exploitatie-overeenkomst (bijlage 3);
- aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 met
principiële inwerkingtreding op 1 januari 2019:
o aantal leden van de raad van bestuur;
o genderbepaling;
o mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders;
o inlassing opstelling code goed bestuur;
o mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde activiteit van
gemeentelijk belang toe te vertrouwen aan één opdrachthoudende vereniging.
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
o
o

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)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Julien Wettinck)

ART. 1
Hecht zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Imewo van 18 juni 2018:
1) Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Imewo,
zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over
lokaal bestuur
2) Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Imewo van 1 april 2019 tot
29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking
van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan
2019-2024
3) Statutenwijzigingen:
3.1 Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat
van activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van artikel 413 wetboek van
vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel
3.2 Goedkeuring van de statutenwijzigingen
4) Inkanteling van deel Finiwo – Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden
5) Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 4 bij
authentieke akte vast te stellen
6) Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator
cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie van Imewo
in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van
het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
7) Kennisneming verslagen Imewo van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2017
8) Goedkeuring van de jaarrekening Imewo afgesloten op 31 december 2017 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
9) Kennisneming verslagen Finiwo van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2017
10) Goedkeuring van de jaarrekening Finiwo afgesloten op 31 december 2017 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
11) Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris Imewo met betrekking tot het boekjaar 2017
12) Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Finiwo met betrekking
tot het boekjaar 2017
13) Statutaire benoemingen

14) Statutaire mededelingen
ART. 2
Een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire einddatum
van de opdrachthoudende vereniging Imewo van 9 november 2019 naar 1 april 2019 (*).
Een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende vereniging
Imewo van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en haar deelneming in de opdrachthoudende
vereniging Imewo te verlengen voor deze duurtijd na onderzoek van onder meer de documenten die
bij de oproeping inzake agendapunt 2 zijn gevoegd (*).
Goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende
vereniging Imewo.
(*) onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603 van het decreet
over het lokaal bestuur
ART. 3
Draagt de vertegenwoordiger van gemeente Berlare (de heer Julien Wettinck of plaatsvervanger de
heer Francky Verhofstadt) die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende
verenigingen Imewo op 18 juni 2018 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou
worden), zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden
inzake voormelde artikel 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing.
ART. 4
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Imewo, ter attentie van het secretariaat, intercommunales@eandis.be.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
21. Goedkeuren wijziging personeelsformatie
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 meer bepaald op de artikelen 42 en 43 van dit decreet over de bevoegdheden van de
gemeenteraad, en artikel 105 en de artikelen 248 tot en met 261 van dit decreet;
 Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 21/12/2017;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7/12/2007 met betrekking tot de
rechtspositieregeling voor lokale besturen en latere wijzigingen;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20/12/2017 houdende vaststelling van de
personeelsformatie van het gemeentepersoneel;
 Gelet op het ontwerp van personeelsformatie zoals dit werd vastgesteld en besproken in het
managementteam van 5/3/2018;
 Gelet op de notulen van het Hoog Overlegcomité van 26/3/2018 met de vakbonden van het
gemeente – en het OCMW-personeel waarin onderhavige beslissing werd besproken;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 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)
2 verontschuldigd (Karel De Gucht, Julien Wettinck)

ART. 1
Stelt de personeelsformatie gemeente Berlare / april 2018 als volgt vast:
Statutair personeel
functietitel

schalen

Algemeen Directeur
(Algemeen directeur)
Financieel Directeur
(Financieel directeur)
Adjunct Algemeen Directeur
(88% Algemeen directeur)
Afdelingshoofd openbare werken
A1a - A3a
Directeur cultureel centrum
A1a - A3a
Diensthoofd vergunningen
B4 – B5
Bibliothecaris
B4 – B5
Diensthoofd vrije tijd
B4 – B5
Diensthoofd burgerzaken
B1 – B3
Deskundige vergunningen
B1 – B3
Coördinator IBO
B1 - B3
Cultuurconsulent
B1 – B3
Verantwoordelijke GIS
B1 – B3
Werfopzichter
B1 – B3
Verantwoordelijke patrimonium
C4 – C5
Verantwoordelijke technische
uitvoeringsdienst
C4 – C5
Administratief medewerker
C1 – C3
Bibliotheekassistent
C1 – C3
Ploegbaas groen
D4 – D5

vte
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1

rang
Decretale graad
Decretale graad
Decretale graad
Av
Av
Bx
Bx
Bx
Bv
Bv
Bv
Bv
Bv
Bv
Cx

1
5
1
1

Cx
Cv
Cv
Dx

vte
1
1
1
1
1
1
3,5
1
1
3
1,63

rang
decretale graad
Dx
Dv
Cx
Cx
Cx
Cv
Cv
Dx
Dv
Ev

Statutair uitdovend personeel
functietitel
Gemeentesecretaris
Ploegbaas wegenis
Parkwachter
Diensthoofd burgerzaken
Administratief hoofdmedewerker
Administratief hoofdmedewerker
Administratief medewerker
Theatertechnieker
Ploegbaas signalisatie
Technisch assistent
Poetshulp

schalen
klasse 2
D4 – D5
D1 – D3
C4 – C5
C4 – C5
C4 – C5
C1 – C3
C1 – C3
D4-D5
D1 – D3
E1 – E3



De functie van gemeentesecretaris blijft in het uitdovend kader staan tot de titularis bij
overgangsmaatregel decreet lokaal bestuur een nieuwe functie is toegekend door de
gemeenteraad.



2 contractuele functies van administratief medewerker (C1-C3) worden geblokkeerd door 1
uitdovende functie van statutair administratief medewerker en 1 functie van statutair
administratief hoofdmedewerker.



1,63 contractuele functies van poetshulp (E1-E3) worden geblokkeerd door 1,63 uitdovend
statutaire functies van poetshulp (E1-E3)



1 statutaire functie van diensthoofd burgerzaken (B1-B3) wordt geblokkeerd door de
uitdovende functie van diensthoofd burgerzaken (C4-C5)



1 contractuele (sociale maribel) functie van theatertechnieker (C1-C3) wordt geblokkeerd door
de uitdovende functie van theatertechnieker (C1-C3)



3 contractuele functies van technisch assistent (D1-D3) worden geblokkeerd door 3
uitdovende functies van technisch assistent (D1-D3).



1 contractuele functie van parkwachter (D1-D3) wordt geblokkeerd door 1 statutaire functie
van parkwachter

Personeel gesubsidieerd via Sociale Maribel
functietitel

schalen

vte

rang

Administratief medewerker
Theatertechnieker
Technisch beambte

C1 – C3
C1 – C3
E1 – E3

1
1
1,5

Cv
Cv
Ev

schalen
A1a – A2a
A1a – A2a
B4 – B5
B1 – B3
B1 – B3
B1 – B3
B1 – B3
C4 – C5
C1 – C3
C1 – C3
C1 – C3
C1 – C3
C1 – C3
C1 – C3
D4 – D5
D4 – D5
D1 – D3
D1 – D3
D1 – D3
E1 – E3
E1 – E3
E1 – E3

vte
1
1
1
2
0,25
1
0,4
1
1
7
0,66
0,5
2,25
9,75
1
1
8
1
2
6,5
14,5
1

rang
Av
Av
Bx
Bv
Bv
Bv
Bv
Cx
Cv
Cv
Cv
Cv
Cv
Cv
Dx
Dx
Dv
Dv
Dv
Ev
Ev
Ev

Contractueel onbepaalde duur
functietitel
Stafmedewerker
Communicatieambtenaar
Diensthoofd ICT
Vrijetijdsconsulent
Drugspreventie
Deskundige vergunningen
Deskundige jobfinder
Systeembeheerder
Verantwoordelijke evenementen
Administratief medewerker
Theatertechnieker
Bibliotheekassistent
Verantwoordelijke IBO
Begeleidster IBO
Ploegbaas patrimonium
Ploegbaas signalisatie
Technisch assistent
Donkwachter
Parkwachter
Poetshulp
Technisch beambte
Gemeenschapswacht

ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
22. Kennisnemen aanstelling van rechtswege algemeen directeur
DE RAAD,
 Overwegende dat gemeentesecretaris Bob Pieters de zitting opnieuw vervoegt;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het Vlaams regeerakkoord 2014-2019, houdende de (politiek-ambtelijke) integratie van de
OCMW- en de gemeentebesturen uiterlijk tegen de start van de volgende lokale bestuursperiode;
 Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 21/12/2017, inzonderheid artikel 162 en de
overgangsbepalingen zoals voorzien door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 580 – artikel
589);
 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 Besluit van de Vlaamse Regering van 12/11/2010 houdende 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 het organisatievoorstel zoals ontvangen vanwege de zittende functiehouders en waarin op
gemotiveerde wijze tot een gedragen voorstel wordt gekomen met betrekking tot de invulling van
het ambt van algemeen directeur enerzijds en de gewaarborgde functie voor de niet aangestelde
functiehouder anderzijds; en waarvan de gemeenteraad reeds kennis nam in zitting van
28/02/2018;
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW voorziet
met behoud van afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit decreet
voorzien in de eerste plaats vorm zal krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in
de nieuwe figuur van algemeen directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en
OCMW-secretaris;
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur een bijzondere overgangsregeling bevat om tijdig en
uiterlijk tegen 1 augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en financieel directeur te
komen; dat daarbij het belang van een tijdige, vlotte en transparante invulling wordt benadrukt;
Overwegende dat het overeenkomstig artikel 583 en 589 DLB aan de gemeenteraad toekomt om
enerzijds de nieuwe algemeen directeur aan te stellen en anderzijds de overblijvende
functiehouder aan te stellen in een adjunct- of passende functie;
Overwegende dat artikel 583 DLB in de mogelijkheid voorziet om ofwel de zittende secretarissen
op te roepen om zich kandidaat te stellen, ofwel ervoor kan opteren om onmiddellijk de nieuwe
functie van algemeen directeur open te stellen voor andere kandidaten en deze in te vullen bij wijze van
aanwerving en/of bevordering;
Overwegende dat bijgevolg eerst de wijze van aanstelling diende te worden gekozen;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 28/02/2018 besloot om overeenkomstig artikel
583, §1, eerste lid DLB de titularissen op te roepen om zich kandidaat te stellen voor het ambt van
algemeen directeur;
Overwegende dat het daarbij aangewezen werd geacht om voor de invulling van het ambt in
eerste instantie voorrang te verlenen aan de zittende functiehouders en deze zodoende op te
roepen om zich hiervoor kandidaat te stellen; dat het immers aangewezen is om de huidige
ervaring en expertise in de rol als leidinggevend ambtenaar te benutten; dat hierdoor ook
maximaal de continuïteit van de dienstverlening kan worden gegarandeerd; dat voorts ook vanuit
het zuinigheidsbeginsel moeilijk kan worden verantwoord dat een nieuwe algemeen directeur zou
worden aangesteld terwijl de huidige functiehouders vervolgens met behoud van salaris in een
adjunct- of passende functie in de organisatie dienen te worden aangesteld;
Overwegende dat in de gemeenteraad van 28/02/2018 kennis werd genomen van het
organisatievoorstel van de functiehouders, hetgeen een gemotiveerd en gedragen voorstel omvat
voor de aanstellingen die het Decreet Lokaal Bestuur in eerste instantie noodzaakt. De raad stelt
hierbij vast dat in het voorstel van de zittende functiehouders op gemotiveerde en gedragen wijze
wordt aangetoond op welke wijze het best en in het belang van de organisatie kan overgegaan
worden tot invulling van de nieuwe functie als algemeen directeur, met aandacht voor de
gewaarborgde functie voor de niet aangestelde secretaris;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20/04/2018 waaruit
blijkt dat voor het ambt van algemeen directeur vervolgens één kandidaatstelling tijdig werd
ingediend en ontvankelijk is; dat blijkt dat dit kadert in de afspraken die tussen de functiehouders
werden gemaakt;
Overwegende dat dit overeenkomstig artikel 583, §1 voor gevolg heeft dat de OCMW-secretaris
van rechtswege wordt aangesteld als algemeen directeur bij de gemeente;
Gehoord de uitleg ter zitting.

BESLUIT:
ART. 1
Neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van de OCMW-secretaris, mevrouw Hilde Van der
Jeugt als voltijds statutair algemeen directeur met ingang van 1 mei 2018. Zij wordt geacht de
proefperiode voor algemeen directeur te hebben volbracht.
ART. 2
Mevrouw Hilde Van der Jeugt wordt als algemeen directeur overeenkomstig artikel 588 DLB met
behoud van haar geldelijke anciënniteit, ingeschaald in de salarisschaal van algemeen directeur. Deze
salarisschaal is gelijk is aan de salarisschaal van de gemeentesecretaris verhoogd met 30%.
De vigerende rechtspositieregeling van de secretaris is van toepassing op de algemeen directeur. De
algemeen directeur wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht.
ART. 3
Neemt kennis van de eedaflegging in handen van de voorzitter van mevrouw Hilde Van der Jeugt als
algemeen directeur van de gemeente Berlare, waarvan proces-verbaal wordt opgemaakt.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
23.

Varia

23.1

N.a.v. wateroverlast, tot drie keer toe op korte tijd in de Heikantstraat, vraagt raadslid
Verhofstadt een betere controle op de externe firma die het rioolstelsel onderhoudt, om zeker
van te zijn dat dit bedrijf wel degelijk elke straat reinigt.

23.2

Raadslid Verhofstadt laat weten dat de Maeneschijnstraat in slechte staat verkeert.
Burgemeester Gabriëls antwoordt dat het bestuur hiervan op de hoogte is, dat deze straat niet
bovenaan staat in de prioriteitenlijst maar dat kleine herstellingen i.f.v. de veiligheid wel
kunnen gebeuren.

23.3

Raadslid Baeyens laat weten dat de gerestaureerde brug over de kasteelvijver niet
toegankelijk is voor elektrische rolwagens.
Schepen Vandersnickt laat dit onderzoeken.

23.4

Raadslid Baeyens komt terug op de gevaarlijke parkeersituatie Bosstraat/Bieststraat en merkt
op dat er nu bovenop ook een gevaarlijke inname openbaar domein is zonder gepaste
signalisatie.
Schepen Wim Arbijn antwoordt dat bij IOD-vergunningen steeds gepaste signalisatie wordt
voorgeschreven en dat de aanvrager daar zelf voor moet zorgen. Vervolgens laat hij weten
dat het college recent heeft beslist om de parkeerproblematiek aan te pakken met gele
markeringen.

23.5

Raadslid Baeyens vraagt zich af waarom een nieuw aangekochte tent niet wordt uitgeleend.
Schepen Meyers antwoordt dat de meerderheid een nieuw uitleenreglement voorbereid maar
dat bovendien niet elke locatie / ondergrond geschikt is omwille van de verankering van de
tent.

23.6

Raadslid Albrecht Arbyn laat weten dat een voertuig in een wielerwedstrijd op 21/4/2018 is
terecht gekomen en vraagt bijkomende veiligheidsmaatregelen te willen bekijken.
Schepen Wim Arbijn en burgemeester Gabriëls antwoorden dat dit nooit 100% uit te sluiten
valt.

23.7

Voorzitter dd Kets meldt dat de volgende gemeenteraad wellicht op 23 mei plaatsvindt.

BESLOTEN ZITTING
24. Dading concessie cafetaria sporthal Berlare
De dading wordt goedgekeurd.
25.

Vaststellen functiebeschrijving en salarisschaal adjunct-algemeen directeur

De functiebeschrijving van adjunct-algemeen directeur en salarisschaal worden vastgesteld.
26. Aanstellen adjunct-algemeen directeur
De heer Bob Pieters wordt aangesteld als adjunct –algemeen directeur.
Namens de gemeenteraad

Bob Pieters
gemeentesecretaris

René Kets
voorzitter dd

