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OPENBARE ZITTING

DE RAAD,
' Gelet op het gemeentedecreet van t5l}7 l2OO-\ zoalc la-arqr nar¡,ii:iar r^+
Geret meer bèpaard op art. 33 van aii'¿-éél"Jl;;î;
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BESLUIT:

20 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls,
steven vandersnkkt, An van Driessche, wim Arbijn, carine
Meyers, Julien wettinck, Francky ver$qtaot, n.n¿
kãtr, :ä;'öà p.lrunrur, l¡rrl..ñ zirãn, steven Baeyens,
Rita sichien, Piet vandoolaeghe, Marie-chr¡stíne vlemNãkx,
rvui. vrn Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn
Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
3 verontschuldigd (Kris Malfliet, schepen;
Freddy Schatteman, Ingrid Rogiers, raad'sleden¡

0 añruezig

ART.

l

Keurt de notulen van de zitting van 21 november
201g21 november 2018 goed.

ART,2
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van c¡t
Þesiuit meiciing zai worcjen gegeven,

DE RAAD,
Gelet op het gemeen-tedecreet van Lslo7./2005 zoals
laalst gewijzigd tot op heden en mcer
bepaatd het artiket 43 52 30 en de artikelen 154 ãn
r Gpl¡.f
rrrn uç
.l^ \rt^^-^rret haclr¡iÌ
vvsrvr*urr
'-'-'-Fnn hot
vrqc¡rrrsc regclll19 vdtl ¿51U6/ ¿UlU betfetfende
de beleidS- en
beheerscyclus;
overwegende dat de voorliggende BW 2oL}lr werd opgemaakt
in overeenstemming met de
onderrichtingen;
overwegende de besprekingen in het managementteam,
met een positief advies in zitting van
26ltrl20tB;

o

isi;- '-

o

'
¡
.
.

overwegende de besprekingen in de financiële commissie
van t2/L2l20tB;
Op voorstel van het college van burgemeester en
schepenen;
Gehoord de toerichting ter zitting doãr schepen v.ná"irni.lií

BESLUIT:

15 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls,
steven Vandersnickt, An van Driessche, wim Arbijn,
carine
Meyers, Julien wettinck, René Kets, Ri[a sichien,
iq.ri.-tr'ri¡riiñã vleminckx, Marc van Driessche, Albrecht
Arbyn, Lynn vanh_enden, Kim Haent¡ens, Tom van
nauwérrne¡ienl
5 onthoudingen (Francky verhofstaát, :ån oe palmcñ;";;M;;ä
Zarrìarr, steven Baeyens, piet vandoolaeghe)
3 verontschuldigd (Kris Malflie! schepen;
Freddy Schatteman, Ingrid Rogiers, raadileden)
0 añrvezig

ART.1
Keurt de budgetwijziging 20tB/I als volgt goed:

Resultaat op kasbasis
l. Exoloitatiebudoet (B-A)

MJP 2018
1.000.765.45

Budqet 2018
825.902.61

A. Uitgaven

14.200.075,25

14.222.424,97

B. Ontvangsten

15.200.840,70

15.048.327,58

9.016.284,25

8.810.346,10

6.184.556,45

6.237.981,48

-3.337.726,18

-4.224.205,58

A. Uitgaven

4.662.336,18

5.032.352,58

B. Ontvangsten

1.324.610,00

808.147,00

lll. Andere (B-A)

.495.184,82

-736.171,84

1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

l.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige

ll. lnvesteringsbudSet (B-A)

A. Uitgaven

995.184,82

736.171,84

1. Aflossing financiële schulden

995.1 84,82

736.171,84

1.a Periodieke aflossingen

995.1 84,82

736.171,84

1.b Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige uitgaven

B. Ontvangsten
1, Op te nemen leningen en leasings

500.000,00
500.000,00

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

2.a. Periodieke terugvorderingen
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige ontvangsten

lV. Budgettaire resultaat boekiaar (l+ll+lll)

-2.832.145.55

-4.134.474.81

V. Gecumuleerde budgetta¡re resultaat vor¡g boekjaar

3.083.412,79

4.904.139,44

251.267,24

769.664,63

Vlll. Resultaat op kasbasis (Vl-Vll)

251.267,24

769.664,63

Autof nancieringsmarge

MJP 2018

Vl. Gecumuleerde budgettaire resultaat (lV+V)

Vll. Bestemde qelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

i

Budqet 2018

l. Financieel draaqvlak (A.B)

1.420.321,38

1.235.296,28

A. Exploitatieontvangsten

15.200.840,70

15.048.327,58

B. Exploitatie-u¡tgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

13.780.519,32

13.81 3.031

14.200.075,25

14.222.424,97

1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van de schulden

ll. Netto per¡odieke leninqsuitqaven (A+B)

419.555,93
1.414.740,75

,30

409.393,67
1.145.565.51

A. Netto-aflossingen van schulden
B. Nettokosten van schulden
Autofinancieri

995.184,82

736.171,84

419.555,93

409.393,67

5.580,63

89.730,77

ART.2
Bepaalt dat afschrift van dit besluit in het kader van het algemeen
administratief toezicht binnen de 20
dagen zal worden overgemaakt aan de heer Gouverneur van
oost-vlaanderen.

ART.3

Bepaalt dat de gegeve.ns van qe budgetwijziging 2018/1 in
een digitaal bestand zal worden
overgemaakt aan de Vlaamse Regering.

ART.4

Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

DE RAAD,

¡ Gelet op het gemeentedecreet van L5/o7l2oo5, zoals gewijzigd tot op heden en in het
bijzonder op
het artikel 43 52 03 en de artikelen 148 tot en met 151-;
o Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering vanzsloio/2o10 betreffende de beleidsen
beheerscyclus zoals gewijzigd tot op heãen;
o Gelet op de omzendbrief BB 2a77 KB/ABB 2oLglz van 20/0712018 houdende de onderrichtingen
voor de aanpassingen van de meerjarenplannen 2or4-zo;ß
ån de budgett"r ioró;
overwegende dat het voorliggend budget 2019 werd opgemaakt
in ovõreenst.*Ãing met de
onderrichtingen;
overwegende de besprekingen in het managementteam, met
een positief advies in zitting van

'
¡
26lLLlz}tB;
o overw€gende de besprekingen in de financiële commissie van LZ/L2/20I8¡
op voo.stel van het.coilege van
en schepenerr;
.' Gehoord de toerichting ter zittingburgemeester
doôr schepen vanaeisnicttj
de tussenkomst van raadslid van óoolaeghe die itÀit ¿ut
' Gehoord
hij vooral.'meer,
hoewel

meer,...,, hoort
er minder middelen zijn' Met projecten diiop onr ultorun, genre
kasteel, zal dit ongeveer
150'000 euro per jaar kapitaal af te lossèn.zijn de komende jaren.
Eveneens wordt u¡. nog een
l_e1ing aangegaan. waar gaat men de middeien
voor de toãriòmst halen?
antwoordt dat de lening is gesclrrapi omdat er votdoende middeten
*,i:::l,I::tdersnickt
uuvvçL vuvr r¡EL naStegl iS een dehatVOñ|" hÞf meariarcnniâh r^fi-p,,^!âê-..! ¡--- J:--L -. zijn,
sedebatteerd te worden, Hier is
"u.n."n,
Doolaeghe betwijfelt dit.
Voorzitter De Gucht stelt dat er een gemeentehuis nodig is
en dat dit evenveel geld kost als dit zou
moeten gehuurd wgrd.9n, Investeringen op dergelijke la-nge
termijn hebben *"i"nig irpuct op een
gemeentelijk budget. Het woonzorgcentrum oouwån
is toãh ook gelukt ron¿"iueËl impact op het
budget' Momenteel wordt er een budget in evenwicht voorgJego-.
De autofinancieringsmarge is
positief zoals het opgelegd wordt,
Gehoord de tussenkomst van raadslid Vleminckx waarin gevraagd
wordt waarom de zonnepanelen
op de sporthal te Berlare geschrapt zijn in het budget, sãrrepán
vandersnickt antwoordt dat de
zonnepanelen de laatste stap zijn in de renovatie, Er is
voor'rang gegeven aan de relightning van
de sporthal in 2019. Er wordt meteen uitgekeken naar
nieuwé voorstellen van bovenlokaal, Dit
komt zeker terug in het meerjarenplan.
Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens die enkele
vragen ter verduidelijking heeft. Bij de
investeringen is er een budget voorzien voor de buitenaanËðian
net magazijn, Is daar niet eerst
een langetermijnvisie voor nodig.
schepen Vandersnickt antwoordt dat dit gaat om het magazijn
in de Bollewerkstraat en dat díe
aanleg nodig is om praktisch te werken,
Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens dat er
een studie voorzien is in het budget omtrent
de omsevins van de sporthal Berlare. Is dåt wer nodig?
scrrãpån
dat er
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nood is om een RUP te laten maken om de omgeving van de sporthal tot aan het CC goed te
kunnen inrichten. Die deskundigheid is er nu onvoldoende op het gemeentehuis;
Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens, die stelt dat er geld voor het WlFl-project is
voorzien. We kregen toch subsidies? Burgemeester Gabriëls stelt dat dit nu onlangs is
bekendgemaakt, maar we dit nog niet via officieel schrijven hebben onWangen,
Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens dat er in het budget een bedrag van 70000 euro
voor het onthaalplan Kalkense Meersen Donkmeer is voorzien, Er wordt geantwoord dat dit de
tussenkomst voor de coördinator is en dat dit ligt binnen de gesloten overeenkomst
Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens, waarbij hij vraagt of er geen aanleg van de
parking wordt voorzien rond CC; Gehoord het antwoord dat dit wordt meegenomen in die studie
van het Dorp tot CC, waarover daarnet sprake,
Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens over het kasteel: er is nog steeds onduidelijkheid
over het juiste bedrag; hij betreurt dat dit gespreid wordt over 40 jaar; plannen en studies :
238.000 euro voor het kasteel. Dit komt nog eens bovenop de bouwkosten. Schepen Vandersnickt
stelt dat dit budget een overgangsbudget is en dat het normaal is dat de bouwkosten hier niet
instaan, Hierover moet volgend jaar gedebatteerd worden. Hij stelt dat hij eryan overtuigd is dat
raadslid Baeyens toch eveneens wil dat het kasteel gerenoveerd wordt en dat dit sowieso geld zal
kosten. Raadslid Baeyens stelt dat hun fractie zeker het kasteel willen renoveren, maar niet wil dat
de stallen gerenoveerd worden om hierin gemeentepersoneel te huisvesten, Over de oranjerie zijn
ze het totaal niet eens, Een gemeentehuis op het midden van het dorpsplein wil men niet,
Gehoord de motivatie door schepen Arbijn over zijn stemmingsgedrag, Hij licht toe dat hij volgend
jaar niet meer in de meerderheid zit en zich daarom onthoudt over het budget.

BESLUIT:

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

0 añ¡rezig

ART. l
Het budget 2019 bestaande uit de doelstellingennota, de financiële nota en de toelichting wordt
vastgesteld volgens de voorliggende beleidsdocumenten en financieel samengevat volgens
onderstaande tabel:
Resultaat op kasbasis
L Exploitatiebudget (B-A)

Budqet 2019
1.034.301 ,01

A. Uìtgaven

14.569.140,38

B. Ontvangsten

15.603.441,39

1.a. Belastingen en boetes

9.185.759,20

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige

ll. lnvesteringsbudget (B.A)
A. Uitgaven

6.417.682,19

.4.959.873.26

5.044.873,26

B. Ontvangsten

85.000,00

lll. Andere (B-A)

3.190.503,03

A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden

1.a Periodieke aflossingen

1.009.496,97
1.009.496,97
1.009.496,97

'l.b Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige uitgaven

B. Ontvangsten

4.200.000,00

1. Op te nemen leningen en leasings

4.200.000,00

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
2.a. Periodieke terugvorderingen
2.

b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige ontvangsten

lv

resultaat

-735.069,22

V. Gecumuleerde budgettahe resultaat vorig boekjaar

Vl. Gecumuleerde

769.664,63

resultaat

Vll. Bestemde

34.595,41

31 decembe

A. Bestemde gelden voor cxptaitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

Vlll. Resultaat

34.595,41

Budget 2019
l. Financieel
A. Ex pl o ¡ tat¡ eo ntv a n g sten
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van sehutden (1_2)
1. Exploitatie-uitgaven

1.409.746,13

15.603.441,39
1 a tA^
t +, t

^^
vÕ,uvo,¿o
^^F

14.569.140,38

2. Nettokosten van de schulden

ll. Netto

375.445,12
1.384.942,09

A. Neffo-af/ossìngen van schulden
R Npt'tal¿nctan tr.n 6^h tl.]^^

1.009.496,97
375.445,12

24.804.04

ART.2
Bepaalt dat het afschrift van dit besluit in het kader van het algemeen
administratief toezicht binnen
de 20 dagen zal worden overgemaakt aan de heer Gouverneuivan
oost-Vlaanderen,

ART.3

Bepaalt dat de gegevens van het budget 2019 in een digitaal bestand
zal worden overgemaakt
aan de
J
Vlaamse

ART.4

Regering,

Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven,

4'

9o,edkeuren retribuliereolement op inzamel¡no, heroebru¡k, recvclaoe.
huishoudel ijke afualstoffen

DE RAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van tSlOT/2OOS zoals laatst gew¡jzigd
tot op heden;

'

.
.
.
.
¡
.
.

Gelet meer bepaald op het artikel 43 52 15o over de bevoegdheid van de gemeenteraad inzake
belastingen en retributies;
Gelet op het decreet van23lL2l2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afualstoffen en latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 26;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1710212012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA);
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 221L012014 houdende het goedkeuren aanpassing
reglement retributie op inzameling, hergebruik, recyclage, huishoudelijke afualstoffen;
Overwegende dat hogeruermeld retributiereglement eindigt op 31 december 2018;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het reglement te behouden;
Gehoord de uitleg ter zitting.

BESLUIT:

ART.

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

l

Heft ten behoeve van de gemeente, met ingang van l januari 2019 en eindigend op 31 december
2024 een retributie op de volgende ingezamelde fracties van huishoudelijke oorsprong:
Haalmethode (huis-aan-h uisinzameling of op afroep) :
inzameling en verwijdering van huisvuil/restafval;
inzameling en verwijdering van grofuuil;
inzameling en recyclage van GFT-afual;
inzameling en recyclage van plastic flesverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons.

-

ART.2
Stelt het bedrag van de retributie voor de ophaalmethode als volgt vast:
retributie
a)
t,75 eurolzak van 60 liter
0,90 euro/zak van 30 liter
b)
24,00 eurolper aanbieding
- max, 5 voonruerpen of bundels afual
- elk afzonderlijk voorwerp of bundel max.70 kg
- alle voorwerpen of bundels samen mogen niet langer
dan 2m en niet groter dan lmz zijn
0,75 euro/per aanbieding van rolcontainer 120 liter
7,28 eurolper aanbieding van rolcontainer 1,100 liter
0,25 euro/per aanbieding van container 40 liter
1,50 euro/per aanbieding van rolcontainer 240 liter
d)
0,12 euro/per zak

fractie
Huisvuil/restafual:
Grofuuil

c) GFT-afual

PMD

openlucht-

e)

Huisvuil/restafual
2,50 eurolzak van 60 liter
recreatieve verblijven & jeugdkampen
Voor volgende fracties worden voor de haalmethode geen retributie geheven:

snoeihout

- papier
- karton
- gemengde metalen
ART.3
51 De retributie vermeld in artikel 2a) is verschuldigd

door de persoon die gebruik maakt van de
dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling van huisvui/restafual, door of in opdracht van

92

de gemeente.
De retributie vermeld in aftikel 2b) is verschuldigd door de persoon die gebruik maakt van de
dienstverlening inzake op afroep van grofuuil door of in opdracht van de gemeente.

De retributie vermeld in art. 2c) is verschuldigd door de persoon die gebruik maakt van
de
dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling van GFT-afual door olin opdracht van de

53

gemeente,
De retributie vermeld in art 2d) is verschuldigd door de persoon die gebruik maakt
van de
dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameliñg van plasticverpakking-en, metalen verpakkingen,
en drankkartons door of in opdracht van de gemeente.
De retributie vermeld in artikel 2e) is verschuldigd door campinguitbaters en de jeugdkampen
die gebruik maken van de aldaar voorziene regáing voor huisvu-ilophaling.

54

5s
ART.

4

s1

De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven zakken
met de
vermelding DIFTAR zijn de retributie verschuldigd bij de aankoo-p ervan op de door de
gemeente vastgestelde plaats(en), Een betalingsbewijs wordt op eenvoud'ig
verzoek afgeleverd.
De personen die nog wensen gebruik te maken van rèstafual/huisvuilzakke-n, aangekocht
vóór
31 december 2014, veryullen de betaling van de retributie door de aankoopïan õen
sticker ter

s2

53

54

5s

56

waarde van;
- 0,50 euro voor een zak van 60 liter
- 0,28 euro voor een zak van 30 liter
of het verschil in prijs tussen de oude zak en de nieuwe zak. Deze stickers worden aangekocht
op de door de gemeente vastgestelde plaatsen en dienen aangebracht te wc¡.den op de oude
restafual/huisvuilzakken. Een betalingsbewijs wordt op eenvoüdig verzoek afgeleveirl.
De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgäschreven containers
voor de
inzameling GFT zijn de retributie verschuldigd bij de aankoop ua-n de door de gemeente
voorgeschreven sticke.rs.op de door de gemeente vastgestelde plaats(en). De
sticker dient op
een achteraf eenvoudig te venruijderen wijze op de container aangebràcht te worden
aan het
handvat van de container. Een betalingsbewijs wordt op eenvoudi'g verzoek afgeleverá.
Personen die gebruik maken van de gemeentelijke dienstverlening inzake de
iñzameling aan
huis van grofvuil op afroep zijn de retributie verlchuldigd bij de aánkoop van de
door de
gemeente voorgeschreven stickers op de door de gemeente vastgestelde plaats(en).
Een betalingsbewijs wordt op eenvoudig verzoek Jfgeleverd, Dezè stickers moetèn
ãuidelijk
zichtbaar aangebracht worden op één van de aangeboden goederen.
Personen die gebruik maken van de door de gemeente vooigesehreven zakken
voor de
inzameling van PMD zijn de retributie verschuldlgd bi¡ de aañkoop ervan op de
door de
gemeente vastgestelde plaats(en). Een betalingsbewijs wordt op
een eenvoudig vezoek
afgeleverd.
Campinguitbaters en de jeugdkampen die gebruik maken van de door de gemeente
voorgeschreven restafualzakken zijn de retributie verschuldigd bij de aankóòi
op de door
de gemeente vastgestelde plaats(en). Een betalingsbewijs worUiop een eenuordig
"ran vezoek
afgeleverd,

ART.5
Maakt afschriften van deze beslissing over aan de toezichthoudende overheid
en aan Verko,
Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde,

ART.6
Bepaalt dat dit artikel zal worden afgekondigd cf. artikel 186 van het gemeentedecreet.

ART.7

Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

5.

Goedkeuren reglement aanvutlende belastino oo de personenbetastinq

DE RAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van IS1OT12OOS zoals laatst gewijzigd tot op
heden en in het
bijzonder artikel 42 g3 en artikel 43 g2 tïo¡
Gelet op de artikelen 465 tot en met 470bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen;
overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van
alle rendabele
belastingen;
Gehoord de uitleg ter zitting

'
r
o
o

BESLUIT:

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

0 aturezig

ART. l
Heft voor het aanslagjaar 2019 een aanvullende belasting ten laste van de rijksinwoners die
belastbaar zijn in de gemeente Berlare op 1 januari van het aanslagjaar.

ART.2
Stelt het percentage van de belasting vast op 7o/o van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar,
Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in
het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.

ART.3
Bepaalt dat de vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting door toedoen van het bestuur
der directe belastingen zullen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen,

ART.4
Maakt dit besluit bekend conform art. 186 van het gemeentedecreet.

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

6.

Goedkeuren reolement opcentiemen op de onroerende voorheffino

DE RAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van LSl0712005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en in het
bijzonder artikel 42 $3 en artikel 43 $2 15o;
Gelet op de artikelen 298 en 4641o van het Wetboek van de inkomstenbelastingen;
Gelet op het decreet van L311212013 houdende de Vlaamse Codes Fiscaliteit;
Gelet op het decreet van LBlILl2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde
financiering van de provincies;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, voorbereid in zitting van7lL2l}}t9i
Overwegende de financiële toestand van de gemeente;
Gehoord de uitleg ter zitting.

¡
.
o
o
.
o
.

BESLUIT:

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

0 añ^,ezig

ART. I
Stelt het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing van 2019 vast op 690,

ART.2
Maakt dit besluit bekend conform art, 186 van het gemeentedecreet.
ART.3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven via aangetekend schrijven aan het Agentschap
Vlaamse Belastingdienst, Onroerende Voorheffing, Vaarstraat 16 te 9300 Aalst.

7.

Kennisnemen budoetwijzioing 2018/1 OCMW Berlare

DE RAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van L510712005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel 42;
Gelet op het OCMW-decreet van LgltZlzÛ}B en meer bepaald artikel 150 en 156;

o
.

'
o
'
'
'

Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
van r3lr2l201g aangaande de
vaststelling van de. budgetwijziging nummer 1 van diänstjaui
zora;
overwegende dat in de voorliggende budgetwijziging hei resultaat
op kasbasis wijzigt van
589'64351 euro naar 988.209,02 euro en de aútorinãncieringsmarge
wijzigt van 43.569,41 euro
naar 251.657,59 euro.
overwegende dat het gewijzigde budget 2018 past binnen de goedgekeurde
meerjarenplanning
van OCMW Berlare en er dus geen goedkeuring van de gemeenteraad
vereist is maar een
kennisname;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Cooreman, iuuenr voorzitter
van ocMW Berlare.

BESLUIT:
ART.

l

Neemt kennis van de budgetwijziging nummer 1 van dienstjaar
2018 van OCMW Berlare.

ART.2

Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan
de voorzitter van ocMW Berlare,

ART.3

Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven,

DE RAAD,

¡ Gelet op het gemeentedecreet van tsloTlzoos zoals laatst gewijzigd tot op heden en meer
bepaald artikel42;
o Gelet op Gelet op het oCMW-decreet van Lg/I2l2oOB en meer bepaald artikel 150;
o Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk welzijn van L3l12/2018 aaÁgaande
de
vaststelling van het budget 2019;
¡ overwegende de voorliggende cijfers van het budget 2019 van ocMW Berlare
2019

¡
'
o

-Toelage gemeente
€ 1,380.618,38

Resultaat

kasbasis

€ 6q) \14 4q

Autofi na ncieri nqsmarqe
€5.
7

overwegende dat het budget 2019 past binnen de goedgekeurde
meerjarenplanning van 9CMW
Berlare waardoor geen goedkeuring door de gemee-ntera-aA
vãre¡st ís rnaar enkel een kennisname;
op voorstel van het coilege van burgemeester en schepenen;
Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Cooreman, luu"ns
voorzitter van oCMW Berlare,

BESLUIT:
ART.

l

Neemt kennis van budget 2019 van OCMW Berlare.

ART.2

Maakt een afschrift van clit besluit voor verder gevolg over
aan de voorzitter van OCMW Berlare.

ART.3

Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

9'

Polder tuss€n,schltde el Durme¡ advies verlenen ram¡no
2olg - onbevaarbare
waterlopen 3de cateoorie

DE RAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van LslOT
l2oos zoals laatst gewijzigd tot op heden;
Ingevolge de wet betreffende de polders van 3/06/19s7 enäe
wet van 2BlL2ltg67 betreffende de
onbevaarbare waterlopen, vallen de gew-one ondeihouds-,
hãistellings- en ruimingswerken en de
buitengewone werken van verbetering of wijziging uun Ju
*ut"rtope-n uun ¡à" lut"ùorie
ten laste
--:
van de gemeente voor de waterropen d¡e op hún
lronrlgebied
overwegende het schrijven van de Polder'iussetisch"iä"
.n orrme', vicus pontrave 32, gzso
waasmunster, van 5ll7l2018 met raming voor de ruimings-,
onderhouds- en herstellingswerken

¡
'

o

riggen;

.
¡
.

en de buitengewone werken van verbetering of wijziging aan de onbevaarbare waterlopen 3de
categorie dienstjaar 2019 op het grondgebied van de gemeente Berlare;
Overwegende de raming ten bedrage van 47,088,52 euro (exploitatie, inclusief btw) en 9.305,69
euro (investeringen inclusief btw);
Overwegende dat deze raming dan ook werd voorzien in het budget 2019 van gemeente Berlare;
Gehoord de toelichting ter zitting door schepen Arbijn.

BESLUIT:
ART. l
Verleent gunstig advies aan de raming van de Polder'Tussen Schelde en Durme'aan de onbevaarbare
waterlopen 3du categorie dienstjaar 2019 op het grondgebied van de gemeente Berlare voor de som
van

voor de ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken: 47.088,52 euro (incl. btw)
voor de buitengewone werken van verbetering of wijziging: 9,305,69 euro (inclusief btw)

ART.2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen overgemaakt worden aan:
de heer gouverneur, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT;
de Polder'Tussen Schelde en Durme', Vicus Pontrave 32,9250 WAASMUNSTER;
de financieel directeur.

-

ART.3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven,

1O.

Polder van Belham: advies verlenen raminq 2019 - onbevaarbare waterlopen - 3de
cateoorie

DE RAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van 1510712005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
Ingevolge de wet betreffende de polders van 3/06/1957 en de wet van z9lL2lL967 betreffende de
onbevaarbare waterlopen, vallen de gewone onderhouds-, herstellings- en ruimingswerken en de
buitengewone werken van verbeteríng 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 van Belham, Dorpsstraat2,9270 Laarne van L4|IL|2}LB
met raming voor de onderhouds-, herstellings- en instandhoudingswerken aan de onbevaarbare
waterlopen 3de categorie dienstjaar 2019 op het grondgebied van de gemeente Berlare;
Overwegende de raming ten bedrage van L6,147,00 euro (exploitatie, inclusief btw);
Overwegende dat deze raming dan ook wordt voorzien in het budget 2019 van gemeente Berlare;
Gehoord de toelichting ter zitting door Schepen Arbijn.

.
.

¡

o
o
.

BESLUIT:

ART.

l

Verleent gunstig advies aan de raming van de Polder van Belham aan de onbevaarbare waterlopen
categorie dienstjaar 2019 op het grondgebied van de gemeente Berlare voor de som van t6.t47,00
euro (incl. btw) voor de ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken.

ART.2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen overgemaakt worden aan:
de heer gouverneur, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT;
de Polder van Belham, Dorpsstraat2,92T0IAARNE;
Dienst Integraal Waterbeleid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 GENT;
de financieel beheerder.

-

ART.3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

11.

Kerkfabriek Sint-Martinus Berlare: advies verlenen budoet 2O19

DE RAAD,

3de

a
a

a

a

a

a

a

Gelet op het gemeentedecreet van L5/0712005 zoals laatst gewijzigd
tot op heden en in het
bijzonder artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden uun"J"
i"reenteraad;
Gelet op het Keizerrijk Decreet van 30/12/L809 betreffende
dã kãrkfabrieken;
Gelet op het decreet van 0710512004 betreffende de matãrieiã
ãrganisatie en werking van de
erkende godsdiensten;
Gelet op het besluit van 2Blttl2013 van de kerkfabriek van
sint-Martinus Berlare houdende
vaststelling van de meerjarenplanning zoL4 2019 van
de kerkfabriek;
Gelet op het besluit van de gemeentãraad van tB/L2l2or3
houdende verlening van gunstig advies
aan deze meerjarenplanning;
Gelet op het besluit van L810612018 van de kerkfabriek
Sint-Martinus Berlare houdende
goedkeuring van het budget 2019 van de kerkfabriek;
ovenruegende dat de geraamde exploitatietoelage voór 2019
43.088,06 euro bedraagt en dat dit
past binnen het goedgekeurde meerjarenplan
ZOt+ _ ZOtg;
overwegende dat de gebudgetteerde investeringstoelage úanuit
de gemeente 25.000,00 euro
bedraagt en dit tevens past binnen het goedgeËeurde ,iá.ri.*rpraÃ
zoß - zllg;--''
Gehoord de toelichting ter zitting door sãhepen Vandersnicit

BESLUIT:

ART.

20 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, steven
vandersnickt, An van Driessche, wim Arbijn, carine
Meyers, Juiien wettlnck, Francþ verhórstaaç ReÅé Kes,
Jan De palmenuär. pluil."n zaman,steven Baeyens,
Rita sichien, Piet vandoolaeghe, Maric christine Vleminc'kx,
lul¿r. vrii óireiícirel'torectrt Arbyn, Lynn
Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
3 verontschuldigd (Kris Malflie! schepen;
Freddy Schatteman, Ingrid Rogiers, raadileden)
0 afrrvezig

l

Geeft positief advies aan het besluit van LBl06/2018 van
de kerkfabriek sínt-Martinus Berlare
houdende goedkeuring.Y"l-!"! budget 2019 van de kerkfabriek
met een gemeentelijke
exploitatietoelage van 43.088,06 euio en een investeringstoelage
van 25.000,00 euro.

ART.2

Maakt afschriften van dit besruit voor verder gevoig over
aan:
De heer Gouverneur van oost-VlaanJeren,-Gouvernementstraat
l, 9000 Gent;
Het Bisdom Gent, dienst Kerkfabrieken, Biezekapelstraai 4,
9000 êent;
De kerkfabriek Sint-Martinus Berlare, Baron Thiúautstraat g,
9Z9O Berlãre,

-

ART.3

Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

L2.

Kerkfalrriek fìl I/ l.lamalrrrrr.l .rr,Ã,---^.

-i--:--

----

r

DE RAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van LS/OI/2005 zoals laatst gewijzigd
tot op heden en in het
bijzonder artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden
uun"ã. iureenteraad;
a
Gelet op het Keizerlijk Decreet van 30/L2/1809 betreffende
de kÉrkfabrieken;
a
Gelet op het decreet van 0710512004 betreffende de materielã
ôiganisatie en werking van de
erkende godsdiensten;
Gelet op het besluit van 2LlrLl2013 van de kerkfabriek
van oLV Hemelvaart overmere houdende
vaststelling van de meerjarenplanning 2ot4 2019 van
de kerkfabriek;
a
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18/r2l2ol3
houdende verlening van gunstig advies
aan deze meerjarenplanning;
a
Gelet op het besluit van L3lo6l2018 van de kerkfabriek
oLV Hemelvaart overmere houdende
goedkeuring van het budget 2019 van de kerkfabriek;
a
overwegende dat de geraamde exploitatietoelage voór 2oLg
4o.7oL,2g euro bedraagt en dat dit
past binnen.het goedgekeurde meerjarenplan
ZOtq _ ZOtg;
a
overwegende. dat de gcbudgetteerdó investerirrgstoelage
úanuit de gemeente 15.000,00 euro
bedraagt en dit tevens past binnen het goedgeréur¿ã-riã"ùur"nprr.
2ot4 - 20L9;
a
Gehoord de toelichting ter zitting door sãhepen vandersnickt
a

BESLUIT:

ART.

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

l

Geeft positief advies aan het besluit van L310612018 van de kerkfabriek OLV Hemelvaart Overmere
houdende goedkeuring van het budget 2019 van de kerkfabriek met een gemeentelijke
exploitatietoelage van 40.70L,28 euro en een investeringstoelage van 15.000,00 euro,

ART.2
Maakt afschriften van dit besluit voor verder gevolg over aan:
De heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent;
Het Bisdom Gent, dienst Kerkfabrieken, Biezekapelstraat 4, 9000 Gent;
De kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Overmere, Baron Tibbautstraat B, 9290 Berlare.

-

ART.3
Bepaalt dat van dit besluit meld¡ng zal worden gegeven,

13.

Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitberqen: advies verlenen budoet 2O19

DE RAAD,

o Gelet op het gemeentedecreet van L510712005 zoals laatst gewijzigd tot op heden en in het
bijzonder artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
¡ Gelet op het Keizerlijk Decreet van 30lLZlLB09 betreffende de kerkfabrieken;
. Gelet op het decreet van 0710512004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende godsdiensten;
. Gelet op het besluit van L9ltll2013 van de kerkfabriek van Sint-Pietersbanden Uitbergen
houdende vaststelling van de meerjarenplanning 20L4 - 2019 van de kerkfabriek;
o Gelet op het besluit van de gemeenteraad van LBlL2l20L3 houdende verlening van gunstig advies
aan deze meerjarenplanning;
. Gelet op het besluit van lLl06l2018 van de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen houdende
goedkeuring van het budget 2019 van de kerkfabriek;
¡ Overwegende dat de geraamde exploitatietoelage voor 2019 32.687,55 euro bedraagt en dat dit
past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2014 - 2019;
o Overwegende dat de gebudgetteerde investeringstoelage vanuit de gemeente 20.000,00 euro
bedraagt en dit tevens past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2014 - 2019¡
. Gehoord de toelichting ter zitting door schepen Vandersnickt
BESLUIT:

20 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Wim Arbijn, Carine
Meyers, Julien Wettinck, FranckyVerhofstadt, René Kets, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens,
Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn
Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
3 verontschuldigd (Kris Malfliet, schepen;
Freddy Schatteman, Ingr¡d Rogiers, raadsleden)

0 aturezig

ART,1
Geeft positief advies aan het besluit van Ltl06l2018 van de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen
houdende goedkeuring van het budget 2019 van de kerkfabriek met een gemeentelijke
exploitatietoelage van 32.687,55 euro en een investeringstoelage van 20,000,00 euro.

ART.2
Maakt afschriften van dit besluit voor verder gevolg over aanl
De heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent;

-

-

Het Bisdom Gent, dienst Kerkfabrieken, Biezekapelstraat
4, 9000 Gent;
De kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen, pla dhr.
Rony De Geest, Groenstraat

Berlare.

g, gzgo

ART.3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

14.

Goedkeuren qemeenteliik aandeel 2019 potitiezone Bertare-Zele

DE RAAD,

o Gelet op het gemeentedecreet
l5lo7/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
¡ Gelet op de wet van 7lL2lr998 van
tot organisatie van een gÀ'Ñàgreer¿e politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus, meer bepaald art.27;

o overwegende dat de gemeente Berlare een politiezone vormt met de gemeente
Zele;
¡ Gelet op het besluit van de Politieraad
van de zone van zottitzoß hoîudende vaiistelling
o
o
o
r

van

het
budget van de politiezone voor 2019;
overwegende dat het gemeentelijk aandeel 2019 voor Berlare
werd vastgesteld op 1.255.517,00 €
voor de exploitatie en op 97.775,00 € voor de investeringenj
overwegende dat de gemeentelijke dotatie aan de potitiãzoÁe
Berlare - Zele afzonderlijk dient
vastgesteld door de gemeenteraad;
Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriërs
Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens om eens
over de partijen heen een debat ten
gronde te hebben of de renovatie aan het politiegebouw
telel" u.runt*ooø is,loàat men als
vertegenwoordigers van Berlare hetzelfde standp-unt kan
innemen in de politieraad. Deze renovatie
heeft zeker invloed op het toekomstige budget. 'ertg"r""it"ì
Gabriëls stelt dat dit niet in een
gemeenteraad hoort, maar dat dit eerder een
discuJsie is die binnen de politieraàJ oient
opgenomen te worden.

BESLUIT¡ 20 stemmen

voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, steven Vandersnickt,
An van Driessche, wim Arbijn, carine
Meyers, Julien wettinck, Francky verhófstadt, René Kets,
lan oe palmónaer, Narleen zã',ilun, st"u.n Baeyens,
Rita sichien, Piet vandoolaeghe, Marie-christine vleminã'kx,
r"lãr. vun Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn
Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
3 verontschuldigd (Kris Malfliet, schepen;
Freddy Schatteman, Ingrid Rogiers, raadsleden)

0 añruezig

ART.

l

Keurt het gemee¡¡s¡¡k aandeel 2019 van de gemeente
Berlare ln de politiezone Berlare - Zele ten
bedrage van 1.255.5 t7,oo € voor de exploitatie en 97.17s,00è
uoor, de investeringen goed.

ART.2
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg
wordt overgemaakt aan:
Dienst Federaal politietoezicht en wapenl, Kalandeberg
1, 9000 Gent
Gemeentebestuur Zele, Markt 50, 9240 Zele
Dhr, Gouverneur, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

o
o
.

ART.3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

DE RAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van L5/07/2oos zoals laatst gewijzigd
tot op heden, en meer
bepaald artiket 42 E3;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 74/09/2016 houdende
het goedkeuren subsidiereglement
herbruikbare luiers;
Overwegende dat hogervermeld subsidiereglenrent eindigt
op 3l december 201g;
overwegende dat tot dit reglement werd bõslist omdat ¡ñtLråommunale
verko en'kele jaren terug is
gestopt met het selectief inzamelen van wegwerpluiers
(gratis voor inwoners), omdat er geen
recyclageoplossing meer is;

o

'
'¡

.
¡
.
.

Overwegende dat wegwerpluiers (gemiddeld 600 kg per kind per jaar) sindsdien mee worden
verwerkt in de klassieke restafualzak die gemiddeld 260,00 euro/ton kost voor verwerking;
Overwegende dat het stimuleren van herbruikbare luiers de afualberg reduceert, milieuvriendelijker
is en financieel interessanter voor zowel gemeente als ouders;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het reglement te behouden;
Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls

BESLUIT:

ART.

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

l

Keurt volgend subsidiereglement voor herbruikbare luiers goed, ingaand op Ll0Il20L9 en eindigend

op 3111212024:

Aftikel

l:

doel

Gemeente Berlare kan binnen de beschikbare middelen daartoe goedgekeurd op het budget van de
gemeente een eenmalige subsidie per kind toekennen aan mensen die voor hun kinderen
herbruikbare luiers gebruiken. Gemeente Berlare wenst daarmee mensen te stimuleren een bijdrage
te leveren aan het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk afual.

Aftikel 2: definities
In dit reglement worden verstaan onder:
- Herbruikbare luier: elke luier (gaande van de klassieke katoenen luier tot de voorgevormde
broekluier) die meermaals gebruikt kan worden, Dit wil zeggen dat de luier na gebruik niet
wordt weggegooid maar gewassen en hergebruikt.

AÊikel 3: doelgroep en toepassingsgeb¡ed
Voor deze subsidie komen in aanmerking:
Personen ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Berlare met een
kind ten laste tussen 0 en 2 jaar waarvoor herbruikbare luiers gebruikt worden.
Voor deze subsidie komen expliciet niet in aanmerking:
Aanvragen tot subsidiëring van aankoop van tweedehands herbruikbare luiers. Luiers die voor
verschillende kinderen binnen hetzelfde gezin gebruikt worden, kunnen m.a.w. maar eenmaal
gesubsidieerd worden.

Aftikel4: voorwaarden
Deze subsidie wordt verleend onder volgende voorwaarden:

a.

b.
c.
d,
e,
f

.

g.

De aanvraag gebeuft schriftelijk, hetzij via de dienst vergunningen, hetzij via de website van
de gemeente.
De aanvraag wordt ingediend door de vader, de moeder of de wettelijke voogd van het kind.
Zowel de aanvrager als het kind dienen te zijn ingeschreven in het gemeentelijk bevolkings- of
vreemdel ingen reg ister.
De aanvraag wordt ingediend vóór de tweede verjaardag van het kind.
De luiers waarop de aanvraag betrekking heeft zijn minder dan zes maanden daarvoor
aangekocht. Dit om meerdere subsidiëringen van dezelfde herbruikbare luier te voorkomen,
zoals in punt 3 vermeld.
De aanvrager en het kind voor wie de subsidie wordt aangevraagd, moeten zich identificeren.
In afi¡¡achting van een online authenticatie, bezorgt de aanvrager een kopie van zijn
identiteitsbewijs en een kopie van de geboorteakte van het kind,
de aanvrager maakt de aankoopfacturen (met vermelding van kostprijs, aankoopdatum of
bewijs van betaling) van de herbruikbare luiers over, Meerdere facturen mogen in één keer
worden ingediend,

Aftikel 5: subsidiebedrag
De eenmalige subsidie per kind bedraagt 50o/o van de aankoopsom (incl, BTW)
met een maximum van
100,00 euro (incl. BTW),

Aftikel6: beslissing en bezwaar
oe aanvraqer ontvan$ 30 kalenderdagen na de ingediende aanvraag een schriftelijke
beslissing.
Tegen deze beslissing kan bezwaar worden ingediãnd, tot twee maanden nadat
de beslissing wãrd
genomen. Het bezwaar moet schriftelijk gericht worden aan: college van
burgemeester en sãhepenen,
Dorp 22,9290 Berlare.

AÊikel 7: uitbetaling
De uitbetaling van de subsidie gebeurt op een zicht- of postrekening, zo snel mogelijk
na de
goedkeuring van de subsidie en overeenkomstig de geldende wette-li¡ke
bepalingãn ioor ¿e
gemeentelijke boekhouding.

Aftikel S: sancties
In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van de aanvrager, kan de gemeente
beslissing de
toekenning van de subsidie te schorsen, in de toekomst geen subsidies meer toe
te staan aan de
aanvrager en het verleende subsicliebedrag terug te vorderen,

ART.2
Bepaalt dat dit artikel zal worden afgekondigd cf. artikel 186 van het gemeentedecreet,

ART.3

Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven,

16.

Goedkeuren aanvullend reolement aanpassen snethe¡dsreo¡me Ouôte

DE RAI\D,

o Gelet op het gemeentedecreet van IS1OT12OOS zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer in het
bijzonder de artikelen 42 en 43¡
o Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit

¡
'
¡
o
r
r
o
o
.
r

van 16/03/1968;
Gelet op het koninklijk besluit van Llt2lL975 houdende algemeen reglement
op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11/10/1S26 waaîb¡ de minimumafmetingen
en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het decreet van 16/05i2008 betreffende de aanvullenie reglementen
op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23loLl2}og betreffende de aanvullende reglementen
op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3/0412009;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van Zal06/IggB;
overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft.
Overwegende de vraag van de bewoners;
Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Arbijn
Gehoord de tussenkomst van raadslid Arbijn Oit net jammer is dat de snelheíd
moet verminderd
worden omdat de staat van de baan slecht is.

BESLUIT:

20 stemmen v99r (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, steven vandersnick!
An van Driessche, Wim Arbijn, Carine
Meyers, Julien wettinck, Francky Verhofstadt, René Kets, Jan De palmónaer,
ttlarleei}ãrían, steven Baeyens,
Rita sichien, Piet vandoolaeghe, Marie-christine vteminc'kx, Marc van or¡"iJcnã
eloiecü Ãrlvn, r_vnn
Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
3 verontschuldigd (Kris Malfliet, schepen;
Freddy Schatteman, Ingrid Rog¡ers, raadsleden)

0 añrvezig

ART.

l

Op de Quôte van kruispunt met Tamboerkensstraat tot kruispunt net na Quôte 39 in beide richtingen
wordt volgende maatregel ingevoerd :
het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur.
Dit wordt gesignaleerd door:

- verkeersborden

C43

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);
d ienst openba re werken (open ba rewerken@ berla re. be).

ART.3
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet,

17. Goedkeuren

aanvullend reglement aanpassen parkeerolaats personen met
handicao, E. Heftecantlaan 12

DE RAAD,

. Gelet op het gemeentedecreet van t510712005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer in het
bijzonder de artikelen 42 en 43;
o Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16/03/1968;
¡ Gelet op het koninklijk besluit van LltZlL975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
. Gelet op het ministerieel besluit van 1U10l1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoonryaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
. Gelet op het decreet van L610512008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
o Gelet op het uitvoeringsbesluit van 2310U2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
. Gelet op de omzendbrief MOBl2009lL van 310412009;
. Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24106119B8;
. Overwegende dat de parkeerplaats werd aangelegd in functie van de CM-winkel;
o Overwegende dat de parkeerplaats voor lange tijd wordt ingenomen, niet in functie van de winkel.
. Gehoord de uitleg ter zítting door schepen Arbijn
BESLUIT:

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

ART. l
Op de Emiel Heftecantlaan ter hoogte van huisnummer 12 worden volgende maatregelen ingevoerd:
het parkeren is toegelaten;
het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een
handicap;

de parkeerreglementering is beperkt tot een maximumduur van 30 minuten;
de parkeerreglementering geldt over een afstand van 5 m.
- verkeersbord E9a met pictogram'parkeerplaats voor personen met een handicap'
- verkeersbord wordt aangevuld met onderbord Type VIIc (30 min.)
- verkeersbord wordt aangevuld met x-borden Xc

ART.2

Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling
Vlaams Huis voor de
Verkeersveiligheid (aanvullendereglementen@mow.vlãanderen. be)

i

ART.3

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
politiezone Berlare - Zele (pz.berlarezele.onthaal@police,belgium,eu);
politierechtbank Dendermonde (dendermondepolitierechtbañk@justigov.be);
procureur Dendermonde (srt.procureur.dendermonde@just.fgov-.be); dienst openbare werken (openbarewerken@berlare.be)
dienst vergunningen (vergunningen@berlare. be)

-

ART.4

Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven,

18.

Goedkeuren aalvullend reqlement oarkeerptaats personen met hand¡cap, van
Tieohemstraat 2

DE RAAD,

o
o

'
o
o
o
¡
o
.'

Gelet op het gemeentedecreet van LsloTl2oos 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 U12/L975 houdende algemeen reglement op
de pol¡ie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van tIlL1lLSTO waaîb¡ de minimumafmetingen
en de bijzondere
plaatsingsvoorwaa rden va n de verkeerstekens worden bepaa
ld ;
Gelet op het decreet van t610512008 betreffende de aanvullende reglementen
op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23lOIl2OOg betrefiende de aanvullende reglementen
op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3104/2009;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van Za/06lL9BB;
overwegende dat de bewoner voldoet aan de voon¡uaarden voor een dergelijke parkeerplaats;
Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Arbijn

BESLUIT:

20 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnick!
An Van Driessche, Wim Arbijn, Carine
L9vTt,. Julien wettinc( Francky Verhofstad! René Kets, Jan De palmónaer, ùurìeen zaman, steven éaeyens,
Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminc'kx, Marc Van oriesscfle,
ntbrecht Arhyn, lynn
Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
3 verontschuldigd (Kris Malfliet, schepen;
Freddy Schatteman, Ingrid Rogiers, raadsleden)

-'-

0 añruezig

ART.

l

op de Van Tieghemstraat ter hoogte van huisnummer 2, aan de voordeur wordt volgende
maatregel
ingevoerd:
het parkeren is toegelaten;
het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen
met een

handicap.
- verkeersbord E9a

- de verkeersbord worden aangevuld met onderborden Type
VIId

ART.2

Dit aa_nvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
afdeling vlaams Huis voor de Verkeersveiligñeid (ãanvullendereglementen@mow,vlaanderen.be);
politiezone Berlare - Zele (pz, berlarezele.ontnaal@police.belgium.eu);
politierechtbank Dendermonde (dendermondepolitiärechtban-k@just.igov.be);
procureur Denderrnonde (srt.procureur.dendermonde@just.fgov-.be); dienst verg unningen (vergu nningen@berlare. be);
d ienst open ba re werken (open ba rewerken@ berla re.
be).

ART.3

Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet.

19.

Hernemen aanvullend reolement betreffende aanpassen parkeersituatie,

Nieuwstraat
DE RAAD,

o Gelet op het gemeentedecreet van L510712005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer in het
bijzonder de artikelen 42 en 43¡
o Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16/03/1968;
o Gelet op het koninklijk besluit van Lll2l1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
. Gelet op het ministerieel besluit van 1U10/1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsi ngsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaa ld;
. Gelet op het decreet van t61Q512008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
. Gelet op het uitvoeringsbesluit van 2310L12009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
o Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 310412009;
o Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24l06lL9BB;
. Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2510612014 betreffende het aanpassen van de
parkeersituatie in de Nieuwstraat;
o Overwegende het gemeenteraadsbesluit van 510912018 betreffende het aanvullend reglement tot
aanpassing parkeersituatie in de Nieuwstraat;
¡ Overwegende dat de verkeersborden E1 en E9d niet kunnen gecombineerd kunnen geplaatst
worden.
. Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Arbijn
BESLUIT:

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

0 añittezig

ART.

l

De gemeenteraadsbesluiten van 25 juni 2016 en van 5 september 2018 betreffende het aanpassen
van de parkeersituatie in de Nieuwstraat op te heffen.

ART.2
Voert in de Nieuwstraat ter hoogte van huisnummer 4a over een lengte van drie parkeeruakken een
parkeerplaats voorbehouden voor de schoolbus in. Deze maatregel geldt op schooldagen van B tot 16
uur (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) en van I tot 13 uur op woensdag.

ART.3
Dit wordt gesignaleerd door:
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 Bu 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)

-

ART.6
Kondigt dit besluit af conform artikel 186 van het gemeentedecreet

ART.7

Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven,

20.

Goedkeuren oolitieverordenino Ronde van vlaanderen 2019

DE RAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd
tot op heden en meer in het
r
bijzonder de artikelen 42 en
Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer
en van het gebruik van de openbare
weg, gecoördineerd door het KB van l6lO3/Lg6B;

'
'
43;
o
¡ Gelet op het KB van rlLzl1975 houdende^atg-eméen reglement op de politie van
het wegverkeer;
op het KB van 10/08/1998 art. 7 g 2, 11 houdenaä áã oprichting
' Gelet
van de commissies voor
Dringende Geneeskundige Hulpverlening;
Gelet op de wet van 24/0612013 betrefiénde de gemeentelijke
' bijhorende
administratieve sancties en
Koninkrijke besruiten tot uitvoering vañ oeze weç
r Gelet op de omzendbrief 22lo7l2oL4 waarhiiuitleg verschãfi wordt bij deze regelgeving
aa ngaa nde de gemeentel ijke admi istratievé
sa nciies;
¡ Gelet op de nieuwe gemeentewet,
meer bepaald de artikelen 11g, 1lgbis en art, 135 g
2;
Gelet op artikel 2t en 22 van de wet van zolol/zoos
' Gelet
nouáenae diverse u"pulinöuì;
' 119bisop de omzendbrief ooP 30ter waarbij uitleg uurr.hàft *ordt bij de *îjtigiñg van artiket
n

¡
'
'
.
o
¡

van de nieuwe gemeentewet krachtäns dãwet uui)o/ollz005
houdende diverse
bepalingen;
Gelet op de wet van.r5l05l2006 tot wijziging van de
wet van Blo4/tg6s betreffende de
jeugdbescherming, het wetboek uan strafuoldering,
nei-stranruetboet, het Burgerlijk wetboek, de
'
nieuwe gemcentewet en de wet van z4ro4rzoo3 tõi
r.,erãiming van du uãoptiË;
overwegende dat de gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening
waaiin de
overtredingen zijn opgenomen die hij strafbaar wenst
tu i'tãrà"n op trei gär'dg"bi"¿ van de
gemeente;

overwegende dat artikel 2, $1, van de wet van 24/06/2013
betreffende gemeentelijke
administratieve sancties aan de gemeenteraaa oe teúzew¡nãia
uut pollgestraffen of
administratieve sancties te bepalen voor ov€rtredingen
uuñ rUn reglementen of verordeníngen;
Gelet op het KB van 1610212006 betreffende de noõ¿en inËrventieprannen;
Gelet op het KB van 1lo5l2ot6 tot vaststelling van
het nationaal noodplan bétreffen¿e de aanpak
van een terroristische_.gijzel neming of terroristische
aanslag;
Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 2ilLapoo"e
nutrun"nde de nooet- en
irrierventiepiannen;
Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30/03/2009
betreffende de disciplines;
Gelet op de ministeriële omzendbrief ooP 41 van
stldryzotivan de minister van Binnenlandse
Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen
inzake oroerránorraving;
overwegende dat op zondag Tlo4lroß de wielenryãaiffi'"nonde
van vlaanderen voor dames
elite" en "Ronde van vlaanderen voor heren elite" het grón¿ge¡ied
van onze gemeente doorkruist;
overwegende dat de doortocht van deze wielerwedstrijo
trããitioneel een enoñ-,.re volkstoeloop met
zich meebrengt, vooral bij de start, aanko.mst, en
langð helliÀgen en kasseistroken;
overwegende dat de er tal van commerciële áctivite¡tËr
aïéri"en oe reìswug uãn'ou
wielerwedstrijd worden georga n iseerd;

r'
o
o
¡
¡ overwegende dat dergelijke activiteiten voornamelijk georganiseerd worden
o

¡

op locaties die op zich
alveel toeschouwers aantrekken waardoor o,e te nemãn
ve"itigheiasmaatregelen
ter hoogte van
-.'r
deze delen van de reisweg moeten verhoogd worden;
overwegende dat een coördinatie en overleg tussen áe
verschillende organisatoren van activiteiten

op dezelfde locatie aangewezen is;

overwegende dat het wenselijk is dat de organisatoren
van de verschillende activiteiten onderling
de nodige afspraken maken inzake opvang van de toeschouwers,
parkings, enz ... teneinde de
overlast voor de bewoners langsheen dezã delen van
de

r"i*g

tot eenïinimum te beperken;

a

Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen om zowel de veiligheid van
de toeschouwers te kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen
garanderen:
voorafgaandelijke kennisgeving van alle commerciële activiteiten langsheen de reisweg;
voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten langsheen de
reisweg en de bestuurlijke overheid;
en voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten onderling
opdat de dringende hulpverlening kan gegarandeerd worden.
Gehoord de toelichting ter zitting door schepen Vandersnickt

-

BESLUIT:

20 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Wim Arbijn, Carine
Meyers, Julien Wettinck, Francky Verhofstadt, René Kets, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens,
Rita Sich¡en, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vleminckx, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn
Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
3 verontschuldigd (Kris Malfliet, schepen;
Freddy Schatteman, Ingrid Rogiers, raadsleden)
0 añ¡rezig

L Activiteiten op de openbare weg of op een daarbij aanslu¡tend niet afgesloten terrein
ART. l
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de
doortocht van de wielen¡¡edstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen" en "Ronde van Vlaanderen
voor Elite", en die doorgaat op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein,
wordt op zondag 7 april2019 slechts toegelaten op voorwaarde dat deze door de burgemeester van
de gemeente waar de activiteit plaats heeft, voorafgaandelijk en schriftelijk werd vergund.
Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-onWankelijkheid ten laatste op 1 februari
2019 bij de burgemeester worden ingediend.
De aanvraag tot vergunning moet de volgende gegevens vermelden:
1. De naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator.
2. Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het
adres van haar hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde
orgaan van de rechtspersoon die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen,
opgegeven moeten worden.
3. De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de vermelding
of deze publiek of alleen op een uitnodiging toegankelijk is met een raming van het aantal
genodigden.

4. De juiste locatie eruan.
5. De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten, parkings, toegang,..) die zullen worden in plaats
gesteld,
6, De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, sfeerbeheerders, ....).
7. De eventuele aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving.
ART.2
Ten laatste op 17 maart 2019 verzendt de burgemeester aan de in artikel 1 bedoelde aanvragers
hetzij de vergunning hetzij een gemotiveerde weigering van vergunning.
In de vergunning wordt duidelijk gesteld onder welke voon¡¡aarden zij wordt verleend,
De organisatoren van de vergunde activiteiten hebben de plicht de voon¡¡aarden onder dewelke de
vergunning werd verleend na te leven.
Een afschrift van de vergunde activiteiten wordt aan de korpschef van de lokale politie en aan de
zonecommandant van de hulpverleningszone bezorgd, en, indien van toepass¡ng, aan de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

ART.3
Indien wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden waaronder de vergunning
werd verleend, niet naleeft kan de burgemeester de vergunníng intrekken,
Het niet naleven van een of meerdere voorwaarden in het verleden kan door de burgemeester als
motief ingeroepen worden om het verlenen van de vergunning te weigeren.

II. Activiteiten in een besloten plaats met openbaar karakter

ART.4
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire
activiteit die plaats heeft omwille van de
doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor
Vrouwen,, en Ronde van Vlaanderen
voor Elitei en die doorgaat in een besloten plaats maar die voor
iedereen vrij toegankelijk is, hetzij
gratis, hetzij tegen betaling van een inkomgeld, hetzij
op vertãon van een toegangskaart of een
uitnodiging wanneer deze ter beschikking wordt gestäld van
eànieder die ze aãnviaagt, dient ten
laatste op 1 februari 2079 gemeld aan dõ burgerñeester
van
ptaats
!1{._o" melding dient de gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1.

õò;;";;;à'.r'å","rireit

ART.5

De burgemeester kan in functie van het aantal aanvragen
of meldingen en de juiste locatie van de
aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerderãcoördinatievõrgaoeringän
;iganiseren met de
organisator van een randactiviteit en met de verschillende
hulpdienste-n teneiñoe ãe-nooige afspraken
te maken inzake opvang van de toeschouwers en/of genooigáãn,
de in te riirrten pãinngr, het in te
huren sanitair, de vrij te houden evacuatiewegen, deie plaa-tsen
veiligheidsvoorzieningen, enz ..,
ART.6

De burgemeester kan de activiteiten zoals bedoeld in
artikel 4 doen stopzetten indien aan de
voorafgaandelijk bepaalde afspraken (artikel 5) niet wordt
voldãan of in¿ien ," ããn þuuar vormen
voor de openbare orde (openbare rust, openbáre veiligheid
ãiõpenuare g"rondhËioi.

III.

Veiligheidszones

ART.7
De burgemeester kan op basis van een risicoanalyse, rekening
houdend met de massale volktoeloop
op bepaalde plaatsen en de aard van het terrein, op'voorhani
een gebied als veilitÀ"¡drron.
definiëren, ten einde de openbare veiligheid en orde ¡eter
ie lunnen beheersen.
Een veiligheidszone is.een duidelijk afçbakend gebied
*uuio¡torende veiligheidsmaatregelen
noodzakelijk zijn omwille van het groot aantal mãnsen, ¿e
¡eóËrtte mobiliteit, de aanwezigheid van
risicoverzwarend materiaal (tenten, gasflessen,.,,)

Ielerg

éénmalige of bijkomende commerciële of
þublicitaire activiteit anders dan vermeld onder
rubriek I en II, die plaats heeft omwille van de doortocht u.n
á" wielerwedstr¡d ,'[onde van
vlaanderen voor Vrouwen" en Ronde van vlaanderen voor
È¡itã;
die plaats vindt in een
veiligheidszone, dient eveneens ten laatste op 1 februari
"n aãn oé outæmeester van de
zoìslemeld
gemeente waar de activiteit plaats heeft. De melding
dient de jeg"uuns te bevatten opgesomd in
artikel 1.
De burgemeester organiseert rekening houdend met het
aantal aanvragen of meldingen en de juiste
locatie van de aangevraagde of gemelde activiteiten één
of meerdere coördinatievergaderingen met
de organisator van een randactiviteit en met de verschillenae
tturpoiensten teneinde in nauwe
samenspraak met de lokale veiligheidscel één inplantingsptan
I
r-r'-'r -¡¡
äp te maken voor
de hele veiligheiclsznnq,
"n'¿¿"uã¡¡¡öh;idöi;;

ART.8

Naargelang de veiligheidszone zich bevindt op de openbare
weg of op een daarbij aansluitend niet
afgesloten terrein, dan wel op een besloten plaats áie voo.
ied-óeen vrij toegankel¡-k is, zijn de
bepalingen van respectievelijk artikel 2 en 3, dan wel artikel
6 van toepassing.

IV. Algemene bepalingen
ART. 9: Normatief kader
onverminderd zijn algemene bevoegdheid in het kader van
de openbare orde, hanteert de
burgemeester de volgende besluiteñ als normatief kader
om de veiligheid van de randactiviteiten af te
toetsen (bijlage):
gemeenteraadsbesluit van 14 september 2016
houdende het goedkeuren van het gewijzigde

-

algemene politiereglement
gemeenteraadsbesluit van 28 oktober 2015
houdende het goedkeuren van het gewijzigd
reglement belasting inname openbaar domein
gemeenteraadsbesluit van 28 oktober 2015
houdende het goedkeuren van het gewijzigd
reglement belasting inname privaat domein
ART. 10 : Sancties

Overtredingen op de bepalingen van artikel 1, 4 en 7 van deze verordening zullen worden bestraft
met een administratieve geldboete van maximum 350 euro.
Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete moet de overtreder van de
bepalingen van artikel L, 4 en 7 alsook degene die één of meerdere voorwaarden niet naleeft zich
schikken naar de aanmaningen van de burgemeester zo niet houdt de gemeente zich het recht voor
de nodige maatregelen te treffen op kosten en risico van de overtreder,
De gemeente houdt zich hetzelfde recht voor indien de organisator van de activiteit niet tijdig kan
worden opgezocht.
De burgemeester kan in toepassing van artikel 135 Nieuwe Gemeentewet ter vrijwaring van de
openbare orde een randactiviteit verbieden,

ART.11
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art, 186 en 187 van het
gemeentedecreet.

21.

Goedkeuren infrastructuur Bedriiventerrein Overmere - Landexplo

DE RAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van 1510712005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
Gelet meer bepaald op de artikelen 42 en 43 van dit decreet inzake de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op Titel IV van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid artikel 4.2.I7, 9 2;
Gelet op ons besluit van L710912014 waarbij de samenwerkingsovereenkomst voor
gebiedsontwikkeling Berlare - Overmere (Lokaal bedrijventerrein) werd goedgekeurd;
Gelet op de stedenbouwkundige aanvraag van de firma Landexplo nv, E. Demolderlaan 89, 1030
Brussel, voor het aanleggen van de infrastructuur en groenbuffer voor een lokaal bedrijventerrein
en het omleggen van Quintenbatenbeek, op de percelen gelegen Baron Tibbautstraat, 3d'afdeling,
sectie D, nrs.642,643G,643H,643k,644c, 644e,645b2,645c2,645x, 646( 647b,648t,650b,
1315e, 1315f, 1315h, 13151, 1315m, 1315x;
Overwêgende dat deze aanvraag werd ingediend op t0l07l20LB¡
Overwegende dat deze aanvraag volledig en onWankelijk werd verklaard op 16/08/2018;
Overwegende dat de percelen gelegen zijn binnen het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
(RUP) Lokaal Bedrijventerrein Overmere, definitief vastgesteld door de Deputatie Oost-Vlaanderen

o
o
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o
.
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¡

o
¡
¡
o
¡

op 0BlI2|20IL;
Overw€gende dat de wegbeheerder van de gewestweg, het Agentschap voor Wegen en Verkeer,
op 2710912018 een voorwaardelijk gunstig advies gegeven heeft voor deze stedenbouwkundige
aanvraa9;
Overwegende dat in dit dossier ook de aanleg van nieuwe wegenis werd opgenomen;
Overwegende dat deze wegenis een openbaar karakter heeft, die later zal opgenomen worden
binnen het openbaar domein;
Overwegende dat de aanvrager tevens voorziet in de aanleg van een rioleringsstelsel;
Overwegende dat voor beoordeling van het rioleringsontwerp met DWA- en RWA-stelsel, het
advies van Riopact werd ingewonnen, dat deze adviesinstantie gunstig advies geformuleerd heeft
op 1410912018, dat het RWA-stelsel conform de code van goede praktijk werd gedimensioneerd;
Overwegende dat de aanvrager ook voorziet in de aanleg van elektriciteit, gas, waterleiding,
telefoon, TV-d istri butie en open ba re verl ichting ;
Overwegende dat hieruoor adviezen werden ingewonnen bij Eandis, De Watergroep, Belgacom en
Telenet;
Overwegende dat ook het advies van Brandweerzone Oost werd ingewonnen in kader van de
bereikbaarheid en wateruoorziening;
Overwegende dat de wegenis ontworpen is als een doodlopende weg, met aan het uiteinde een
keerpunt;
Overwegende dat de in de aanvraag ook een zone voor het parkeren van 9 grote en 9 middelgrote
vrachtwagens voorzien wordt;
Overwegende dat het toekomstig lokaal bedrijventerrein aansluit op de gewestweg Baron

o
o
¡
o
.
o
Tibbautstraat;
o Overwegende dat de nieuwe wegenis bestaat uit asfaltbeton met aan weerszijden een berm;

'
¡
o

overwegende dat tussen de bouwlijn en de ontworpen rooilijn een
berm voorzien is waarbinnen
parkeerplaatsen en perceelstoegangen worden aangelegd; overwegende dat deze strook voorzien is om tot aJprivãte eigendommen
te behoren, maar dat
deze gemeenschappelijk zal worden beheerd;
overwegende dat deze aanleg met collectief beheer ook op termijn garanties
biedt op een uniform
en kwalitatief geheel, dat dit strookt met het gemeentelijt'nuimtet¡ÈUitvoeringsplan
Lokaal
rijventerrei n Overmere;

Bed

o overwegende dat het openbaar onderzoek, gehouden van 2310812018 tot 2uoglIol},

r
o
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'

2

bezwaarschriften heeft opgeleverd;
overwegende dat enkel bezwaren m.b.t, de openbare wegenis in dit besluit
behandeld worden;
overwegede dat de bezwaarschriften geen betrekking heõben op de
openbur" *åf"nir, maar
enkel stedenbouwkundige aspecten aanhaalden;
overwegende dat de ingediende bezwaren integraal opgenomen en behandeld
zullen worden
binnen de procedure van de omgevingsvergunning;
Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Van Dñéssche;
Gehoord de tussenkomst van raadslid van Driessche dat iret jammer
is dat men eveneens een
groenscherm moet aankopen. Gehoord het antwoord
dat hefgroenscherm in mede-eigendom is
gezet om de kwaliteit van het bedrijventerrein te verhogen;
hierdoor moet men dit gezamenlijk
aanleggen,
Gehoord de tussenkomst van raadslid van D.riessche dat hij bezorgt
is over het verleggen van de
beek' Hij vindt dit te diep' Burgemeester Gabriêls licht toe äat het
ene een bufferzone is en het
andere een gracht' Dat zijn twee verschillende zaken. Het feit dat
die gracht
is, wordt
bepaald door Aquafin en heeft te maken met het rioleringsproject
Bontinckstraat-Loereveldstraat.
Schepen Arbijn licht toe dat het eveneens te maken heeft met
de nieuwe visie om water meer te
bufferen en niet zo snel af te voeren. voorzitter De Gucht voegt
toe dat dit kadert in het vlaams
beleid om minder verharding toe te laten. Er moet meer infiltrátie
zijn.
Gehoord de tussenkomst van raadslid verhofstadt in verband met
dê parkeerplaatsen voor
vrachtwagens.

t;;i.p
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BESLUIT:

19

stemme-n voor (Karel De GuchÇ Katja Gabriëls, An Van Driessche,
wim Arbijn, carine Meyers, Julien
wettinck, Francky verhofstadt, René Kets, Jan De Palmenaer, Mãrleón
zmãrt'siuuãn'nu.ylnr, Rita Sichien,

Piet vandoolaeghe, Marie-christine vleminckx, Marc Van Drieiscñe,
Albrecht Arbyn, Lynn vanhenden, Kim
Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
3 verontschuldigd (Kris Malfliet, schepen;
Freddy Schrtteman, Ingrid Rogiers, raadsleden)
1 añarezig Steven Vandersnlckt, schepen
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ART.

en haar uitrusting

zoals aangevraagd door de firma Landexplo nv, E, Demotdertaan
l:g_lni,t
Rrtlccai
l^:-G---!.-..-!--.
i vvr haf
I rçr qqr
=rnla^^^^.,^¡rrygter I vor I uc
ll ll I dsLl uLtuuf ef I gfoenDunef VOOf een lOkaal
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bedrijventerrein en het omleggen van Quinten!9!9n!eer<, op áJp.r.elen gelegen
Baron Tibbautstraat,
?9: urgsling, sectie D, nrs, 642,643c,643H,643k, o++c, oaii,'o+sa2,645c2,64sx,646k,647b,

648t, 650b, 1315e, 131.5f, 131sh, 13151, 1315m, 1315x, goeo
mits volgende vborwaãrden:
De aanvrager dient te voorzien in de aanleg uan ãlektriciteit, gas,
waterleiding, telefoon, wdistributie en openbare verlichting.
Het advies van Eandis m.b't. elektriciteitsvoorziening en bijkomende
openbare verlichting
dient te worden nageleefd.
Het advies van RioPact m.b.t. het voorziene RWA- en DWA stelsel
dient te worden nageleefd.
Het advies van De Watergroep m.b.t. de drinkwaterdistributieleiding
dient te worden

r
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nageleefd.
Het advies van Brandweerzone oost m.b.t. de toegankehjkheid
en voorzieningen bij brand
dient te worden nageleefd,
Het aanbrengen van alle nodige verkeerssignalisatie is ten laste
van de aanvrager.
Blj voorlopige oplevering díent er een GRB-ionform as-builtplan
ou"rg"rãáLt-tË worden aan
het gemeentebestuur.
vóór de aanleg van de werken wordt er aan de verkavelaar een
bankwaarborg gevraagd voor
de aanleg van de wegenis en de riolering ten bedrage van het
totale bedrag vän ¿e werken.
800/o van de borg wordt vrijgegeven bij voorlopige
õplevering , lso/o b¡ oeriñitiàve oplevering
en 5olo bij overdracht van de infrastructuut naar-het'openbaar domein,

ART.2
Gaat akkoord met het ter zitting getoonde plan nummer 2 "over te dragen aan de gemeente, Eandis,
de polder &Aquafin" en beslist dat voor het gedeelte openbaar domein een kosteloze overdracht moet
gebeuren. De burgemeester en de algemeen directeur worden gemachtigd deze akte te
ondertekenen.

ART.3
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan:
- Brandweerzone Zone Oost, Oude Vest 150, 9200 DENDERMONDE;
- De Watergroep, Koning Boudewijnstraat 46,9000 GENT;
- Eandis cvba, Heistraat BB, 9100 SINT-NIKLAAS;
- Belgacom nv, Zwijnaardsesteenweg 314, 9000 GENT;
- Telenet, SluisparÇ Verloren Broodstraat I22bus 3, 9820 MERELBEKE;

- Aquafin, Dijkstraat B, 2630 AARTSELAAR.
- Agentschap Wegen en Verkeer, Industriepark-west 51, 9100 SINT-NIKLAAS

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

22.

Goedkeuren Ontwerp uitbreidino SCC De Venne

DE RAAD,

o Gelet op het gemeentedecreet van 1510712005 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;
o Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
.
o
o
o
o
¡
.
.
.

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 10;
Gelet op het koninklijk besluít van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Overwegende de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 24102120L7 tot
aanstelling van Architectenbureau Sichien bvba voor de opdracht Sloop IBO Uitbergen;
Overwegende de beslissing van het college van burgemeester en schepenenvan L410712017 tot
aanstelling van Architectenbureau Sichien bvba voor de ontwerpopdracht Uitbreiding SCC De
Venne;
Overwegende dat de ontwerper een uitgebreide opdracht heeft waarbij onder meer een bestek,
gedetailleerde raming en plannen dienen opgemaakt te worden, waaruan op heden de
ontwerpplannen worden voorgelegd aan de gemeenteraad;
Overwegende dat de ontwerpplannen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad,
vooraleer dat de omgevingsvergunning wordt aangevraagd;
Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt
Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens dat het lot keuken op 0 euro staat. Schepen
Vandersnickt stelt dat dit lot nog niet is uitgewerkt, maar dat budget is voorzien.
Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens om alle kasseileggers van de gemeente aan te
schrijven. Hij merkt op dat de prijs van het dak goed meevalt; dat er al duurdere daken zijn
aangelegd.

BESLUIT:

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

0 añnrezig

ART.

l

Goedkeuring wordt verleend aan de ontwerpplannen voor
de opdracht "uitbreiding SCC De venne en
aanleg parkeerterrein", opgesteld door architectenbureau sichiån
bvba

ART.2
op basis van deze voorliggende plannen de opdracht te geven de
omgevingsvergunning aan te
vragen.
ART.3

De definitieve versie van het besteÇ de raming en uitvoeringsplannen
zullen in latere zitting aan de

ggleenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd.
ART.4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

23.

Goedkeu.en samenwerkinosovereenkomst Rio-oact 2019

DE RAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van lslo7.lvoos zoals laatst gewijzigd
tot op heden, en meer
bepaald op artiker 42 en 43 aangaande de bevoegdneaen
vãn oé gãmeentãád;
Gelet op ons besluit van t817212007 houdende gõedkeuring
van de ontwerpovereenkomst tussen
De Watergroep en de gemeente Berlare betreffe,-ncle
cle sariering van het door dc VMW aan haar
abonnees geleverde water;

¡
¡
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overwegende dat vanaf 01/01/2008 een bijdrage voor opvang
en transport van afualwater (Bor)
wordt aangerekend op de waterfactuur;
overwegende dat bij gemeenteraadsbesluit vanaf 1B/12
/20L3 deze bijdrage werd aangepast;
overw€9ende dat het opvangen, transporteren, collecteren
en zuiveren van afualwater een verdere
uitbouw, onderhoud en beheer vereist van de rioolwaterzuiveringinfrastructuur
en het gemeentelijk
rioleringsnet;

overwegende dat bepaalde taken van deze opdracht financiële,
administratieve en technische
inspanningen vergt, die best kunnen uitgevoerd worden
ín samenwerking met een eruaren en
gespecialiseerd bedrijf;
overwegende dat De Watergroep, in samenwerking met Aquafin,
daarom een specifiek
takenpakket voorstelt als takenlijst voor de uitbour,i en het'¡år,.",
van het gemeentelijk

rioleringsstelsel;
Gelet op ons besluit van r9lL2l2008 houdende ondeftekening
van de overeenkomst tussen de
vlaamse Maatschappij voor watervoorziening en ¿e gemãóntã
betreffende de uitbouw, het
onderhoud en het beheer van het gemeenteli;ke riolelringsstelsel
met als bijlage de takenlijst voor
de uitbouw en het beheer van het gemeentel-¡k rioteringistetset;
overwegende dat sommige taken jãadijks terúg rcrcnl unããre
taken eennralig zijn en soms lopen
over meerdere jaren;
oveiwegende dat gemeente tserlare per jaar dan ook het
takenpakket dient vast te stellen;
overwegende het voorstel Riopact-takenþakket 2019 als ¡¡:raòe
bij dit agendapìr,t met een
financiële raming van 282.460,00 euro (excr. btw), bestaanäË
uit:
studies en adviezen: 3g.443,00 euro
beheer infrastructuu r: 240.960,00 euro
flankerende seruices: 4.288,00 euro
overwegende dat in het budget 2019 de nodige kredieten
werden voorzien;
Gehoord de uitleg ter zitting van schepen Arbijn

-

BESLUIT:

20 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, steven
vandersnick! An van Driessche, wim Arbijn, carine
Meyers, Julien wettinck, Francky verhofstadt, nen¿ reç
:an'óä pulm"n.ur, rva¡ueilårãn, steven Baeyens,
Rita sichien, Piet vandoolaeghe, Marie-chr¡stine vlem¡nã'rx,
¡lrr.
- - vun Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn
Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren) -'
3 verontschuldigd (Kris Malfliet, schepcn;
Freddy Schattcman, Ingrid Rogiers, raatlsleden)
0 afüvezig

'

ART.

l

Keurt het takenpakket
]ots y9g niopact-gemeente goed. Een behoorlijk geviseerd exemplaar van dit
takenpakket gaat als bijlage
bij dit besluit,

ART.2
Keuft de financiële planning van het in ART. 1 goedgekeurde takenpakket goed. Ze bevat ramingen
van de uurlonen en kosten voor materialen voor een totaalbedrag van 282360,00 euro (excl. btw) en
bestaat uit:
studies en adviezen: 38.443,00 euro
beheer infrastructuur: 240.960,00 euro
- flankerende services: 4,288,00 euro

-

ART.3
Bepaalt dat opdrachten door het college van burgemeester en schepenen worden toegewezen binnen
de voorziene kredieten.

ART.4
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
De Watergroep
Aquafin
de financieel beheerder
afdeling openbare werken

-

24.

Goedkeuren projectsubsidies jeuod

DE RAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van t510712005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
Gelet op het decreet van 610712012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal
jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaaljeugdbeleid, zoals gewijzigd op 19lL2l20I4,
03 I 07 I 201s, 20 I 0s I 20L6 en 22 I L2 I 20L7 ;
Gelet op het bestaande reglement'Erkenning en subsidiëring van het particuliere jeugdwerk in
Berlare', zoals aangenomen bij het gemeenteraadsbesluit van Bi06/2009;
Overwegende actieplan 1,3.3 van het gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019 (Jeugdverenigingen
stimuleren om hun lokalen (brand)veilig en energiebewust te maken/houden), zoals goedgekeurd
in de gemeenteraadszitting van LBll2l20l3¡
Overwegende dat in het budget van 2019 op AR 6493000 en BI 075001 een bedrag van 16.000,00
eu ro wordt voorzien voor jeugd projectsubsid ies;
Overw€9ende dat vijf projecten tijdig werden ingediend:

o
¡
.
o
o
¡

-

-

ChiromeisjesOvermere:
Veruanging van de verlichting in de lokalen - van TL lampen naar LED verlichting,
Totale kost project: 621,45 euro
Subsidievraag: 621,45 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 621145 euro

ChiromeisjesBerlare:
Beveiliging brandtrap
Rookmelderssysteem bij brand
Veiligere oven
AED-toestel
Nieuwe nooduitgang lichten
Totale kost project:7571,26 euro
Su bsid

-

-

ievraa

g:

7

57

L,26 euro

Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 6.219169 euro voor het uiWoeren van de
beveiliging van de brandtrap, het rookmelderssysteem bij brand en de nieuwe
nooduitgang lichten.

ChirojongensBerlare:
Aankoop en plaatsing van nieuwe (hang)toiletten
Totale kost project: 6931,70 euro
Subsidievraag: 6931,70 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 5.611r7 euro

KSA Berlare:
Vervangen sloten buitendeuren

-

Schoonmaken boiler
Totale kost project: 2589,00 euro + (+/_ g0,00 euro)
Subsidievraag:2071,20 euro + 80,00 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 2.O7Ir20 euro voor het
herstel van de
buitendeuren.

ChirojongensOvermere:
+ plaatsen van een afualcontainer voor gasflessen

AED-toestel

Totale kost project: 2313,79 euro

¡
'
¡

Subsidievraag: 2198,25 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 738110 euro voor de aankoop
van een
afualcontainer voor gasflessen,
overwegende de beoordeling van de subsidiecommissie op rs/rr/zoir};
overwegende het
jeugdraad van de algemene vergadering van Z2/ttl2018
waarin
9{vie¡ van de
een unaniem positief advies werd verleend aan de beoordeling door ¿e zu¡s¡¿¡ecbmmissie;
overwegende het advies van algemene vergadering van de jeigdraa d van 22/Ill2ougwaarin
wordt gevraagd om:
een of meerdere cursussen reanimeren en gebruik van AED's te voorzien
voor alle

-

.
'

jeugdleiding;

als gemeentebestuur
rJçrLuul aandacht
oc¡lludLlll te
y'JL'! y!!çirgrrVE¡¡ urËgeËti
LÇ [!*-vv¡¡
hebben voo!'verenioinnen
dic ¡opn É\tru
Âtrñ in
¡n ¡{
ae buurt

hebben,

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gehoord de uitleg ter zitting door schepen An Van Driessche.

BESLUIT:

20 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven vandersnickt,
An van Driessche, wim Arbijn, Carine
Meyers, Julien wettinck, Francky verhofstadt, Reñé Kets, Jan De palménaer,
tularleeiT;rían, steven Baeyens,
Rita sichien,.Piet.Vandoolaeghe, Marie-Christine vleminc'kx, Marc van Driessche,
Albrecht Arbyn, Lynn
Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
3 verontschuldlgd (Krls Malflre! schepen;
Freddy Schatteman, Ingrid Rogiers, raadsleden)

0 añruezig

ART.1
Hecht goedkeuring aan de terugbetaling van volgende projecten, op
basis van ingediende facturen:
Chiromeisjes overmere: voor de veruanging van dé verlichting in de lokalãn
- van Tl- lampen
naar LED verlichting: 621,43 euro
Chiromeisjes Berlare: voor het uiWoeren van de beveiliging van de brandtrap,
het
rookmelderssysteem bij brand en de nieuwe nooduitgañg ichten: e.zrg,ãdâuro
Chirojongens Berlare: Aankoop en plaatsing van nieuwejhang)toiletten:'s.61i,2
euro

-

KCA Fiorlara.
¡u¡!¡ \lan¡:n^o^
rer rsrr9!l

Chirojongens

-l^r^- L,.i!^-r^..-^
rrvLstr
uutLct tugutglt. ¿.U, Lr¿U eUÍO

Overmere: plaatsen van een afualcontainer voor gasflessen: 73gr10 euro
ART.2
In te gaan op het advies van de jeugdraad en een extra cursus reanimeren
en gebruik van AED,s te
organiseren in samenwerking met Rode Kruis Berlare in 2019 en de
noodzaak tã onderzoeken om

AED's te voorzien in de buuft van elke jeugdvereniging.

ART.3

Bepaalt dat de aanrekening van deze subsidie zal gebeuren op het
krediet voorzien op AR 6494000
van BI 016000 in het budget van 2019.

ART.4
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
de dienst vrije tijd;
de financieel directeur;
voorzitter jeugdraad;
Betrokken jeugdverenigingen.

-

ART.5
Bepaalt dat van dit bcsluit melding zal wolden gegeven.

DE RAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van 1510712005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 241tL12010 houdende het subsidiereglement voor derdeen vierdewereldprojecten ;
Overwegende dat 5 projecten tijdig werden ingediend, waaruan er 5 voldoen aan de
subsidiecriteria;
Overwegende de beoordeling van de dossiers op 0Ul0l201B in de raad van bestuur van GROS
Berlare met volgend voorstel:
Finado vzw - werkgroep Ethiopië: bouw van een sanitair blok in Enchene Debre Sina.
Totale kostprijs project: 16.998,00 euro
Subsidievraag : 3.250,00 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 2.000,00 euro
Werkgroep Pater De Visscher: Maken van 100 schoolbanken in deeldorpen van Mwembe
(namelijk Kashimba, Sowa, Malong Manga en Kabonbo Ingala).
Totale kostprijs project: 5500,00 euro
Subsidievraag: 2.750,00 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 2.000,00 euro.
Face for children in need vzw: In stand houden en verdere ontwikkeling van het
residentieel verblijf voor een 100-tal kinderen in het crisiscentrum voor straatkinderen in El
Salaam/Cairo. Met het oog op onderwijs in de Child friendly school of het officiële
onderwijsnet, Einddoel is gezinshereniging en voltooien van een opleiding,
Totale kostprijs project: 25,603 euro
Subsidievraag: 2,000,00 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 2.000,00 euro
The Village vzw: PROUD-project: Transitie van school naar werk. Fase 1: productieve
activiteiten (programma 20L9-202L). añruerking van de bijgebouwen van unit 2 (1 atelier, 2
kamers, 1 sanitair, 2 stocks) en de ruwbouw3 voor unit 3: hal met sanitair en opslagplaatsen
van 17x6 m en een terras,
Totale kostprijs project: +/- 16,000,00 euro
Subsidievraag: 3,000,00 euro
Voorstel subsidiecommissie: toekennen van 2,000,00 euro
Rumahedi: Medische hulp en preventie. De bedoeling is een aantaldagen rond medische
hulp en preventie te organiseren. Tweemaal de verdeling van maandverband en eenmaal een
health camp voor een bergdorp.
Totale kostprijs project: 7.500,00 euro
Subsidieaanvraag: 2.500,00 euro
Voorstel subsídiecommissie: toekennen van 2,000,00 euro.

.
.
o
.

-

-

-

-

.
.
.

Overwegende het positief advies van de algemene vergadering van GROS Berlare op
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Meyers.

BESLUIT:

29ll0l20IB;

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

0 atuezig

ART.

l

Hecht goed keu ri ng projectsu bsid ies aa n volgende projecten :
Finado Ethiopië: bouw van een sanitair blok in Enchene Debre Sina: 2.000,00 euro;
Werkgroep Pater De Visscher: Maken van 100 schoolbanken in deeldorpen van
Mwembe (namelijk Kashimba, Sowa, Malong Manga en Kabonbo Ingala): 2.000,00

¡
.

o

euro;
Face for children in need vzw: In stand houden en verdere ontwikkeling van het
residentieel verblijf voor een 100-tal kinderen in het crisiscentrum voor straatkinderen in

a

ART.2

El Salaam/CaÏro. Met het oog op ondenruijs in de Child friendly
school of het officiële
ondenarijsnet. Einddoel is gezinshereniging en voltooien uun é"n
opleiding: 2.0o0,00 euro
The village vzw: PRoUD-project: trãnsit¡e van school naar weri, Fasei: proauäiiÀue
activiteiten (programma 2019-2021). añruerking van de bijgebouwen
van unit 2 (1 atelier,
2 kamers, 1 sanitair, 2 stocks) en de ruwbouw3 voor unifã: hal
met sanitair en
opslagplaatsen van 17x6 m en een terras: 2.OO0,O0 euro;
Rumahedi: Medische hulp en preventie. De bed'oeling is äen aantaldagen
rond
medische hulp en preventie te organiseren. Tweemaal?e verdeling
van maandverband en
eenmaal een health camp voor een bergdorp: 2.0O0r00 euro.

Bepaalt dat de aanrekening van deze subsidie zal gebeuren op
het krediet voorzien op AR 6494000
van BI 016000 in het budget van 2019.

ART.3

Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
de dienst vrije tijd;
de financieel directeur;
de voorzitter van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking;
- verantwoordelijke van de betrokken noord-zuidorganisatËs,

-

,

ART.4

Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven,

26.

Goedkeuren tariefafwiikinq Festivalhal Donkmeer voor bvba Decabet

DE RAAD,

r Gelet op het gemeentedecreet van l5lo7lz}o5 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer
'
bepaald op artiker 42 en 43 aangaande de bevoegdheden vãn
aé gãmeentäraad;
o Gelet op het gemeenteraadsbesluit van27/03120-tg
houdende het-goedkeuren uãn
ta ricfreg lement van Festival ha I Don kmeer en bu iten
""n
ur;
¡ overwegende dat volgens dit tariefreglement de raadnfrastructu
van bestuur van CC Stroming en de
í

¡
o
o
o
o

bibliotheek bevoegd is voor alle aanviagen, behalve in geuãivan
afwijkingen van het reglement
waarvoor de gemeenteraad bevoegd is;
overwegende de vraag van BVBA Decibel, met maatschappelijke
zetel Blikstraat 83 te 9340 Lede
en vertegenwoordigd door zaakvoerders Dirk Bauters en Vãnessa
chinitor, tot tariefañ¡¡ijking voor
gebruik van de Festivalhal Donkmeer van L91L212017
tot oglot/zoßuoola" ãigunisatie van
ICEFEST 201B;

overwegende dat ICEFEST 2018 volgens het tariefreglement ingedeeld
wordt onder categorie

alle andere;

E

-

overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in
zitting van 23/rt/2018 voorstett
om tariefatw¡king toe te staan aan bvba Decibel voor de organisatie
van ICEFEST in Festívalhal
Donkmeer van LBlr2l2018 t.e.m. o}loL/2olg, op voorwaaráã
out geen intcom!ãid gevraagd wordt
voor de door betrokkene georganiseerde activiteiten;
overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in
zitting van 23/LU201g voorstelt
om een tarief aan te rekenen van 7,425,00 euro (tarief categorie
C - alle andere Berlaarse
v_eren igingen), vermeerderd met de energ iekosteñ
;
Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt

BESLUIT:

ART.

20 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, steven vandersnickt,
An van Driessche, wim Arbijn, carine
Meyers, Julien wettinck, Francky verhofstadt, René Kets, lan
óã palmenaer, ¡larleeñlårãn, st"u.n Baeyens,
Rita sichien, Píet Vandoolaeghe, Marie-christine vleminci<x,
Marc van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn
Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
3 verontschuldigd (Kris Malfliet, schepen;
Freddy Schatteman, Ingrid Rogiers, raadsleden)
0 añarezig

l

Staat een añruijking toe op het tariefreglement van 27103/zll3van
Festivalhal Donkmeer aan bvba
Decibel, met maatschappelijke zetel Blikstraat 83 te 93q0
Lede, voor gebruik van rB/1212018 tot en

met 0B/01/2019, De organisator zal een tarief aangerekend worden van7.425,00 euro, vermeerderd
met de energiekosten,

ART.2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 GENT;
bvba Decibel, t.a,v. de heer Dirk Bauters, Blikstraat 83, 9340 LEDE;
de financieel directeur;
de directeur van CC Stroming,

-

ART.3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

27.

Goedkeuren tariefafwijkinq Festivalhal Donkmeer voor de oroanisatie van het
Belgisch Kamoioenschap Golfbiliaft 2019

DE RAAD,

. Gelet op het gemeentedecreet van 1510712005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer
bepaald op aftikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
o Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2710312013 houdende het goedkeuren van een
tariefreglement van Festivalhal Donkmeer en buiteninfrastructuur;
¡ Overwegende dat volgens dit tariefreglement de raad van bestuur van CC Stroming en de
o

o
.

.
.

bibliotheek bevoegd is voor alle aanvragen, behalve in geval van añruijkingen van het reglement
waarvoor de gemeenteraad bevoegd is;
Overwegende de vraag van Biljartclub Enjoy Oordegem, met maatschappelijke zetel
Oordegemdorp 38 te 9340 Lede en vertegenwoordigd door Peter Rosschaert, tot tariefafiruijking
voor gebruik van de Festivalhal Donkmeer van 0210512019 tot en met 09/06/2019, met
uitzondering van 18 en 1910512019, voor de organisatie van het Belgisch Kampioenschap
Golfbiljart 2019;
Overwegende dat Biljartclub Enjoy Oordegem volgens het tariefreglement ingedeeld wordt onder
categorie E - alle andere;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van tZlL0l2018 voorstelt
om tariefafi¡rijking toe te staan aan Biljartclub Enjoy Oordegem voor de organisatie van het
Belgisch Kampioenschap Golfbiljart 2019 in Festivalhal Donkmeer van t9lt2l2018 t.e.m.
0Bl0Ll20I9, op voorwaarde dat geen inkomgeld gevraagd wordt voor de door betrokkene
georga n iseerde activiteiten ;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 23ltll2018 voorstelt
om een tarief aan te rekenen van 12.750,00 euro (tarief categorie C - alle andere Berlaarse
verenigingen), vermeerderd met de energiekosten;
Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt

BESLUIT:

20 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Wim Arbijn, Carine
Meyers, Julien Wettinck, Francky VerhofstadÇ René Kets, Jan De Palmenaer, Marleen Zaman, Steven Baeyens,
Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Christine Vlem¡nckx, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn
Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
3 verontschuldigd (Kris Malfliet, schepen;
Freddy Schatteman, Ingrid Rogiers, raadsleden)
0 afintezig

ART.1
Staat een añruijking toe op het tariefreglement van 2710312013 van Festivalhal Donkmeer aan
Biljartclub Enjoy Oordegem, met maatschappelijke zetel Oordegemdorp 38 te 9340 Lede, voor gebruik
van 0210512019 tot en met 0910612019, met uitzondering van 18 en 1910512019, De organisator zal
een tarief aangerekend worden van 12.750,00 euro, vermeerderd met de energiekosten,

ART.2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 GENT;
Biljartclub Enjoy Oordegem, t.a.v, de heer Peter Rosschaert, Oordegemdorp 38, 9340 LEDE;
de financieel directeur;
de directeur van CC Stroming.

-

ART.3

Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven

DE RAAD,

¡ Gelet op het decreet van29l0rl1977 tot bescherming van de namen van de openbare
wegen en
pleinen, meermaals gewijzigd;
o Gelet op het gemeentedecreet van LsloTlzoos zoals laatst gewijzigd tot op heden
en meer in het
bijzonder de artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden
van áe gemu.nt"rãã;
o Gelet op het werkdocument'straatnaamgeving en-huisnummering, van 0g104/2014
van wSG;
op de Algemene onderrichtingen bétreffãnde het houãen vãn
' Gelet
de bevolkingsregisters van
2910312016, in het bijzonder op punt 19b;
o Gelet op de verkavelingsve_rgunning verleend
in zitting van het college van burgemeester
en

¡
¡
'
.

schepenen van 0110612018 aan lrl.v, wlatexi Projects,iranklin
Rooseveltlaan 180, 8790 waregem,
met betrekking tot 53 loten gelegen tussen Spinnerijstraat/Schutters*"gfrurrputrtruuV
Langewegel;
Gelet op de noodzaak tot het invoeren van een nieuwe straatnaam,
vastgesteld in zitting van het
college van burgemeester en schepenen van 03/08IZOIB;
Gelet op de voorstellen van de cultuurraad,
van de Heern_ en Oudheidkundige
-' oo
'
-r voordrachi

Berlare;

Kring

Gelet op het besluit van 23lLU201B van het college van burgemeester
en schepenen om aan de
gemeenteraad voor te stellen om de nieuwe
straatnaam vooilopig vast te stelþnãls.petrus
Mijsstraat';
Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Meyers;

BESLUIT: 20 stemmen

voor (Karel De Guch! Katja Gabriëls, steven vandersnickt,
An Van Driessche, wim Arbijn, carine
Meyers, Julien wettinc( Francky verhófstadt, Reñé Kets,
:añ óe palmenu"r, ¡l.rlueñ zärian, steven Baeyens,
Rita sichien,
.Piet.vandoolaeghe, Marie-christine vteminckx, Nãrc van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn
Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeirenj
3 verontschuldigd (Kris Malfliet, schepen;
Freddy Schatteman, Ingrid Rogiers, raadileden)

0 añrvezig

l

ART.
stelt de nieuwe straatnaam voor 53 loten qelegen tussen spinnerijstraat/schuttersweg/Turfputstraat/
Langewegel voorlopig vast als'petrus Mijsõtraat,.

ART.2

Laat het openbaar onderzoek van één maand opstarten
om nadien het cjossier voor definitieve
goedkeuring opnieuw voor te leggen aan de gemeenteraad,

ART.3

Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

kunnen uitmaken
DE RAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van LsloTlzoos zoals laatst gewijzigd
tot op heden en meer in het
bljzonder artíkel 42;
Gelet op het decreet intergemeentelijke samenwerking
van 610Tlzoolen latere wijzigingen;
Gelet op artikel 21 S1, 20 van de wet betreffende Oe jemeentelijke
administratieve sancties van
2410612013, dat bepaalt dat personeelsleden van inteigémãónt
iUrc rur"nùãi[inlsverbanden
binnen het kader va1
lrun bevoegdheden door ou g"mããntãiåao ã¡enen te woraàn-àangewezen en
dat de raad limitatief de artikelen uit de gemeenteä¡ke politieieglement
opsomt wàarvoor deze
personen de bevoegdheid hebben om inbreuken
vast té stellen;
Gelet op het algemeen politiereglement, zoals goeagekeuiã
dåor de gemeenteraad van
t4/09lZ0lq en taatst gcwijzigd in de raad van'Z+lit/ZOie; Gelet op de participatie van gemeente Berlare ¡n inteicommunale
verko;
overwegende de beleidsbeslissing van intercommunale Verko
om een handhavingscel op te richten
die onder meer zar instaan voor het identificeren van
sruikitorters;

'
¡'

'
o
¡

a

a

a

Overwegende dat een personeelslid van intercommunale Verko, de heer Peter Moreels, geslaagd is
voor de opleiding'Gemeentelijke Administratieve Sancties'conform artikel 2 van het Koninklijk
Besluit van 2I11212013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving,
opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling
van inbreuken die aanleidíng kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke
administratieve sanctie;
Overwegende dat gemeente Berlare de heer Peter Moreels formeel moet aanwijzen om
rechtsgeldige vaststellingen te kunnen plegen met betrekking tot sluikstorten (artikel 26 van het
algemeen politiereglement van gemeente Berlare);
Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriêls;

BESLUIT:

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

l

ART.
Wijst de heer Peter Moreels, personeelslid van intercommunale Verko, aan als vaststeller van
sluikstorten op het grondgebied van Berlare, cf. artikel 26 van het algemeen politiereglement van
gemeente Berlare,

ART.2
Maakt een afschrift van dit besluit over aan:
intercommunale Verko
lokale politie Berlare-Zele
de sanctionerende ambtenaren
stadsbestuur Dendermonde, ter attentie van de bemiddelingsambtenaar, administratief
centrum Franz Courtensstraat 11 te 9200 Dendermonde
de procureur des Konings te Dendermonde
de griffie van de rechtbank van eerste aanleg

-

de politierechtbank

ART.3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

3O.

Leveren, installeren en onderhouden van traceersysteem voor voertuioen Goedkeurino lastvoorwaarden en qunninoswiize

DE RAAD,
Gelet op de wet van L710612013 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 t710612016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, g 7, 10 a (de
goed te keuren uitgave excl, btw bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet), en inzonderheid
artikels 2,360 en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van
meerdere aanbesteders toelaat;
Gelet op het koninklijk besluit van 1410112013 tot bepaling van de algemene uiWoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van L810412017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1o;
Gelet op het Gemeentedecreet van 1510712005, en latere wijzigingen, inzonderheid aftikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de bespreking in het vakbondsoverleg van l7l12l20l9;
Gelet op het bijgevoegde advies van t310912018 van de data protection officer;
Overwegende dat in het kader van de opdracht "Leveren, installeren en onderhouden van
traceersysteem voor voeftuigen" een bestek met nr. 20t81t23 werd opgesteld door de Dienst
Interne Zaken;

.
.

.
.
.
.
.
¡

'
¡
'
'
¡
.
o

¡

overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd
op 24.793,38 euro exclusief btw
of 29.999,99 euro inclusief 2Lo/o btw;
overw€gende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij
wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekéndmakinô; overwegende dat het een gezamenlijke opdracht betreft waarb¡
het aangewezen is dat Gemeente
Berlare de procedure zal voeren en in naam van ocMW Berlare
en vereniging weldenderend bij de
gunning van de opdracht zal optreden;
overwegende dat gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke
besparingen en administratieve

vereenvoudiging;

overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is ín het
heden goedgekeurde budget;
Gehoord de toelichting ter zitting door burgemeester Gabriëls;
Gehoord de tussenkomst van raadslid Baeyens die vraagt of het
vooral gaat om de goede
organisatie of de controle en opvolging van het werk. Búrgemeester
Gabriëls stelt dat het om beide
gaat; dat er veel gemeenten en bedrijven mee werken;
Rãadslid Baeyens urããòi t¡.r,, af of mensen
beter werken als ze weten dat ze sterk gecontroleerd worden.
Burgemeester Gabriëls stelt dat het
niet de bedoeling is dat er iemand constãnt op het scherm zit
te kíjken om alles te volgen,
Gehoord de tussenkomst van raadslid vleminckx dat ze zich
aanslúit bij de bekommernissen van
raadslid Baeyens; ze vindt de kost te hoog en het gaat te veel
uit van wantrouwen.

BESLUIT:

13 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, steven Vandersnickt,
An van Driessche, wim Arbijn, carine
wettinck, René Kets, Riia sichien, þ¡et vanooolaÀghe, Lynn vanhenden,
Kim Haentjens, Tom
Van Hauwermeiren)
7 onthoudingen (Francky Verhofstadt, Jan De Palmenaer,
Marleen zaman, steven Baeyens, Marie-christine
Vleminckx,. Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn)
3 verontschuldigd (Kris Malfliet, schepen;
Freddy Schatteman, Ingrid Rogiers, raadsleden)
0 añruezig
Meyeru, Jullen

ART.

l

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2or}/r23
en de raming voor de opdracht
"Leveren, installeren en onderhouden van traceersysteem voor
voertuigeni opgesteld door de Dienst
Ïnterne Zaken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uiwoeringsregels van qe ov-erheidsopdrachten.
oãiãÃinö bedraagt
24.793,38 euro exclusief btw of 2g.9g19,g9 euro inclusief 2Lo/o
btw.

ART.2

Boven-genoemde opdracht wordt gegund bij wijze van
de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

ART.3
Gemeente Berlare wordt gemandateerd om de procedure
te voeren en in naam van OCMW Berlare en
Vefeniging WeldendgrgnCl
.,_. bii
_.J de o¡rnnino r-r.rn 4!4
vç a¡ar¡1¡L+
vpurqLilL ^- !- !--r^.-

ART. 4

-_

'e,r

vp Lç Ltcueil.

In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht,
is elk deelnemend bestuur mee
verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding
tot zijn aandeel in de opJrãcht.

ART.5

Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende
besturen.

ART.6

Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het budget.

ART.7
Van dit besluit zal melding worden gegeven,

3l'

Gedeelteliik he!b9,!!issen

?fstemmen ?eruerarch¡tectuur en -¡nfrastructurr

DE RAAD,

¡
'

Gelet op het gemeentedecreet van L5/o7lzoos zoals laatst gewijzigd

tot op heden en meer in het
bijzonder artikel 43 9o;
Gelet op het feit dat deze besluitvorming niet valt onder
het begrip dagelijks bestuur zoals
vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van IB/ I2l 20L3;

a

a

a
a

a
a

Gelet op het gemeenteraadsbesluitvan 2710612018 houdende het afstemmen van
servera rch itectu u r en -i nfrastructu u r;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad in voormeld besluit (onder meer) heeft beslist
serverlicenties te huren;
Overwegende dat er intussen een aankoopformule bestaat voor seruerlicenties die voordeliger is
voor het bestuur dan de huulformule (aankoop terugverdiend na twee jaar huren);
Overwegende dat deze aankoop wordt geraamd op 14.500,00 euro (excl. btw);
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018,
op budgetcode 21 10000/01 1901;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Arbijn

BESLUIT:

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

ART.1
Heft ART. 4 op van het gemeenteraadsbesluit van 27106120L8 houdende het afstemmen van
seruerarchitectuur en -infrastructuur en veruangt het door ART. 2 en ART. 3 van dit besluit.

ART.2
Geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht over te gaan tot de aankoop van
serverlicenties.

ART.3
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van aanvaarde factuur.

ART.4
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget van 2018.

ART.5
Van dit besluit zal melding worden gegeven.

32.

Bekrachtioen burqemeestersbesluit 30/11/2O18 betreffende een tijdelijke
opheffinq van het visverbod op het Donkmeer

DE RAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van L510712005 zoals laatst gewijzigd tot op heden, en meer
bepaald de artikel 42 en 43 aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de artikelen 133, 134 ter en 135 $2 van de Nieuwe Gemeentewet van 24106lL9BB;
Gelet op het politiereglement Donkmeer en Kasteelpar( goedgekeurd in de gemeenteraad van
L4109120L6 en meer bepaald artikel 3 dat een visverbod instelt van 1 december tot en met 31

r
¡
.

januari;

o Gelet op het burgemeestersbesluit

¡
¡
.
.

van 30lltl2018 met betrekking tot een tijdelijke opheffing van
het visverbod op het Donkmeer;
Overwegende dat de burgemeester bij hoogdringendheid heeft gehandeld, op basis van verdachte
gedragingen en gelijkaardige feiten in 2016 m.b.t. diefstal van het jonge visbestand, met als doel
de sociale controle op de site te verhogen;
Overw€gende dat de gemeenteraad dit burgemeestersbesluit dient te bekrachtigen. Zo niet,
verva

lt het

bu

rgemeestersbesl uit onm iddel ijk;
I

Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
Gehoord de toelichting dat sommige boten mogen blijven liggen als ze een nummer hebben;
anders worden ze door de gemeente eruit gehaald; vooraan mogen ze niet blijven liggen,

BESLUIT:

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

0 añarezig

ART.1
Bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 30/11/2018
met betrekking tot een tijdelijke opheffing van
het visverbod op het Donkmeer.

ART.2
Een afschrift van

dit reglement wordt

voor verder gevolg bezorgd aan:
- lokale politie Berlare-Zele
- afdeling openbare werken / Donkwachter
- de sanctionerende ambtenaren
- stadsbestuur Dendermonde, ter attentie van de bemiddelingsambtenaar,
Franz Courtensstraat 11 te 9200 Dendermonde

administratief centrum

- de procureur des Konings te Dendermonde
- de griffie van de rechtbank van eerste aanleg
- de politierechtbank.
ART.3

Kondigt dit besluit af conform artikel 1g6 van het gemeentedecreet.

ART.4

Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

DE RAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van r5/o7l2oos zoals laatst gewijzigd
tot op heden en in het
bijzonder de artikelen 42 en 43;
Gelet op de wet van 3010711979 betreffende de preventie
van brand en ontploffing en betreffende
de verplichte verzekering v9l de burgerrechtel¡t<e aansfrar<Ëi¡rrreia
in oergËi¡tå g'eva¡en;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit ván LTloglãoo7 houde;Je
rret goeot.íràñ uiñ r.,"t
politiereglement publiek Toegankelijke Inrichtingen
i
Gelet op het besluit van de zoneraaã van Hulpvãrleningszone
oost van 2}log/zol|om het nieuwe
ontwerpreg lement pu bl iek Toegan ker ijke In richtingen
te keu ren ;
ioed
overwegende dat dit nieu.we ontwerpreglement is vooinãreiO
door technici van de
hulpverleningszone en gebaseerd is op Èestaande reglementàn
(zonaal en interzonaal), op
informatie uit interzonale overlegmomenten preventiõ en
op overleg tussen zonale technici
brandpreventie;
Gehoord de uifleg ter zitting door burgemeester Gabriërs;

'
'
¡
o
¡
¡

BESLI.|IT:

2c stcnnmcn vooi'(Karei De Guciri, Kaija Gabrieis, steven
vandersnickÇ An van Driessche, wim Arbijn, carine
Meyers, Julien wettinck, Francky verhófstadt, n.n¿
¡un óã prhénr"r, rqarleeñ]ärían, steven Baeyens,
Rita sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-chr¡stine vlem¡nc'kx,
Nãr. vun Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn
Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)

["ç

3 verontschuldigd (Kris Malfliet, schepen;
Freddy Schatteman, Ingrid Rogiers, raadsleden)

0 añrvezig

ART.1
Heft met ingang van l januari 2019 het gemeenteraadsbesluit
op, houdende het goedkeuren van het
politiereglement publiekToegankelijke tnrichtingen¡ --'-'- -r

ART.2

Keurt met ingang van
Inrichtingen goed:

1

januari 2019 onderstaande politieverordening publiek
Toegankelijke

AÉikel 1, Doel en toepassingsgebied
1'1' Dit reglement heeft tot doel om minimale brandveiligheidsvoorschriften
op te leggen aan publiek
toegankelijke inrichtingen, in uitvoering van artikcl + van-de
juli
wet van
30

1'2' Deze verordening.i:

a) volgende

1979.

toepassing op de niet-limitatieve opsomming van volgende
Yun
inrichtingen:
publíek toegankelijke inrìchtingen, zoals uur*ià
in het KB 28.02.1991:

-

dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar gedanst wordt
restaurants, frituren, eet- en drankgelegenheden, wanneer de totale voor het publiek
toegankelijke oppervlakte minimum 50 mz bedraagt
bioscopen en theaters
casino's
culturele centra
polyvalente zalen
sportzalen en -complexen
handelsbeurzen en tentoonstellingszalen

b) andere

-

inrichtingen:

clubhuizen en dienstencentra

jeugdhuizen en jeugdontmoetingscentra
schouwspelzalen

In deze verordening worden al de hoger vermelde inrichtingen'publiek toegankelijke inrichtingen'
genoemd.
Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de inrichtingen waarvoor een specifieke reglementering

inzake brandveiligheid van toepassing is.

AÊikel 2. Definities
In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis

Nieuwe publiek toegankelijke inrichting: een publiek toegankelijke inrichting waaryan de
exploitatie een aanvang neemt na het eerste jaar na de inwerkingtreding van dit reglement.
Bestaande publiek toegankelijke inrichting: een publiek toegankelijke inrichting die in exploitatie
is voor het einde van het eerste jaar na de inwerkingtreding van dit reglement,
De voor het publiek toegankelijke opperulakte: de som van de vloeroppervlaktes van alle
binnenruimtes van de inrichting, voor zover die toegankelijk zijn voor het publiek, inclusief de voor het
publiek toegankelijke gang(en), trap(pen), liften, inkomhal, en vergelijkbare ruimtes, en exclusief het
voor het publiek toegankelijke sanitair. Volledig omsloten terrassen aansluitend bij de inrichting
waaruan de evacuatie verloopt via de uitgang(en) van de inrichting, worden meegerekend.

Uitbreiding van een publiek toegankelijke inrichting: het vergroten - door inrichtingswerken of
verbouwingswerken
inrichting

-

van de voor het publiek toegankelijke opperulakte van de publiek toegankelijke

Evacuatieweg: een maximum

10o/o hellende

weg, binnen het gebouw, die toegang geeft tot

trappenhuizen, vluchtterrassen of uitgangen.

Uitgang: leidt de aanwezigen ofwel rechtstreeks naar de openbare weg ofiruel naar een plaats van
waaruit de openbare weg bereikbaar is, via een veilige plaats, via een ander compartiment, via een
trap of via een evacuatieweg,

A¡tikel 3. Brandveiligheidsnormen
3.1, De exploitant bepaalt op eigen verantwoordelijkheid het maximum aantal toegelaten personen
met naleving van de criteria vermeld in artikel 3.2,, behalve wanneer de inrichting beschikt over een
brandveiligheidsattest waarin het maximum aantal toegelaten personen is vermeld,
Het is verboden om meer personen tegelijk toe te laten in de inrichting dan het maximum aantal
toegelaten personen, zoals bepaald in het vorige lid.

Het maximum aantal toegelaten personen,_ zoals bepaald in het
eerste lid, moet door de exploitant
worden aangeduid op een bord bij de hoofdingang äat duidelijk
leesbaar is en zichtbaar voor iedereen
die zich in de inrichting bevindt.

3'2' Het maximum aantal personen dattegelijk in een inrichting mag
aanwezigzijn,is het kleinste
resultaat
van de hierna vermelde berekeningén:

a)

Het aantal toegelaten personen bedraagt maximaal 2 personen per
m2 voor de publiek
n kel ij ke oppervla kte.

toega

b)

Het maximum a.antal toegelaten personen is bovendien gelijk
aan de nuttige
doorgangsbreedte, uitgedrukt in centimeters, van de evacuatieweg
of de deu(en) van de
uitgang. Bij de berekening wordt steeds rekening gehouden met
dã smalste áoorgung.
Bij aanwezigheid van meerdere uitgangen, word[ ãe totale
nuttige ooorænérureedte in
rekening gebracht door de som te nemen van de nuttige doorga-ngsbr.JJi""ùn
elke uitgang.

c)

vervolgens wordt * indien van toepassing volgende correctiefactor
toegepast: Indien een
evacuatieweg bestaat uit dalende trappen, wordt een verminderingsfacto-r
i,zs to"g"past. Het
aantal centimeters beschikhare doorgangsbreedte wordt
dan gedeätd aoot
Irdien een
evacuatieweg bestaat uit stijgende trappen, wordt een verminderingsfactor
á toegepast. ttct
aantal centimeters beschikbare doorgangsbreedte wordt in
dit gevaÏ geoeelJaoor z,

jls,

d) Tenslotte

wordt - indien van toepassing - het maximum aantal toegelaten personen
beperkt
in functie van het aantal uitgangen:
Een inrichting met één uitgang kan maximum 99 personen
toelaten.
Een inrichting met twee uitgangen kan maximum 499 personen
toelaten.
Een inrichting.met drie uitgangen kan maximum 999 pärsonen
toelaten.
Per bijkomende uitgang kan een inrichting maximum'soo
e"tru personen toelaten.

3'3' Een-publiek toegankelijke inrichting waaruan de voor het publiek
toegankelijke oppervlakte kleiner
is dan 100 m2 én waarbij het maximum aantal toegelaten p"ir*"n
mindãr dan 100 þ.r.on"n
bedraagt, moet voldoen aan de bepalingen van b¡lage 1 vån dit
reglement,
In alle andere gevallen moet een publiek toegankel¡-ke ¡nriirrt¡nó
uõldoen aan de bepalingen van
bijlage 2 van dit reglement.
3'4' Artikel 3.3. is niet v.an toepassing op bestaande inrichtingen
die beschikken over een
hrandveiligheidsattest dat is uitgerciÈt in toepassing van
cle ¡iolitieverordening inzake brandpreventie
met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingeî, goe¿gãkeürd
in de g"ñ"Ànr"riact van tz
september 2oQ7.voor deze bestaande inrichtinqð1'r uruîe¡
äe bepalingen van de politieverordening
inzake brandpreventie met betrekking tot pubtiãk toegän[ei¡kãì'nricrrtngen,
gããjdk"ìrd in de
gemeenteraad van 17 september 2007 van kracht
en dit zoláng het urañovéiiîgrreiãiãttest
van die
'
inrichting niet is vervallen in toepassing van artikel 5.3,2, van
ñet huldige regrõment
3.5. De burgemeester kan.- bovenop de voorschriften vermeld
in de bijlage L of 2_
veiligheidsmaatregelen opleggen waaraan de inrichting
roãiuoiáo.n, ålsãot aË term¡n bepalen
binnen de welke deze aanvullende maatregelen routó uitt"uãero
,¡n.

AÉikel 4. Meldingspticht
Elke nieuwe publiek toegankelÍjke. inrichting waaruan
de voor het publiek toegankelijke oppervlakte
kleiner is dan 100 mz - ongeacht het aanta] toegelaten p"rron.n
- moet aangemeld worden bij de
burgemeester door middel van een meldingsformulier,
Deze meldingsplicht geldt tevens

-

bij wijziging van exploitatie of exploitant
voor alle bestaande publiek toegankelijke inrichtingen,
en dit ongeacht de grootte van de voor
het publiek toegankelijke oppeÑlakte,lenz¡ oe iniictriing
beschikt over een
brandveiligheidsattest dat is uitgereikt ¡n toäpassing uuni" politieverãrdening
inzake

brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen, goedgekeurd in de
gemeenteraad van 17 september 2007
bij uitbreidingen van een publiek toegankelijke inrichting, indien de voor het publiek
toegankelijke totale opperulakte < 100 m2 blfft,
De aanmelding moet gebeuren met een formulier, waaÍvan de vorm en de inhoud wordt bepaald door
de burgemeester. Het meldingsformulier, gericht aan de burgemeester, wordt door de aanvrager
aangetekend verstuurd naar Oude Vest 150 te 9200 Dendermonde, of schriftelijk ingediend tegen

ontvangstbewijs,
De aanmelding moet gebeuren uiterlijk binnen de drie maanden na de opening van de inrichting. Voor
bestaande inrichtingen moet de aanmelding gebeuren binnen de drie maanden na de
inwerkingtreding van dit reglement,

AÉikel 5. Brandveiligheidsattest bij nieuwe publiek toegankelijke inrichtingen à 100m2
5.1. Exploitatieverbod
Het is verboden om een nieuwe publiek toegankelijke inrichting, waarvan de voor het publiek
toegankelijke opperulakte gelijk is aan of groter is dan 100 mz, open te stellen voor het publiek zolang
de inrichting niet beschikt over een brandveiligheidsattest,
Voor de publiek toegankelijke inrichtingen die uitbreiden en hierdoor een nieuw brandveiligheidsattest dienen aan te vragen, heeft het exploitatieverbod enkel betrekking op het gedeelte
"uitbreiding",

5.2. Procedure
Het brandveiligheidsattest wordt aangevraagd aan de burgemeester door middel van een formulier,
waarvan de vorm en de inhoud wordt bepaald door de burgemeester.
Het aanvraagformulier, gericht aan de burgemeester, wordt door de aanvrager aangetekend verstuurd
naar Oude Vest 150 te 9200 Dendermonde, of schriftelijk ingediend tegen onWangstbewijs,
De burgemeester neemt een beslissing over de aanvraag op grond van het advies van de brandweer,
Het brandveiligheidsattest of het besluit van de burgemeester tot weigering van aflevering van een
brandveiligheidsattest, wordt aangetekend opgestuurd aan de aanvrager,
Bij gebrek aan verzending van het brandveiligheidsattest binnen de 30 dagen aan de aanvrager, te
rekenen vanaf de postdatum van de aangetekende verzending of van de datum van het
ontvangstbewijs bij schriftelijke indiening van het aanvraagformulier, wordt het exploitatieverbod
vermeld in artikel 5.1. tijdelijk opgeschort tot op de dag dat de beslissing van de burgemeester
aangetekend wordt verzonden aan de aanvrager. De exploitatie moet in die periode van tijdelijk
opschorting van het exploitatieverbod voldoen aan de voorschriften vermeld in dit reglement en de
bijlagen.

5.3. Geldigheidsduur
5.3.1. Een brandveiligheidsattest is onbeperkt geldig in de tijd.
Een brandveiligheidsattest dat is uitgereikt in toepassing van de politieverordening inzake
brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen, goedgekeurd in de
gemeenteraad van 17 september 2007, blijft eveneens onbeperkt geldig in de tijd,
5.3.2. In afwijking van 5.3,1. vervallen de hoger vermelde brandveiligheidsattesten, indien de
volgende werkzaamheden zich voordoen :
verbouwingswerken die de draagstructuur van het gebouw wijzigen, verbouwingen waardoor
de compartimentering van het gebouw wijzigt, verbouwings-en/of inrichtingswerken waarbij
bekledingsmaterialen worden vervangen door materialen van een minder gunstige
brandklasse
uitbreiding van de voor publiek toegankelijke opperulakte
wijzigingen aan evacuatie- of vluchtroutes

-

bij wijziging van exploitatie of exploitant

bestemmingswijziging
Het verval gaat in na afloop van dertig dagen na beëindiging van de werkzaamheden.
Indien een
nieuwe aanvraag uiterlijk binnen een periode van dertig [alõnderdagen na
de OeèìnOg¡ng van de
werkzaamheden wordt.ingediend op de wijze, vermeld-in artikel 5,2, wordt
de geldigheidsduur van
het bestaande brandveiligheidsattest verlengd tot aan de beslissing van de
buriemelster over de
nieuwe aanvraag' Bestaande publiek toegankelijke inrichtingen die reeds
ouer ãen
brandveiligheidsattest beschikten en waarvan dã voor tret pîUiet toegankelijke
totale oppervlakte na
uitbreiding < 100 mz blijft, dienen geen nieuwe aanvraag in te dienen-, maaislechts
een melding
overeenkomstig artikel 4.

5'3.3' De burgemeester kan een brandveiligheidsattest intrekken indien hij vaststelt
dat de exploitant
de brandveiligheidsvoorschriften in de bijlagen vermeld in artikel 3.3, niet
naleeft,-oì ãventuele
voon'rraarden vermeld in het brandveiligheidsattest, niet heeft uitgevoerd
binnen ãe opgelegde
termijn.
De intrekking van het brandveiligheidsattest is slechts mogelijk nadat
de burgemeester de exploitant
schriftelijk in gebreke heeft gesteld m.b.t. vastgestelde inbreúken, en indien ãe
exploitant geen
gepaste maatregelen heeft getroffen binnen de in cle ingebrekestelling
verleende tärm¡n. Deze
termijn mag niet minder bedragen dan 14 kalenderdagen.

Aftikel 6. Types brandveiligheidsattesten
Volgende bra ndveil

-

-

ig

heidsattesten worden u itgeschreven

:

Attest A ofwel een brandveiligheidsattest met een gunstig gevolg,
Attest B oñru.e| een brandveiligheidsattest met als u¡tkomJt icrnðtig mits voon¡¡aarden,,.

De

exploitant krijgt 6 maanden tijd om 99yolg te geven aan de opmerkingen in het
verslag. Deze
termijn kan mits motivatie maximaal éénmaalverlengd worden.
Het is de verantwoordelijkheid van de uitbater om ten laatste één maand
voor het verlopen
van de termijn een nieuw controlebezoek aan te vragen.
Attest C oñruel een ongunstig brandveiligheidsattest,

AÉikel 7. Handhaving
Overtredingen van onderhavig reglement worden gestraft met politiestraffen,
namelijk een
gevangenisstraf van één tot zeven dagen en een geldboete van
één tot v¡feåtwinti! àuro of slechts
één van deze straffen.

AÉikel8. Afwijkingen
Indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meerdere vereisten van
deze reglementering, kan de
burgemeester, op advies van de brandweer, afwijkingen toestaan voor zover
deze in
overcenstemming zijn met de bepalingen van. de wet van 4 augustus
1996 betreffende het welzijn van
de werknemers bij de uitvoering van hun werk, beantwoordenäan het algemene
beveiligingsprlncipe
en een veiligheidsniveau bieden dat ten minste gelijk is aan het niveau
bãoogd met deze
reglementering.

A¡tikel 9. Inwerkingtreding en opheffingsbepalingen
Onderhavig reglement treedt in werking op

0l januari

2019.

Met ingang van dezelfde.{a!um wordt de politieverordening inzake
brandpreventie met betrekking tot
publiek toegankelijke inrichtingen, goedgekeurd in de gemãenteraad

van'eerlare, ofgãn"uun.

ART.3
Een behoorlijk geviseerd exemplaar van bijlage.l (Brandveiligheidsnormen
voor publiek toegankelijke
inrichtingen met een voor.het publiek toeganket¡tè ruimte kÉ¡ner
dan 100m2 én met maximum 100

toegelaten personen ) en bijlage 2 (Brandveilighãidsnormen voor publiek
toegankelijke inrichtingen

met een voor het publiek toegankelijke ruimte groter dan 100m2 of met meer dan 100 toegelaten
personen), waarnaar in deze politieverordening wordt verwezen, gaat als bijlage bij dit besluit.

ART.4
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Hulpverleningszone Oost en aan post Berlare,

ART.5
Bepaalt dat dit artikel zal worden afgekondigd cf. artikel 186 van het gemeentedecreet.

ART.6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven,

34.

Goedkeuren nominatieve subsidie aan Wielercomité Berlare vzw

DE RAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van L510712005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 201L212018 houdende het goedkeuren van budget 2018
gemeente Berlare (beleidsnota, financiële nota en toelichting) en meer bepaald punt lf aangaande
de lijst met nominaal toegekende subsidies waarop Wielercomité Berlare vzw niet verschijnt;
Overwegende dat Wielercomité Berlare vzw sinds 2016 de wielerwedstrijden naar aanleiding van
Berlare Kermis, inclusief beroepsrennerswedstrijd, organiseert;
Overwegende dat deze organisatie naar ieders tevredenheid verloopt;
Overwegende de bewezen sporttechnische kosten aan de Wielerbond Vlaanderen afdeling OostVlaanderen voor een totaal van 9.428,00 euro;
Overwegende de aanvraag van 4ll2l2018 van Wielercomité Berlare vzw tot een financiële
tegemoetkoming van 5,400,00 euro in de hogervermelde sporttechnische kosten;
Overwegende dat deze subsidiëring is voorzien in het exploitatiebudget 2018;
Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls

¡
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BESLUIT:

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

ART.

l

Kent aan Wielercomité Berlare vzw voor 2018 een subsidie toe ten bedrage van 5.400,00 euro, als
tussenkomst in de bewezen sporttechnische kosten voor de organisatie van de beroepsrennerskoers
van 26 september 2018.

ART.2
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2018.

ART.3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

35.

Goedkeuren statutenwijzioinq OCMW-verenioinq Weldenderend

DE RAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van 1510712005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, in het bijzonder artikel 220;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder in het bijzonder titel 4,
hoofdstuk I en 2;
de statutenwijziging die de vereniging naar aanleiding van het decreet over het lokaal bestuur
heeft voorbereid en die de algemene vergadering van de vereniging op 17 oktober 2018 heeft
goedgekeurd na positief advies van de raad van beheer van 17 oktober 2018, in
overeenstemming met artikel 50 van de statuten van de vereniging;
het ontwerp van de gewijzigde statuten in bijlage
Overwegende het feit dat OCMW Berlare sinds de oprichting deelgenoot is van de
publiekrechtelijke OCMW-vereniging Weldenderend;
Overwegende dat het OCMW-decreet voorschrijft dat de statuten van de vereniging, alsook de
bijlagen die er krachtens de statuten integraal deelvan uitmaken, zijn onderworpen aan de
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goedkeur¡ng van de gemeenteraad of gemeenteraden
in kwestie en aan de goedkeuring van de
Vlaamse Regering;
overwegende dat het decreet lokaal bestuur per l januari 2019 een
aantal wijzigingen aan de
statuten noodzakelijk maakt en dat deze aanpassingen geen verzwaring
uitmaken van de
verplichtingen of een vermindering van de rechten ían ãe deelgenoten-r.t
rùn reebrengen;
Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Gunther cooreman

BESLUIT:

ART.

20 stemmen voor (Karel De GuchÇ Katja Gabriëls, steven vandersnickt,
An van Driessche, wim Arbijn, carine
Meyers, Julien wettinck, Francky verhofstadt, René Kets, Jan
Dà palmenaer, ¡rla¡eenlã,íun, st.uun Baeyens,
Rita Sichien, Piet vandoolaeghe, Marie-Christine vleminc'kx, uãrc
van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn
Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
3 verontschuldigd (Kris Malfliet, schepen;
Freddy Schatteman, Ingrid Rogiers, raadsleden)
0 añrrrezig

l

De voorgestelde wijziging van de statuten van Vereniging
Weldenderend goed te keuren en deze,

zoals in bijlage bij dit besluit gevoegd, opnieuw vast te stellen.

ART.2
Een afschrlft van deze besllssing ter goedkeuring over te maken
aan de vlaamse Regering en ter
kennisgcving aan dewelzijnsvereniglng weldenãerend met
mãatsctrappel¡ke ietet Ëaron

Tibbautstraat 29a, 9290 Berlare

ART.3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven,

36'

Goedkeuren bllastinqsreolement voor orestaties oeleverd
door pol¡t¡"o"r.on""l
behoeve van derden

t"n

DE RAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van LslOT/zo}s zoals laatst gewijzigd
tot op heden, en meer
bepaald artikel 42 $3 en artikel 43 52 15o inzake het vaststãllen
van gemeentebelastingen en het
vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies;
Gelet op het decreet van 3010512008 betreffende de vestging,
de invordering, en de
gesch i len proced u re van provincie- en gemeentebelastingein;
Gelet op het algemeen politiereglemeni (cns) goeageke;rJ in
zitting van L4/0912016, aangevuld
bij besluit van 24l0Ll20tï¡
overwegende dat dit reglement wel in administratieve sancties
voorziet, maar dat ook de inzet van
politieperscneel en bijhorend matei'iaai eeii ktrstprijs
heeii,j¡u h"o"n niet t.n worden
-aangerekend, doch finaal wel mee dient te worden betaald
door de gemeente;
overwegende dat deze inzet dan het gevolg is van een begane
overtreding of van veroorzaakte
overlast en het niet meer dan billijk is dat de overtreder vo-or
de uuroorruait" kosten instaat,
ongeacht de eventuele bestraffing van de eigenlijke overtreding;
overwegende dat deze belasting in geen gevat eän outomenáe
sanctie is, maar de belasting
slechts dient om de door de politie extra gemaakte koiten te recupereren
of het gebruik van
materiaal door te rekenen;
overwegende dat voor een objectieve behandeling van dossiers
het goed is vooraf de berekening
van de kostprls van prestaties en materlu.u.l
õn van het politiepelrsoneel vast te leggen;
9_o_ol
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van r4lL2/2016
houdenoå net ioedkeuren-uãràitingr"gtement
voor prestaties geleverd door politiepersoneel ten behoeve van
derãen. oit regÈ;ãnt komt
tegemoet aan de hogeruermelde problematiek;
Overwegende dat hogeruermeld belastingreglement eindigt
op 31 december 2018;
overwegende het advies van de korpschéf om oit reglemãnt
ie verlengen ;
op voorstel van het college van burgemeester
r.ñ"p"nàn ãm net reglement te behouden;
Gehoord de uitleg ter zitting croor burgemeester"nGabriërs
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BESLUIT:

20 stemmen voor (Karel De Guch! Katja Gabriëls, steven
Vandersnickt, An Van Driessche, wim Arbijn, carine
Meyers, Julien wettinck, Francky verhófstadt, René Kets,
¡an óã Þa¡menaer, Marleen

zaman,steven Baeyens,

Rita Sichien, Piet Vandoolaeghe, Marie-Chr¡stine Vleminckx, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn
Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van Hauwermeiren)
3 verontschuldigd (Kris Malfliet, schepen;
Freddy Schatteman, Ingrid Rogiers, raadsleden)

0 aturezig

ART. l
Er wordt, ten voordele van de gemeente Berlare, met ingang van 0L10I12019 en eindigend op
3LltZl2024 een belasting ingevoerd voor prestaties geleverd door het politiepersoneel van de
politiezone Berlare-Zele ten behoeve van derden,
ART.2:
De belasting is verschuldigd door degenen die de interuentie noodzakelijk maken. Degene die hen
opdracht of toelating gaf en de eigenaar, voor zover aangenomen en bewezen kan worden dat de
eigenaar effectief schuldig of medeplichtig is, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
belasting.

ART.3:
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:
$1. Het weghalen van bromfietsen, autovoertuigen, mobilhomes, aanhangwagens, caravans:
terugvorderen van de door de gemeente betaalde takel- en stallingskosten. Het gemeentebestuur zal
de door haar te betalen factuur van de takel- en stallingskosten ter staving van de aanslag voorleggen
aan de belastingplichtige.
52. Het bewaren en stallen van bromfietsen, autovoertuigen, mobilhomes, aanhangwagens, caravansl
15 euro/dag, Elk begonnen dag wordt als een volledige dag geteld,
$3. Het gebruik van een wielklem: 25 euro/dag. Elk begonnen dag wordt als een volledige dag geteld
$4. Vervoer van dronken personen of van personen die zich in soortgelijke toestand bevinden ten
gevolge van het gebruik van verdovende of hallucinatieverwekkende middelen naar huis, naar een
verpleeginstelling of naar een politiekantoor: 150 euro.
$5. Veruoer van bestuurlijk aangehouden personen naar een politiekantoor of naar een andere
eindbestemming die naargelang het geval meer aangewezen zou kunnen zijn (thuis,
verpleeginstelling, bij de meerderjarige die het ouderlijk gezag of feitelijk toezicht uitoefent, enz.): 150
euro.

ART.4:
De onder artikel 3 opgesomde belastingen dienen te worden vereffend na het verstrekken van de
diensten van de politie en dit op basis van een contant betaling tegen afgifte van een betalingsbewijs
of een door het gemeentebestuur toegezonden betalingsverzoek. Bij gebreke van betaling wordt de
belasting ingekohierd en wordt een kohierbelasting.

ART.5:
De belastingplichtige kan bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van burgemeester en
schepenen. Het bezwaar moet op straffe van nietigheid, schriftelijk gebeuren, Het bezwaar moet, op
straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van de
inning van de belasting, of in geval van inkohiering, vanaf de derde werkdag volgend op de datum
van de verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag,

ART.6:
Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan beroep worden ingesteld bij
de rechtbank van eerste aanleg te Gent door middel van een verzoekschrift op tegenspraaÇ waaruan
sprake is in de artikelen 1034 bis tot 1034 sexies van het Gerechtelijk Wetboek. Het beroep moet, op
straffe van verval, worden ingesteld binnen drie maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing
aan de bezwaarindiener of zijn veftegenwoordiger.

ART.7:
Verwijl- en moratoriumintresten zijn toepasselijk zoals inzake directe rijksbelastingen,

ART.8:
Afschriften van deze beslissing zullen bezorgd worden aan de toezichthoudende overheid, de
financieel directeur en de politiezone Berlare-Zele.

ART.9:
Bepaalt dat dit artikel zal worden afgekondigd cf. artikel 186 van het gemeentedecreet.

ART. lO
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

qemeente
DE RAAD,

o Gelet op het gemeentedecreet van t'loTlzoos zoals laatst gewijzigd tot
op heden;
Gelet op het huishoudelijk reglement van'de g"r""nt.iàãá'van-zl/nlzoil
' artikel
en meer bepaald

6 dat stelt dat agendapunten, aangebracht door eàn
or meerdere raadileãen, een voorstel
van beslissing, ee.l motie of een interpertãtie innouààn; --"
Gelet op de e-mail van 7lt2l2018 van raadslid vleminikx
namens de N-vA-fractie om een
agendapunt toe te voegen met betrekking tot reflecterenáe
huisnummers in oniË'gemeente;
Overwegende de toelichting in het schrijvên:
Leesbare huisnummers zijn een noodzaftelijk hulpmiddelvoor
politie, hulpdiensten, postbodes en
pakjesdiensten en bezoekers' Daarom is eén
hu¡inummer dãt goeo zichtbaar is vanop de openbare
weg ook verplicht' Niettemin stellen we vast dat ook
in onze gemeente het huisnummer jammer
genoeg nog al te vaak slecht zichtbaar is
of zelfs ontbreekt,
's nachts of bij slecht weer zijn
huisnummers vaak niet duideliik leeshaar. Het is belangr¡[ togral
o"t het huisnummer niet alleen
voldoende groot is maar ook zichtbaar in het donkér. gi:
i.un¡raties, beroertes en andere
dringende interuenties telt elke minuut om te beslissen
iriièn
leven en dood, ook andere diensten
rekenen op de goede zichtbaarheid van het huisnumrui,
oànt bijvoorbeeld áun-J" postbode, de
dokter die op huisbezoek komt, pakjesdiensten,...
Overwegende de motivering in het ðchrijven:
Reflecterende huisnummers kunnen levens redden
door hun onmiddellijke zichtbaarheid.
vertegenwoordigers.van hulpdiensten, brandweerÀÀ poritiärones hebben al aangegeven
vragende partij te zijn' over gans vlaanderen zijn
er a¡'rreet wat steden en gemeenten die
reflecterende huisnummers tèr beschikklng stellen
uun t',un in*oners, die dit nummer kunnen
aanbrengen op een,goed zichtbare plaats aan de straatkant,
Zo'n reflecterend huisnummer bestaat
vaak uit niet meer dan een stevig aiuminium plaatje,
*áurop een reflecterende folie is aangebracht
met daarop het huisnummer in eèn contrasterendã kleur.
Ze zijn in rret oontãigáàd zichtbaar m¡ts
een beetje lichtaanschijning. De meerkost voor de gemeente
ni¡rt zo
bàpËrËt,ìn net voordeel
is aanzienlijk' N-vA vraagt dan ook dat er werk gerñaakt
"rg zichtbare huisnummers in
woidt van beter
onze straten' concreet vraagt N-VA dat de gemãente
aan ¿e nieuwe inwoners en bij
nieuwbouwwoningen een reflecterend huisñummerptaãt¡å
ããnbiedt. oaarnaást vragen we oe
gemeente aan alle inwoners de kans te geven
om hun uêrtuunJãïil;r[!;þi",.,ung"n of aan
te vullen met een reflecterend exemplaar, door deze pÈutj"r..n
te bieden aan de bewoners,
overwegende dat de N-vA-fractie de vorgende
!t"rir-dai i¡et coiiege van burgemeester en schãpenen een-actie'organiseert
waarbij aan de inwoners een
reflecterend huisnummerplaatje wordt aangeuooeñ,
u*riiãn uan het eigen huisnu;;;;;;;'" """
vergezeld van de nodige informatie om het-huisnrrrui
of ãen correcte en goed zichtbare manier
te plaatsen; dat het coilege hiertoe de nodige m¡oderen
vrûmaatt;
Gehoord de uiUeg ter zitting door raadslid V-leminckx
Gehoord de tussenkolst.van burgemeester Gabriëls
dat de meerderheid het voorstel bekeken
heeft en dat dit zeker bijdraagt tot een veilige.r g".."Ài"J
re stelt dat NVA niet aandringt op een
verplichting, maar op een aanbod; t',tomenteer rian
men ãþ ae gemeente
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BESLUIT:

20 stemmen v99¡.({argt De Gucht, Katja Gabriëls,
Steven Vandersnickt, An van Driessche, wim Arbijn,
carine
Meyers, Julien wettinck, Francky verhófstadt, R.r¿
ir.tt :åi'óã'euh"nu.r,
steven Baeyens,
Rita sichien, Piet vandoolaeghe, Marie-chr¡rtí".
vlãr¡nìí", r'lãr. vun Driessche, Albrecht Arbyn, Lynn
Vanhenden, Kim Haentjens, Tom Van HauwermeireÐ
3 verontschuldigd (Kris Malflict, schepen;
Freddy Schatteman, Ingrid Rogiers, iaadsleden)
0 añarezig

Mtõ z;*;,

ART.

l

De gebouwen in Berrare te voorzien van refrecterende
huisnummers.

ART.2

Het college van burgemeester en schepenen een actie organiseert waarbij aan de inwoners een
reflecterend huisnummerplaatje wordt aangeboden, voorzien van het eigen huisnummer, en vergezeld
van de nodíge informatie om het huisnummer op een correcte en goed zichtbare manier te plaatsen,

ART.3
Dat het college hiertoe de nodige middelen vrijmaakt in het budget 2020.

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

38.

Goedkeuren notulen staande verqaderino van zittinq van heden

DE RAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van 1510712005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
Gelet meer bepaald op art. 33 van dit decreet inzake de notulen van de gemeenteraadzitting.
Gelet op het feit dat dit de laatste gemeenteraadszitting is van deze legislatuur; dat het niet
aangewezen is dat een nieuw samengestelde gemeenteraad de notulen nog moet goedkeuren
waarop men niet aanwezig was

.
.
o

ESLUIT:

ART.

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

l

Keurt de notulen van de zitting van heden goed waarna deze door de meerderheid van de aanwezigen
worden ondertekend.

Namens de gemeenteraad
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der
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directeur
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