ZITTING VAN 5 SEPTEMBER 2018
Aanwezig:
Karel De Gucht, voorzitter;
Katja Gabriëls, burgemeester;
Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Wim Arbijn, Carine Meyers, schepenen;
Gunther Cooreman, schepen van rechtswege;
Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, 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:
Kris Malfliet, schepen;
René Kets, raadslid

DAGORDE
OPENBARE ZITTING
1.
2.
3.
4.
5.

Goedkeuren notulen zitting van 27/06/2018;
Goedkeuren gunning aankoop gebouwunit (begraafplaats Donk);
Goedkeuren aanvullend reglement betreffende tonnagebeperking, Heikantstraat;
Goedkeuren aanvullend reglement betreffende uitbreiding bebouwde kom met Mosseveldstraat;
Goedkeuren aanvullend reglement betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor parkeren van
elektrische voertuigen, Donkoeverpark;
6.
Goedkeuren aanvullend reglement betreffende aanpassen parkeerstrook aan kruispunt
Loereveldstraat/Kerkstraat;
7.
Goedkeuren aanvullend reglement betreffende zijstraat Bosstraat, verboden linksaf voor +3,5
ton;
8.
Goedkeuren aanvullend reglement betreffende aanpassen parkeersituatie, Nieuwstraat;
9.
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunning aankoop van mobiel conferentiesysteem voor captatie
van vergaderingen;
10. Goedkeuren tariefafwijking zaalverhuur: organisatie Maand Van De Sportclub;
11. Goedkeuren retributie voornaamswijziging;
12. Kennisnemen jaarverslag 2017 en jaarrekening 2017 van de interlokale vereniging sociale
economie Scheldeland;
13. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze leveren van fruit en drank aan gemeentelijke
diensten;
14. Goedkeuren facultatieve verlofdagen schooljaar 2018-2019: Gemeenteschool Uitbergen;
15. Goedkeuren kosteloze grondafstand Kattebroeckstraat 37;
16. Kennisnemen jaarrekening 2017: OCMW Berlare;
17. Varia.
BESLOTEN ZITTING
18. goedkeuren aankoop perceel Donkoeverpark;
19. Goedkeuren aankoop perceel sportpark Overmere.
DE VOORZITTER OPENT OM 20.00 UUR STIPT DE VERGADERING.

OPENBARE ZITTING
1.
Goedkeuren notulen zitting van 27/06/2018
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.
 Overwegende dat raadslid Albrecht Arbijn opmerkt dat er geen mail is verstuurd vanuit Cobra met
de melding dat de dagorde van de huidige zitting werd gepubliceerd en dat hij het jammer vindt
dat dit niet eerder door iemand van de meerderheid is opgemerkt. Opgemerkt wordt dat het in
Cobra werd open gesteld op de datum dat het moest, zodat het effectief zichtbaar en
raadpleegbaar was voor de raadsleden.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt de notulen van de zitting van 27/06/2018 goed.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
2.

Goedkeuren gunning aankoop gebouwunit (begraafplaats Donk)

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 in het kader van de opdracht “Aankoop gebouwunit (begraafplaats Donk)” een
technische beschrijving met nr. 2018/31 werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 16.528,93 euro exclusief btw
of 20.000,00 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 DS UNITS BVBA, Over De Beek 58 te 1840 Londerzeel uitgenodigd werd om een
offerte in te dienen;
 Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 06/04/2018 dienden te bereiken;
 Overwegende dat er reeds marktverkenning gebeurd is met het dossier 2018/28 (aankoop
gebouwunit aaidierenweide);
 Overwegende dat 1 offerte ontvangen werd van DS UNITS BVBA, Over De Beek 58 te 1840
Londerzeel (14.853,87 euro exclusief btw of 17.973,18 euro inclusief 21% btw);
 Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 10/04/2018 opgesteld door de Dienst
Openbare Werken;
 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 DS UNITS BVBA, Over De Beek 58 te 1840 Londerzeel, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 14.853,87 euro exclusief btw of 17.973,18 euro inclusief 21% btw;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018,
op budgetcode 2220000/099004-BEGRAAFPLAATSEN-;
Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
Gehoord de vraag van raadslid Baeyens of de toiletten in deze unit voor het publiek toegankelijk
zijn
Gehoord het antwoord van schepen Vandersnickt dat dit enkel voor personeel bedoeld is en
uitzonderlijk kan gebruikt worden voor publiek bij aanwezigheid van het personeel.

BESLUIT:

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

ART. 1
Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met nr. 2018/31 en de raming voor de
opdracht “Aankoop gebouwunit (begraafplaats Donk)”. De raming bedraagt 16.528,93 euro exclusief
btw of 20.000,00 euro inclusief 21% btw.
ART. 2
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van
beperkte waarde).
ART. 3
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 10/04/2018, 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 DS UNITS BVBA, Over De Beek 58 te 1840 Londerzeel, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 14.853,87 euro exclusief btw of 17.973,18 euro inclusief 21% btw mits het
verkrijgen van een visum.
ART. 6
De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet
ingeschreven in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode 2220000/099004BEGRAAFPLAATSEN-Onderhoud.
ART. 7
Van dit besluit zal melding worden gegeven.

3.

Goedkeuren aanvullend reglement betreffende tonnagebeperking, Heikantstraat

DE RAAD,
 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 het collegebesluit van 08/06/2018 om een voorstel aanvullend verkeersreglement
voor te leggen aan de gemeenteraad, om in de Heikantstraat het sluipverkeer naar het
industriepark (grondgebied Lokeren) te voorkomen.
 Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn;
 Gehoord de tussenkomst van raadslid Vleminckx dat de fractie akkoord gaat, maar ze stelt de
vraag of de invoering van die maatregel zal nageleefd worden. Is het dan niet nodig om meer
controle in te voeren en dit aan te vragen aan de politie.
 Gehoord het antwoord van schepen Arbijn die beaamt dat dit met de eigen politie zal moeten
opgevolgd worden, mogelijks in een gecoördineerde actie met Lokeren.
 Gehoord de opmerking van raadslid Verhofstadt die aanbrengt dat de problematiek nog groter zal
worden door de uitbreiding van het industriepark in Lokeren.
BESLUIT:

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

ART. 1
Op de Heikantstraat van kruispunt met Molenstraat/Kromme Heistraat tot kruispunt met N445 in beide
richtingen wordt volgende maatregel ingevoerd:
de toegang is verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand
hoger is dan 3,5 ton;
de maatregel geldt niet voor plaatselijk verkeer.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C21
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type IV
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);
- gemeente Zele (Verkeer@zele.be).
ART. 3
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

4.

Goedkeuren aanvullend reglement betreffende uitbreiding bebouwde kom met
Mosseveldstraat

DE RAAD,
 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 collegebeslissing van 8/06/2018 om een voorstel aanvullend verkeersreglement,
uitbreiding bebouwde kom naar de Mosseveldstraat om de verkeersveiligheid te garanderen, voor
te leggen aan de gemeenteraad.
 Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn.
BESLUIT:

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

ART. 1
In het gebied Mosseveldstraat begrensd door kruispunt Mosseveldstraat/N445 en Langewulgstraat 1
wordt volgende maatregel ingevoerd:
de bebouwde kom wordt afgebakend. Het begin van de bebouwde kom wordt aangeduid;
ook het einde van de bebouwde kom wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden F1b
- verkeersborden F3b
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.

Goedkeuren aanvullend reglement betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor
parkeren van elektrische voertuigen, Donkoeverpark

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer in het
bijzonder de artikelen 42 en 43;
 Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16/03/1968;
 Gelet op het koninklijk besluit van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het ministerieel besluit van 11/10/1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Gelet op het decreet van 16/05/2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23/01/2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3/04/2009;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24/06/1988;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 02/06/2011 betreffende wijzigingen parkeersituatie parking
Donkoeverpark infokantoor, waarbij een beperkte parkeertijd werd ingevoerd op zes
parkeerplaatsen;
 Overwegende het nieuwe elektrisch oplaadpunt in het Donkoeverpark;
 Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn;
 Gehoord de vraag van raadslid Verhofstadt: Is het terug een traaglader? Nee. Enkel de technische
dienst heeft een traaglader. Dit is een commercieel bedrijf die daar de laadpalen zet. Dit wordt
geplaatst via een overeenkomst met Eandis, die dit heeft toegewezen aan een private firma. De
gemeente Berlare heeft recht op 5 laadpalen. Dit is de tweede.
 Gehoord de vraag van de voorzitter: stelt de gemeente gratis de grond ter beschikking? Ja.
BESLUIT:

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

ART. 1
Het gemeenteraadsbesluit van 02/06/2011 betreffende wijzigingen parkeersituatie parking
Donkoeverpark infokantoor, waarbij een beperkte parkeertijd werd ingevoerd op zes parkeerplaatsen
wordt gewijzigd met de aanvullingen genoemd in artikel 2 en 3;
ART. 2
Aan de Donklaan, parking Donkoeverpark, wordt volgende maatregel ingevoerd: twee parkeerplaatsen
worden voorbehouden voor elektrische voertuigen, volgens bijgevoegd plan waarvan een behoorlijk
geviseerde exemplaar als bijlage bij dit besluit gaat.
Dit wordt gesignaleerd door:
- het verkeersbord E9a en onderbord met het symbool dat aanduidt dat het parkeren voorbehouden is
voor elektrische voertuigen
ART. 3
Aan de Donklaan, parking Donkoeverpark, wordt volgende maatregel ingevoerd: twee parkeerplaatsen
(aan elke kant één) krijgen een beperkte parkeertijd van 30 min, alle dagen van 7.30 tot 18 uur,
volgens bijgevoegd plan waarvan een behoorlijk geviseerde exemplaar als bijlage bij dit besluit gaat.
Dit wordt gesignaleerd door:
- het verkeersbord E9 met onderborden type VIIb, type VIIc (30 min) en type V (van 7.30 tot 18 uur).
ART. 4

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 openbare werken (openbarewerken@berlare.be)
 dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be)
ART. 5
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
6.

Goedkeuren aanvullend reglement betreffende aanpassen parkeerstrook aan
kruispunt Loereveldstraat/Kerkstraat

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer in het
bijzonder de artikelen 42 en 43;
 Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16/03/1968;
 Gelet op het koninklijk besluit van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het ministerieel besluit van 11/10/1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Gelet op het decreet van 16/05/2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23/01/2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3/04/2009;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24/06/1988;
 Overwegende het collegebesluit van 13/07/2018 om een aanvullend reglement voor te leggen aan
de gemeenteraad betreffende het inkorten van de parkeerstrook met één parkeervak (kant
Loereveldstraat).
 Overwegende dat het aanvullend reglement geheel of gedeeltelijk van toepassing is op
gewestwegen en/of wegen bedoeld in artikel 6 van het decreet betreffende de aanvullende
reglementen.
 Overwegende dat het aanvullend reglement maatregelen bevat over volgende gewestweg: N407;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn.
BESLUIT:

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

ART. 1
De parkeerstrook ter hoogte van kruispunt Loerveldstraat/Kerkstraat wordt met één parkeervak (6m),
ingekort, kant Loereveldstraat.
ART. 2
Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de
Verkeersveiligheid (aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be);
ART. 3
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 openbare werken (openbarewerken@berlare.be)
 dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be)
ART. 4
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
7.

Goedkeuren aanvullend reglement betreffende zijstraat Bosstraat, verboden linksaf
voor +3,5 ton

DE RAAD,
 Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24/06/1988;
 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;
 Overwegende dat zwaar vervoer en landbouwvoertuigen komende vanuit richting
Tamboerkensstraat dat afslaat richting voetbalplein uitwijkt op het voetpad in de Bosstraat;
 Overwegende de veiligheid van de zachte weggebruiker;
 Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn.
BESLUIT:

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

ART. 1
Op de Bosstraat vanuit Tamboerkensstraat richting Hoekskensweg ter hoogte van het kruispunt met
de zijstraat Bosstraat (richting voetbalplein) wordt volgende maatregel ingevoerd:
het is verboden links af te slaan;
de maatregel geldt alleen voor de bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen
toestand hoger is dan 3,5 ton.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C31a
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIIa
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.

8.

Goedkeuren aanvullend reglement betreffende aanpassen parkeersituatie,
Nieuwstraat
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer in het
bijzonder de artikelen 42 en 43;
 Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16/03/1968;
 Gelet op het koninklijk besluit van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het ministerieel besluit van 11/10/1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Gelet op het decreet van 16/05/2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23/01/2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3/04/2009;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24/06/1988;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25/06/2014 betreffende het aanpassen van de
parkeersituatie in de Nieuwstraat;
 Overwegende het collegebesluit van 03/08/2018 om een aanvullend reglement voor te leggen aan
de gemeenteraad om de parkeersituatie aan te passen in de Nieuwstraat;
 Overwegende dat de schoolbus ook tijdens de schooluren regelmatig wordt ingezet;
 Overwegende de vraag van de chauffeurs van de schoolbus;
 Overwegende dat het aanvullend reglement geheel of gedeeltelijk van toepassing is op
gewestwegen en/of wegen bedoeld in artikel 6 van het decreet betreffende de aanvullende
reglementen.
 Overwegende dat het aanvullend reglement maatregelen bevat over volgende gewestweg: N467;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn.
BESLUIT:

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

ART. 1
Het gemeenteraadsbesluit van 25/06/2017 betreffende het aanpassen van de parkeersituatie in de
Nieuwstraat op te heffen.
ART. 2
Voert in de Nieuwstraat ter hoogte van huisnummer 4a een parkeerverbod in voor alle voertuigen met
uitzondering van de schoolbus over een lengte van drie parkeervakken. Dit parkeerverbod geldt op
schooldagen van 8 tot 16 uur (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) en van 8 tot 13 uur op
woensdag.
ART. 3
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E1 (verboden parkeren)
- verkeersborden E9d (met vermelding schoolbus)
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type V met opschrift ‘enkel op
schooldagen van 8u tot 16u en op woensdag van 8u tot 13u’
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa (begin en einde)
ART. 4
Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de
Verkeersveiligheid (aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be);
ART. 5
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 openbare werken (openbarewerken@berlare.be)
 dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be)
ART. 6
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 7
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
9.
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunning aankoop van mobiel conferentiesysteem
voor captatie van vergaderingen
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet), 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;
 Overwegende dat gemeente Berlare gebruik wenst te maken van de aankoopcentrale ‘ICT’ van de
stad Brugge, waar het toe toetrad bij gemeenteraadsbesluit op 25/04/2018, en waarbij perceel 4
(beamers, led-schermen en multimediamateriaal met inbegrip van de totaalinrichting van
vergaderzalen) op 24/10/2013 door stad Brugge gegund werd aan NV Realdolmen, A.
Vaucampslaan 42, 1654 te Huizingen;
 Overwegende dat deze gunning een raamovereenkomst van drie jaar tot stand bracht, die
stilzwijgend tweemaal met één jaar verlengd kon worden, en dus nog lopende is;
 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 de offerte van NV RealDolmen, A. Vaucampslaan 42, 1654 te Huizingen ter waarde van
27.937 euro, excl. BTW voor een oplossing met streaming van 12 zittingen per jaar;
 Overwegende dat de totale prijs van de geboden oplossing voor een periode van 4 jaar op
45.541,00 euro exclusief btw of 55.104,61 euro inclusief 21% btw brengt;
 Overwegende dat geopteerd werd voor een model dat nu reeds voorziet in audiocaptatie, 23
nieuwe bedrade micro’s en één voorzittersmicrofoon, met de mogelijkheid tot audiostreaming en
metadatering waarmee op spreker kan gezocht worden, en bijhorende opbergmateriaal;
 Overwegende dat dit model in tegenstelling tot goedkopere varianten wel uitbreidbaar is, in functie
van de latere wensen en noden, met bijvoorbeeld livestreaming, vergadermanagement, visuele
captatie en stem-module;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht niet voorzien is in het budget;
 Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Wim Arbijn.
BESLUIT:

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

ART. 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Aankoop van mobiel
conferentiesysteem voor captatie van vergaderingen”, opgesteld door de Dienst Interne Zaken. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 46.650,00 euro exclusief btw of
56.446,50 euro inclusief 21% btw.
ART. 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
ART. 3
Deze opdracht wordt gegund aan REALDOLMEN NV, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen, tegen
het nagerekende inschrijvingsbedrag van 45.541,00 euro exclusief btw of 55.104,61 euro inclusief
21% btw, via de raamovereenkomst die Gemeente Berlare sloot op basis van het bestek.
ART. 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek van de
stad Brugge.
ART. 5
Engageert zich het voorziene krediet te voorzien bij de volgende budgetwijziging.
ART. 6
Van dit besluit zal melding worden gegeven.
10. Goedkeuren tariefafwijking zaalverhuur: organisatie Maand Van De Sportclub
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het tariefreglement betreffende gemeentelijke sportinfrastructuur van 28/08/2013;
 Gelet op het collegebesluit van 29/06/2018 betreffende de organisatie van de maand van de
sportclub 2018;
 Overwegende dat de principevraag van deze organisatie door het college van burgemeester en
schepenen werd goedgekeurd in de zitting van 29/06/2018;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt de tariefvrijstelling voor de deelnemende clubs goed tijdens de periode van 10/09/201830/09/2018 in een week naar keuze.
ART. 2
Neemt kennis van de deelnemende clubs aan deze organisatie.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
11. Goedkeuren retributie voornaamswijziging
DE RAAD,
 Gelet op de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en
bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing
waarvan sommige bepalingen de bevoegdheid en de procedure inzake verandering van
voornamen wijzigen;
 Gelet op de omzendbrief van 11 juli 2018 betreffende de wet van 18 juni 2018 houdende diverse
bepalingen inzake burgerlijke recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve
vormen van geschillenoplossing, waarbij de bevoegdheid inzake verandering van voornamen
wordt overgedragen aan de ambtenaren van de burgerlijke stand en de voorwaarden en de
procedure ervan worden geregeld;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald op artikels 42§3 en 43§2;
 Gelet op artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 Gelet op de princiepsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van 03 augustus
2018 houdende voorstel van retributie op voornaamswijziging;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen An Van Driessche;
BESLUIT:

21 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Wim Arbijn, Carine
Meyers, Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens,

Freddy Schatteman, Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Ingrid Rogiers, Marc Van
Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
2 verontschuldigd (Kris Malfliet, René Kets)

ART. 1
Gemeente Berlare heft van 05 september 2018 tot en met 31 december 2019 een retributie van:
250 euro bij een gewone voornaamswijziging;
25 euro bij voornaamswijziging voor transgenders;
0 euro bij voornaamswijziging voor niet-Belgen die een verzoek tot verkrijging van Belgische
nationaliteit hebben ingediend en geen voornaam hebben.
Deze retributie valt ten laste van de persoon die een verandering van voornaam aanvraagt.
ART. 2
De retributie wordt geheven bij het indienen van het verzoek tot voornaamsverandering.
ART. 3
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de retributie ingevorderd bij wijze van burgerlijke
rechtsvordering.
ART. 4
Afschrift van deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
ART. 5
Dit besluit wordt afgekondigd volgens artikel 186 van het gemeentedecreet.
12.
Kennisnemen jaarverslag 2017 en jaarrekening 2017 van de interlokale vereniging
sociale economie Scheldeland
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op meer bepaald op de artikelen 42 en 43 van dit decreet inzake de bevoegdheden van
de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 06/07/2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2/10/2012 tot de bepaling van de regierol
van de gemeenten op vlak van de lokale sociale economie, vermeld in artikel 15 van voormeld
decreet;
 Gelet op het decreet betreffende wijkwerken en diverse bepalingen in het kader van de zesde
staatshervorming, van 07/07/2017;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25/10/2017 houdende de toetreding tot interlokale
vereniging ‘Sociale Economie Scheldeland’ en de aanduiding van Dhr. Gunther Cooreman als
effectieve afgevaardigde, en Mevr. Marie-Christine Vleminckx als plaatsvervanger;
 Overwegende dat deze toetreding verband hield met de organisatie van het Wijkwerken, dat
van start ging op 01/01/2018;
 Overwegende dat de deelnemende gemeenten een jaarverslag ter beschikking wordt gesteld,
met de rekening, en dit met het oog op de jaarlijkse evaluatie in de gemeenteraad;
 Overwegende dat de interlokale vereniging 46.839 euro inkomsten had, 40.928,36 euro
uitgaven had, en dus een overschot boekte van 5.910,64 euro, waarvan 4.089,36 euro werd
overgedragen naar 2018;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Cooreman, tevens voorzitter van OCMW Berlare, dat de
gemeente Berlare is toegetreden bij deze organisatie voor het item wijkwerken. Dit is nog het
jaarverslag van 2017, toen Berlare nog geen lid was en de activiteit wijkwerken nog niet
inbegrepen was.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt het jaarverslag 2017 en de rekening 2017 van de Interlokale Vereniging Sociale Economie
Scheldeland goed.
ART. 2

Bezorgt een afschrift van dit besluit aan:
- het secretariaat van de Interlokale Vereniging Sociale Economie Scheldeland, Marktplein 1,
9220 Hamme.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
13. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze leveren van fruit en drank aan
gemeentelijke diensten
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet) en artikel 43;
 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;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren van fruit en drank aan gemeentelijke
diensten” een bestek met nr. 2018/120 werd opgesteld door de Dienst Interne Zaken;
 Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Leveren van koude dranken aan de gemeenteschool en de gemeentelijke diensten),
raming: 28.301,88 euro exclusief btw of 29.999,99 euro inclusief 6% btw;
* Perceel 2 (Leveren van fruitmanden aan het personeel van gemeente en OCMW Berlare),
raming: 4.500,00 euro exclusief btw of 4.770,00 euro inclusief 6% btw;
 Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 32.801,88 euro exclusief
btw of 34.769,99 euro inclusief 6% btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
 Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet
beschikte over de exact benodigde hoeveelheden;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget;
 Overwegende dat voor wat betreft de levering van fruit aan het personeel het een occasionele
samenaankoop met OCMW Berlare betreft;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

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

ART. 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018/120 en de raming voor de opdracht
“Leveren van fruit en drank aan gemeentelijke diensten”, opgesteld door de Dienst Interne Zaken. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 32.801,88 euro exclusief btw of
34.769,99 euro inclusief 6% btw.
ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het budget.
ART. 4
Van dit besluit zal melding worden gegeven.

14.

Goedkeuren facultatieve verlofdagen schooljaar 2018-2019: Gemeenteschool
Uitbergen
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer
bepaald de artikelen 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het decreet van 27/03/1991 en latere wijzigingen betreffende de rechtspositie van
sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde CLB-centra, en
meer bepaald artikel 33 §1;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot organisatie van het schooljaar in het
basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de
Vlaamse Gemeenschap van 17/04/1991 en latere wijzigingen en aanvullingen;
 Gelet op het decreet Basisonderwijs van 25/02/1997;
 Overwegende het voorstel van de schoolraad van de gemeentelijke basisschool Uitbergen van
31/05/2018 om de lokale verlofdagen voor het schooljaar 2018-2019 vast te leggen op woensdag
3 oktober 2018, maandag 4 februari 2019 en woensdag 29 mei 2019;
 Overwegende dat dit een billijk voorstel is;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen An Van Driessche.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt het voorstel van de schoolraad van de gemeentelijke basisschool Uitbergen goed en legt de
lokale verlofdagen voor het gemeentelijk onderwijs voor het schooljaar 2018 - 2019 vast op woensdag
3 oktober 2018, maandag 4 februari 2019 en woensdag 29 mei 2019.
ART. 2
Bezorgt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg aan de directie van de gemeentelijke
basisschool Uitbergen, Kleine Kouterstraat 1, 9290 Berlare.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
15. Goedkeuren kosteloze grondafstand Kattebroeckstraat 37
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 de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals gewijzigd tot op heden;
 Overwegende de wijziging verkaveling ingediend door Bart De Smet, Mosseveldstraat 10, 9290
Berlare, voor het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften, Kattebroeckstraat 37, 9290 Berlare,
kadastraal gekend als Berlare, 3de afdeling, Sectie D, nr. 1235b;
 Overwegende dat voor de realisatie van de wijziging van de verkavelingsvoorschriften, een strook
grond van 50,47 m² kosteloos dient afgestaan te worden aan de gemeente;
 Overwegende het verkavelingsplan opgemaakt door Johan Sichien, Willebochtenlaan 8, 9290
Berlare waarop de kosteloos af te stane grond licht geel is ingekleurd;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen An Van Driessche.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt de kosteloze grondafstand goed waarbij een strook grond van ongeveer 50,47 m² zal worden
toegevoegd aan het openbaar domein, voor het realiseren van wijzigen inplanting en
stedenbouwkundige voorschriften, Kattebroeckstraat 37, 9290 Berlare, kadastraal gekend als Berlare,
3de afdeling, Sectie D, nr. 1235b aangevraagd Bart De Smet, Mosseveldstraat 10, 9290 Berlare.
Bedoelde strook grond staat afgebeeld in licht geel op verkavelingsplan opgemaakt door Johan
Sichien, Willebochtenlaan 8, 9290 Berlare.
Een behoorlijk geviseerd exemplaar van het proces-verbaal van opmeting 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, en mevrouw Hilde Van der Jeugt,
algemeen directeur, 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 Bart De Smet, Mosseveldstraat 10, 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.
16. Kennisnemen jaarrekening 2017: OCMW Berlare
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 42 en 43 van dit decreet inzake de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn meer bepaald art. 89 (niet opgeheven gedeelten);
 Gelet op het decreet op het OCMW inzonderheid art 52, 1°, lid 5, art. 91 en 145;
 Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Berlare van 6/07/2018
houdende vaststellen van de jaarrekening 2017 van het OCMW Berlare;
 Overwegende dat betrokken besluit binnenkwam op het gemeentesecretariaat op 10/07/2018;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Cooreman, tevens voorzitter van OCMW Berlare;
 Gehoord de vraag van raadslid Baeyens naar een stand van zaken rond de inkanteling van het
OCMW in de gemeente. Hoe zal het sociaal beleid in de toekomst opgenomen en gewaarborgd
worden?
 Gehoord de uiteenzetting van schepen Cooreman dat op het vlak van de integratie nu vooral
ingezet wordt op het samenbrengen van de ondersteunende diensten; dat het in de toekomst de
nieuwe OCMW-raad zal zijn die zal moeten waken over de behandeling van het sociaal beleid; dat
de OCMW-raad uiteraard zal samenvallen met de gemeenteraad.
 Gehoord de toelichting van de algemeen directeur die beaamt dat er nu ingezet wordt op de
samenwerking van de ondersteunende diensten en de gelijke behandeling van OCMW-en
gemeentepersoneel; dat het managementteam is samengevoegd van gemeente en OCMW en dat
daar de eerste afspraken zijn gemaakt om te starten met werkgroepen voor de opmaak van
omgevingsanalyse en beleidsnota voor de nieuwe legislatuur; dat deze groepen zijn samengesteld
over gemeente en OCMW heen en dat er aandacht gevraagd is voor alle doelgroepen in elke

werkgroep; dat hierdoor het sociaal beleid geïncorporeerd wordt in het geheel, maar eveneens
voldoende aandacht zal krijgen.
BESLUIT:
ART. 1
Neemt kennis van het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Berlare van 6 juli 2018
houdende vaststelling van de dienstjaarrekening van het OCMW Berlare 2017, met een resultaat op
kasbasis van 1.520.839 euro en een autofinancieringsmarge van 434.751 euro.
ART. 2
Maakt afschriften van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT;
 de voorzitter van het OCMW Berlare, Baron Tibbautstraat 29/A, 9290 BERLARE.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
17. Varia
17.1 Raadslid Baeyens: in Infogem las hij het artikel over monumentendag. Hij citeert het artikel :
”Aan de rand van het kasteeldomein zal een nieuw volume worden ingeplant. Dit volume, een
open en toegankelijk gebouw, zal letterlijk en figuurlijk het dichtst bij de bevolking staan. Het
moet onderdak bieden aan de eerstelijnsdiensten voor inwoners en aan een nieuwe polyvalente
raadzaal”. Hij stelt dat dit hem verwondert omdat er geen goedkeuring is geweest op de
gemeenteraad, enkel een kennisname. Hij wil niet dat er gemeentelijke middelen worden
gebruikt om daar propaganda over te maken (Zowel middelen voor Infogem, als inzet van de
cultuurdienst) Hij stelt dat dit enkel het standpunt is van de VLD en schepen Arbijn.
Voorzitter De Gucht antwoordt dat het duidelijk is dat het er maar zal komen als het
goedgekeurd is door de gemeenteraad. Het is niet omdat de meerderheid in de huidige
gemeenteraad Open VLD en schepen Wim Arbijn is, dat dit enkel het standpunt is van hen.
Raadslid Baeyens herhaalt dat het niet tot uiting komt dat dit nog niet is goedgekeurd door de
gemeenteraad.
Raadslid Baeyens stelt eveneens dat er best opgelet wordt om in de kalender van Infogem geen
activiteiten te publiceren van horeca-uitbaters
17.2 Raadslid Vleminckx vraagt naar een stand van zaken van de EU disability card. Dit zal volgende
keer geagendeerd worden.
17.3 Raadslid Marc Van Driessche: Er is reeds heel wat inspanning geleverd om het onkruid te
bestrijden, maar hij vraagt hier toch verdere aandacht voor.
17.4 Raadslid Brecht Arbijn: Wat is er in de toekomst voorzien voor het terrein in de omgeving van
Chiwawa ; de burgemeester stelt dat deze toekomstplannen nog niet veranderd zijn en hierop
een containerpark is gepland;
Eveneens vraagt hij of er reeds een oplossing is voor de Melkerijstraat.
De burgemeester antwoordt dat dit volledig zou moeten uitgebroken worden om dit goed te
krijgen. De huidige uitvoering is een tijdelijke oplossing.
17.5 Raadslid Brecht Arbijn: Vlaamse Waterweg heeft op de wegen naar de dijk paaltjes en
karterblokken geplaatst: wat is hier de bedoeling van? Schepen Wim Arbijn antwoordt dat dit is
aangelegd zonder overleg met de gemeente. De gemeente heeft hiervoor een schrijven gericht
met de vraag naar uitleg en om de bekommernis van de bewoners over te maken. Het is geen
bevoegdheid van de gemeente.
17.6 Raadslid Brecht Arbijn: Nu de nieuwe straatnaamborden geplaatst zijn, stelt hij fluorescerende
huisnummers voor. Kan de gemeente dit niet aanbieden? Voorzitter De Gucht antwoordt hierop
dat dit geen variapunt meer is als hij weet hoeveel huizen er in Berlare zijn.
17.8 Vraag om WC-wagens te zetten tijdens de kermis. Burgemeester stelt dat gemeentepersoneel
hier niet kan voor opgevorderd worden op zaterdag en zondag.

BESLOTEN ZITTING
18. goedkeuren aankoop perceel Donkoeverpark
DE RAAD,
Gaat akkoord met de aankoop.
19.

Goedkeuren aankoop perceel sportpark Overmere

DE RAAD,
Gaat akkoord met de aankoop.
Namens de gemeenteraad
Hilde Vander Jeugt
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