ZITTING VAN 27 JUNI 2018
Aanwezig:
Karel De Gucht, voorzitter;
Katja Gabriëls, burgemeester;
Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, 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;
Hilde Van der Jeugt, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Marleen Zaman, raadslid afwezig voor 7, tot en met 19.
Afwezig:
Steven Vandersnickt, schepen afwezig voor 17, 18.
DAGORDE
OPENBARE ZITTING
1.
Goedkeuren notulen zitting van 23 mei 2018;
2.
Kennisname stand van zaken plannen kasteelproject Dorp Berlare;
3.
Aanvullend reglement: Kerkstraat 28a, aanpassen parkeervak;
4.
Aanvullend reglement: Tamboerkensstraat 1, aanpassen parkeervak;
5.
Polder tussen Schelde en Durme: goedkeuren meerwerk;
6.
Goedkeuren offertes Openbare verlichting Boerenkrijgpark;
7.
Goedkeuren ontwerpplannen "wegen- en rioleringswerken - Bontinckstraat en aanpalende
straten";
8.
Aanvaarden ontwerp Bijzonder Nood- en interventieplan (BNIP) Waterfeesten 2018;
9.
Kerkfabriek Sint-Martinus Berlare: advies verlenen jaarrekening 2017;
10. Kerkfabriek OLV Hemelvaart Overmere: advies verlenen jaarrekening 2017;
11. Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen: advies verlenen jaarrekening 2017;
12. Vaststellen jaarrekening 2017 gemeente Berlare;
13. Gemeentelijke basisschool Uitbergen: bekrachtigen wijzigen aansluiting bij een regionaal
ondersteuningsnetwerk in het basis- en secundair onderwijs;
14. Goedkeuren retributiereglement initiatieklas KUNSTacademie afdeling Woord en Muziek
academiejaar 2018-2019;
15. Afstemmen serverarchitectuur en -infrastructuur gemeente en OCMW: goedkeuren offerte
integratieproject en offerte serverlicenties;
16. Blijdorp III: Bekrachtigen dagorde Algemene Vergadering van 26 juni 2018;
17. Goedkeuren kosteloze grondafstand Bollewerkstraat;
18. Goedkeuren uitbreiding waterleidingsnet: private verkaveling Turfputstraat;
19. Varia.
DE VOORZITTER OPENT OM 20.00 UUR STIPT DE VERGADERING.
OPENBARE ZITTING
1.
Goedkeuren notulen zitting van 23 mei 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:

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

ART. 1
Keurt de notulen van de zitting van 23 mei 2018 goed.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
2.

Kennisname stand van zaken plannen kasteelproject Dorp Berlare

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 7/05/2008 houdende het goedkeuren van de procedure om
het kasteel met park te Berlare te verwerven;
 Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 van gemeente Berlare, goedgekeurd in de gemeenteraad
van 18/12/2013 en meer in het bijzonder operationele doelstelling 1.5: Gemeente Berlare
onderzoekt de mogelijkheid om een deel van de administratie te huisvesten in het kasteel en de
bijgebouwen;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25/05/2016 houdende het goedkeuren van de
lastvoorwaarden en gunningswijze: dienstencontract restauratie en bestemmingswijziging kasteel
Berlare;
 Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2/12/2016 om het
dienstencontract restauratie en bestemmingswijziging kasteel Berlare te gunnen aan
Architectenbureau Bressers;
 Overwegende dat Architectenbureau Bressers, op vraag van het college van burgemeester en
schepenen, een toelichting komt geven aan de gemeenteraad met betrekking tot de stand van
zaken van het dossier;
 Gelet op het feit dat de voorzitter van de gemeenteraad hiertoe de zitting van de gemeenteraad
schorst om 20.05 uur;
 Gelet op het feit dat de voorzitter van de gemeenteraad de zitting van de gemeenteraad opnieuw
opent om 20.30 uur.
 Gelet op de vraag Steven Baeyens vraagt een schorsing van de zitting om overleg met zijn fracties
te krijgen, gezien het belang van het dossier en de grootte van het bedrag.
 De zitting wordt geschorst van 20u30 tot 20u45.
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Steven Baeyens had schrik het bedrag van 4,5 miljoen euro
terug te horen en de financiële implicaties voor de komende tientallen jaren. Ze horen vandaag
een bedrag van 9 miljoen euro, natuurlijk een stukje gesubsidieerd; verwonderd over de opdracht
die het architectenbureau gekregen heeft: projectdefinitie van "hoofdgebouw aanpakken" naar
"het gemeentehuis" verhuizen. U zei nog dat het functioneel moest ingevuld worden.
Burgemeester stelt dat het geen geheim is geweest dat we onze administratie naar daar gingen
verhuizen. De site rechtover gemeentehuis is verkocht en toen is het gezegd geweest dat dit niet
meer nodig was.
Hij verschiet niet van de invulling van het hoofdgebouw; nieuw is de nieuwbouw en het verlaten
van het huidige gemeentehuis. Restauratie van het kasteel; inclusief de bijgebouwen: 3,3 voor de
drie historische sites.
Dit gebouw voldoet totaal niet meer om personeel degelijk te huisvesten; CD&V vindt dat dit
gebouw moet behouden blijven en gerenoveerd worden, evenals het kasteel. Maar de bijgebouwen
moeten die niet gerenoveerd worden? CD&V wil de bijgebouwen 100% multifunctioneel inrichten
ten voordele van de verenigingen. Ze blijven voorstander van de aankoop van het kasteelpark en
gebouwen.
CD&V stelt dat men orangerie moest behouden als aantrekkingspunt; dat hierin een horecazaak
moest komen; dat orangerie eerder moest uitgebreid worden.
Voor een gemeente op onze schaal is dit een gigantische strop om onze nek.
KDG: als je deze site goed wil bewaren voor de toekomst is het best dat je deze dagdagelijks
gebruikt. Moderniseren van de historische gebouwen: poortgebouw als toegang tot het
gemeentehuis; dat is de beste garantie om het instand te houden. Feit dat oranjerie verkleind is
heeft te maken met het beschermde gebied (totale park) en het feit dat er qua volume in het
totaal geen uitbreiding mag gebeuren. IN andere besturen bouwt men eveneens nieuwe
gemeentehuizen (bvb Wichelen 5,8 miljoen). Dit moet afgeschreven worden op misschien 40 jaar.
KDG is ervan overtuigd dat dit de gemeentelijke financiën hiermee niet in gevaar komt. Steven

Baeyens stelt dat hij ervan overtuigd is dat de gemeente dit financieel niet kan dragen. Sommige
punten die hij aanbrengt heeft hij al meerdere keren
NVA wil plannen van dichtbij zien. Ze zijn geschrokken van de prijs. Wat is de timing. Plannen
kunnen klaar zijn eind dit jaar. Is wel net beslissing voor nieuwe legislatuur, maar
aanbestedingsdossiers kunnen eind 2019 klaar zijn. Dossier beukenplein is apart aanbesteed.
Worden hierdoor geen andere mooie projecten op de lange baan geschoven worden? KDG stelt dat
de meerprijs beperkt is voor restauratie en nieuwbouw administratie.
Piet Van Doolaeghe: symmetrie van kerkplein gaat doorbroken zijn. Het zou goed kunnen dat
onroerend erfgoed zich daartegen gaat verzetten.
Financieel: wat kost het ons als gemeente: 5,9 miljoen. Als we alleen de kasteelsite zouden
gefinancierd hebben, dan heeft het er vroeger ingestaan dat dit 2,1 miljoen zou kosten.
Waar komt de raadzaal: dit is voorgesteld: in de oranjerie (polyvalente ruimte)
Wat subsidie betreft is er al een voorgeschiedenis in Overmere. De subsidies zakken voortdurend.
Is de 3,5 miljoen euro subsidie dan niet overdreven? In Overmere is ook niet alles binnengekomen
(slechts 1/5). Er komen nog gigantische investeringswerken ter verbetering van de wegen op ons
af. de vrees van CD&V moet in dit licht geplaatst worden.
Burgemeester stelt dat er in Overmere is vastgesteld dat er veel werken waren die niet
subsidieerbaar waren. Nu zijn er concreter plannen en is dit concreet berekend. Onroerend erfgoed
is permanent betrokken en ze kunnen leven met het voorstel dat nu voorligt. Een definitief advies
moet nog gevraagd worden bij het verdere verloop van dit dossier. Piet VD wil het paard voor de
kar spannen en zich afvragen of we wel een..zie wordOmgevingsvergunning kunnen krijgen.
Omgevingsvergunning kan gevraagd worden als het dossier volledig is en ingediend is. Kritiek dat
Kris Malfliet: presentatie kon op voorhand doorgestuurd worden. Vraag om nog te uploaden in
Cobra. Dat zal gebeuren.
Franky Verhofstadt: hoeveel verschil is er in het huidige project qua administratie ten opzichte van
het huidige gebouw?
Vergelijking is sowieso moeilijk wegens niet nuttig delen erin; er is rekening meegehouden dat er
integratie is tussen gemeente en OCMW en dat een deel van Vrije Tijd.
Is er dan terug een centralisatie? Nee niet echt, maar dit is in evolutie.
Behoorlijk bestuur om te weten wat er met het huidige gemeentehuis zal gebeuren. Dit is een
beslissing voor de komende legislatuur.
Parkeergelegenheid is dicht tegen de straat voorzien. Zal moeilijkheden geven bij het in-en
uitdraaien.
Anderzijds wordt er groen opgegeven. De bomen verdwijnen.
Gaan we het open gevoel niet verliezen.
Moeten we geen groenvoorzieningen opgeven? Nee, want het parkeerplein wordt eveneens
groener ingedeeld. Dit zit bovendien niet in deze opdracht vervat. Dit is maar een suggestie door
het huidige bureau.
BESLUIT:
ART. 1
Neemt kennis van de stand van zaken van het kasteelproject.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
3.

Aanvullend reglement: Kerkstraat 28a, aanpassen parkeervak

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 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;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005;
 Overwegende de vraag van de heer Paul De Greef, Kerkstraat 28a voor het inkorten van de
parkeerstrook voor zijn woning wegens slechte zichtbaarheid op het aankomende verkeer;
 Overwegende de principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen op
25/05/2018;
 Overwegende de suggestie van het Agentschap Wegen en verkeer om de maatregel op een
structurele manier uit te werken;
 Overwegende dat wordt voorgesteld om het deel van het parkeervak dat wordt ingekort aan te
leggen in dezelfde straatstenen als het voetpad;
 Gelet op de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn;
 Gehoord op de vraag van raadslid Marc Van Driessche (vorige zitting) betreffende het kruispunt
Loereveldstraat-Kerkstraat. Antwoord: werd besproken met het Gewest en wordt opgevolgd.
BESLUIT:

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

ART. 1
De parkeerstrook voor Kerkstraat 28a (N407) 1m in te korten.
ART. 2
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
 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);
 Dienst openbare werken (openbarewerken@berlare.be).
ART. 3
Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan:
 afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
(aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be);
ART. 4
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
4.

Aanvullend reglement: Tamboerkensstraat 1, aanpassen parkeervak

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 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;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005;
 Overwegende de melding van Franky De Vrieze;
 Overwegende de principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen op
15/06/2018;
 Gelet op de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn.
BESLUIT:

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

ART. 1
De parkeerstrook voor Tamboerkensstraat 1 te onderbreken tot 50 cm links en 50 cm rechts
verwijderd van de garagepoort.
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);
 Dienst openbare werken (openbarewerken@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.
5.

Polder tussen Schelde en Durme: goedkeuren meerwerk

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Ingevolge de polderwet van 03/06/1957 en de wet van 28/12/1967 op de onbevaarbare
waterlopen, vallen de gewone onderhouds-, herstellings- en ruimingswerken en de buitengewone
werken van verbetering of wijziging van de waterlopen van 3de categorie ten laste van de
gemeente voor de waterlopen die op hun grondgebied liggen;
 Overwegende het schrijven van de Polder ‘Tussen Schelde en Durme’, Vicus Pontrave 32, 9250
Waasmunster, van 10/11/2017 met raming voor de ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken
en de buitengewone werken van verbetering of wijziging aan de onbevaarbare waterlopen 3 de
categorie dienstjaar 2018 op het grondgebied van de gemeente Berlare;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad op 24/01/2018 waarbij gunstig advies wordt verleend
aan de raming van de Polder ‘Tussen Schelde en Durme’ aan de onbevaarbare waterlopen 3 de
categorie dienstjaar 2018 op het grondgebied van de gemeente Berlare;
 Overwegende de raming ten bedrage van 40.978,00 (exploitatie, inclusief btw) voor de ruimings-,
onderhouds- en herstellingswerken;
 Overwegende dat de raming is overschreden doordat in realiteit 100 meter meer betuining is gezet
(om de oevers van de S110 (waterloop achter serres in het Muizenstraatje) na verzakking te
verstevigen) dan voorzien was in de raming;
 Overwegende dat deze raming dan ook werd voorzien in het exploitatiebudget van 2017, op
budgetcode 6494000/031900;
 Overwegende dat tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om
volgende wijzigingen aan te brengen:
Bijwerken
+
€ 3.894,98
Totaal excl. btw
=
€ 3.894,98

Btw
+
€ 817,94
TOTAAL
=
€ 4.712,92
 Overwegende dat voor deze verrekening geen termijnsverlenging wordt toegekend;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn;
BESLUIT:

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

ART. 1
Goedkeuring wordt verleend aan meerwerk 1 van de opdracht “Onderhoudswerken aan onbevaarbare
waterlopen 3de categorie, dienstjaar 2018” voor het totaal bedrag in meer van 3.894,98 euro exclusief
btw of 4.712,92 euro inclusief 21% btw.
ART. 2
De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het in het exploitatiebudget van 2017, op budgetcode
6494000/031900.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
6.

Goedkeuren offertes Openbare verlichting Boerenkrijgpark

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 bereikt de drempel van 30.000,00 euro niet);
 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 voor de plaatsing van de openbare verlichting in het Boerenkrijgpark een offerte
werd opgemaakt door Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle, tegen
het nagerekende inschrijvingsbedrag van 76.157,74 euro excl. btw of 92.150,87 euro incl. btw
(15.993,13 euro btw medecontractant)
 Overwegende dat volgens bijgevoegd plan in het Boerenkrijgpark eveneens drie foorkasten
voorzien worden en er een offerte werd opgemaakt door Eandis System Operator cvba,
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 7.268,80
euro excl. btw of 8795,25 euro incl. btw ( 1.526,45 euro btw medecontractant), dit volgens 3
offertes in bijlage;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018,
op budgetcode 2200000/068003-PARKEN-BKpark O;
 Overwegende dat een totaalvernieuwing van de openbare parkverlichting noodzakelijk is gezien
het bestaande net niet meer te hergebruiken is en ook de verlichtingstoestellen sterk verouderd
zijn;
 Overwegende dat het voorstel voor nieuwe openbare verlichting bestaat uit energiezuinige
parkverlichting, extra verlichtingsmogelijkheden i.f.v. evenementen en de aanstraling van het OudGemeentehuis.
 Overwegende het voorstel voor de plaatsing van foorkasten, tot stand gekomen in overleg met de
hoofdgebruikers.
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
 Gehoord de vraag van raadslid Vleminckx of er langs het pad tussen de parking (sporthal) en het
verlichting staat. Burgemeester Gabriëls antwoordt bevestigend.
BESLUIT:

23 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, René Kets, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman,
Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid

Rogiers, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)

ART. 1
Goedkeuring te verlenen aan de offerte van Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199 te
9090 Melle, om het Boerenkrijgpark te herverlichten, dit tegen een bedrag van 76.157,74 euro excl.
btw of 92.150,87 euro incl. btw (15.993,13 euro btw medecontractant).
ART. 2
Goedkeuring te verlenen aan de offerte van Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199 te
9090 Melle, om in het Boerenkrijgpark 3 foorkasten te plaatsen, dit tegen een bedrag van 7.268,80
euro excl. btw of 8.795,25 euro incl. btw ( 1.526,45 euro btw medecontractant).
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode
2200000/068003-PARKEN-BKpark O.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
7.

Goedkeuren ontwerpplannen "wegen- en rioleringswerken - Bontinckstraat en
aanpalende straten"

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
 Gelet op het decreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met
264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
 Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 Overwegende de gemeenteraadsbeslissing van 26/01/2009 houdende de goedkeuring van raming,
bestek en gunningswijze voor de opdracht tot het aanleggen van riolering en het vernieuwen van
de rijbaan in de Bontinckstraat;
 Overwegende de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 30/03/2010
waarbij studiebureau Goegebeur uit Eeklo werd aangesteld als ontwerper, waarbij gemeente
Berlare optreedt als opdrachtgever in een samenwerking met gemeente Laarne;
 Overwegende dat, om van dit project een hydraulisch samenhangend geheel te maken, op
aangeven van de Vlaamse Milieumaatschappij een projectfiche werd ingediend voor niet enkel de
Bontinkstraat, maar ook voor de Loereveldstraat en meerdere straten op het grondgebied van
Laarne;
 Overwegende dat omwille van de omvang het project boven het gemeentelijk niveau is
uitgestegen, waardoor Aquafin, in het kader van het Lokaal Pact, bij beslissing van 16/10/2012 de
opdracht gekregen heeft om het bovengemeentelijk deel van het ganse project als opdrachtgever
over te nemen van de initiële opdrachtgever gemeente Berlare;
 Overwegende dat de ontwerper een uitgebreide opdracht heeft waarbij onder meer een bestek,
raming en plannen dienen opgemaakt te worden, maar waarvan op heden enkel de
ontwerpplannen worden voorgelegd aan de gemeenteraad;
 Overwegende dat het hydraulisch gedeelte en het bijhorend uitvoeringsdossier van het project nog
niet definitief werden vastgelegd, zal de definitieve versie van het bestek en de bijhorende raming
in latere zitting ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raad;
 Overwegende dat de ontwerpplannen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad,
vooraleer dat de omgevingsvergunning wordt aangevraagd;
 Overwegende dat Aquafin voor deze opdracht zal fungeren als opdrachtgever, de
samenwerkingsovereenkomst die hiervoor de modaliteiten regelt zal worden voorgelegd aan de
gemeenteraad;
 Gehoord de uitleg ter zitting burgemeester Gabriëls.

 Gehoorde de vragen van raadslid Marc Van Driessche:
- worden de nuts- elektriciteitsvoorzieningen ondergronds ondergronds geplaatst;
- wordt beton (nog in goede staat) vervangen door asfalt in de Loereveldstraat;
- dreigen bewoners met een eigen waterbevoorrading in de problemen te komen tijdens de
werken;
- voldoende brede goten te voorzien;
 Gehoord de antwoorden van burgemeester Gabriëls:
- de leidingen van de nutsvoorzieningen komen niet ondergronds omdat dit een extra kostprijs
heeft;
- er blijft een deel van de betonnen straat behouden omdat dit nog in goede staat is;
- de werken zijn bedoeld om het waterpeil beter te beheren en er wordt ingezet op een meer
infiltratie ter plaatse. Tijdens de werken zal er wel enigszins hinder zijn, maar die zal beperkt
blijven.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, René Kets, Jan De Palmenaer, 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 verontschuldiging (Marleen Zaman)

ART. 1
Goedkeuring wordt verleend aan de ontwerpplannen voor de opdracht “wegen- en rioleringswerken
Bontinckstraat en aanpalende straten”, opgesteld door ontwerper Goegebeur. Voor gemeente Berlare
betreffen dit de plannen 8.5,8.5b tot en met 8.13 en 8.22 tot en met 8.29, gevoegd als bijlage aan dit
besluit.
ART. 2
De definitieve versie van het bestek, de raming en uitvoeringsplannen zullen in latere zitting aan de
gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd.
ART. 3
Dit besluit zal ter kennis gebracht worden van Aquafin, gemeente Laarne en de ontwerper, zodat zij
de verdere stappen kunnen nemen met betrekking tot het aanvragen van de omgevingsvergunning en
het voorbereiden van de aanbestedingsbundel:
- NV Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar
- Studiebureau Goegebeur, Herbakkersplein 5, 9900 Eeklo
- Gemeente Laarne, Dorpsstraat 2, 9270 Laarne
8.

Aanvaarden ontwerp Bijzonder Nood- en interventieplan (BNIP) Waterfeesten 2018

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 KB van 16/02/2006 houdende het bijzonder en algemene nood‐ en interventieplan;
 Gelet op de ministeriële omzendbrieven NPU‐1, NPU-2, NPU-3, NPU‐4 en NPU‐5 betreffende de
nood- en interventieplannen;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22/06/2016 houdende het aanvaarden van een
geactualiseerd gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan;
 Overwegende dat de veiligheidscel heeft beslist, op basis de voorgestelde evenementen in het
kader van de Waterfeesten op zaterdag 4 en zondag 5 augustus 2018, over te gaan tot het
opmaken van een Bijzonder Nood‐ en Interventieplan;
 Overwegende dat de veiligheidscel, samen met vertegenwoordigers van verschillende
(deel)organisatoren en veiligheidsdisciplines, heeft vergaderd op 22/06/2018 en het ontwerp
positief heeft geadviseerd;
 Overwegende dat het Bijzonder Nood‐ en Interventieplan ter goedkeuring moet worden voorgelegd
aan de heer gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, nadat het ontwerp werd besproken in
de gemeenteraad;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, René Kets, Jan De Palmenaer, 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 verontschuldiging (Marleen Zaman)

ART. 1
Aanvaardt het ontwerp van het Bijzonder Nood‐ en Interventieplan voor de Waterfeesten 2018,
waarvan een behoorlijk geviseerd exemplaar als bijlage bij dit besluit gaat.
ART. 2
Maakt afschrift van dit besluit, samen met het ontwerp van het Bijzonder Nood‐ en Interventieplan en
de bijlagen, ter goedkeuring over aan de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat
1, 9000 GENT.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
9.

Kerkfabriek Sint-Martinus Berlare: advies verlenen jaarrekening 2017

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, inzonderheid
artikelen 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op artikel 54 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten dat bepaalt dat de kerkraad jaarlijks de rekening van de kerkfabriek
van het voorgaande jaar vaststelt en ze vóór 1 april indient bij het centraal kerkbestuur;
 Gelet op artikel 55 § 1 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten dat bepaalt dat de rekeningen jaarlijks vóór 1 mei samen bij
de gemeente en bij de provinciegouverneur worden ingediend door het centraal kerkbestuur
waaronder de kerkfabrieken ressorteren;
 Gelet op artikel 55 § 2 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten dat bepaalt dat de rekeningen zijn onderworpen aan het
advies van de gemeenteraad en de goedkeuring van de provinciegouverneur. Bij ontstentenis van
het versturen van zijn advies naar de provinciegouverneur binnen een termijn van vijftig dagen,
die ingaat op de dag na het inkomen van de rekeningen bij de gemeenteoverheid, wordt de
gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht;
 Gelet op artikelen 39 tot en met 44 van het besluit van 13/10/2006 van de Vlaamse regering
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten waarin wordt vastgelegd uit
welke elementen de jaarrekening dient te bestaan en hoe de jaarrekeningen gezamenlijk dienen te
worden ingediend door het centraal kerkbestuur;
 Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1/03/2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26/10/2016 betreffende de aktename van het
budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Martinus Berlare;
 Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Martinus Berlare jaarrekening 2017 heeft bezorgd aan
gemeente Berlare op 30/03/2018, maar dit werd tegengehouden door de firewall;
 Overwegende dat de jaarrekening formeel in orde is en aan alle wettelijke vereisten voldoet;
 Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Martinus Berlare de jaarrekening 2017 afsluit met volgende
saldi:

€ 17.403,80

€ 8.337,34

Gemeentelijke
toelage
€ 45.037,66

€ 376,66

€ 0,00

€ 0,00

Saldo 2016
Exploitatie
Investeringen

Ontvangsten

 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.

Uitgaven

Saldo 2017

€ 49.278,05

€ 21.500,75

€ 1.800,48

-€ 1.423,82

BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, René Kets, Jan De Palmenaer, 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 verontschuldiging (Marleen Zaman)

ART. 1
Adviseert de rekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Martinus Berlare gunstig.
ART. 2
Maakt afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- De heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70bus 1, 9000 GENT;
- De kerkfabriek Sint-Martinus Berlare, Baron Thibautstraat 8, 9290 BERLARE;
- bisdom Gent, Biezekapelstraat 4, 9000 GENT.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
10.

Kerkfabriek OLV Hemelvaart Overmere: advies verlenen jaarrekening 2017

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, inzonderheid
artikelen 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op artikel 54 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten dat bepaalt dat de kerkraad jaarlijks de rekening van de kerkfabriek
van het voorgaande jaar vaststelt en ze vóór 1 april indient bij het centraal kerkbestuur;
 Gelet op artikel 55 § 1 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten dat bepaalt dat de rekeningen jaarlijks vóór 1 mei samen bij
de gemeente en bij de provinciegouverneur worden ingediend door het centraal kerkbestuur
waaronder de kerkfabrieken ressorteren;
 Gelet op artikel 55 § 2 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten dat bepaalt dat de rekeningen zijn onderworpen aan het
advies van de gemeenteraad en de goedkeuring van de provinciegouverneur. Bij ontstentenis van
het versturen van zijn advies naar de provinciegouverneur binnen een termijn van vijftig dagen,
die ingaat op de dag na het inkomen van de rekeningen bij de gemeenteoverheid, wordt de
gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht;
 Gelet op artikelen 39 tot en met 44 van het besluit van 13/10/2006 van de Vlaamse regering
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten waarin wordt vastgelegd uit
welke elementen de jaarrekening dient te bestaan en hoe de jaarrekeningen gezamenlijk dienen te
worden ingediend door het centraal kerkbestuur;
 Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1/03/2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26/10/2016 betreffende de aktename van het
budget 2017 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Overmere;
 Overwegende dat de kerkfabriek OLV Hemelvaart Overmere de jaarrekening 2017 heeft bezorgd
aan gemeente Berlare op 30/03/2018, maar dit werd tegengehouden door de firewall;
 Overwegende dat de jaarrekening formeel in orde is en aan alle wettelijke vereisten voldoet;
 Overwegende dat de kerkfabriek OLV Hemelvaart Overmere de jaarrekening 2017 afsluit met
volgende saldi:

Exploitatie

€ 22.175,09

Gemeentelijke
Uitgaven
Saldo 2017
toelage
€ 5.688,14
€ 39.142,64
€ 44.314,42
€ 22.691,45

Investeringen

-€ 1.399,00

-€ 1.399,00

Saldo 2016

Ontvangsten

 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.

BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, René Kets, Jan De Palmenaer, 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 afwezig Marleen Zaman, raadslid

ART. 1
Adviseert de rekening 2017 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Overmere gunstig.
ART. 2
Maakt afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- De heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70bus 1, 9000 GENT;
- De kerkfabriek OLV Hemelvaart Overmere, Baron Tibbautstraat 8, 9290 Berlare;
- bisdom Gent, Biezekapelstraat 4, 9000 GENT.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
11.

Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen: advies verlenen jaarrekening 2017

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, inzonderheid
artikelen 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op artikel 54 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten dat bepaalt dat de kerkraad jaarlijks de rekening van de kerkfabriek
van het voorgaande jaar vaststelt en ze vóór 1 april indient bij het centraal kerkbestuur;
 Gelet op artikel 55 § 1 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten dat bepaalt dat de rekeningen jaarlijks vóór 1 mei samen bij
de gemeente en bij de provinciegouverneur worden ingediend door het centraal kerkbestuur
waaronder de kerkfabrieken ressorteren;
 Gelet op artikel 55 § 2 van het decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten dat bepaalt dat de rekeningen zijn onderworpen aan het
advies van de gemeenteraad en de goedkeuring van de provinciegouverneur. Bij ontstentenis van
het versturen van zijn advies naar de provinciegouverneur binnen een termijn van vijftig dagen,
die ingaat op de dag na het inkomen van de rekeningen bij de gemeenteoverheid, wordt de
gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht;
 Gelet op artikelen 39 tot en met 44 van het besluit van 13/10/2006 van de Vlaamse regering
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten waarin wordt vastgelegd uit
welke elementen de jaarrekening dient te bestaan en hoe de jaarrekeningen gezamenlijk dienen te
worden ingediend door het centraal kerkbestuur;
 Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 1/03/2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26/10/2016 betreffende de aktename van het
budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen;
 Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen de jaarrekening 2017 heeft bezorgd
aan gemeente Berlare op 30/03/2018, maar dit werd tegengehouden door de firewall;
 Overwegende dat de jaarrekening formeel in orde is en aan alle wettelijke vereisten voldoet;
 Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen de jaarrekening 2017 afsluit met
volgende saldi:

Exploitatie
Investeringen

Uitgaven

Saldo 2017

€ 1.947,20

Gemeentelijke
toelage
€ 27.763,08

€ 33.119,09

€ 9.086,83

€ 0,00

€ 22.791,70

€ 22.791,70

€ 4.951,24

Saldo 2016

Ontvangsten

€ 12.495,64
€ 4.951,24

 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, René Kets, Jan De Palmenaer, 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 verontschuldiging (Marleen Zaman)

ART. 1
Adviseert de rekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen gunstig.
ART. 2
Maakt afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- De heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70bus 1, 9000 GENT;
- De kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen, Groenstraat 9, 9290 Berlare;
- bisdom Gent, Biezekapelstraat 4, 9000 GENT.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
12.

Vaststellen jaarrekening 2017 gemeente Berlare

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 148, 173 en 174 van dit decreet;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25/06/2010;
 Overwegende de jaarrekening 2017 met een resultaat op kasbasis van 4.904.139 euro en een
autofinancieringsmarge van 761.263 euro, zoals als bijlage toegevoegd;
 Overwegende de bespreking in de financiële commissie van 19/06/2018;
 Overwegende de bespreking in het managementteam van 11/06/2018;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, René Kets, Jan De Palmenaer, 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 afwezig Marleen Zaman, raadslid

ART. 1
Stelt de jaarrekening 2017 van de gemeente Berlare vast met een resultaat op kasbasis van 4.904.139
euro en een autofinancieringsmarge van 761.263 euro.
ART. 2
Maakt afschriften van deze beslissing over aan:
- De heer gouverneur, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT;
- De financieel directeur.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
13.

Gemeentelijke basisschool Uitbergen: bekrachtigen wijzigen aansluiting bij een
regionaal ondersteuningsnetwerk in het basis- en secundair onderwijs

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, inzonderheid de artikelen 42 en 43;
 Gelet op het decreet basisonderwijs van 25/02/1997, artikel 172quinquies, §3, vijfde lid;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 houdende de codificatie betreffende
het secundair onderwijs, artikel 314/8, §3, vijfde lid;
 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28/06/2017 waarin het de beslissing van het college
van burgemeester en schepenen van 9/06/2017 bekrachtigt om aan te sluiten bij het regionaal
ondersteuningsnetwerk Assenede-Eeklo (‘Meetjesland’);
 Gelet op het advies van de schoolraad d.d. 31/05/2018 mei 2018;
 Gelet op de onderhandelingen in het onderhandelingscomité van de scholengemeenschap (OCSG)
van 31/05/2018;
 Overwegende dat voor het gesubsidieerd officieel onderwijs en het GO!-onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap de schoolbesturen tegen 1 januari 2018 sluitende afspraken dienden te maken over








de vorming van openbare ondersteuningsnetwerken die voor de officiële scholen instaan voor de
ondersteuning en begeleiding van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften;
Overwegende dat deze beslissing wordt opgelegd door de decreetgever en verplicht moet worden
genomen;
Overwegende dat de schoolbesturen van de scholen buitengewoon basis en buitengewoon
secundair onderwijs in eerste instantie de openbare ondersteuningsnetwerken hebben gevormd;
Overwegende dat het schoolbestuur van de scholen gewoon basis en secundair onderwijs moet
aansluiten bij een aldus gevormd openbaar ondersteuningsnetwerk binnen een logisch regionaal
gebied;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen om die redenen op
15/06/2018heeft beslist om aan te sluiten bij het openbaar ondersteuningsnetwerk OostVlaanderen 2;
Overwegende dat de gemeenteraad als inrichtende macht van het gemeentelijk onderwijs
uitgenodigd wordt om die beslissing te bekrachtigen;
Gehoord de uitleg ter zitting door schepen An Van Driessche.

BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, René Kets, Jan De Palmenaer, 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 verontschuldiging (Marleen Zaman)

ART. 1
Bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 juni 2018 om aan te
sluiten bij het ondersteuningsnetwerk.
ART. 2
Het schoolbestuur sluit met zijn gemeentelijke basisschool Uitbergen aan bij Ondersteuningsnetwerk
Oost-Vlaanderen 2.
ART. 3
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Scholengemeenschap Scheldeland en de directeur van
gemeentelijke basisschool Uitbergen.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
14.

Goedkeuren retributiereglement initiatieklas KUNSTacademie afdeling Woord en
Muziek academiejaar 2018-2019

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 43 §2 15°;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16/03/1998 houdende de goedkeuring tot oprichten van
een filiaal tekenen, muziek en woord van de Academie Wetteren, gewijzigd bij besluit van
21/02/2000;
 Overwegende dat kinderen, in afwachting van het opstarten van een nieuw decreet, pas vanaf het
derde leerjaar (8 jaar) kunnen deelnemen aan het officieel deeltijds onderwijs voor muziek en
woord;
 Overwegende dat dit vrij laat is, omdat veel kinderen al een hobbyset hebben opgebouwd in het
eerste leerjaar en zelfs vroeger;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14/09/2016 houdende het goedkeuren retributiereglement
initiatieklas KUNSTacademie afdeling Woord en Muziek academiejaar 2016-2017 en op het
gemeenteraadsbesluit van 28/06/2017 houdende het goedkeuren retributiereglement initiatieklas
KUNSTacademie afdeling Woord en Muziek academiejaar 2017-2018;
 Overwegende dat KUNSTacademie Wetteren afdeling Muziek en Woord de vraag stelt om het
initiatief initiatieklas (1 uur per week) te mogen verlengen;
 Overwegende dat voor gemeente Berlare de kosten voor academiejaar 2018-2019, net als voor
academiejaar 2017-2018, geraamd worden op 3.000,00 euro;
 Gelet op het principeakkoord van het college van burgemeester en schepenen van 18/05/2018 om
de initiatieklas (1 uur per week, om praktische/pedagogische redenen opgesplitst in twee uren,
namelijk begeleiding door twee leerkrachten) te verlengen voor het academiejaar 2018-2019;

 Overwegende dat KUNSTacademie Wetteren voorstelt inschrijfgeld te vragen aan de deelnemers
en dat te organiseren volgens de officiële tarieven van het eerste jaar deeltijds kunstonderwijs;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Meyers.
BESLUIT:

22 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, René Kets, Jan De Palmenaer, 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 verontschuldiging (Marleen Zaman)

ART. 1
Richt een initiatieklas Woord en Muziek in voor geïnteresseerde kinderen uit geboortejaren 2011 en
2012 voor het academiejaar 2018-2019.
ART. 2
Stelt het inschrijfgeld vast op 65,00 euro voor het academiejaar 2018-2019.
ART. 3
Stelt het inschrijfgeld vast op 42,00 euro voor het academiejaar 2018-2019 in de volgende gevallen:
- indien er al een betalend gezinslid is dat les volgt in het deeltijds kunstonderwijs;
- een kind ten laste van een uitkeringsgerechtigd volledig werkloze (attest VDAB geldig in de
maand september 2016);
- een kind ten laste van een persoon die een leefloon of het gewaarborgd minimuminkomen
ontvangt (attest OCMW);
- een kind ten laste van een persoon die recht heeft op een tegemoetkoming als gehandicapte of
mindervalide (attest FOD Sociale Zekerheid);
- een kind dat recht heeft op een tegemoetkoming als gehandicapte of mindervalide (attest FOD
Sociale Zekerheid);
- een kind dat verblijft in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling;
- een kind ten laste van een erkend politiek vluchteling.
ART. 4
Bepaalt dat elke aanspraak op een vermindering van inschrijfgeld, zoals voorzien in ART. 3 van dit
besluit, moet worden gestaafd met een betreffend attest.
ART. 5
Een afschrift van dit reglement wordt voor verder gevolg bezorgd aan:
- de financieel directeur;
- directeur KUNSTacademie Wetteren, afdeling Muziek en Woord;
- directeur CC Stroming.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
ART. 7
Bepaalt dat dit artikel zal worden afgekondigd cf. artikel 186 van het gemeentedecreet.
15.

Afstemmen serverarchitectuur en -infrastructuur gemeente en OCMW: goedkeuren
offerte integratieproject en offerte serverlicenties

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer in het
bijzonder artikel 43 9°;
 Gelet op het feit dat deze besluitvorming niet valt onder het begrip dagelijks bestuur zoals
vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 18/12/2013;
 Overwegende dat de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur moet leiden tot een
geïntegreerde politieke en ambtelijke aansturing en coördinatie van gemeente en OCMW;
 Overwegende dat steeds meer medewerkers (en vanaf 2019 ook mandatarissen) moeten werken
met data en toepassingen van zowel gemeente als OCMW;
 Overwegende dat de informaticahuishouding van beide organisaties vandaag niet of nauwelijks
met elkaar zijn verbonden. Als er al mogelijkheden zijn vandaag, zijn die omslachtig en voldoen ze
niet aan de gewenste veiligheidsstandaarden;

 Overwegende dat zowel gemeente Berlare als OCMW Berlare elk voor hun redenen investeringen
hebben gepland aan hun serverinfrastructuur, goedgekeurd in de respectievelijke jaarbudgetten
2018;
 Overwegende dat wordt voorgesteld aan de raad om deze afzonderlijke investeringen niet te
realiseren maar met de beschikbare kredieten de serverarchitectuur en – infrastructuur van beide
organisaties te rationaliseren en performant en veilig op elkaar af te stemmen;
 Overwegende dat een geïntegreerde ICT in vele gevallen een positieve katalysator is in een
integratietraject om dus ook andere samenwerkingen en afstemmingen te faciliteren;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25/04/2018 om toe te treden tot contract
opdrachtencentrale gemeente Houthalen-Helchteren;
 Overwegende het voorliggende voorstel dat tot stand is gekomen na onderzoek ter plaatse en
verder is gepreciseerd na verder overleg en heeft geresulteerd tot een specifieke offerte van TRIUS
NV met nummer 18001283;
 Gelet op het positieve advies van het managementteam van gemeente Berlare en OCMW Berlare
van 11/06/2018;
 Gelet op de investeringskost voor gemeente Berlare in dit integratieproject van 36.446,41 euro
excl. btw (44.100,16 euro incl. btw);
 Gelet op het feit dat de financieel directeur visum heeft verleend voor deze investering;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018,
op budgetcode 2402000/011901-ICT (P)-Data Recov en op budgetcode 2402000/011901-ICT (P)Netwerkinfrastructuur;
 Gelet op de maandelijkse huurkost van serverlicenties voor gemeente Berlare in dit
integratieproject van 1.463,98 euro excl. btw (1.771,42 euro incl. btw);
 Overwegende dat gemeente Berlare deze serverlicenties alleen kan afnemen bij IT1 omdat
gemeente Berlare een samenwerkingsovereenkomst heeft met het bedrijf dat erkend is als
Microsoft Cloud Solution provider. Service provider License agreement zijn microsoft licenties die
door een gelicensieerde serviceprovider wordt aangeboden aan de eindklant. De licenties worden
aangeschaft door de Service provider, in dit geval IT1 die uniek instaat voor het onderhoud van de
serverinfrastructuur van de gemeente Berlare. IT1 bvba maakt hiertoe een specifieke offerte met
nummer 18001284;
 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, Kris Malfliet, Wim
Arbijn, Carine Meyers, Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, René Kets, Jan De Palmenaer, 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 verontschuldiging (Marleen Zaman)

ART. 1
Gunt deze opdracht aan TRIUS NV, Henry Fordlaan 18 te 3600 Genk, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 36.446,41 euro excl. btw of 44.100,16 euro incl. btw, cf. offerte met nummer
18001283 waarvan een behoorlijk geviseerd exemplaar als bijlage bij dit besluit gaat, op basis van de
opdrachtencentrale van gemeente Houthalen-Helchteren.
ART. 2
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek zoals
goedgekeurd door gemeente Houthalen-Helchteren.
ART. 3
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2018.
ART. 4
Verleent goedkeuring aan de maandelijkse huurkost van serverlicenties voor gemeente Berlare in dit
integratieproject. Deze opdracht wordt gegund aan IT1 bvba, Industriezone, Steenkaaistraat 14 te
9200 Baasrode, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 1.463,98 euro excl. btw (1.771,42
euro incl. btw) per maand, cf. offerte met nummer 18001284 waarvan een behoorlijk geviseerd
exemplaar als bijlage bij dit besluit gaat. De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het
exploitatiebudget van 2018.
ART. 5
Van dit besluit zal melding worden gegeven.

16.

Blijdorp III: Bekrachtigen dagorde Algemene Vergadering van 26 juni 2018

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 42 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals laatst
gewijzigd op 18/01/2013;
 Gelet op het feit dat gemeente Berlare aangesloten is bij het Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband Blijdorp III;
 Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering
van deze vereniging op 26/06/2018 die bijeengeroepen werd per aangetekend schrijven van
14/05/2018;
 Overwegende dat wegens een datumwissel van de gemeenteraad de dagorde van deze Algemene
Vergadering niet meer tijdig kon worden geagendeerd voor de gemeenteraad;
 Overwegende de vraag van Blijdorp III om alsnog de dagorde van de algemene vergadering te
willen bekrachtigen;
BESLUIT:
ART. 1
Bekrachtigt van de dagorde van de Algemene Vergadering van Blijdorp III van 26/06/2018:
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (05/12/2017);
2. Rekeningen 2017 – kwijting bestuurders en commissaris-revisor;
3. Activiteitenverslag 2017 van Blijdorp III;
4. Uittreding Provincie Oost-Vlaanderen (Stand van zaken);
5. Masterplan Blijdorp vzw (Stand van Zaken);
6. Varia.
ART. 2
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan:
- Blijdorp, Blijdorpstraat 3 te 9255 Buggenhout;
- de heer Wim Arbijn, Kruisstraat 45 te 9290 Berlare.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
17.

Goedkeuren kosteloze grondafstand Bollewerkstraat

DE RAAD,
 Gelet op het feit dat schepen Vandersnickt 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 wijziging verkaveling ingediend door Wilsem Jef, Broekstraat 42A, 9290 Berlare,
voor het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften, Bollewerkstraat, 9290 Berlare, kadastraal
gekend als Berlare, 1ste afdeling, Sectie D, nrs. 411m en 410y;
 Overwegende dat voor de realisatie van de wijziging van de verkavelingsvoorschriften, een strook
grond van 43,87m² kosteloos dient afgestaan te worden aan de gemeente;
 Overwegende het verkavelingsplan van BVBA JWtopo, Broekstaat 42a, 9290 Berlare waarop de
kosteloos af te stane grond donker blauw is ingekleurd;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim Arbijn, Carine Meyers,
Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, René Kets, Jan De Palmenaer, 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 verontschuldiging (Marleen Zaman)
1 afwezig (Steven Vandersnickt)

ART. 1
Keurt de kosteloze grondafstand goed waarbij een strook grond van ongeveer 43,87 m² zal worden
toegevoegd aan het openbaar domein, voor het realiseren van wijzigen stedenbouwkundige
voorschriften, Bollewerkstraat, 9290 Berlare, kadastraal gekend als Berlare, 1 ste afdeling, Sectie D, nrs.
411m en 410; aangevraagd door Wilsem Jef, Broekstraat 42A, 9290 Berlare. Bedoelde strook grond
staat afgebeeld in donker blauw op verkavelingsplan van BVBA JWtopo, Broekstaat 42a, 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 mevrouw
Hilde Van der Jeugt, algemeen directeur, Dendermondse Steenweg 98, 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:
- de heer Wilsem Jef, Broekstraat 42A, 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.
18.

Goedkeuren uitbreiding waterleidingsnet: private verkaveling Turfputstraat

DE RAAD,
 Gelet op het feit dat schepen Vandersnickt de zitting verlaat;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer in het
bijzonder de artikels 42 en 43;
 Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de stedenbouwkundige vergunning verleend door het college van burgemeester en
schepenen op 22/11/2014 aan Universal Building Systems, Prins Boudewijnlaan 30bus9
2550 Kontich, voor oprichten 53 serviceflats met bijhorende accommodatie na sloop bestaande
gebouwen en regularisatie stedenbouwkundige vergunning op 01/09/2017 aan Cornerstones
Development op de percelen gelegen te Berlare, Turfputstraat 129, kadastraal gekend als
BERLARE 1 AFD/BERLARE, sectie B, nr(s) 0012C, 0014B, 0019B, 0021C, 0033A, 0033B, 0034D;
 Overwegende dat voor deze stedenbouwkundige vergunning een uitbreiding (plaatsen van 2
zinkers) van het waterleidingnet noodzakelijk is;
 Gelet op het schrijven van de Watergroep van 14/05/2018 met ref. 20/71/Project03_000013873;
 Overwegende dat de kostprijs voor de uitbreiding betaald dient te worden door de aanvrager;
 Overwegende het advies van de Preventiedienst van de brandweerzone Oost;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

21 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, An Van Driessche, Kris Malfliet, Wim Arbijn, Carine Meyers,
Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, René Kets, Jan De Palmenaer, 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 verontschuldiging (Marleen Zaman)
2 afwezig (Steven Vandersnickt)

ART. 1
Keurt de uitbreiding (plaatsen van 2 zinkers) van het waterleidingnet voor het oprichten van 53
serviceflats met bijhorende accommodatie op de percelen gelegen te Berlare Turfputstraat 127 - 129,

kadastraal gekend BERLARE 1 AFD/BERLARE, sectie B, nr(s) 0012C, 0014B, 0019B, 0021C, 0033A,
0033B, 0034D goed conform het uitvoeringsplan nr. 20.53.10/108 van de Watergroep cvba.
ART. 2
Bepaalt dat de kostprijs voor de uitbreiding betaald dient te worden door de aanvrager.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan de Watergroep, Koning
Boudewijnstraat 46, 9000 GENT.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
19.

Varia

19.1 Raadslid Baeyens: heeft de gemeente een systeem waarop er met meldingskaarten wordt
omgegaan. Binnen welke termijn wordt er geantwoord?
Antwoord: ja, een antwoord binnen de 30 dagen.
19.2 Raadslid Baeyens: OVAM startte een Versneld Asbestafbouwbeleid voor woningen en stallingen.
Antwoord schepen Wim Arbijn: Het afvalbeheer in onze gemeente gebeurt door Verko. We
hebben onze bevoegdheid aan hen afgestaan en gaan daarmee niet met andere partners in
zee. Hierdoor moeten alle gemeenten met dezelfde werkwijze akkoord gaan.
19.3 Raadslid Baeyens: vraagt naar de stand van zaken van de heraanleg site De Zilverberk.
Antwoord schepen Cooreman: De tuin zal aangenamer worden gemaakt voor de bewoners. Het
open plein zal open ruimte blijven. De beken zijn daar aan aanpak toe, merkt Steven Baeyens
op.
19.4 Raadslid Vleminckx: vaststellingen niet naleven van omgevingsvergunning, niet alle dossiers
gelijk worden beoordeeld, al dan niet opmaken van PV bij een overtreding.
Antwoord: de aangehaalde dossiers zijn niet gelijkaardig en zijn allebei nog in onderzoek.
19.5 Raadslid Brecht Arbyn: vanaf 1/1/2019 zullen alle huisvestingmaatschappijen 1000 woningen in
beheer zullen moeten hebben.
Antwoord: Binnen RVB van HIW is dit besproken en er is uitstel gevraagd. HIW heeft 5 jaar tijd
gekregen om dit voor te bereiden . HIW heeft 409 woningen in beheer.
19.6 Raadslid Brecht Arbyn: informeert naar de stand van zaken verkoop dossier Heide 18 -20.
Antwoord burgemeester: zal dit navragen bij de administratie.
De voorzitter meldt dat de volgende gemeenteraad is gepland op woensdag 5 september 2018.
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