ZITTING VAN 6 FEBRUARI 2019
Aanwezig:
Karel De Gucht, voorzitter;
Katja Gabriëls, burgemeester;
Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Carine Meyers, Van Boven Urbain, schepenen;
Gunther Cooreman, schepen van rechtswege;
Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Freddy Schatteman, Kim Haentjens,
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DAGORDE
OPENBARE ZITTING
1.
Goedkeuren notulen zitting en zittingsverslag van 3 januari 2019;
2.
Goedkeuren toetreding tot interlokale vereniging 'Ronde van Vlaanderen Cyclo' en goedkeuren
convenant tussen de interlokale vereniging en Peloton ;
3.
Goedkeuren toetreden tot vervoerregioraad, vervoerregio Aalst;
4.
Definitief vaststellen rooilijnplan gedeeltelijk wijzigen buurtweg nr. 62;
5.
Goedkeuren bestek, raming en gunningswijze groenonderhoud en -aanleg door projecten
sociale economie;
6.
Goedkeuren toetreden tot contract 'Raamovereenkomst IT 2016-2020’ opdrachtencentrale
Provincie Oost-Vlaanderen;
7.
Goedkeuren toetreden tot contract 'Raamovereenkomst Fedict/2016/M1034 – Digital Signing
Service’ opdrachtencentrale Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning;
8.
Goedkeuren tariefafwijking CC Stroming voor Sha Mo Do It vzw;
9.
Goedkeuren tariefvrijstelling Festivalhal Donkmeer voor Golazo;
10. Goedkeuren nieuw reglement speelstraten;
11. Goedkeuren statutenwijziging projectvereniging Cultuurdijk;
12. Goedkeuren nominatieve subsidie aan Natuurpunt Scheldeland;
13. Definitief vaststellen nieuwe straatnaam 'Petrus Mijsstraat';
14. Goedkeuren samenwerkingsakkoord inzake informatieveiligheid en functionaris voor
gegevensbescherming;
15. Goedkeuren belasting op het betalend parkeren;
16. Kennisnemen klachtenregister 2018;
17. Goedkeuren reglement klachtenbehandeling gemeente en OCMW;
18. Welzijnsvereniging Weldenderend: goedkeuren aanpassen meerjarenplan 2018-2020 en
goedkeuren budget 2019;
19. Goedkeuren inrichten gemeentelijke adviesraden 2019-2024;
20. Kennisnemen tijdelijk voorzitterschap gemeenteraad bij tijdelijke afwezigheid voorzitter;
21. Goedkeuren huishoudelijk reglement gemeenteraad;
22. TMVS: goedkeuren toetreding tot de dienstverlenende vereniging en aanduiden van een
effectief en van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering;
23. Intercommunale Dender Durme Schelde (DDS): aanduiden van twee lasthebbers en van twee
plaatsvervangende lasthebbers in de algemene vergadering;
24. Intercommunale Verenigde Kompostbedrijven (Verko): aanduiden van twee lasthebbers en van
twee plaatsvervangende lasthebbers in de algemene vergadering;
25. Intercommunale Verenigde Kompostbedrijven (Verko): aanduiden van een stemgerechtigde
vertegenwoordiger en twee vertegenwoordigers met raadgevende stem in de raad van bestuur;
26. Toerisme Scheldeland vzw: aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering;
27. Toerisme Scheldeland vzw: voordragen kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur;
28. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw: aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering;
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Toerisme Oost-Vlaanderen vzw: voordragen kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur;
IMEWO: aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
algemene vergadering;
IMEWO: goedkeuren agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van 19
maart 2019 en voordragen van een kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité Oost;
Blijdorp III: aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
algemene vergadering;
Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw: aanduiden van een effectief en van een
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering;
Polder Tussen Schelde en Durme: aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering;
Polder tussen Schelde en Durme: aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in het polderbestuur;
Polder van Belham: aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering;
De Watergroep cvba: aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering;
De Watergroep cvba: aanduiden van een vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur
drinkwater;
Elk zijn Huis NV: aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend vertegenwoordiger
in de algemene vergadering;
Ieder Zijn Huis NV: aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering;
Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arr. Dendermonde cvba: aanduiden van een effectief en
van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering;
Hulp in woningnood cvba: aanduiden van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering;
Hulp in Woningnood cvba: aanduiden van 4 vertegenwoordigers in de raad van bestuur;
Wase wind cvba: aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend vertegenwoordiger
in de algemene vergadering;
Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG): aanduiden van een effectief en
van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering;
EthiasCo cvba: aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in
de algemene vergadering;
Centrum voor Informatica vzw (Cevi): aanduiden van een vertegenwoordiger in de algemene
vergadering;
Centrum voor Informatica vzw (Cevi): aanduiden van een vertegenwoordiger in de raad van
bestuur;
Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid vzw (ISB): aanduiden van
vertegenwoordiger(s) in de algemene vergadering;
Vereniging voor Openbaar Groen vzw: aanduiden van een vertegenwoordiger in de algemene
vergadering;
Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen vzw (ERSV): aanduiden van een
vertegenwoordiger in de algemene vergadering;
Logo Dender vzw: aanduiden van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering;
Interlokale Vereniging Sociale Economie Scheldeland:
aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het
beheerscomité;
Interlokale Vereniging Drugpreventie Berlare-Lokeren-Zele: aanduiden van een
vertegenwoordiger in de stuurgroep;
Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw
(OVSG): aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
algemene vergadering;
Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Scheldeland:
aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het
beheerscomité;
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Interlokale Vereniging Aulam:
aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het
beheerscomité;
Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme:
aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het
beheerscomité;
Interlokale Vereniging Cultuuroverleg Scheldeland:
aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het
beheerscomité;
Interlokale Vereniging De Leesdijk:
aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het
beheerscomité;
Zefier cvba: aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
algemene vergadering;
Benedenscheldebekken: aanduiden van een vertegenwoordiger in het bekkenbestuur;
Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw (RATO): aanduiden van een vertegenwoordiger in de
algemene vergadering;
Projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme: aanduiden van stemgerechtigde
vertegenwoordigers en vertegenwoordigers met raadgevende stem in de raad van bestuur;
Projectvereniging Cultuurdijk: aanduiden van een stemgerechtigde vertegenwoordiger en van
een vertegenwoordiger met raadgevende stem in de raad van bestuur;
VVV Donkmeer vzw: aanduiden van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering;
Goedkeuren herverhuren weide 'Klappel': vaststellen voorwaarden;
Mondelinge vragen.

DE VOORZITTER OPENT OM 20 UUR STIPT DE VERGADERING.
OPENBARE ZITTING
1.
Goedkeuren notulen zitting en zittingsverslag van 3 januari 2019
DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op art. 32 van dit decreet inzake de notulen en het zittingsverslag van de
gemeenteraadzitting.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Keurt de notulen van de zitting van 3 januari 2019 goed.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform art. 285 van het decreet lokaal
bestuur.
2.

Goedkeuren toetreding tot interlokale vereniging 'Ronde van Vlaanderen Cyclo' en
goedkeuren convenant tussen de interlokale vereniging en Peloton

DE RAAD,
 Gelet op de artikelen 41 en 162 van de grondwet;
 Gelet op artikel 40 van het decreet van 22/12/2017 over het lokaal bestuur;
 Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen;
 Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
 Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking,
inzonderheid de artikelen 6 tot 9;
 Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer;
 Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende de oprichting van de Commissies
voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening, inzonderheid artikel 7 § 2, 1°;

 Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en
bijhorende Koninklijke besluiten tot uitvoering van deze Wet;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2;
 Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van Binnenlandse
Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving;
 Overwegende dat op zaterdag 6 april 2019 het wielerevenement "Ronde van Vlaanderen Cyclo” het
grondgebied van onze gemeente doorkruist;
 Overwegende dat dit massa-evenement met 16.000 deelnemers ernstige risico's inhoudt en dat
bovenlokale afspraken in het kader van de openbare orde aangewezen zijn;
 Overwegende dat de doortocht van dit wielerevenement traditioneel veel hinder voor de
plaatselijke bevolking met zich meebrengt;
 Overwegende dat veel deelnemers mogelijk de wegcode niet respecteren en daardoor de andere
weggebruikers in gevaar brengen;
 Overwegende dat het aangewezen is dat er met de organisator duidelijke afspraken worden
gemaakt inzake veiligheid, milieuvriendelijke maatregelen, en communicatie;
 Overwegende dat het opportuun is deze afspraken vast te leggen in een convenant tussen het
gemeentebestuur en de organisator;
 Overwegende dat deze afspraken het best afdwingbaar zijn door een waarborg te eisen van de
organisator;
 Overwegende dat het praktisch bijna onmogelijk is om deze waarborg ten aanzien van elke
gemeente individueel te regelen;
 Overwegende dat een bovenlokaal samenwerkingsverband aangewezen is om eenvormigheid in
afspraken te bereiken en om de waarborg te kunnen beheren;
 Overwegende dat een interlokale vereniging de meest eenvoudige vorm van intergemeentelijke
samenwerking is;
 Overwegende dat de burgemeester, inherent aan zijn bevoegdheden, het best geplaatst is om de
gemeente te vertegenwoordigen;
 Overwegende dat tijdens de bestuurlijke coördinatievergadering van 6 december 2018, noch de
lokale besturen, noch de organisator inhoudelijke wijzigingen wenst aan te brengen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Steven Vandersnictk;
 Gehoord raadslid Baeyens om de convenant te verlengen;
 Gehoord schepen Vandersnickt dat we zeker kandidaat blijven maar dat het ook wel afhankelijk is
van de startplaats van de Ronde.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Het convenant zoals vastgesteld in bijlage, waarin afspraken met de organisator van de "Ronde van
Vlaanderen Cyclo” worden gemaakt rond veiligheid, milieu en communicatie, wordt goedgekeurd.
ART. 2
In uitvoering van artikel 26 van het convenant, wordt de onderlinge overeenkomst tot oprichting van
de interlokale vereniging 'Ronde van Vlaanderen voor cyclo' goedgekeurd.
ART. 3
De gemeente Wortegem-Petegem wordt aangeduid als beherende gemeente en diens
gemeenteontvanger wordt gemachtigd tot het betalen en innen van de afgesproken bedragen,
bepaald in het convenant.
ART. 4
De burgemeester van de vaste leden wordt aangeduid als lid van het beheerscomité van de interlokale
vereniging.
ART. 5
Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de federale diensten van de
provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen, Kalandeberg 1 te 9000 Gent.
ART. 6
In toepassing van artikelen 285 en 330 van het decreet lokaal bestuur wordt deze beslissing ter
kennis gebracht van het publiek en een beknopte omschrijving wordt verstuurd aan de
provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent.
ART. 7
Dienst vergunningen en dienst openbare werken krijgen een afschrift van dit besluit.

3.

Goedkeuren toetreden tot vervoerregioraad, vervoerregio Aalst

DE RAAD,
 Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 21/12/2018 van het ontwerp van decreet
betreffende de basisbereikbaarheid;
 Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20/07/2018 van de indeling van het
grondgebied van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze
vervoerregio’s;
 Gelet dat bij die afbakening de gemeente Berlare deel uitmaakt van de vervoerregio Aalst;
 Gelet op artikel 40 van het decreet van 22/12/2017 over het lokaal bestuur;
 Overwegende dat er voor iedere vervoerregio een regionaal mobiliteitsplan dient te worden
opgemaakt;
 Overwegende dat de opmaak en goedkeuring van dit plan een taak is van de op te richten
vervoerregioraad, die per vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt;
 Overwegende dat de gemeenten behorende tot de vervoerregio via deze vervoerregioraad op deze
wijze integraal en rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor
de regio; dat zij daar onder andere een belangrijke rol krijgen in de gelaagde organisatie van het
openbaar vervoer, de synchromodaliteit en de combimobiliteit, het prioriteren, opvolgen en
evalueren van maatregelen inzake verkeersveiligheid alsook doorstroming, het bepalen van het
bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (met uitzondering van fietssnelwegen), advies geven
aan de gewestelijke overheden bij de opmaak van het Geïntegreerd Investeringsprogramma en het
prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale mobiliteitsprogramma’s en -projecten die van
strategisch belang zijn op het niveau van de vervoerregio;
 Overwegende dat het engagement voor de gemeente het volgende inhoudt: actief participeren aan
de werking en de overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie delen (o.m.
uit het eigen mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van concrete acties;
 Overwegende dat elke gemeente één lid van het schepencollege mandateert als
vertegenwoordiger binnen de Vervoerregio Aalst;
 Overwegende dat de inhoudelijke en administratieve voorbereiding van de Vervoerregioraad Aalst
zal gebeuren door een ‘ambtelijke vervoerregioraad’ zonder beslissingsbevoegdheid, dient ook een
vertegenwoordiger vanuit de administratie aangewezen om deze overlegmomenten bij te wonen.
 Overwegende dat gemeente Berlare ook belangen heeft bij de vervoerregio’s Gent en Waasland en
dat aan de provincie werd gevraagd om een adviserende rol te krijgen in deze vervoerregio’s;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Carine Meyers.
BESLUIT:

Unaniem

1

ART. 1
De schepen bevoegd voor mobiliteit is de vertegenwoordiger van de gemeente in de Vervoerregioraad
van de vervoerregio Aalst. In geval van verhindering, kan de voorzitter deze bevoegdheid delegeren
aan een ander lid van het college.
ART. 2
Een deskundige van dienst vergunningen is de ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente in de
vervoerregio Aalst. De ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de vergaderingen van eventuele
werkgroepen bij te wonen.
ART. 3
De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het regionaal mobiliteitsplan
van de vervoerregio Aalst. Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld voor de opmaak van het
eigen gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld van de
vervoerregioraad in functie van de opmaak van het mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of voor de
voorbereiding van concrete projecten.
ART. 4
De gemeente wenst een adviserende stem, zonder beslissingsbevoegdheid, in de vervoerregio’s Gent
en Waasland.
ART. 5
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
ART. 6
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:



het secretariaat van de vervoerregio Aalst (Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 80 -9000
Gent en/of vervoerregio.aalst@vlaanderen.be).
de dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be)


ART. 7
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
4.

Definitief vaststellen rooilijnplan gedeeltelijk wijzigen buurtweg nr. 62

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het KB van 07/11/1978 houdende vaststelling van het gewestplan Dendermonde.
 Gelet op de wet van 10/04/1841 betreffende de buurtwegen ter zake zoals tot op heden gewijzigd.
 Gelet op het decreet van 04/04/2014 betreffende de wijziging buurtwegenwet.
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14/08/2014 betreffende vaststelling nadere
regels voor organisatie van openbaar onderzoek inzake buurtwegen.
 Gelet op het principieel akkoord van het college van burgemeester en schepenen in de zitting van
06/07/2018 met de voorbereiding van een dossier tot het gedeeltelijk wijzigen van de buurtweg nr.
62.
 Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in de zitting van
03/08/2018 tot de opmaak van een rooilijnplan en schatting van de welvoeglijkheidsvergoeding.
 Overwegende het verzoek van NV Beva Invest, Heirbaan 19, 9240 Zele, tot het wijzigen van
buurtweg nr. 62.
 Overwegende dat de buurtweg nr. 62 zijn bedding heeft in privé-eigendom met openbaar karakter.
 Overwegende dat de buurtweg gelegen is binnen een gebied dat door het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan (GRS) wordt aangeduid als lintbebouwing.
 Overwegende dat de visie van het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) Donk het GRS bijtreedt voor
de verdere invulling van het bouwlint. Het gebied werd hoofzakelijk bestemd voor residentieel
wonen in een open en halfopen bebouwingsstructuur.
 Overwegende dat de administratief bestaande buurtweg/deel, reeds langdurig niet meer publiek
kan gebruikt kan worden en alsook niet in ere kan hersteld worden door bebouwing en
afsluitingen.
 Gelet op de verkavelingsvergunning (V/656/1) afgeleverd op 18/02/2014 aan NV Beva Invest voor
het verkavelen van gronden gelegen langs de gemeenteweg, Blauwhofdreef, kadastraal gekend als
1ste afdeling sectie A nrs. 495A, 495 B, 495C, 495D en 495E.
 Overwegende dat in deze verkavelingsvergunning geen sprake is van buurtweg nr. 62.
 Gelet op de stedenbouwkundige vergunningen met dossiernr. 42003/9174/B/1960/366,
42003/5126/B/1970/838, 42003/5014/B/1971/901, 42003/4939/B/1973/979,
42003/4241/B/1978/299 op het perceel 478 B.
 Overwegende dat in voormelde stedenbouwkundige vergunningen geen sprake is van buurtweg nr.
62.
 Overwegende dat de administratief bestaande buurtweg nr. 62 gedeeltelijk niet meer publiek kan
worden gebruikt en in ere hersteld worden door de aanwezigheid van diverse constructies.
 Overwegende dat het daarom wenselijk is deze toestand administratief in orde te maken en in
overeenstemming te brengen met het huidig gebruik.
 Overwegende dat de buurtweg reeds in het verleden gedeeltelijk werd gewijzigd en er geen
welvoeglijkheidsvergoeding werd aangerekend.
 Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in de zitting van
18/01/2019 om bovenvermelde redenen geen welvoeglijkheidsvergoeding aan te rekenen.
 Overwegende het rooilijnplan van 07/09/2018, opgemaakt door Joris Maervoet, beëdigd
landmeter-expert handelend voor de gemeente Berlare.
 Overwegende dat buurtweg nr. 62 volgens de atlas der buurtwegen van Berlare van 1843 en zijn
beschrijvende tabel een wettige breedte heeft van 3 meter op private bedding.
 Overwegende het uittreksel uit de atlas der buurtwegen van Berlare van 1843 waarop het af te
schaffen deel op de percelen 1ste Afd., Sie A, nrs. 478 B, 495 A, 495 B, 495 C, 495 D en 495 E is
aangeduid in rode kleur, de te behouden delen zijn aangeduid in gele kleur en het te verleggen
deel is aangeduid in groene kleur.

 Overwegende dat de nieuwe bedding van buurtweg nr. 62/deel zich zal situeren op de percelen
1ste afdeling, sectie A, nrs. 477D en 479F.
 Overwegende dat het doortrekken van de buurtweg op de percelen 1ste afdeling, sectie A, nrs.
477D en 479F, een bestendiging van het RUP Donk is door een ontsluitingsweg te voorzien die
ontsluit tot de gemeenteweg, Blauwhofdreef.
 Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21/11/2018 waarbij principieel akkoord werd gegaan met
het wijzigen van buurtweg nr. 62 en het voorgestelde rooilijnplan voorlopig werd vastgesteld.
 Overwegende dat het rooilijnplan binnen de 30 dagen na de voorlopige vaststelling het openbaar
onderzoek werd aangekondigd:
- in het Staatsblad
- op de gemeentelijke website
- aanplakking op de gemeentelijke aanplakplaats
- aanplakking ter plaatse aan het begin- en eindpunt
- afzonderlijke mededeling per aangetekende zending aan eigenaars van percelen die zich in het
ontwerp van het rooilijnplan bevinden en aangelanden.
 Gelet op het openbaar onderzoek van 13 december 2018 tot en met 11 januari 2019, waarbij het
rooilijnplan, na bekendmaking ter inzage werd gelegd gedurende een termijn van 30 dagen.
 Gelet op het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek van 11 januari 2019 waaruit
blijkt dat er drie bezwaarschriften werden ingediend.
 Overwegende dat de bezwaarschriften handelen over:
1.
De Watergroep is eigenaar van de percelen waarop de nieuwe bedding van buurtweg
nr. 62/deel zich zal situeren (1ste afdeling, sectie A, nrs. 477D en 479F). De
Watergroep gaat principieel akkoord mits rekening wordt gehouden met een aantal
voorwaarden:
De watergroep blijft volle eigenaar van de betrokken percelen;
Alle wettelijke beperkingen en/of verbodsbepalingen die gelden binnen
beschermingszones II rond grondwaterwinningen voor de openbare
watervoorziening moeten steeds nageleefd worden;
Er is een absoluut verbod op het gebruik van pesticiden, afwijkingen kunnen niet
worden toegelaten;
De op betrokken percelen aanwezige bovengrondse en ondergrondse
infrastructuur (o.m. peilput 169), moet steeds toegankelijk zijn;
De betrokken percelen en het achterliggend waterwingebied moet steeds
toegankelijk zijn voor vrachtvervoer, boor- en graafmachines van of in opdracht
van De Watergroep, teneinde het noodzakelijke onderhoud en/of
herstellingswerken aan de grondwaterwinning en bijhorende infrastructuur te
kunnen uitvoeren. De volledige breedte van de bedoelde percelen moet dus
steeds toegankelijk blijven;
De buurtweg mag niet toegankelijk gesteld worden voor ander dan onder 4.
vermeld gemotoriseerd vervoer. De buurtweg mag zowel nu als in de toekomst
enkel open gesteld worden voor wandelaars en fietsers, dit ook voor de
bescherming van de achterliggende kwetsbare grondwaterwinning;
De Watergroep moet steeds voorafgaandelijk geconsulteerd worden bij geplande
inrichtingswerken van de buurtweg. Hiervoor dient contact opgenomen te worden
met milieu@dewatergroep.be.
2.
Voor de oprichting van de nieuwbouwwoningen op de percelen kadastraal gekend als
1ste afdeling sectie A nrs. 495 A, 495 B, 495 C, 495 D en 495 E volgende de
verkavelingsvergunning V/656/1, had de verdwenen buurtweg een
waterafvoerfunctie. Zowel op oude als recente watertoetskaarten, tekent de buurtweg
zich af als grens van het overstromingsgevoelig gebied. In de praktijk was de
buurtweg voor een groot gedeelte eerder een ondiepe gracht die vol komt met water
in natte periodes. Door de nieuwbouwwoningen en het drastisch ophogen van de
nieuwe bouwpercelen is er geen natuurlijke afvloeiing meer. Hierdoor verhoogd het
risico op overstroming van de oudere bouwpercelen.
De bezwaarindiender verzoekt de gemeente om bij de wijziging van de buurtweg,
adequate maatregelen te nemen om geen bijkomende wateroverlast te veroorzaken
op de privédomeinen langs het resterende gedeelte van de buurtweg.











De bezwaarindiender stelt dat er specifiek voor het perceel 20a een aantal
bijkomende problemen zijn. Op dit perceel maakte de buurtweg een zigzag en
vormde zo een bufferzone naar de tuin van perceel 22. Voor 20a werd een
vergunning afgeleverd voor een garage helemaal achteraan in de tuin, en tegen de
perceelsgrens met nummer 22. Dit is dus in het overstromingsgevoelíg gebied en op
het gedeelte van de buurtweg die nu gaat vervallen. Bovendien werd de tuin fors
opgehoogd met als gevolg dat deze nu afwatert naar perceel 22.Toen de huidige
eigenaar daarop attent werd gemaakt, kregen we een brief van zijn advocaat dat er
gaat gebouwd worden zoals vergund. Gezien de situatie rond de buurtweg nu pas
geregulariseerd wordt, lijkt het rechtvaardig dat er voor 20a bijkomende maatregelen
geëist worden zoals drainage langs de perceelsgrens, en de vergunning voor de nog
te bouwen garage ingetrokken wordt of gewijzigd naar bouw ter hoogte van de reeds
lang bestaande garage van nummer 22.
3.
Op het perceel 467 A ligt nog een klein reststukje van de bestaande buurtweg. Dit
stukje heeft geen nut. De bezwaarindiener verzoekt de raad om het rooilijnplan in die
zin aan te passen.
Overwegende dat er op deze bezwaren als volgt wordt geantwoord:
1.
De eigenaar van een perceel dat belast is met een buurtweg, blijft volle eigenaar van
het perceel. De buurtweg is een openbare erfdienstbaarheid op het perceel.
De algemene regels met betrekking tot waterwingebieden zijn van kracht en dienen
te worden gerespecteerd.
De nieuwe ontsluiting over de percelen 477 D en 479 F is zoals voorzien in het
Ruimtelijk Uitvoeringsplan Donk een ontsluitingsweg naar achterliggende functies. Het
tragewegenkarakter moet bestendigd worden voor wandelaars. De dienst openbare
werken zal dit in samenwerking met de politie verder bekijken.
2.
Het perceel 495 A (huisnr. 20A) waarvan sprake in voorliggend bezwaarschrift is
gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied, niet in overstromingsgevoelig
gebied zoals verkeerdelijk wordt aangegeven in het bezwaar. De stedenbouwkundige
vergunning voor de nieuwbouwwoning met afzonderlijke garage op dit perceel, werd
door het college van burgemeester en schepenen verleend op 26 februari 2016.
Gezien er werken op de perceelsgrens met huisnr. 22 werden voorzien, bevat het
dossier het schriftelijk akkoord van de toenmalige eigenaars voor het project. Door de
gemeente worden in het kader van voorliggend dossier geen werken uitgevoerd op
het perceel 495 A. De bemerkingen in het bezwaar hebben geen betrekking op het
rooilijnplan maar zijn van burgerrechtelijke aard waarbij de gemeente geen partij is.
3.
De opmerking is gegrond. Het restgedeelte van het bestaande traject dat uitmondt op
het perceel 467 A heeft geen nut meer. De gemeente gaat in op het verzoek om het
gedeelte op dit perceel eveneens af te schaffen.
Gelet op het rooilijndecreet van 23 februari 2017 (Afd.2 Art.9 §5) dat bepaalt dat bij de definitieve
vaststelling van het plan slechts wijzigingen kunnen worden aangebracht ten opzichte van het
voorlopig vastgestelde plan, die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de tijdens het openbaar
onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen.
Overwegende dat het voorlopig vastgesteld rooilijnplan bij huidige definitieve vaststelling enkel een
wijziging ondergaat die rechtstreeks voortvloeit uit de in het openbaar onderzoek geformuleerde
bezwaar en verder geen invloed heeft op aanpalende percelen.
Overwegende dat de raad het bezwaarschrift volgt en tot de zijne neemt.
Overwegende dat voor de voorgestelde wijzigingen een wettelijk vastgestelde procedure gevolgd
dient te worden.
Overwegende dat hierbij het rooilijnplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter definitieve
vaststelling in kader van het gedeeltelijk wijzigen van de betrokken buurtweg;
Gehoord de uitleg ter zitting door schepen An Van Driessche.

BESLUIT:

14 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, An Van Driessche, Carine Meyers, Van Boven Urbain,
Gunther Cooreman, Wim Arbijn, Freddy Schatteman, Kim Haentjens, Marc Van Driessche, Wettinck Denny, Van
Cauteren Lieve, Callaert Gino, De Backer Ruben)
1 stem tegen (Roelandt Cindy)
7 onthoudingen (Francky Verhofstadt, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Poppe Yves, Van de Velde Bert, D'heer
Hilde, Verdurmen Angélique)
1 afwezig (Steven Vandersnickt)

ART. 1
De gemeenteraad stelt het bij dit besluit gevoegde rooilijnplan van buurtweg. 62 te Berlare definitief
vast.
ART. 2
Het volledige dossier voor het gedeeltelijk wijzigen van buurtweg nr. 62 wordt overgemaakt aan de
deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen ter goedkeuring.
ART. 3
De gemeenteraad besluit de gemaakte kosten door te rekenen.
ART. 4
Een kopie van dit besluit zal bezorgd worden aan de dienst vergunningen.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
5.

Goedkeuren bestek, raming en gunningswijze groenonderhoud en -aanleg door
projecten sociale economie

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 17/06/2016, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 15 (toegang
voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie
van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben) en artikel 42, § 1, 1° a (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet);
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Groenonderhoud en -aanleg door projecten
sociale economie” een bestek met nr. 2019/03 werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 74.265,00 euro exclusief btw
of 89.860,65 euro inclusief 21% btw, en dat het maximale bestelbedrag 70.247,93 euro exclusief
btw of 85.000,00 euro inclusief 21% btw bedraagt;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2019, op
budgetcode 6103551/068003;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2019/03 en de raming voor de opdracht
“Groenonderhoud en -aanleg door projecten sociale economie”, opgesteld door de Dienst Openbare
Werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 74.265,00 euro
exclusief btw of 89.860,65 euro inclusief 21% btw.
ART. 2
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.

ART. 3
In toepassing van artikel 15 van de wet van 17/06/2016 betreffende de overheidsopdrachten, is de
opdracht voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele
integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben.
ART. 4
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het exploitatiebudget van 2019, op budgetcode
6103551/068003.
ART. 5
Van dit besluit zal melding worden gegeven.
ART. 6
Bepaalt dat dit besluit bekend zal gemaakt worden via de webtoepassing van de gemeente, en dit
binnen de 10 dagen nadat het besluit is genomen, met vermelding van de datum waarop het is
bekendgemaakt, en de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen en klacht kan indienen.
6.

Goedkeuren toetreden tot contract 'Raamovereenkomst IT 2016-2020’
opdrachtencentrale Provincie Oost-Vlaanderen

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 zoals laatst gewijzigd tot op heden en in het
bijzonder artikel 41, tweede lid 10°;
 Gelet op artikel 47 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten kan een
aanbestedende overheid werken, leveringen en/of diensten verwerven van een aankoopcentrale
die gecentraliseerde aankoopactiviteiten als bedoeld in artikel 2, 7° b) verricht;
 Overwegende dat op basis van artikel 47 §2 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten dat de aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale
is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten
in de klassieke sectoren;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies;
 Gelet op het besluit van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen van 25/05/2016 waarbij
goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. ICT/2016/0001 voor de opdracht
‘Raamovereenkomst IT 2016-2020’ met "algemene offerteaanvraag met bekendmaking” als wijze
van gunnen;
 Gelet op het besluit van de deputatie van Oost-Vlaanderen van 29/09/2016 waarbij de opdracht
‘Raamovereenkomst IT 2016-2020’ wordt toegewezen aan:
• Perceel 1 (Desktops): IT1
• Perceel 2 (Notebooks): Simac
• Perceel 3 (Printers): IT1
• Perceel 4 (Multimedia): IT1
• Perceel 5 (Apple producten): Maes nv
• Perceel 6 (IT-accessoires): IT1;
 Overwegende dat het aangewezen is dat gemeente Berlare gebruik maakt van de
opdrachtencentrale van de provincie Oost-Vlaanderen om volgende redenen:
 Gemeente Berlare moet zelf geen gunningsprocedure voeren, wat een administratieve
vereenvoudiging en financiële besparing betekent;
 Provincie Oost-Vlaanderen beschikt over knowhow en technische expertise om ICTaanbestedingen in goede banen te leiden;
 Als gemeente alleen is het onmogelijk om dezelfde prijzen te bedingen als deze in de
opdrachtencentrale;

 Overwegende dat gemeente Berlare graag van bovengenoemde mogelijkheid gebruik wil maken en
toetreden tot het contract van de Provincie Oost-Vlaanderen;
 Overwegende dat de opdrachtencentrale geen exclusiviteit inhoudt;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Van Boven.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Treedt principieel toe tot de opdrachtencentrale van de provincie Oost-Vlaanderen voor de opdracht
‘Raamovereenkomst IT 2016-2020’.
ART. 2
Belast het college van burgemeester en schepenen met de verdere uitvoering van dit besluit.
ART. 3
Maakt een afschrift van deze beslissing over aan:
- de Provincie Oost-Vlaanderen;
- de financieel directeur.
ART. 4
Bepaalt dat dit besluit bekend zal gemaakt worden via de webtoepassing van de gemeente, en dit
binnen de 10 dagen nadat het besluit is genomen, met vermelding van de datum waarop het is
bekendgemaakt, en de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen en klacht kan indienen.
7.

Goedkeuren toetreden tot contract 'Raamovereenkomst Fedict/2016/M1034 –
Digital Signing Service’ opdrachtencentrale Federale overheidsdienst Beleid en
Ondersteuning

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 zoals laatst gewijzigd tot op heden en in het
bijzonder artikel 41, tweede lid 10°;
 Gelet op artikel 47 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten kan een
aanbestedende overheid werken, leveringen en/of diensten verwerven van een aankoopcentrale
die gecentraliseerde aankoopactiviteiten als bedoeld in artikel 2, 7° b) verricht;
 Overwegende dat op basis van artikel 47 §2 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten dat de aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale
is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten
in de klassieke sectoren;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten;
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies;
 Gelet op het besluit van Fedict (thans het Directoraat-generaal Digitale Transformatie van de
Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning) van 17/06/2016 houdende de gunning van de
overheidsopdracht ‘Fedict/2016/M1034 – Digital Signing Service’;
 Overwegende dat de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA), via
hogervermeld besluit, optreedt als opdrachtencentrale voor een digitaal handtekenplatform
‘Fedict/2016/M1034 – Digital Signing Service’ en andere organisaties de mogelijkheid biedt om
hierop een beroep te doen, en dit zoals heden bedoeld wordt in artikel 47 van de huidige wet
inzake overheidsopdrachten;
 Overwegende dat het aangewezen is dat gemeente Berlare gebruik maakt van de
opdrachtencentrale van FOD BOSA om volgende redenen:
 Gemeente Berlare moet zelf geen gunningsprocedure voeren, wat een administratieve
vereenvoudiging en financiële besparing betekent;
 FOD BOSA beschikt over knowhow en technische expertise om ICT-aanbestedingen in goede
banen te leiden;
 Als gemeente alleen is het onmogelijk om dezelfde prijzen te bedingen als deze in de
opdrachtencentrale;



Het in de opdrachtencentrale voorziene product voldoet aan de behoefte van het bestuur om
het project ‘digitale akten burgerlijke stand’ te lanceren en maakt het zinvol om toe te treden.
 Overwegende dat gemeente Berlare graag van bovengenoemde mogelijkheid gebruik wil maken en
toetreden tot het contract van de FOD BOSA;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Van boven.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Treedt principieel toe tot de overheidsopdracht ‘FEDICT/2016/M1034 – DIGITAL SIGNING
SERVICE’ via opdrachtencentrale van het Directoraat-generaal Digitale Transformatie van de Federale
Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning.
ART. 2
Belast het college van burgemeester en schepenen met de verdere uitvoering van dit besluit.
ART. 3
Maakt een afschrift van deze beslissing over aan:
- Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, S. Bolivarlaan 30, 1000 Brussel
- de financieel directeur.
ART. 4
Bepaalt dat dit besluit bekend zal gemaakt worden via de webtoepassing van de gemeente, en dit
binnen de 10 dagen nadat het besluit is genomen, met vermelding van de datum waarop het is
bekendgemaakt, en de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen en klacht kan indienen.
8.

Goedkeuren tariefafwijking CC Stroming voor Sha Mo Do It vzw

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het huidige tariefreglement van CC Stroming vastgesteld door de gemeenteraad op
27/03/2013;
 Overwegende dat de raad van bestuur van CC Stroming en de bibliotheek bevoegd is voor alle
aanvragen, behalve in geval van afwijkingen van het reglement waarvoor de gemeenteraad
bevoegd is;
 Overwegende de vraag van Sha Mo Do It tot tariefafwijking voor gebruik van CC Stroming tijdens
de Paasvakantie;
 Overwegende het feit dat Sha Mo Do It veel Berlaarse kinderen onder zijn leden heeft en CC
Stroming gedurende ongeveer 14 dagen tijdens Paasvakantie huurt;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 07/12/2018 voorstelt
om, conform de regeling in het tariefreglement van Festivalhal Donkmeer, een korting van 15% te
voorzien bij meer dan 3 aaneensluitende dagen activiteit;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Meyers;
 Gehoord de vraag raadslid Poppe om dit reglement opnieuw te bekijken.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Staat een afwijking toe op het tariefreglement van 27/03/2013 van CC Stroming aan de vereniging
Sha Mo Do It voor gebruik tijdens de paasvakantie 2019. De tariefafwijking betreft een korting van
15% op het reguliere tarief.
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
- De provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 GENT
- Mevrouw Hortense Van Wesemael, Dansgroep ShaMoDo It! vzw, Kon. Boudewijnlaan 63 B,
9200 DENDERMONDE
- De financieel directeur
- De directeur CC Stroming

9.

Goedkeuren tariefvrijstelling Festivalhal Donkmeer voor Golazo

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27/03/2013 houdende het goedkeuren van een
tariefreglement van Festivalhal Donkmeer en buiteninfrastructuur;
 Overwegende dat volgens dit tariefreglement de raad van bestuur van CC Stroming en de
bibliotheek bevoegd is voor alle aanvragen, behalve in geval van afwijkingen van het reglement
waarvoor de gemeenteraad bevoegd is;
 Overwegende de vraag van Golazo, met maatschappelijke zetel Schoebroekstraat 8 te 3583 PaalBeringen, tot tariefvrijstelling voor gebruik van Festivalhal Donkmeer op 06/04/2019 voor de
organisatie van de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen;
 Overwegende dat Golazo volgens het tariefreglement ingedeeld wordt onder categorie E – alle
andere;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 07/12/2018 voorstelt
om tariefvrijstelling toe te staan aan Golazo voor de organisatie van de Ronde van Vlaanderen voor
wielertoeristen in en rond Festivalhal Donkmeer op 06/04/2019 omwille van de bovenlokale
uitstraling van het event en omdat Berlare de titel ‘Dorp van de Ronde’ voert;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Vandersnickt;
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Staat een afwijking toe op het tariefreglement van 27/03/2013 van Festivalhal Donkmeer aan Golazo,
met maatschappelijke zetel Schoebroekstraat 8 te 3583 Paal-Beringen, voor gebruik op 06/04/2019.
De organisator zal geen tarief aangerekend worden.
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
- de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 GENT;
- Golazo, Schoebroekstraat 8 te 3583 PAAL-BERINGEN;
- de financieel directeur
- de directeur van CC Stroming.
10.

Goedkeuren nieuw reglement speelstraten

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de wet van 16/03/1968 betreffende de politie over het wegverkeer;
 Gelet op het koninklijk besluit van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het ministerieel besluit van 11/10/1976 houdende de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en het ministerieel besluit van
07/05/1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare
weg zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18/01/2018 inzake het
nieuwe reglement;
 Gehoord de uitleg ter zitting door de schepen van jeugd, An Van Driessche;
 Gehoord de vraag om tijdens andere schoolvakanties ook de mogelijkheid te geven om
speelstraten te organiseren;
 Gehoord het antwoord dat men zal nagaan of er ook nood is aan speelstraten tijdens paasvakantie.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
De gemeenteraad keurt het onderstaande reglement inzake speelstraten goed met ingang van 1
maart 2019

Artikel 1
Een speelstraat:
 is een (deel van de) openbare weg;
 wordt tijdelijk en op bepaalde uren afgesloten voor doorgaand verkeer door een hek met het
verkeersbord C3 voorzien van een onderbord met de vermelding ‘speelstraat’;
 is het domein van de kinderen: de hele breedte van de openbare weg is voorbehouden voor
spelende kinderen.
In verband met de wegcode: spelende kinderen in een speelstraat zijn gelijkgesteld aan voetgangers.
Artikel 2
Een kandidaat-speelstraat:
 heeft een maximumsnelheid van 50km/uur;
 ligt in een buurt met overheersend woonkarakter;
 heeft geen doorgaand verkeer;
 heeft geen doorgaand openbaar vervoer.
Artikel 3
Een speelstraat is toegankelijk voor:
 spelende kinderen;
 voetgangers;
 fietsers;
 prioritaire voertuigen met opdracht;
 bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of er een garage hebben.
Artikel 4
Elke speelstraat werkt met minimaal twee straatverantwoordelijken, die niet tot éénzelfde wooneenheid
behoren.
De straatverantwoordelijken:
 zijn vrijwilligers uit de straat;
 vullen het aanvraagformulier in;
 zijn aanspreekpunt voor zowel het gemeentebestuur als de buurt;
 staan in voor het buurtonderzoek;
 vragen het akkoord aan zelfstandige zaken waar regelmatig klanten naartoe komen en die zich
in de speelstraat bevinden;
 coördineren het plaatsen en verwijderen van de nadarafsluiting.
Artikel 5
Bestuurders van motorvoertuigen:
 laten doorgang vrij voor spelende kinderen;
 rijden stapvoets, verlenen voorrang en stoppen indien nodig;
 zijn dubbel voorzichtig t.a.v. kinderen;
 hinderen de voetgangers niet;
 mogen parkeren in de straat, maar maken hier best
afspraken over.
Artikel 6
Periode:
 Een speelstraat kan georganiseerd worden in de zomervakantie.
 Een speelstraat kan aangevraagd worden voor maximaal 2 aaneensluitende weken. Twee
speelstraatperiodes aanvragen, kan enkel indien beide data voldoende gespreid zijn.
 Aanvragers kunnen kiezen uit vastgelegde periodes in de zomervakantie – dit wordt
verduidelijkt op het aanvraagformulier. Dit kan jaarlijks herzien worden. Hierbij wordt rekening
gehouden met feestdagen en grote evenementen.
 De uren voor de inrichting van de speelstraat liggen maximaal tussen 9 en 21 uur.

Artikel 7
Aanvraagprocedure:
 Er is een standaardaanvraagformulier ter beschikking op de dienst vrije tijd (Gaver 72) en op
de website van Berlare: www.berlare.be/speelstraten;
 De ingevulde aanvraagformulieren moeten ingediend worden vóór 1 mei aan de dienst vrije
tijd;
 De administratie onderzoekt of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden;
 De administratie maakt verdere afspraken met de straatverantwoordelijken.
Artikel 8
Verantwoordelijkheden:
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 vermeldt in artikel 9.2. bis dat “… de hekken worden
geplaatst onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder”. De wegbeheerder is
in dit geval de gemeente Berlare. De gemeente is verantwoordelijk voor het feit dat de hekken en
signalisatie aan de wettelijke criteria voldoen en voor de levering hiervan.
In geval van schade aan derden kan de gemeente niet verantwoordelijk gesteld worden. De bewoners
blijven aansprakelijk voor eventueel toegebrachte schade door henzelf of hun kinderen aan derden.
Het inrichten van een speelstraat ontslaat ouders niet van het toezicht op hun kinderen.
Artikel 9
Bij niet-naleving van het reglement kan een speelstraat met onmiddellijke ingang stopgezet worden
door de burgemeester. De straatverantwoordelijken worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
Artikel 10
Een speelstraat geeft geen toestemming tot een buurtfeest op het openbare domein. Indien de buurt
een feest wil organiseren tijdens en/of buiten de goedgekeurde uren, blijft het noodzakelijk om
hiervoor een vergunning aan te vragen. Meer informatie kan je inwinnen bij de dienst vergunningen.
Artikel 11
Als stimulatieproject voor de speelstraten wordt jaarlijks de ‘Coolste speelstraat van Berlare’ verkozen.
Op basis van foto’s en ervaringen met de speelstraat wordt deze verkozen door de dienst vrije tijd op
basis van verschillende criteria. Het is niet mogelijk om beroep aan te tekenen tegen deze beslissing.
ART. 2
Bepaalt dat dit besluit bekend zal gemaakt worden via de webtoepassing van de gemeente, en dit
binnen de 10 dagen nadat het besluit is genomen, met vermelding van de datum waarop het is
bekendgemaakt, en de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen en klacht kan indienen.
11.

Goedkeuren statutenwijziging projectvereniging Cultuurdijk

DE RAAD,
 Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 21/12/2017, in het bijzonder Deel 3, Titel 3 betreffende
intergemeentelijke samenwerking;
 Gelet op het decreet van 6/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals laatst
gewijzigd op 18/01/2013;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30/06/2008 houdende de goedkeuring van de oprichting
van de projectvereniging Cultuurdijk;
 Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 21/12/2017, in het bijzonder Deel 3, Titel 3 betreffende
intergemeentelijke samenwerking;
 Overwegende dat de statutenwijziging werd goedgekeurd door de raad van bestuur van
projectvereniging Cultuurdijk in zitting van 19/11/2018;
 Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen kennis genomen heeft van de
statutenwijziging van projectvereniging Cultuurdijk in zitting van 28/12/2018;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Meyers.

BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Keurt de statutenwijziging van projectvereniging Cultuurdijk goed , zoals ze werden aangenomen in
de raad van bestuur van de projectvereniging van 19/11/2018 en waarvan een behoorlijk geviseerd
exemplaar als bijlage bij dit besluit gaat.
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit zullen worden overgemaakt aan:
- stadsbestuur Dendermonde, Franz Courtensstraat 11 te 9200 DENDERMONDE;
- gemeentebestuur Wetteren, Markt 1 te 9230 WETTEREN;
- gemeentebestuur Buggenhout, Nieuwstraat 2 te 9255 BUGGENHOUT;
- gemeentebestuur Lebbeke, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 LEBBEKE;
- gemeentebestuur Laarne, Dorpsstraat 2 te 9270 LAARNE;
- gemeentebestuur Hamme, Marktplein 1 te 9220 HAMME;
- gemeentebestuur Zele, Markt 50 te 9240 ZELE;
- Gemeentebestuur Wichelen, Oud Dorp 2 te 9260 WICHELEN;
- de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 GENT;
- de directeur van CC Stroming
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
12.

Goedkeuren nominatieve subsidie aan Natuurpunt Scheldeland

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, meer bepaald artikel 42;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19/12/2018 houdende het goedkeuren van budget 2019
gemeente Berlare (beleidsnota, financiële nota en toelichting) en meer bepaald 1.f aangaande de
lijst met nominaal toegekende subsidies waarop dit project van Natuurpunt Scheldeland vzw niet
voorkomt;
 Overwegende dat het boek van Natuurpunt Scheldeland een meerwaarde kan betekenen voor het
toerisme van het gebied;
 Overwegende de financiële verantwoording van de kosten, waarvan het college van burgemeester
en schepenen kennis nam in zitting van 21/12/2018;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Kent een projectsubsidie toe van 1.000,00 euro aan Natuurpunt Scheldeland voor het drukken van het
boek ‘Kalkense Meersen, een oase van groen, stilte, open ruimte en beestige natuur’, op voorwaarde
dat een verantwoording voor de kosten wordt voorgelegd door Natuurpunt Scheldeland.
ART. 2
Indien nodig wordt de aanrekening van deze subsidie voorzien bij een eerstvolgende budgetwijziging.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit over aan:
 Natuurpunt Scheldeland, Heirbaan 317, 9290 Hamme
 de financieel beheerder;
 dienst citymarketing.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
13.

Definitief vaststellen nieuwe straatnaam 'Petrus Mijsstraat'

DE RAAD,
 Gelet op het decreet van 28/01/1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en
pleinen, meermaals gewijzigd;

 Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22/12/2017, in het bijzonder de artikels 40 en 41
aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het werkdocument “straatnaamgeving en huisnummering” van 08/04/2014 van VVSG;
 Gelet op de Algemene Onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters van
29/03/2016, in het bijzonder op punt 19b;
 Gelet op de verkavelingsvergunning verleend in zitting van het college van burgemeester en
schepenen van 01/06/2018 aan N.V. Matexi Projects, Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem,
met betrekking tot 53 loten gelegen tussen
Spinnerijstraat/Schuttersweg/Turfputstraat/Langewegel, BERLARE 1ste afdeling, sectie B, nr(s)
0082E, 0085E, 0088A, 0091A, 0091B, 0092B, 0097F, 0098A, 0100C3, 0100D3;
 Gelet op de noodzaak tot het invoeren van een nieuwe straatnaam, vastgesteld in zitting van het
college van burgemeester en schepenen van 03/08/2018;
 Gelet op de voorstellen van de cultuurraad, op advies van de Heem- en Oudheidkundige Kring
Berlare;
 Gelet op het besluit van 23/11/2018 van het college van burgemeester en schepenen om als
nieuwe straatnaam ‘Petrus Mijsstraat’ voorlopig vast te stellen;
 Gelet op het besluit van 19/12/2018 van de gemeenteraad om de straatnaam ‘Petrus Mijsstraat’
voorlopig te aanvaarden;
 Gelet op het openbaar onderzoek gedurende de periode 20/12/2018 – 20/01/2019 waarbij geen
bezwaren werden geuit;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Meyers.
Unaniem
BESLUIT:
ART. 1
Aanvaardt definitief de straatnaam ‘Petrus Mijsstraat’ voor de verkaveling gelegen tussen
Spinnerijstraat/Schuttersweg/Turfputstraat/Langewegel, BERLARE 1ste afdeling, sectie B, nr(s) 0082E,
0085E, 0088A, 0091A, 0091B, 0092B, 0097F, 0098A, 0100C3, 0100D3.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

14.

Goedkeuren samenwerkingsakkoord inzake informatieveiligheid en functionaris
voor gegevensbescherming

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van
27/04/2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);
 Gelet op het decreet van 18/07/2008 betreffende elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer
(eGovdecreet);
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15/05/2009 betreffende de
veiligheidsconsulenten, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18/07/2008 betreffende het
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer;
 Gelet op de wet van 8/12/1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en haar uitvoeringsbesluit (KB van 13
februari 2001);
 Gelet op het Koninklijk Besluit van 17/12/2003 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking
tot de samenstelling en de werking van bepaalde sectorale comités opgericht binnen de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
 Gelet op de wet van 8/08/1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen;
 Gelet op de Omzendbrief van 9/01/2002 betreffende de toegang tot de informatiegegevens die in
het Rijksregister van de natuurlijke personen opgenomen zijn. Maatregelen ter beveiliging van de
gegevens;
 Gelet op de Omzendbrief van 24/09/2007 betreffende de verplichtingen voor de
verantwoordelijken van gegevensverwerking;

 Gelet op de Omzendbrief van 12/03/2008 betreffende de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens – toegang tot de informatiegegevens van
het Rijksregister – Veiligheidsmaatregelen die ertoe strekken de vertrouwelijkheid en de integriteit
van de gegevens, de authenticatie van de gebruikers en het spoor van de activiteiten die
uitgevoerd werden op de informatiesystemen, te waarborgen;
 Gelet op de Omzendbrief van 10/11/2008 betreffende de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens – Toegang tot de informatiegegevens van
het Rijksregister – Respect voor de doeleinden waarvoor toestemming werd gegeven om toegang
te krijgen tot de informatiegegevens in het Rijksregister of om er mededeling van te bekomen;
 Gelet op de wet van 15/01/1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid;
 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27/02/2015 waarin het
de stafmedewerker van gemeente Berlare aanstelt als informatieveiligheidsconsulent;
 Overwegende de veranderde en veranderende context (samenwerking gemeente-OCMW, ontslag
stafmedewerker, uitgebreider takenpakket naar aanleiding van nieuwe regelgeving);
 Gelet op de princiepsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van
21/12/2018 om in te stappen in het aanbod informatieveiligheidsconsulenten via Piva eGov;
 Overwegende dat een overeenkomst moet worden opgemaakt tussen gemeente Berlare en de
Provincie Oost-Vlaanderen, om beroep te kunnen doen op dit aanbod (de
samenwerkingsovereenkomst werd als voorbeeld in bijlage toegevoegd);
 Overwegende dat een vergelijkbare samenwerkingsovereenkomst ook wordt voorgelegd ter
goedkeuring aan de raad voor maatschappelijk welzijn;
 Gehoord de uitleg ter zitting door directeur Van der Jeugt.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Keurt de samenwerkingsovereenkomst met Piva eGov goed. Een behoorlijk geviseerd exemplaar van
deze samenwerkingsovereenkomst gaat als bijlage bij dit besluit.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
15.

Goedkeuren belasting op het betalend parkeren

DE RAAD,
 Gelet op artikel 170 § 4 van de Grondwet;
 Gelet op het decreet van 9 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door
parkeerbedrijven;
 Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad, zoals bepaald in de artikelen 40 en 41 van het
decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
 Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28 mei
2010;
 Gelet op het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart;
 Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een
handicap;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende de retributie op parkeren
 Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
 Overwegende dat het onderhouden en verbeteren van de parkeermogelijkheden voor de gemeente
aanzienlijke lasten met zich meebrengen;
 Overwegende dat het doen betalen van personen die kiezen voor het forfaitair stelsel extra
inspanningen en kosten met zich meebrengt;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de vraag van raadslid Arbijn om de European Disability Card eveneens te vermelden in
het reglement. Anderzijds geeft de European Disability Card geen recht om een parkeerplaats,
voorbehouden voor personen met een handicap, in te nemen.
Burgemeester stelt dat dit eerder geafficheerd moet worden ipv op te nemen in het reglement;

 Gehoord de vraag van de CD&V fractie om deze belasting op te heffen. Deze parking ligt dichtst bij
de horeca. Ze meldt ook dat de parking slecht verlicht is en niet in goede staat.
BESLUIT: 17 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Carine Meyers, Van
Boven Urbain, Gunther Cooreman, Wim Arbijn, Freddy Schatteman, Kim Haentjens, Marc Van Driessche,
Wettinck Denny, Van Cauteren Lieve, Callaert Gino, De Backer Ruben, Verdurmen Angélique, Roelandt Cindy)
6 stemmen tegen (Francky Verhofstadt, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Poppe Yves, Van de Velde Bert,
D'heer Hilde)

ART. 1
Voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025 wordt er een gemeentebelasting gevestigd voor het
parkeren van motorvoertuigen op de gemeentelijke parking, gelegen langsheen de Donklaan tussen
de huisnummers 148 en 150. Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op die plaats
waar dat parkeren toegelaten is en waar het regelmatig gebruik van de parkeerautomaten of een
ander systeem van betalend parkeren verplicht is.
Artikel 2:
§1. De belasting wordt als volgt vastgesteld:
Voor het parkeren van alle gebruikers van een motorvoertuig:
1,00 euro per uur met een minimum van 1,00 euro, aangeduid als ‘tarief 1’
De tarieven zijn van toepassing van 10 uur tot 12 uur, en van 14 tot 20 uur, en dit op alle dagen,
zondagen en wettelijke feestdagen inclusief.
De gebruiker heeft steeds de mogelijkheid om voor het volgende forfaitair stelsel, aangeduid als ‘tarief
2’, te kiezen:
7 euro voor de hele dag, zijnde van 10 uur tot 12 uur en van 14 tot 20 uur
De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen achter
de voorruit van het voertuig van hetzij het ticket dat de parkeerautomaat afprint na de betaling van
bovenvermelde belasting, hetzij elk ander bewijs dat aan de belasting werd voldaan.
Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap of een European Disability
Card is gratis. Het statuut van “persoon met een handicap” wordt beoordeeld op het ogenblik van het
parkeren door het aanbrengen op een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig van de
kaart uitgereikt overeenkomstig het ministerieel besluit van 7 mei 1999.
Artikel 3:
De belasting is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het voertuig.
De belasting is verschuldigd zodra het voertuig geparkeerd is, en is betaalbaar hetzij door het insteken
in het apparaat van muntstukken of bepaalde magneetkaarten hetzij door elke andere vorm van
betaling die voor de betrokken zone van toepassing is, hetzij door overschrijving op de rekening van
de gemeente. Deze laatste mogelijkheid wordt enkel aangeboden als de gebruiker opteert voor de
toepassing van het forfaitair tarief.
Artikel 4:
De gebruiker van een motorvoertuig die het ticket van de parkeerautomaat of elk ander bewijs van
betaling, bekomen na betaling van de in artikel 2 bedoelde belasting niet zichtbaar achter de voorruit
van zijn voertuig plaatst, wordt steeds geacht te kiezen voor de betaling van het in artikel 2 bedoelde
forfaitaire tarief. Bij toepassing van het forfaitaire systeem zoals in het eerste lid gedefinieerd, brengt
de aangestelde van de gemeente een uitnodiging om de belasting binnen de 10 dagen te betalen aan
op de voorruit van het voertuig. In geval van niet-betaling van de belasting binnen de 10 dagen wordt
de belasting een kohierbelasting.
Artikel 5:
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en
gemeentebelastingen.
Artikel 6:
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaarschrift indienen bij het College van
Burgemeester en Schepenen, dat als administratieve overheid optreedt.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van
verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde
kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van
de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
Artikel 7:
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,

de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen, zijn de
bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van
toepassing op de provincie- en gemeentebelastingen, voor zover ze niet specifiek de belastingen op
de inkomsten betreffen.
Artikel 8:
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het aanduiden van de personeelsleden
die bevoegd zijn om een controle of onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten.
Artikel 9:
Dit besluit en de inhoud ervan binnen de tien dagen bekend te maken op de website van de
gemeente, met de vermelding van de datum waarop het besluit op de website bekendgemaakt is,
vermelding van de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen en vermelding van de mogelijkheid om
klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid.
16.

Kennisnemen klachtenregister 2018

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en meer in het bijzonder op artikel 41, 2de lid
°15, artikel 302 en artikel 303 §1;
 Gelet op het decreet van 1/06/2001 houdende toekenning van klachtenrecht ten aanzien van de
bestuursinstellingen, zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het decreet van 26/03/2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, zoals laatst
gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29/04/2008 dat de gemeentelijke klachtenprocedure
bepaalt en voorziet in een jaarlijkse rapportering aan de gemeenteraad;
 Gelet op omzendbrief VR 2014/20: leidraad voor de organisatie van het klachtenmanagement, ter
uitvoering van het decreet van 1/06/2001 houdende toekenning van klachtenrecht ten aanzien van
de bestuursinstellingen, zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Overwegende dat de klachtenambtenaar zijn jaarlijks rapport ter kennisgeving voorlegt;
 Gehoord de uitleg ter zitting door directeur Van der Jeugt.
BESLUIT:
ART. 1
Neemt kennis van het klachtenregister 2018, waarvan een geviseerd exemplaar als bijlage gaat bij dit
besluit.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
17.

Goedkeuren reglement klachtenbehandeling gemeente en OCMW

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en in het bijzonder artikel 41 aangaande de
bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn, en in het bijzonder 2 de lid °15;
 Gelet op de artikelen 302 en 303 §1 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 met betrekking
tot de organisatie van klachtenbehandeling
 Gelet op het huidige reglement klachtenbehandeling, goedgekeurd in de gemeenteraad van
29/04/2008;
 Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om een gezamenlijk
reglement aan te nemen voor gemeente en OCMW;
 Gelet op de ontwerptekst van het reglement, positief geadviseerd in het managementteam van
gemeente en OCMW van 26/11/2018;
 Gehoord de uitleg ter zitting.

BESLUIT:

Unaniem

0

ART. 1
Heft het klachtenreglement van de gemeenteraad, aangenomen in zitting van 29/04/2008, op met
ingang van 1/04/2019.
ART. 2
Neemt met ingang van 1/04/2019 volgend reglement met betrekking tot klachtenbehandeling aan:
Artikel 1
Gemeente Berlare en OCMW Berlare stellen een gezamenlijk systeem van klachtenbehandeling vast.
Artikel 2
Het systeem van klachtenbehandeling wordt georganiseerd op het ambtelijke niveau en is maximaal
onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking hebben. De algemeen directeur neemt
dat op in het organisatiebeheersingssysteem.
Artikel 3
De klachtencoördinator is de adjunct algemeen directeur. Bij afwezigheid of belangenvermenging
wordt hij vervangen door de stafmedewerker interne zaken.
Artikel 4
Elke burger, ook een personeelslid en mandataris van gemeente Berlare en OCMW Berlare, mag een
klacht initiëren.
Artikel 5
Een klacht is een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger bij de lokale overheid klaagt over
een door de lokale overheid al dan niet verrichte handeling of prestatie.
Artikel 6
Deze klachtenprocedure is niet van toepassing op:
- vragen om informatie, meldingen, suggesties, beroepen, bezwaren of petities
- anonieme klachten
- klachten die kennelijk ongegrond zijn
- ontevredenheid over de regelgeving, over het (al dan niet) gevoerde beleid, over
beleidsvoornemens of verklaringen
- klachten van personeel over de eigen tewerkstelling, de arbeidsbetrekkingen en de
rechtspositieregeling
- klachten van personeel over de klanten/burgers
- klachten over partners van het lokaal bestuur en over ondernemingen die werken
uitvoeren/diensten leveren in opdracht van het lokaal bestuur
- klachten over aangelegenheden waarbij de klager geen belang heeft
- klachten over zaken waarbij nog niet alle beroepsprocedures werden uitgeput
- klachten die reeds eerder werden behandeld
- klachten over zaken waarbij een jurisdictioneel beroep aanhangig is
- bezwaren tegen beslissingen over vergunningsaanvragen, belastingen, …
- beroepen tegen beslissingen die moeten worden aangevochten bij de toezichthoudende
overheid of de Raad van State
- alles wat met negatieve gevoelens te maken heeft die niet het gevolg zijn van de werking van
het lokaal bestuur
- lichamelijke klachten die niets te maken hebben met de dienstverlening
- alles wat tijdens een dagdagelijkse werking snel kan opgelost worden
De lokale overheid probeert de verkregen informatie evenwel te herclassificeren (bijvoorbeeld tot
melding), zodat de burger alsnog een antwoord krijgt op de geïnitieerde vraag of opmerking.
Artikel 7
Elke klacht wordt zelfstandig en onafhankelijk behandeld door de klachtencoördinator, met
uitzondering van:

-

een klacht waarbij een mandataris is betrokken: in dat geval maakt de klachtencoördinator de
inhoud van de klacht over aan de deontologische commissie van de gemeenteraad of raad
voor maatschappelijk welzijn die de klacht verder zal behandelen en afwerken;
een klacht waarbij de klachtencoördinator is betrokken: in dat geval wordt de klacht
behandeld en opgevolgd door de algemeen directeur.

Artikel 8
Elke klacht wordt volledig afgehandeld binnen de dertig kalenderdagen. Indien dat uitzonderlijk niet
kan, wordt dit gemotiveerd overgemaakt aan de klager en opgenomen in de rapportering van de
klachtencoördinator aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.
Artikel 9
De procesbeschrijving is de verantwoordelijkheid van het managementteam, dat de procedure
transparant moet opnemen in het organisatiebeheersingssysteem.
Artikel 10
Uiterlijk op de derde zitting van het kalenderjaar, rapporteert de klachtencoördinator het
klachtenjaarverslag van het afgelopen kalenderjaar aan de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn.
Artikel 11
De klachtenbehandeling valt onder toepassing van de wetgeving rond openbaarheid van bestuur en
de wetgeving m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens.
De medewerkers die betrokken zijn bij de behandeling van een klacht, moeten de regelgeving m.b.t.
privacy en discretie respecteren.
ART. 3:
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven, overeenkomstig de artikelen 285, 286 en 287
van het decreet lokaal bestuur.
18.

Welzijnsvereniging Weldenderend: goedkeuren aanpassen meerjarenplan 20182020 en goedkeuren budget 2019

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 houdende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
 Gelet op de vernieuwing van de OCMW-raden;
 Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder de bepalingen
van titel 4 hoofdstuk 1 en 2.
 Gelet op de statuten van Welzijnsvereniging Weldenderend;
 Overwegende dat de aanpassing van het meerjarenplan 2018-2020 en het budget van 2019 van
Welzijnsvereniging Weldenderend dient voorgelegd te worden aan de gemeenteraden van alle
aangeslotenen OCMW’s;
 Gelet op het feit dat het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 voorschrijft dat dit niet
meer nodig is, maar welzijnsverenigingen dewelke hun rapporten m.b.t. het meerjarenplan en het
budget 2019 hebben vastgesteld voor 1 januari 2019 volgen de procedure die op dat moment van
kracht was.
 Gelet op het meerjarenplan 2018-2020, budget 2019 en goedkeuring raad van bestuur en
ontwerpbeslissing van de Welzijnsvereniging Weldenderend;
 Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Cooreman.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
De aanpassingen van het meerjarenplan 2018-2020 en het budget van 2019 van Vereniging
Weldenderend goed te keuren.

ART. 2
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de Welzijnsvereniging Weldenderend
met maatschappelijke zetel Baron Tibbautstraat 29A, 9290 Berlare.
ART. 3
Bepaalt dat dit besluit bekend zal gemaakt worden via de webtoepassing van de gemeente, en dit
binnen de 10 dagen nadat het besluit is genomen, met vermelding van de datum waarop het is
bekendgemaakt, en de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen en klacht kan indienen.
19.

Goedkeuren inrichten gemeentelijke adviesraden 2019-2024

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en meer in het bijzonder artikel 41, 2 de lid 13°
en artikel 304;
 Gelet op het feit dat gemeente Berlare momenteel over negen formele adviesraden beschikt,
waarvan er vijf verplicht zijn op basis van hogere regelgeving;
 Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad om adviesraden in te richten en op te heffen;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de bestaande adviesraden te
behouden en geen bijkomende adviesraden in te richten;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Neemt kennis van de adviesraden die voor de legislatuur 2019-2024 verplicht zijn:
 gemeentelijke cultuurraad;
 gemeentelijke jeugdraad;
 gemeentelijke milieuraad;
 gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening;
 gemeentelijk lokaal overleg kinderopvang.
ART. 2
Richt op eigen initiatief voor de legislatuur 2019-2024 volgende gemeentelijke adviesraden in:
 gemeentelijke adviesraad voor lokale economie en middenstand;
 gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking;
 gemeentelijke sportraad;
 gemeentelijke seniorenraad.
ART. 3
Bepaalt dat dit besluit bekend zal gemaakt worden via de webtoepassing van de gemeente, en dit
binnen de 10 dagen nadat het besluit is genomen, met vermelding van de datum waarop het is
bekendgemaakt, en de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen en klacht kan indienen.
20.

Kennisnemen tijdelijk voorzitterschap gemeenteraad bij tijdelijke afwezigheid
voorzitter

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, en meer in het bijzonder artikel 7 §5, dat stelt
dat wanneer de voorzitter tijdelijk afwezig is of in bepaalde gevallen betrokken partij is als vermeld
in artikel 27 DLB, hij zijn bevoegdheid schriftelijk aan een ander raadslid kan overdragen en pas
indien dit niet gebeurt het raadslid met de meeste anciënniteit het voorzitterschap waarneemt;
 Gelet op het schrijven van de heer Karel De Gucht waarin hij zijn bevoegdheid als
gemeenteraadsvoorzitter bij afwezigheid overdraagt aan Freddy Schatteman, raadslid.
BESLUIT:

0

Unaniem

ART. 1
Neemt kennis van het schrijven van de heer Karel De Gucht, gemeenteraadsvoorzitter, waarin hij zijn
bevoegdheid als voorzitter bij afwezigheid wenst over te dragen aan Freddy Schatteman, raadslid,
waardoor deze laatste het voorzitterschap waarneemt.

ART. 2
Bepaalt dat dit besluit bekend zal gemaakt worden via de webtoepassing van de gemeente, en dit
binnen de 10 dagen nadat het besluit is genomen, met vermelding van de datum waarop het is
bekendgemaakt, en de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen en klacht kan indienen.
21.

Goedkeuren huishoudelijk reglement gemeenteraad

DE RAAD,
 Gelet op art. 38 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Overwegende dat een huishoudelijk reglement van de raad de bepalingen uit het decreet lokaal
bestuur met betrekking tot de interne werking van de raad, verder concretiseert en daarbij
rekening houdt met de lokale context;
 Gehoord de uitleg ter zitting door directeur Van der Jeugt.
 Gehoord de vraag van raadslid Poppe: oplijsting van vragen en antwoorden.
 Gehoord de vraag van raadslid Baeyens in verband met de samenstelling van de financiële
commissie. Burgemeester verduidelijkt dat de samenstelling decretaal is bepaald.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Heft het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van 22/11/2017 op en vervangt het door
onderstaand reglement:
BIJEENROEPING
Art. 1, § 1.
De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en
ten minste tienmaal per jaar.
§ 2.
De voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda
van de vergadering op.
De voorzitter kan de gemeente- en OCMW-raad bijeenroepen door een gezamenlijke oproeping met
als bedoeling de vergaderingen aansluitend te laten doorgaan. Hierbij stelt de voorzitter voor
gemeente en OCMW duidelijk onderscheiden agenda’s op.
§ 3.
De oproeping wordt verzonden via e-mail met een link naar de notuleringstoepassing. De dossiers die
betrekking hebben op de agenda worden ter beschikking gesteld op de wijze voorzien in art. 10, §2
van dit reglement.
§ 4.
De voorzitter van de gemeenteraad moet de gemeenteraad bijeenroepen op verzoek van:
1° een derde van de zittinghebbende leden;
2° een vijfde van de zittinghebbende leden als zes weken na de datum van de vorige gemeenteraad
nog geen bijeenroeping is gebeurd. De periode van zes weken wordt geschorst van 11 juli tot en met
15 augustus;
3° het college van burgemeester en schepenen;
4° de burgemeester voor zover het verzoek uitsluitend betrekking heeft op de eigen bevoegdheden
van de burgemeester.
In hun schriftelijke aanvraag aan de algemeen directeur, digitaal overgemaakt in een bewerkbaar
formaat (zoals Word), moeten de aanvragers de agenda vermelden, met voor elk punt een toegelicht
voorstel van beslissing, en de datum en het uur van de beoogde vergadering. De algemeen directeur
bezorgt vervolgens de voorstellen aan de gemeenteraadsvoorzitter. Deze aanvraag moet ingediend
worden, zodanig dat de voorzitter de oproepingstermijnen bepaald in art. 2 van dit reglement, kan
nakomen.

De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestelde datum en het aangewezen uur en met
de voorgestelde agenda.
Art. 2, § 1.
De oproeping (of gezamenlijke oproeping) wordt tenminste acht dagen vóór de dag van de
vergadering bezorgd aan de gemeenteraadsleden.
In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden afgeweken.
Een gezamenlijke oproeping in spoedeisende gevallen kan enkel als er zowel voor de gemeenteraad
als de OCMW-raad spoedeisende punten zijn.
§ 2.
De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en
bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt. De agendapunten moeten voldoende
duidelijk omschreven zijn.
Een gezamenlijke oproeping bevat duidelijk onderscheiden agenda’s voor de gemeenteraad en de
OCMW-raad.
Art. 3, § 1.
Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda van de
gemeenteraad toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun toegelicht voorstel van beslissing, digitaal
overgemaakt in een bewerkbaar formaat (zoals Word), aan de algemeen directeur, die de voorstellen
bezorgt aan de gemeenteraadsvoorzitter. Noch een lid van het college van burgemeester en
schepenen, noch het college als orgaan, kan van deze mogelijkheid gebruik maken.
§ 2.
De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van
de gemeenteraad onmiddellijk mee aan de gemeenteraadsleden, samen met de bijbehorende
toegelichte voorstellen
OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING
Art. 4, § 1.
De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar.
§ 2.
De vergadering is niet openbaar als:
1° het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan
de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering;
2° de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist tot
behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige
bezwaren tegen de openbaarheid.
De vergaderingen over de beleidsrapporten (= het meerjarenplan, de aanpassingen van het
meerjarenplan en de jaarrekening) zijn in elk geval openbaar.
Art. 5.
De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in
tuchtzaken.
Bij een gezamenlijke oproeping opent de voorzitter eerst de openbare zitting van de gemeenteraad,
waarbij hij de vergadering van de gemeenteraad schorst nadat de agenda van het openbare deel
afgewerkt is. Tijdens deze schorsing van de gemeenteraad opent de voorzitter de OCMW-raad waarna
de agenda van de OCMW-raad volledig afgewerkt wordt. Na het sluiten van de vergadering van de
OCMW-raad, opent de voorzitter het besloten deel van de gemeenteraad.

Als tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad blijkt dat de behandeling van een punt in
besloten zitting moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering van de gemeenteraad, enkel
met dit doel, worden onderbroken.
Als tijdens de besloten vergadering van de gemeenteraad blijkt dat de behandeling van een punt in
openbare zitting moet gebeuren, dan wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende
gemeenteraad. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt, of in geval van de eedaflegging
van een personeelslid kan de besloten zitting, enkel met dat doel, worden onderbroken.
Art. 6
De gemeenteraadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de wet of het decreet de
besloten vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht.
INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN EN PUBLIEK
Art. 7
Plaats, dag en uur van de gemeenteraadsvergadering en de agenda worden openbaar bekend
gemaakt door publicatie op de webstek van de gemeente. Dit gebeurt uiterlijk acht dagen voor de
vergadering.
Indien raadsleden punten aan agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda binnen de 24 uur
nadat hij is vastgesteld, op dezelfde wijze bekendgemaakt
In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en uiterlijk vóór de
aanvang van de vergadering, op dezelfde wijze bekendgemaakt.
Art. 8
De beslissingen van de gemeenteraad worden door de burgemeester bekendgemaakt op de webstek
van de gemeente zoals bepaald in art. 285 tot 287 van het decreet over het lokaal bestuur.
Art. 9, §1.
Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota's, de feitelijke
gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende de op de
agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping, in de notuleringstoepassing ter
beschikking gehouden van de raadsleden.
Indien dat uitzonderlijk niet kan (bijvoorbeeld maquette, ingebonden jaarverslag, …), liggen de
stukken vanaf de verzending van de oproeping ter inzage op het secretariaat van het
gemeentebestuur.
§2.
Elk ontwerp van meerjarenplan, aanpassingen van het meerjarenplan en jaarrekening, worden op zijn
minst veertien dagen vóór de vergadering waarop het ontwerp besproken wordt aan ieder lid van de
gemeenteraad bezorgd.
Vanaf het ogenblik dat het ontwerp van het beleidsrapport bezorgd is aan de raadsleden, wordt aan
hen ook de bijbehorende documentatie ter beschikking gesteld.
Deze stukken worden op dezelfde wijze bezorgd aan de raadsleden zoals de oproeping in art. 1, §3
van dit reglement.
§ 3.
Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de algemeen directeur of de door hem aangewezen
personeelsleden technische toelichting worden verstrekt over de stukken in de dossiers voor de
vergadering van de gemeenteraad.
Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van
de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure.

De raadsleden richten hun verzoek mondeling of per e-mail aan de algemeen directeur of aan de
adjunct algemeen directeur.
Op een schriftelijk vraag wordt schriftelijk geantwoord tenzij het raadslid een mondelinge toelichting
wenst. De mondelinge toelichting gebeurt na afspraak.
Art. 10, §1.
De gemeenteraadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten, ongeacht de
drager, die het bestuur van de gemeente betreffen.
§2.
De notulen van het college van burgemeester en schepenen worden, uiterlijk op dezelfde dag als de
vergadering van het college volgend op deze waarop de notulen werden goedgekeurd, verstuurd aan
de gemeenteraadsleden. Dit gebeurt via een e-mail met een link naar de notuleringstoepassing van
gemeente en OCMW.
§ 3.
De briefwisseling gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad en die bestemd is voor de
gemeenteraad, wordt meegedeeld aan de gemeenteraadsleden.
§ 4.
Alle andere documenten en dossiers dan die in art. 9 en art. 10, § 2 tot § 3, die betrekking hebben op
het bestuur van de gemeente, kunnen door de raadsleden ter plaatse geraadpleegd worden.
Raadsleden richten hun verzoek schriftelijk aan de algemeen directeur. Indien de gevraagde
documenten en dossiers effectief betrekking hebben op het bestuur van de gemeente, wordt de
raadsleden binnen de acht werkdagen na ontvangst van de aanvraag meegedeeld waar en wanneer
tijdens de openingsuren de stukken kunnen worden ingezien. Van deze termijn kan enkel gemotiveerd
worden afgeweken.
Het raadslid, dat de in deze § bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de week volgend op
het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te zien van inzage.
§ 5.
De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen van die dossiers, stukken en akten. De
vergoeding die eventueel wordt gevraagd voor het afschrift, mag in geen geval meer bedragen dan de
kostprijs.
De eerste 100 kopies zijn gratis; voor elke volgende bedraagt de kostprijs 2 eurocent per kopie zwartwit en 23 eurocent per kleurenkopie.
§ 6.
De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke instellingen en diensten die de gemeente
opricht en beheert te bezoeken. Raadsleden zijn evenwel niet vrijgesteld van betalende
dienstverlening.
Om het college in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen de
raadsleden minstens acht werkdagen vooraf schriftelijk mee welke instelling zij willen bezoeken en op
welke dag en welk uur.
Tijdens het bezoek van een gemeentelijke inrichting mogen de raadsleden zich niet mengen in de
werking. De raadsleden zijn op bezoek en gedragen zich als een bezoeker.
Art. 11.
De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en schepenen
mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Daarvoor is geen toegelicht voorstel van beslissing
nodig.

Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord.
Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering van de gemeenteraad kunnen de
raadsleden mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden, die niet op de agenda
van de gemeenteraad staan. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting
geantwoord.
QUORUM
Art. 12.
Vooraleer aan de vergadering van de gemeenteraad deel te nemen, tekenen de leden de
aanwezigheidslijst. De namen van de leden die deze lijst tekenden, worden in de notulen vermeld.
Art. 13, § 1.
De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende
leden van de gemeenteraad aanwezig is.
Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen
beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan.
§ 2.
De gemeenteraad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden
aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze
beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen.
In de oproep wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping worden
de bepalingen van artikel 26 van het decreet over het lokaal bestuur overgenomen.
WIJZE VAN VERGADEREN
Art. 14, §1.
De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit de vergaderingen.
Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn om geldig
te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.
§ 2.
Het laten deelnemen van derde personen aan de vergadering is slechts toegelaten in de gevallen
voorzien in het decreet lokaal bestuur. Buiten deze gevallen kunnen derden bij de behandeling van
een bepaald agendapunt slechts toegelaten worden met het oog op het verstrekken van informatie,
toelichtingen en/of technische adviezen inzake materies, waarin zij uit hoofde van hun vorming,
kwalificatie en /of beroepservaring als deskundig worden erkend. Bovendien dienen zij door de
voorzitter uitgenodigd te worden. Zij kunnen in geen geval deelnemen aan de besluitvorming.
Art. 15, §1.
De voorzitter van de gemeenteraad geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle
mededelingen die de raad aanbelangen.
De gemeenteraad vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in
de daardoor bepaalde volgorde, tenzij de raad er anders over beslist.
§ 2.
Een punt dat niet op de agenda van de gemeenteraad voorkomt, mag niet in bespreking worden
gebracht, behalve in spoedeisende gevallen.
Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige
leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen
vermeld.

Art. 16, § 1.
Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter van de gemeenteraad welk lid aan het
woord wenst te komen over het voorstel.
De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van gelijktijdige
aanvraag, naar de rangorde van de raadsleden.
§ 2.
Indien de gemeenteraad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de raad wanneer ze
aan het woord komen.
De voorzitter kan aan de algemeen directeur vragen om toelichtingen te geven.
Art. 17.
Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde feiten.
In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag,
waarvan de bespreking aldus wordt geschorst :
1° om te vragen dat men niet zal besluiten;
2° om de verdaging te vragen;
3° om een punt te verwijzen naar een gemeenteraadscommissie;
4° om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou
behandeld worden;
5° om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden;
6° om naar het reglement te verwijzen.
Art. 18.
De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen vóór de amendementen ter
stemming gelegd.
Art. 19.
Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar het
reglement of voor een terugroeping tot de orde.
Als een gemeenteraadslid, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan alleen
de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste
verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter
ontnomen worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te
blijven, wordt geacht de orde te verstoren.
Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en
die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter.
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de orde
te verstoren.
Art. 20, §1.
De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering.
Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen.
Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk lid dat tot
de orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de
terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt.

§ 2.
De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens van
goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de zaal doen
verwijderen.
De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en dat proces-verbaal
bezorgen aan het openbaar ministerie met het oog op de eventuele vervolging van de betrokkene.
Art. 21.
Geen enkel raadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde onderwerp, tenzij de
voorzitter er anders over beslist.
Art. 22.
Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het
gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortzetting van het rumoer, de
vergadering zal schorsen of sluiten.
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de raad moeten
dan onmiddellijk de zaal verlaten.
Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen.
Art. 23.
Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het agendapunt
voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking.
WIJZE VAN STEMMEN
Art. 24, § 1.
Voor elke stemming in de gemeenteraad omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking
waarover de vergadering zich moet uitspreken.
§ 2.
De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen. De
volstrekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de stemmen, onthoudingen, blanco en
ongeldige stemmen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Art. 25, §1.
De gemeenteraad stemt over het eigen deel van elk beleidsrapport.
Nadat zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad elk hun deel van het beleidsrapport hebben
vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport goed zoals vastgesteld door de
OCMW-raad. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief
vastgesteld te zijn. De gemeenteraad kan het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de
OCMW-raad niet goedkeuren als dat de financiële belangen van de gemeente bedreigt. In dat geval
vervalt de eventuele vaststelling van het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de
gemeenteraad.
§ 2.
De gemeenteraad stemt telkens over het geheel van het eigen deel van het beleidsrapport.
In afwijking daarvan kan elk gemeenteraadslid de afzonderlijke stemming eisen over een of meer
onderdelen die hij aanwijst in het gemeentelijke deel van het beleidsrapport. In dat geval mag de
gemeenteraad pas over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport stemmen na de afzonderlijke
stemming.
Als deze afzonderlijke stemming tot gevolg heeft dat het ontwerp van beleidsrapport moet worden
gewijzigd, wordt de stemming over het geheel verdaagd tot een volgende vergadering van de

gemeenteraad. Als de OCMW-raad voordien zijn deel van het beleidsrapport al had vastgesteld,
vervalt die vaststelling en stelt de OCMW-raad het gewijzigde ontwerp van beleidsrapport vast op een
volgende vergadering.
Art. 26, § 1.
De leden van de gemeenteraad stemmen niet geheim, behalve in de gevallen bedoeld in § 4.
§ 2.
Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen:
1° de stemming bij handopsteking
2° de mondelinge stemming;
3° de geheime stemming.
§ 3.
De gemeenteraadsleden stemmen bij handopsteking behalve als een derde van de aanwezige leden
de mondelinge stemming vraagt.
§ 4.
Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd:
1° de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen;
2° het aanwijzen van de leden en het beëindigen van deze aanwijzing van de gemeentelijke
bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen
van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen;
3° individuele personeelszaken.
Art. 27.
De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt. Nadat de voorzitter het voorwerp van de
stemming heeft omschreven zoals bepaald in art. 24, § 1 van dit reglement vraagt hij
achtereenvolgens welke gemeenteraadsleden ‘ja’ stemmen, welke ‘neen’ stemmen en welke zich
onthouden.
Elk gemeenteraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken.
Art. 28, § 1.
De mondelinge stemming geschiedt door, elk raadslid ‘ja’, ‘neen’ of ‘onthouding’ te laten uitspreken.
Zij doen dat (met uitzondering van de voorzitter) in volgorde van de rangorde.
§2.
De voorzitter stemt als laatste, behalve bij geheime stemming.
Wanneer er na de stem van de voorzitter evenveel stemmen voor als tegen het voorstel zijn, dan is er
staking van stemmen en is het voorstel verworpen (behalve in de gevallen van art. 31 van dit
reglement). De stem van de voorzitter is niet doorslaggevend bij staking van stemmen.
Art. 29.
Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en wordt eenvormig
schrijfgerief ter beschikking gesteld.
De onthouding gebeurt door het afgeven van een blancostembriefje.
Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de jongste
twee raadsleden. Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan.
Art. 30.
Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit aantal
niet overeen met het aantal raadsleden, die aan de stemming hebben deelgenomen, dan worden de
stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen.

Art. 31.
Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van
kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als bij de benoeming, de contractuele
aanstelling, de verkiezing of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt
verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste
stemmen hebben behaald.
Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben, dan
wordt de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten. Personen worden benoemd, aangesteld,
verkozen of voorgedragen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de
jongste kandidaat de voorkeur.
NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG
Art. 32, §1.
De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken
onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen
beslissing heeft genomen.
Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming of bij
unanimiteit, vermelden de notulen voor elk raadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of
zich onthield.
§ 2.
Het zittingsverslag van de openbare zitting van de gemeenteraad wordt vervangen door een audioopname. Deze opname wordt niet verknipt, tenzij om de doorzoekbaarheid te faciliteren.
Indien omwille van een technisch defect er geen audio-opname kan worden gemaakt, wordt een
schriftelijk zittingsverslag van de gemeenteraad gemaakt. In dat geval worden, in chronologische
volgorde, alle besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling en
schriftelijk gestelde vragen en antwoorden genoteerd.
Een raadslid kan vragen om in het (schriftelijke) zittingsverslag de rechtvaardiging van zijn
stemgedrag op te nemen.
§ 3.
Als de gemeenteraad een aangelegenheid overeenkomstig artikel 4, §2 en artikel 5 van dit reglement
in besloten vergadering behandelt, vermelden de notulen alleen de beslissingen en wordt er geen
zittingsverslag gemaakt.
Art. 33, § 1.
De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de
verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel
277 en 278 van het decreet over het lokaal bestuur.
§ 2.
De notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering zijn, behalve in spoedeisende gevallen,
ten minste acht dagen voor de vergadering ter beschikking via de notuleringstoepassing.
§ 3.
Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie
van de notulen en (indien er een schriftelijke versie werd gemaakt) het zittingsverslag van de vorige
vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen en
het zittingsverslag in die zin aangepast.
Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd
beschouwd en worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur

ondertekend. In het geval de gemeenteraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de
gemeenteraad beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering.
§ 4.
Zo dikwijls de gemeenteraad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de
vergadering opgemaakt en door algemeen directeur en de meerderheid van de aanwezige raadsleden
ondertekend.
Art. 34, § 1.
De reglementen, beslissingen, akten, brieven en alle andere stukken worden ondertekend zoals
bepaald in artikel 279 tot 283 van het decreet over het lokaal bestuur.
§ 2.
De stukken, die niet vermeld worden in artikel 279, §1 tot §3 en §5 van het decreet over het lokaal
bestuur, worden ondertekend door de burgemeester en medeondertekend door de algemeen
directeur. Zij kunnen deze bevoegdheid overdragen conform artikel 280 en artikel 283 van het decreet
over het lokaal bestuur.
FRACTIES
Art. 35
Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen één
fractie. Een onderlinge vereniging tot één fractie of de vorming van twee fracties is mogelijk, uiterlijk
op de installatievergadering, in de gevallen en op de wijze vastgelegd in art. 36, §2 van het decreet
over het lokaal bestuur.
RAADSCOMMISSIES
Art. 36, §1.
De gemeenteraad richt één commissie op die is samengesteld uit gemeenteraadsleden. Commissies
hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen
van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de
inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De
commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.
De bevoegdheden van deze commissies worden als volgt bepaald:
- de financiële commissie: de commissie buigt zich, in voorbereiding van een bespreking in de
raad, over de financiële beleidsstukken van het lokaal bestuur in het algemeen, en
(wijzigingen aan) het meerjarenplan en de jaarrekening in het bijzonder. Commissieleden
krijgen de kans hun technische vragen te stellen.
§ 2.
De gemeenteraad bepaalt per gemeenteraadscommissie het aantal leden. De mandaten in iedere
commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld volgens eenzelfde berekeningswijze die
de gemeenteraad vastlegt voor alle commissies. De berekeningswijze voor de legislatuur 2019-2024 is
als volgt:
- Open Vld: 4
- N-VA: 1
- CD&V: 1
- Sp.a-Groen: 1
- Gemeentebelangen: 1
- Vlaams Belang: 1
De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de
fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen steeds hoger is
dan de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de andere fracties. Elke fractie wijst de
mandaten toe, die haar overeenkomstig deze berekeningswijze toekomen, door middel van een
voordracht, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad. Als de voorzitter van de gemeenteraad

voordrachten ontvangt voor meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een fractie, dan
worden de mandaten toegewezen volgens de volgorde van voorkomen op de akte van voordracht.
§ 3.
Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie geacht eenzelfde
aantal leden in de commissies te behouden. Indien één of meerdere leden verklaren niet meer te
behoren tot de fractie kan dit lid niet meer zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een
andere fractie. Niettemin behouden deze fracties het oorspronkelijke aantal leden in de commissie.
§ 4.
Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaat-commissieleden ten
minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaatcommissielid deel van uitmaakt. Indien de fractie van het kandidaat-commissielid slechts uit twee
verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van een van hen. Niemand kan meer dan een akte
ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie.
§ 5.
Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een fractie niet
vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met
raadgevende stem in de commissie zetelt.
§ 6.
Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het college van
burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie. De gemeenteraad duidt
de voorzitters van de andere commissies aan.
§ 7.
De commissies worden door hun voorzitter bijeengeroepen. Een derde van de leden van de commissie
kan de voorzitter vragen de commissie bijeen te roepen. De oproepingsbrief vermeldt de agenda en
wordt naar alle raadsleden gestuurd. Deze informatie wordt eveneens bekendgemaakt aan het publiek
door publicatie op de webstek van de gemeente.
De commissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
De vergaderingen van de commissies zijn in principe openbaar onder dezelfde voorwaarden als voor
de gemeenteraad (zie art. 4 t/m 6 van dit reglement).
De leden van de commissies stemmen, zoals in de gemeenteraad, nooit geheim, behalve in de
gevallen zoals in art. 26 §4 van dit reglement.
De raadsleden kunnen, weliswaar zonder stemrecht, de vergaderingen van de commissies, waarvan
zij geen deel uitmaken, bijwonen.
Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden van elke commissie een
aanwezigheidslijst, die aan de algemeen directeur wordt bezorgd.
Het ambt van secretaris van elke raadscommissie wordt waargenomen door een of meer
personeelsleden van de gemeente, op voorstel van de algemeen directeur, aangewezen door het
college van burgemeester en schepenen.
VERGOEDINGEN RAADSLEDEN
Art. 37, §1
Aan de gemeenteraadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, wordt
presentiegeld verleend voor volgende vergaderingen waarop zij aanwezig zijn:
1° de vergaderingen van de gemeenteraad;
2° de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies (incl. deze waarvoor raadsleden
overeenkomstig art. 37, §3, vierde lid van het decreet over het lokaal bestuur zijn aangewezen als
leden met raadgevende stem) en de afdelingen;

3° de vergadering waarvoor men in principe recht op presentiegeld heeft, maar waarvoor het
aanwezigheidsquorum niet werd bereikt;
4° de vergaderingen die slechts gedeeltelijk werden bijgewoond;
5° de vergaderingen die werden hervat op een andere dag.
§ 2.
Het presentiegeld bedraagt 213,32 euro (geïndexeerd oktober 2018) voor de vergaderingen van de
gemeenteraad.
De voorzitter van de gemeenteraad ontvangt een dubbel presentiegeld voor de vergaderingen van de
gemeenteraad die hij voorzit.
§ 3.
Aan de leden van een gemeenteraadscommissie wordt geen presentiegeld toegekend.
Art. 38, §1.
Conform de dienstverlening, zoals bepaald in dit reglement, hebben de gemeenteraadsleden op het
gemeentehuis toegang tot internet, en kunnen ze kopieën bekomen van gemeentelijke
bestuursdocumenten.
Gemeenteraadsfracties mogen gratis vergaderen in vergaderruimten die via een gemeentelijk
tariefreglement zijn vastgesteld, op voorwaarde dat ze het gewenste vergaderlokaal op voorhand
reserveren.
Alle raadsleden krijgen ook een beveiligde toegang tot de notuleringstoepassing van de gemeente.
§ 2.
Gemeenteraadsleden kunnen de kosten van studiedagen of vormingscursussen, (ingericht door
overheidsinstanties, onderwijsinstellingen of de VVSG), terugvorderen van het gemeentebestuur, voor
zover deze cycli of studiedagen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun mandaat. Deze kosten
moeten worden verantwoord met bewijsstukken.
De terugvorderbare kosten mogen niet buitensporig zijn en moeten vergelijkbaar zijn met deze van
vormingsinitiatieven voor gemeente- en OCMW-personeel. Ze betreffen in principe enkel vormingscycli
of studiedagen in het binnenland. Er worden geen kosten vergoed voor het behalen van bijkomende
diploma’s.
De relevantie en de kostprijs van de vorming worden op voorhand beoordeeld door de algemeen
directeur in overleg met de vormingsambtenaar.
§ 3.
Verplaatsingskosten van raadsleden, noodzakelijk voor de uitoefening van hun mandaat, worden door
het gemeentebestuur terugbetaald na voorlegging van bewijsstukken, op basis van de wettelijk
vastgestelde tarieven. Enkel verplaatsingskosten voor vergaderingen buiten Berlare én waarvoor het
raadslid geen presentiegeld ontvangt (beide voorwaarden moeten zijn vervuld), komen in aanmerking
voor terugbetaling.
Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de terugbetaling van de kosten van de mandatarissen. Dat
document is openbaar.
§. 4.
De gemeente sluit een verzekering af om de burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van de
rechtsbijstand, te dekken die bij de normale uitoefening van hun mandaat persoonlijk ten laste komt
van de gemeenteraadsleden. De gemeente sluit daarnaast ook een verzekering af voor ongevallen die
de gemeenteraadsleden overkomen in het kader van de normale uitoefening van hun ambt.

VERZOEKSCHRIFTEN
Art. 39, § 1.
Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk
bij de organen van de gemeente in te dienen.
Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de
vraag duidelijk zijn.
De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de
voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de algemeen directeur en elk ander orgaan van de
gemeente dat als overheid optreedt.
§ 2.
De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht tot wiens bevoegdheid de
inhoud van het verzoek behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan, dan bezorgt
dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling.
§ 3.
Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort,
zijn onontvankelijk.
Verzoekschriften die duidelijk tot de bevoegdheid van het OCMW behoren, worden overgemaakt aan
het bevoegde orgaan van het OCMW. De indiener wordt daarvan op de hoogte gebracht.
§ 4.
Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:
1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
2° het louter een mening is en geen concreet verzoek;
3° de vraag anoniem, d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd ingediend;
4° het taalgebruik ervan beledigend is.
Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw
geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet.
Art. 40, §1.
Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de voorzitter van de gemeenteraad het
verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het minstens 14 dagen vóór
de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de
agenda van de volgende vergadering.
§ 2.
De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en
schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan
uitleg te verstrekken.
§ 3.
De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend is, de eerste
ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het betrokken orgaan van de
gemeente. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het
recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.
§ 4.
Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het
verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer
personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

COMMUNICATIE MET DE OCMW-VERENIGINGEN: WELZIJNSVERENIGING
Art. A1.
De vertegenwoordigers van de gemeente in een welzijnsvereniging, worden verkozen op de wijze
zoals bepaald in art. 31 van dit reglement.
Art. A2.
De bespreking van de beslissingen van de welzijnsvereniging waar de gemeente lid van is, gebeurt in
de OCMW-raad.
COMMUNICATIE MET DE OCMW-VERENIGINGEN: VERENIGING OF VENNOOTSCHAP VOOR
SOCIALE DIENSTVERLENING
Art. B1.
De vertegenwoordigers van de gemeente in een vereniging of vennootschap voor sociale
dienstverlening, worden verkozen op de wijze zoals bepaald in art. 31 van dit reglement.
Art. B2.
De bespreking van de beslissingen van de vereniging of vennootschap voor sociale dienstverlening
waar de gemeente lid van is, gebeurt in de OCMW-raad.
ART. 2
Bepaalt dat dit besluit bekend zal gemaakt worden via de webtoepassing van de gemeente, en dit
binnen de 10 dagen nadat het besluit is genomen, met vermelding van de datum waarop het is
bekendgemaakt, en de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen en klacht kan indienen.
22.

TMVS: goedkeuren toetreding tot de dienstverlenende vereniging en aanduiden van
een effectief en van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene
vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, en in het bijzonder artikel 386 aangaande de
deelname van de gemeente in rechtspersonen;
 Gelet op het feit dat instellingen die onderhevig zijn aan de wetgeving op overheidsopdrachten
steeds worden geconfronteerd met complexere technisch-administratieve vraagstukken en dat er
meer en meer eisen worden gesteld op vlak van vakspecifieke kennis;
 Gelet op het feit dat samenwerking op het vlak van overheidsopdrachten en/of aanbieden van
facilitaire diensten positieve schaaleffecten en synergiën kan genereren;
 Gelet op het aanbod van TMVS, een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging opgericht in
2017 en waarvan het toetredingsdossier in bijlage wordt toegevoegd;
 Gelet op het feit dat de dienstverlening van TMVS enkel kan aangeboden worden aan deelnemers
van TMVS;
 Overwegende dat OCMW Berlare van deze diensten gebruik maakt, waardoor overeenkomsten
ontstaan, die de gemeente vooralsnog niet kan afsluiten, omdat ze niet deelneemt aan TMVS,
waardoor de integratie van OCMW en gemeente bemoeilijkt wordt;
 Gelet dat uit voornoemd dossier voldoende blijkt dat de autonomie van de deelnemende partners
ten volle wordt gerespecteerd;
 Gelet op de kapitaalsinbreng én de voorgeschreven betalingsmodaliteiten zoals beschreven in het
toetredingsdossier;
 Overwegende dat gemeente Berlare op basis van haar twee aangekochte A-aandelen een
vertegenwoordiging verkrijgt in de algemene vergadering van TMVS en dat de statuten van de
dienstverlenende vereniging voorziet in een effectief lid en een plaatsvervangend lid;
 Gelet op het feit dat de afvaardiging een lid van de gemeenteraad dient te zijn;
 Overwegende dat tot een geheime stemming kan worden overgegaan;
 Gehoord de uitleg ter zitting.
 Overwegende de mondelinge voordracht ter zitting van Steven Vandersnickt en Yves Poppe.

BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Met onmiddellijke ingang toe te treden tot TMVS, volgens de modaliteiten vastgelegd in de statuten
van TMVS en volgens het toetredingsdossier dat als bijlage aan onderhavig besluit wordt toegevoegd.
ART. 2
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
algemene vergadering van TMVS voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare.
ART. 3
Duidt volgende persoon aan als plaatsvervangende vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare
in de algemene vergadering van TMVS voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Yves Poppe, raadslid, Pastoor Christiaensstraat 26, 9290 Berlare.
ART. 4
Onderhavige beslissing aan TMVS mee te delen.
ART. 5
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de (verdere) uitvoering van deze
beslissing.
ART. 6
De financieel directeur een afschrift te bezorgen van deze beslissing
ART. 7
Dit besluit en de inhoud ervan binnen de tien dagen bekend te maken op de website van de
gemeente, met de vermelding van de datum waarop het besluit op de website bekendgemaakt is,
vermelding van de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen en vermelding van de mogelijkheid om
klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid.
23.

Intercommunale Dender Durme Schelde (DDS): aanduiden van twee lasthebbers en
van twee plaatsvervangende lasthebbers in de algemene vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad en
op artikel 432;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Intercommunale
Dender Durme Schelde (DDS);
 Gelet op de statuten van Intercommunale Dender Durme Schelde;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vereniging recht heeft op 2 effectieve lasthebbers in de
algemene vergadering en op 2 plaatsvervangende lasthebbers;
 Gelet op het feit dat de afvaardiging lid van de gemeenteraad dient te zijn;
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Dit agendapunt uit te stellen.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
24.

Intercommunale Verenigde Kompostbedrijven (Verko): aanduiden van twee
lasthebbers en van twee plaatsvervangende lasthebbers in de algemene
vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad en
op artikel 432;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Verenigde
Kompostbedrijven (Verko);

 Gelet op de statuten van Intercommunale Verenigde Kompostbedrijven;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vereniging recht heeft op 2 effectieve lasthebbers in de
algemene vergadering en op 2 plaatsvervangende lasthebbers;
 Gelet op het feit dat de afvaardiging lid van de gemeenteraad dient te zijn;
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Dit agendapunt uit te stellen.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
25.

Intercommunale Verenigde Kompostbedrijven (Verko): aanduiden van een
stemgerechtigde vertegenwoordiger en twee vertegenwoordigers met raadgevende
stem in de raad van bestuur

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
Intercommunale Verenigde Kompostbedrijven (Verko);
 Gelet op de statuten van Intercommunale Verenigde Kompostbedrijven;
 Gelet op het feit dat de gemeente in de raad van bestuur van deze vereniging recht heeft op 1
bestuurder met stemrecht en 2 bestuurders met raadgevende stem;
 Gelet op het feit dat de drie bestuurders lid moeten zijn van de gemeenteraad en dat de twee
leden met raadgevende stem lid zijn van een partij die geen deel uit maakt van de meerderheid;
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Dit agendapunt uit te stellen.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
26.

Toerisme Scheldeland vzw: aanduiden van een effectief en van een
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de vereniging zonder winstoogmerk Toerisme
Scheldeland;
 Gelet op de statuten van Toerisme Scheldeland vzw;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vereniging recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger
in de algemene vergadering en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger;
 Gelet op het feit dat de afvaardiging een lid van de gemeenteraad dient te zijn;
 Overwegende de mondelinge voordrachter ter zitting van Steven Vandersnickt, vertegenwoordiger
en Francky Verhofstadt, plaatsvervangend vertegenwoordiger.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
algemene vergadering van Toerisme Scheldeland vzw voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare

ART. 2
Duidt volgende persoon aan als plaatsvervangende vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare
in de algemene vergadering van Toerisme Scheldeland vzw voor de periode van de legislatuur 20192024:
Francky Verhofstadt, raadslid, Heikantstraat 48/D, 9290 Berlare
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- Toerisme Scheldeland vzw, Noordlaan 21, 9200 Dendermonde
- effectief lid: Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare
- plaatsvervangend lid: Francky Verhofstadt, raadslid, Heikantstraat 48/D, 9290 Berlare
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
27.

Toerisme Scheldeland vzw: voordragen kandidaat-bestuurder in de raad van
bestuur

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de vereniging zonder winstoogmerk Toerisme
Scheldeland;
 Gelet op de statuten van Toerisme Scheldeland vzw;
 Gelet op het feit dat de gemeente een kandiaat-bestuurder in de raad van bestuur van deze
vereniging kan voordragen;
 Gelet op het feit dat enkel de effectieve vertegenwoordiger van gemeente Berlare in de algemene
vergadering van Toerisme Scheldeland vzw zich kandidaat kan stellen als kandidaat-bestuurder;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Steven Vandersnickt.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Draagt volgende persoon voor als kandidaat-bestuurder namens de gemeente Berlare in de raad van
bestuur van Toerisme Scheldeland vzw:
Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare.
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- Toerisme Scheldeland vzw, Noordlaan 21, 9200 Dendermonde
- Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
28.

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw: aanduiden van een effectief en van een
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de vereniging zonder winstoogmerk Toerisme
Oost-Vlaanderen;
 Gelet op de statuten van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vereniging recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger
in de algemene vergadering en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger;
 Gelet op het feit dat de afvaardiging een lid van de gemeenteraad kan zijn, maar eveneens een
personeelslid;
 Gelet op mondelinge voordracht ter zitting van Steven Vandersnickt, vertegenwoordiger en Isabel
Six; plaatsvervangend vertegenwoordiger.

BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
algemene vergadering van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw voor de periode van de legislatuur 20192024:
Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare
ART. 2
Duidt volgende persoon aan als plaatsvervangende vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare
in de algemene vergadering van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw voor de periode van de legislatuur
2019-2024:
Isabel Six, isabel.six@berlare.be
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
- effectief lid: Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare
- plaatsvervangend lid: Isabel Six, isabel.six@berlare.be
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
29.

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw: voordragen kandidaat-bestuurder in de raad van
bestuur

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de vereniging zonder winstoogmerk Toerisme
Oost-Vlaanderen;
 Gelet op de statuten van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw;
 Gelet op het feit dat de gemeente een kandiaat-bestuurder in de raad van bestuur van deze
vereniging kan voordragen;
 Gelet op de kandidatuur van Steven Vandersnickt;
 Gelet op de geheime stemming.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Draagt volgende persoon voor als kandidaat-bestuurder namens de gemeente Berlare in de raad van
bestuur van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw:
Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
 Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
 Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
30.

IMEWO: aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad en
op artikel 432;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging IMEWO
 Gelet op de statuten van IMEWO;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vereniging recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger
in de algemene vergadering en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger;

 Gelet op het feit dat de afvaardiging een lid van de gemeenteraad dient te zijn.
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Carine Meyers, vertegenwoordiger en Francky
Verhofstadt, plaatsvervangend vertegenwoordiger.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
algemene vergadering van IMEWO voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Carine Meyers, schepen, Frans Broeckaertlaan 51, 9290 Berlare
ART. 2
Duidt volgende persoon aan als plaatsvervangende vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare
in de algemene vergadering van IMEWO voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Francky Verhofstadt, raadslid, Heikantstraat 48/D, 9290 Berlare
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- IMEWO, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle
- effectief lid: Carine Meyers, schepen, Frans Broeckaertlaan 51, 9290 Berlare
- plaatsvervangend lid: Francky Verhofstadt, raadslid, Heikantstraat 48/D, 9290 Berlare
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
31.

IMEWO: goedkeuren agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting
van 19 maart 2019 en voordragen van een kandidaat-lid voor het regionaal
bestuurscomité Oost

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het feit dat de gemeente/stad voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging IMEWO;
 Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 3 januari 2019 werd opgeroepen
om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Imewo die op 19
maart 2019 plaatsheeft in de Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent;
 Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente/stad op 20 november 2018 per
brief overgemaakt werd;
 Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij Imewo
onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele
vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan;
 Gelet op het feit dat de gemeente ingedeeld is bij een regionaal bestuurscomité (RBC);
 Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17 punt 2 van de statuten elke gemeente het recht
heeft om 1 kandidaat-lid voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité (RBC);
 Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 12 punt 2 van de statuten de deelnemende gemeenten
het recht hebben om maximaal 9 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het om dezelfde
persoon moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC;
 Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de
raad van bestuur beperkt is tot negen (9);
 Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1 §2
74° en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de
toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd;
 Gelet op de beraadslagingen;
 Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de uitleg ter zitting;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Carine Meyers.

BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Hecht goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van de
opdrachthoudende vereniging IMEWO d.d. 19 maart 2019 met als enig agendapunt ‘Statutaire
ontslagnemingen en benoemingen’.
ART. 2
Carine Meyers, schepen, Frans Broeckaertlaan 51, 9290 Berlare voor te dragen als kandidaat-lid voor
het regionaal bestuurscomité (RBC) Oost van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes
jaar, vanaf de algemene vergadering van 19 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in
het jaar 2025.
ART. 3
Dezelfde persoon vermeld in artikel 2 tevens voor te dragen als kandidaat-lid voor de raad van
bestuur van de opdrachthoudende vereniging IMEWO, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene
vergadering van 19 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.
ART. 4
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging IMEWO op 19 maart 2019, op te dragen
het stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormelde artikelen.
ART. 5
Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van voormelde beslissingen en
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging IMEWO, ter
attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
ART. 6
Bepaalt dat dit besluit bekend zal gemaakt worden via de webtoepassing van de gemeente, en dit
binnen de 10 dagen nadat het besluit is genomen, met vermelding van de datum waarop het is
bekendgemaakt, en de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen en klacht kan indienen.
32.

Blijdorp III: aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad en
op artikel 432;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Blijdorp III;
 Gelet op de statuten van Blijdorp III;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vereniging recht heeft op 1 effectieve
vertegenwoordigers in de algemene vergadering en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger(s) in
de algemene vergadering;
 Gelet op het feit dat de afvaardiging een lid van de gemeenteraad dient te zijn;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Urbain Van Boven, vertegenwoordiger en Wim
Arbijn, plaatsvervangend vertegenwoordiger.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
algemene vergadering van Blijdorp III voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Urbain Van Boven, schepen, Kerkstraat 128, 9290 Berlare.
ART. 2
Duidt volgende persoon aan als plaatsvervangende vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare
in de algemene vergadering van Blijdorp III voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Wim Arbijn, raadslid, Kruisstraat 45, 9290 Berlare
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- Blijdorp III, Blijdorpstraat 3, 9255 Buggenhout

- effectief lid: Urbain Van Boven, schepen, Kerkstraat 128, 9290 Berlare
- plaatsvervangend lid: Wim Arbijn, raadslid, Kruisstraat 45, 9290 Berlare
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
33.

Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw: aanduiden van een effectief en van een
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 8/12/1998 tot vaststelling van de regelen voor
de voorlopige en definitieve erkenning van regionale landschappen;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de vereniging zonder winstoogmerk Regionaal
Landschap Schelde-Durme;
 Gelet op de statuten van Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vereniging recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger
in de algemene vergadering en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger;
 Gelet op het feit dat de afvaardiging een lid van de gemeenteraad dient te zijn;
 Gelet op het feit dat de statuten van Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw voorzien dat de
effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergadering tevens lid is van de raad van bestuur
van de vereniging;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Urbain Van Boven, vertegenwoordiger en Cindy
Roelandt, als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
algemene vergadering van Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw voor de periode van de
legislatuur 2019-2024:
Urbain Van Boven, schepen, Kerkstraat 128, 9290 Berlare.
ART. 2
Neemt kennis dat Urbain Van Boven, schepen, Kerkstraat 128, 9290 Berlare meteen ook lid wordt
van de raad van bestuur van Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw zoals in haar statuten
voorzien.
ART. 3
Duidt volgende persoon aan als plaatsvervangende vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare
in de algemene vergadering van Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw voor de periode van de
legislatuur 2019-2024:
Cindy Roelandt, raadslid, Emiel Hertecantlaan 11, 9290 Berlare
ART. 4
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw, Hemelstraat 133 A, 9200 Dendermonde
- effectief lid: Urbain Van Boven, schepen, Kerkstraat 128, 9290 Berlare
- plaatsvervangend lid: Cindy Roelandt, raadslid, Emiel Hertecantlaan 11, 9290 Berlare
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
34.

Polder Tussen Schelde en Durme: aanduiden van een effectief en van een
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op artikel 18 van de wet betreffende de polders van 3/06/1957;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij Polder Tussen Schelde en Durme;

 Gelet op het feit dat de gemeente in deze polder recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger (de
burgemeester van rechtswege) en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene
vergadering;
 Gelet op het feit dat de plaatsvervangend vertegenwoordiger een lid van het college van
burgemeester en schepenen is;
 Gehoord de mondeling voordracht ter zitting van Katja Gabriëls, vertegenwoordiger en Steven
Vandersnickt, plaatsvervangend vertegenwoordiger.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
algemene vergadering van Polder Tussen Schelde en Durme voor de periode van de legislatuur 20192024:
Katja Gabriëls, burgemeester, Beukenlaan 2, 9290 Berlare
ART. 2
Duidt volgende persoon aan als plaatsvervangende vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare
in de algemene vergadering van Polder Tussen Schelde en Durme voor de periode van de legislatuur
2019-2024:
Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- Polder Tussen Schelde en Durme – Vicus Pontrave 32, 9250 Waasmunster
- effectief lid: Katja Gabriëls, burgemeester, Beukenlaan 2, 9290 Berlare
- plaatsvervangend lid: Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
35.

Polder tussen Schelde en Durme: aanduiden van een effectief en van een
plaatsvervangend vertegenwoordiger in het polderbestuur

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op artikel 28 van de wet betreffende de polders van 3/06/1957;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij Polder tussen Schelde en Durme;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze polder recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger in
het polderbestuur en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger;
 Gelet op het feit dat de burgemeester van rechtswege de effectieve afvaardiging is en dat de
burgemeester zich bij verhindering kan laten vervangen door een lid van het college;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Katja Gabriëls, vertegenwoordiger en Steven
Vandersnickt, plaatsvervangend vertegenwoordiger.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in het
polderbestuur van Polder tussen Schelde en Durme voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Katje Gabriëls, Burgemeester, Beukenlaan 2, 9290 Berlare
ART. 2
Duidt volgende persoon aan als plaatsvervangende vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare
in het polderbestuur van Polder tussen Schelde en Durme voor de periode van de legislatuur 20192024:
Steven Vandersnickt, Turfputstraat 66, 9290 Berlare.
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- Polder tussen Schelde en Durme – Vicus Pontrave 32 9250 Waasmunster
- effectief lid: Katja Gabriëls; Beukenlaan 2, 9290 Berlare

- plaatsvervangend lid: Steven Vandersnickt, Turfputstraat 66, 9290 Berlare.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
36.

Polder van Belham: aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op artikel 18 van de wet betreffende de polders van 3/06/1957;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij polder Polder van Belham;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze polder recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger (de
burgemeester van rechtswege) en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene
vergadering;
 Gelet op het feit dat de plaatsvervangend vertegenwoordiger een lid van het college van
burgemeester en schepenen is;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Katja Gabriëls, vertegenwoordiger en Steven
Vandersnickt, plaatsvervangend vertegenwoordiger.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
algemene vergadering van Polder van Belham voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Katja Gabriëls, burgemeester, Beukenlaan 2, 9290 Berlare
ART. 2
Duidt volgende persoon aan als plaatsvervangende vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare
in de algemene vergadering van Polder van Belham voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Steven Vandersnickt, Turfputstraat 66, 9290 Berlare.
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- Polder van Belham, Dorpsstraat 2, 9270 Laarne
- effectief lid: Katja Gabriëls, burgemeester, Beukenlaan 2, 9290 Berlare
- plaatsvervangend lid: Steven Vandersnickt, Turfputstraat 66, 9290 Berlare.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website
37.

De Watergroep cvba: aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid De Watergroep;
 Gelet op de statuten van De Watergroep cvba;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vennootschap recht heeft op 1 effectieve
vertegenwoordiger in de algemene vergadering en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger;
 Gelet op het feit dat de afvaardiging een lid van de gemeenteraad kan zijn, maar eveneens een
personeelslid;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Steven Vandersnick, vertegenwoordiger en
Marleen Zaman, plaatsvervangend vertegenwoordiger.

BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
algemene vergadering van De Watergroep cvba voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare.
ART. 2
Duidt volgende persoon aan als plaatsvervangende vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare
in de algemene vergadering van De Watergroep cvba voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Marleen Zaman, raadslid, Donklaan 22/A, 9290 Berlare.
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- De Watergroep cvba, Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel
- effectief lid: Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare
- plaatsvervangend lid: Marleen Zaman, raadslid, Donklaan 22/A, 9290 Berlare
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
38.

De Watergroep cvba: aanduiden van een vertegenwoordiger in het
aandeelhoudersbestuur drinkwater

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid De Watergroep;
 Gelet op de statuten van De Watergroep cvba;
 Gelet op het feit dat de gemeente in het aandeelhoudersbestuur drinkwater van deze
vennootschap recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger en geen plaatsvervangende
vertegenwoordiger moet worden aangeduid;
 Gelet op het feit dat de vertegenwoordiger een lid van de gemeenteraad dient te zijn, maar geen
lid mag zijn van de raad van bestuur van De Watergroep cvba;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Steven Vandersnickt.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in het
aandeelhoudersbestuur drinkwater van De Watergroep cvba voor de periode van de legislatuur 20192024:
Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- De Watergroep cvba, Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel
- effectief lid: Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
39.

Elk zijn Huis NV: aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de naamloze vennootschap Elk zijn Huis
 Gelet op de statuten van Elk zijn Huis NV;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vennootschap recht heeft op 1 effectieve
vertegenwoordiger in de algemene vergadering en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger;

 Gelet op het feit dat de afvaardiging een lid van de gemeenteraad kan zijn, maar eveneens een
personeelslid;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Carine Meyers, vertegenwoordiger en Cindy
Roelandt, plaatsvervangend vertegenwoordiger.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
algemene vergadering van Elk zijn Huis NV voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Carine Meyers, schepen, Frans Broeckaertlaan 51, 9290 Berlare
ART. 2
Duidt volgende persoon aan als plaatsvervangende vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare
in de algemene vergadering van Elk zijn Huis NV voor de periode van de legislatuur 2019-2024
Cindy Roelandt, raadslid, Emiel Hertecantlaan 11, 9290 Berlare
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- Elk zijn Huis NV, Broelkaai 1G, 8500 Kortrijk
- effectief lid: Carine Meyers, schepen, Frans Broeckaertlaan 51, 9290 Berlare
- plaatsvervangend lid: Cindy Roelandt, raadslid, Emiel Hertecantlaan 11, 9290 Berlare
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
40.

Ieder Zijn Huis NV: aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de naamloze vennootschap Ieder Zijn Huis;
 Gelet op de statuten van Ieder Zijn Huis NV;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vennootschap recht heeft op 1 effectieve
vertegenwoordiger in de algemene vergadering en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger;
 Gelet op het feit dat de afvaardiging een lid van de gemeenteraad kan zijn, maar eveneens een
personeelslid;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Carine Meyers, vertegenwoordiger en Cindy
Roelandt, plaatsvervangend vertegenwoordiger.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
algemene vergadering van Ieder Zijn Huis NV voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Carine Meyers, schepen, Frans Broeckaertlaan 51, 9290 Berlare
ART. 2
Duidt volgende persoon aan als plaatsvervangende vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare
in de algemene vergadering van Ieder Zijn Huis NV voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Cindy Roelandt, raadslid, Emiel Hertecantlaan 11, 9290 Berlare
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- Ieder Zijn Huis NV, Sint Urmarusstraat 69, 9200 Baasrode
- effectief lid: Carine Meyers, schepen, Frans Broeckaertlaan 51, 9290 Berlare
- plaatsvervangend lid: Cindy Roelandt, raadslid, Emiel Hertecantlaan 11, 9290 Berlare
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.

41.

Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arr. Dendermonde cvba: aanduiden van een
effectief en van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene
vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arr. Dendermonde;
 Gelet op de statuten van Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arr. Dendermonde cvba;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vennootschap recht heeft op 1 effectieve
vertegenwoordiger in de algemene vergadering en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger;
 Gelet op het feit dat de afvaardiging een lid van de gemeenteraad kan zijn, maar eveneens een
personeelslid;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Kim Haentjens, vertegenwoordiger en Marleen
Zaman, plaatsvervangend vertegenwoordiger.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
algemene vergadering van Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arr. Dendermonde cvba voor de
periode van de legislatuur 2019-2024:
Kim Haentjens, raadslid, Molenstraat 7, 9290 Berlare
ART. 2
Duidt volgende persoon aan als plaatsvervangende vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare
in de algemene vergadering van Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arr. Dendermonde voor de
periode van de legislatuur 2019-2024:
Marleen Zaman, raadslid, Donklaan 22/A, 9290 Berlare
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arr. Dendermonde cvba, Begijnhoflaan 24, 9200
Dendermonde
- effectief lid: Kim Haentjens, raadslid, Molenstraat 7, 9290 Berlare
- plaatsvervangend lid: Marleen Zaman, raadslid, Donklaan 22/A, 9290 Berlare
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
42.

Hulp in woningnood cvba: aanduiden van een vertegenwoordiger in de algemene
vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Hulp in woningnood;
 Gelet op de statuten van Hulp in woningnood cvba;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vennootschap recht heeft op 1 effectieve
vertegenwoordiger in de algemene vergadering en geen plaatsvervanger moet worden aangeduid;
 Gelet op het feit dat de afvaardiging een lid van de gemeenteraad kan zijn, maar eveneens een
personeelslid;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Urbain Van Boven.

BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
algemene vergadering van Hulp in woningnood cvba voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Urbain Van Boven, schepen, Kerkstraat 128, 9290 Berlare
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
 Hulp in woningnood cvba, Gaver 70 , 9290 Berlare
 effectief lid: Urbain Van Boven, schepen, Kerkstraat 128, 9290 Berlare
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
43.

Hulp in Woningnood cvba: aanduiden van 4 vertegenwoordigers in de raad van
bestuur

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Hulp in woningnood;
 Gelet op de gewijzigde statuten van Hulp in woningnood cvba;
 Gelet op het feit dat de gemeente vanaf 1 april 2019 recht heeft op 4 effectieve
vertegenwoordigers in de raad van bestuur en geen plaatsvervangende vertegenwoordigers
moeten worden aangeduid.
 Gelet op het feit dat de afvaardiging geen leden van de gemeenteraad dienen te zijn;
 Gelet op de voordracht vanuit de meerderheid voor volgende kandidaten
o Pieter Janssens
o Rita Sichien
o John De Vriese
o Hugo Verstraete
 Gehoord de voordracht vanuit CD&V, zijnde
o Koen Van Eetvelde
 Gelet op de afzonderlijke geheime stemming per afgevaardigde, waarbij de voorzitter van de
gemeenteraad werd bijgestaan door Ruben De Backer en Yves Poppe
 Gelet op de uitslag van de afzonderlijke stemmingen zijnde
o 14 stemmen voor Pieter Janssens en 9 stemmen voor Koen Van Eetvelde
o 14 stemmen voor Rita Sichien en 9 stemmen voor Koen Van Eetvelde
o 14 stemmen voor John De Vriese en 9 stemmen voor Koen Van Eetvelde
o 14 stemmen voor Hugo Verstraete en 9 stemmen voor Koen Van Eetvelde
 Gelet op het feit dat de stemming op het einde van de zitting is gebeurd.
BESLUIT:
ART. 1
Neemt kennis van het feit dat de huidige bestuurders in functie blijven tot en met 31 maart 2019.
ART. 2
Duidt volgende personen aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
raad van bestuur van Hulp in Woningnood cvba vanaf 1 april 2019 voor de periode van de legislatuur
2019-2024:
 Pieter Janssens
 Rita Sichien
 John De Vriese
 Hugo Verstraete
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
 Hulp in woningnood cvba, Gaver 70, 9290 Berlare
 Effectief lid: Pieter Janssens
 effectief lid: Rita Sichien

 effectief lid: John De Vriese
 effectief lid: Hugo Verstraete
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
44.

Wase wind cvba: aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Wase wind;
 Gelet op de statuten van Wase wind cvba;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vennootschap recht heeft op 1 effectieve
vertegenwoordiger in de algemene vergadering en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger;
 Gelet op het feit dat de afvaardiging een lid van de gemeenteraad kan zijn, maar eveneens een
personeelslid;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Urbain Van Boven, vertegenwoordiger en Marc
Van Driessche, plaatsvervangend vertegenwoordiger.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
algemene vergadering van Wase wind cvba voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Urbain Van Boven, schepen, Kerkstraat 128, 9290 Berlare
ART. 2
Duidt volgende persoon aan als plaatsvervangende vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare
in de algemene vergadering van Wase wind cvba voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Marc Van Driessche, raadslid, Loereveldstraat 31, 9290 Berlare
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- Wase wind cvba, Samelstraat 21A, 9170 Sint-Gillis-Waas
- effectief lid: Urbain Van Boven, schepen, Kerkstraat 128, 9290 Berlare
- plaatsvervangend lid: Marc Van Driessche, raadslid, Loereveldstraat 31, 9290 Berlare
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
45.

Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG): aanduiden van een
effectief en van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene
vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de vereniging zonder winstoogmerk Vereniging
voor Steden en Gemeenten (VVSG);
 Gelet op de statuten van Vereniging voor Steden en Gemeenten vzw;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vereniging recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger
in de algemene vergadering en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger;
 Gelet op het feit dat de afvaardiging een lid van de gemeenteraad kan zijn, maar eveneens een
personeelslid;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Katja Gabriëls, vertegenwoordiger en Steven
Vandersnickt, plaatsvervangend vertegenwoordiger.

BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
algemene vergadering van Vereniging voor Steden en Gemeenten vzw voor de periode van de
legislatuur 2019-2024:
Katja Gabriëls, burgemeester, Beukenlaan 2, 9290 Berlare
ART. 2
Duidt volgende persoon aan als plaatsvervangende vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare
in de algemene vergadering van Vereniging voor Steden en Gemeenten vzw voor de periode van de
legislatuur 2019-2024:
Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- Vereniging voor Steden en Gemeenten vzw, Huis Madou, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel
- effectief lid: Katja Gabriëls, burgemeester, Beukenlaan 2, 9290 Berlare
- plaatsvervangend lid: Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
46.

EthiasCo cvba: aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid EthiasCo;
 Gelet op de statuten van EthiasCo cvba;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vennootschap recht heeft op 1 effectieve
vertegenwoordiger in de algemene vergadering en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger;
 Gelet op het feit dat de afvaardiging een lid van de gemeenteraad kan zijn, maar eveneens een
personeelslid;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Bob Pieters, vertegenwoordiger en Hilde Van der
Jeugt, plaatsvervangend vertegenwoordiger.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
algemene vergadering van EthiasCo cvba voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Bob Pieters, adjunct – algemeen directeur, bob.pieters@berlare.be
ART. 2
Duidt volgende persoon aan als plaatsvervangende vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare
in de algemene vergadering van EthiasCo cvba voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Hilde Van der Jeugt, algemeen directeur, hilde.vanderjeugt@berlare.be
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- EthiasCo cvba, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik
- effectief lid: Bob Pieters, adjunct – algemeen directeur, bob.pieters@berlare.be
- plaatsvervangend lid: Hilde Van der Jeugt, algemeen directeur, hilde.vanderjeugt@berlare.be
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.

47.

Centrum voor Informatica vzw (Cevi): aanduiden van een vertegenwoordiger in de
algemene vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de vereniging zonder winstoogmerk Centrum
voor Informatica (Cevi);
 Gelet op de statuten van Centrum voor Informatica vzw;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vereniging recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger
in de algemene vergadering en geen plaatsvervanger moet worden aangeduid;
 Gelet op het feit dat de afvaardiging een lid van de gemeenteraad dient te zijn;
 Gehoord de mondelinge voordracht van Urbain Van Boven.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
algemene vergadering van Centrum voor Informatica vzw voor de periode van de legislatuur 20192024:
Urbain Van Boven, schepen, Kerkstraat 128, 9290 Berlare
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- Centrum voor Informatica vzw, Bisdomplein 3, 9000 GENT
- effectief lid: Urbain Van Boven, schepen, Kerkstraat 128, 9290 Berlare
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
48.

Centrum voor Informatica vzw (Cevi): aanduiden van een vertegenwoordiger in de
raad van bestuur

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de vereniging zonder winstoogmerk Centrum
voor Informatica vzw (Cevi);
 Gelet op de statuten van Centrum voor Informatica vzw;
 Gelet op het feit dat de gemeente in de raad van bestuur van deze vereniging recht heeft op 1
effectieve vertegenwoordiger en geen plaatsvervangende vertegenwoordiger moet worden
aangeduid;
 Gelet op het feit dat de afvaardiging een lid van de gemeenteraad dient te zijn;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van de heer Urbain Van Boven.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de raad
van bestuur van Centrum voor Informatica vzw voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Urbain Van Boven, schepen, Kerkstraat 128, 9290 Berlare
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- Centrum voor Informatica vzw, Bisdomplein 3, 9000 GENT
- effectief lid: Urbain Van Boven, schepen, Kerkstraat 128, 9290 Berlare
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.

49.

Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid vzw (ISB): aanduiden van
vertegenwoordiger(s) in de algemene vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de vereniging zonder winstoogmerk Vlaams
instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid (ISB);
 Gelet op de statuten van Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid vzw;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vereniging recht heeft op 3 effectieve
vertegenwoordigers in de algemene vergadering en geen plaatsvervangende vertegenwoordiger
moet worden aangeduid;
 Gelet op het feit dat het niet verplicht is om 3 vertegenwoordigers aan te stellen; dat er sowieso 3
stemmen zijn voor Berlare;
 Gelet op het feit dat de afvaardiging een lid van de gemeenteraad kan zijn, maar eveneens een
personeelslid;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Steven Vandersnickt, Davy Rasschaert en Yves
Poppe, vertegenwoordigers.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende personen aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
algemene vergadering van Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid vzw voor de periode
van de legislatuur 2019-2024:
Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare
Yves Poppe, raadslid, Pastoor Christiaensstraat 26, 9290 Berlare
Davy Rasschaert, vrije tijdsconsultent, davy.rasschaert@berlare.be
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid vzw, August de Boeckstraat 1, 9100 SintNiklaas
- effectief lid: Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare
- effectief lid: Davy Rasschaert, vrije tijdsconsultent, davy.rasschaert@berlare.be
- effectief lid: Yves Poppe, raadslid, Pastoor Christiaensstraat 26, 9290 Berlare
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
50.

Vereniging voor Openbaar Groen vzw: aanduiden van een vertegenwoordiger in de
algemene vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de vereniging zonder winstoogmerk Vereniging
voor Openbaar Groen;
 Gelet op de statuten van Vereniging voor Openbaar Groen vzw;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vereniging recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger
in de algemene vergadering en geen plaatsvervanger moet worden aangeduid;
 Gelet op het feit dat de afvaardiging een lid van de gemeenteraad kan zijn, maar eveneens een
personeelslid;
 Gehoorde de mondelinge voordracht ter zitting van Robby Ydens.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
algemene vergadering van Vereniging voor Openbaar Groen vzw voor de periode van de legislatuur
2019-2024:

Robby Ydens, verantwoordelijke uitvoering technisch dienst, robby.ydens@berlare.be
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- Vereniging voor Openbaar Groen vzw – Predikterenrei 1C, 8000 BRUGGE
- effectief lid: Robby Ydens, verantwoordelijke uitvoering technisch dienst,
robby.ydens@berlare.be
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
51.

Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen vzw (ERSV): aanduiden
van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de vereniging zonder winstoogmerk Erkend
Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen (ERSV);
 Gelet op de statuten van Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen vzw;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vereniging recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger
in de algemene vergadering en geen plaatsvervanger moet worden aangeduid;
 Gelet op het feit dat de afvaardiging een lid van de gemeenteraad kan zijn, maar eveneens een
personeelslid;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Isabel Six..
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
algemene vergadering van Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen vzw voor de
periode van de legislatuur 2019-2024:
Isabel Six, diensthoofd citymarketing, isabel.six@berlare.be
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen vzw, Gouvernementstraat 1, 9000
Gent;
- effectief lid: Isabel Six, diensthoofd citymarketing, isabel.six@berlare.be.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
52.

Logo Dender vzw: aanduiden van een vertegenwoordiger in de algemene
vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de vereniging zonder winstoogmerk Logo Dender
 Gelet op de statuten van Logo Dender vzw;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vereniging recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger
in de algemene vergadering en geen plaatsvervanger moet worden aangeduid;
 Gelet op het feit dat de afvaardiging een lid van de gemeenteraad dient te zijn;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Gunther Cooreman.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
algemene vergadering van Logo Dender vzw voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Gunther Cooreman, schepen, Salvialaan 20, 9290 Berlare

ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- Logo Dender vzw, Kareelstraat 100 bus 1, 9300 Aalst;
- effectief lid: Gunther Cooreman, schepen, Salvialaan 20, 9290 Berlare.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
53.

Interlokale Vereniging Sociale Economie Scheldeland:
aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het
beheerscomité

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad en
op artikel 395;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de interlokale vereniging Sociale Economie
Scheldeland;
 Gelet op de statuten van ILV Sociale Economie Scheldeland;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vereniging recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger
in het beheerscomité en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger;
 Gelet op het feit dat de effectieve vertegenwoordiger een lid van het college moet zijn en de
plaatsvervanger een gemeenteraadslid;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Gunther Coorman, vertegenwoordiger en Wim
Arbijn, plaatsvervangend vertegenwoordiger.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in het
beheerscomité van ILV Sociale Economie Scheldeland voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Gunther Cooreman, schepen, Salvialaan 20, 9290 Berlare
ART. 2
Duidt volgende persoon aan als plaatsvervangende vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare
in het beheerscomité van ILV Sociale Economie Scheldeland voor de periode van de legislatuur 20192024:
Wim Arbijn, raadslid, Kruisstraat 45, 9290 Berlare
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- ILV Sociale Economie Scheldeland – Marktplein 1, 9220 Hamme;
- effectief lid: Gunther Cooreman, schepen, Salvialaan 20, 9290 Berlare;
- plaatsvervangend lid: Wim Arbijn, raadslid, Kruisstraat 45, 9290 Berlare.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
54.

Interlokale Vereniging Drugpreventie Berlare-Lokeren-Zele: aanduiden van een
vertegenwoordiger in de stuurgroep

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad en
op artikel 395;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de interlokale vereniging Drugpreventie BerlareLokeren-Zele;
 Gelet op de statuten van ILV Drugpreventie Berlare-Lokeren-Zele;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vereniging recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger
in de stuurgroep en geen plaatsvervangende vertegenwoordiger moeten worden aangeduid;
 Gelet op het feit dat de afvaardiging een lid van het college van burgemeester en schepenen dient
te zijn;

 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Gunther Cooreman;
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
stuurgroep van ILV Drugpreventie Berlare-Lokeren-Zele voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Gunther Cooreman, schepen, Salvialaan 20, 9290 Berlare
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- ILV Drugpreventie Berlare-Lokeren-Zele, Sportlaan 2, 9160 Lokeren;
- effectief lid: Gunther Cooreman, schepen, Salvialaan 20, 9290 Berlare.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
55.

Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap
vzw (OVSG): aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de vereniging zonder winstoogmerk
Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG);
 Gelet op de statuten van Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse
Gemeenschap vzw;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vereniging recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger
in de algemene vergadering en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger;
 Gelet op het feit dat de afvaardiging een lid van de gemeenteraad dient te zijn en bij voorkeur
verantwoordelijk voor onderwijs;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Urbain Van Boven, vertegenwoordiger en Marc
Van Driessche, plaatsvervangend vertegenwoordiger.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
algemene vergadering van Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse
Gemeenschap vzw voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Urbain Van Boven, schepen, Kerkstraat 128, 9290 Berlare
ART. 2
Duidt volgende persoon aan als plaatsvervangende vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare
in de algemene vergadering van Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse
Gemeenschap vzw voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Marc Van Driessche, raadslid, Loereveldstraat 31, 9290 Berlare
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw,
Ravensteingalerij 3, 1000 Brussel
- effectief lid: Urbain Van Boven, schepen, Kerkstraat 128, 9290 Berlare
- plaatsvervangend lid: Marc Van Driessche, raadslid, Loereveldstraat 31, 9290 Berlare
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.

56.

Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Scheldeland:
aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het
beheerscomité

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad en
op artikel 395;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de interlokale vereniging Scholengemeenschap
Scheldeland;
 Gelet op de statuten van ILV Scholengemeenschap Scheldeland;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vereniging recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger
in het beheerscomité en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger;
 Gelet op het feit dat zowel de effectieve als plaatsvervangende vertegenwoordiger lid van het
college moet zijn;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Urbain Van Boven, vertegenwoordiger en An
Van Driessche, plaatsvervangend vertegenwoordiger.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in het
beheerscomité van ILV Scholengemeenschap Scheldeland voor de periode van de legislatuur 20192024:
Urbain Van Boven, schepen, Kerkstraat 128, 9290 Berlare
ART. 2
Duidt volgende persoon aan als plaatsvervangende vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare
in de beheerscomité van ILV Scholengemeenschap Scheldeland voor de periode van de legislatuur
2019-2024:
An Van Driessche, schepen, Koffiestraat 25, 9290 Berlare
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- ILV Scholengemeenschap Scheldeland, Schoolstraat 4, 9260 Wichelen;
- effectief lid: Urbain Van Boven, schepen, Kerkstraat 128, 9290 Berlare;
- plaatsvervangend lid: An Van Driessche, schepen, Koffiestraat 25, 9290 Berlare.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
57.

Interlokale Vereniging Aulam:
aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het
beheerscomité

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad en
op artikel 395;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de interlokale vereniging Aulam;
 Gelet op de statuten van ILV Aulam;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vereniging recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger
in het beheerscomité en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger;
 Gelet op het feit dat de effectieve vertegenwoordiger schepen van jeugd moet zijn en de
plaatsvervanger een gemeenteraadslid;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van An Van Driessche, vertegenwoordiger en Hilde
D’heer, plaatsvervangend vertegenwoordiger.

BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in het
beheerscomité van ILV Aulam voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
An Van Driessche, schepen van jeugd, Koffiestraat 25, 9290 Berlare
ART. 2
Duidt volgende persoon aan als plaatsvervangende vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare
in de beheerscomité van ILV Aulam voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Hilde D'heer, raadslid, Dorp 93, 9290 Berlare
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- ILV Aulam, Sas 34, 9200 Dendermonde;
- effectief lid: An Van Driessche, schepen van jeugd, Koffiestraat 25, 9290 Berlare;
- plaatsvervangend lid: Hilde D'heer, raadslid, Dorp 93, 9290 Berlare.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
58.

Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme:
aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het
beheerscomité

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad en
op artikel 395;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de interlokale vereniging Burensportdienst
Schelde-Durme;
 Gelet op de statuten van ILV Burensportdienst Schelde-Durme;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vereniging recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger
in het beheerscomité en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger;
 Gelet op het feit dat de effectieve vertegenwoordiger de schepen van sport moet zijn en de
plaatsvervanger een gemeenteraadslid;
 Gehoorde de mondelinge voordracht ter zitting van Steven Vandersnickt, vertegenwoordiger en
Cindy Roelandt, plaatsvervangend vertegenwoordiger.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in het
beheerscomité van ILV Burensportdienst Schelde-Durme voor de periode van de legislatuur 20192024:
Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare
ART. 2
Duidt volgende persoon aan als plaatsvervangende vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare
in het beheerscomité van ILV Burensportdienst Schelde-Durme voor de periode van de legislatuur
2019-2024:
Cindy Roelandt, raadslid, Emiel Hertecantlaan 11, 9290 Berlare
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- ILV Burensportdienst Schelde-Durme, Warandelaan 13 te 9230 Wetteren;
- effectief lid: Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare;
- plaatsvervangend lid: Cindy Roelandt, raadslid, Emiel Hertecantlaan 11, 9290 Berlare.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.

59.

Interlokale Vereniging Cultuuroverleg Scheldeland:
aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het
beheerscomité

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad en
op artikel 395;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de interlokale vereniging Cultuuroverleg
Scheldeland;
 Gelet op de statuten van ILV Cultuuroverleg Scheldeland;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vereniging recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger
in het beheerscomité en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger;
 Gelet op het feit dat de effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger gemeenteraadslid
moeten zijn;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Carine Meyers, vertegenwoordiger en Marleen
Zaman, plaatsvervangend vertegenwoordiger.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in het
beheerscomité van ILV Cultuuroverleg Scheldeland voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Carine Meyers, schepen, Frans Broeckaertlaan 51, 9290 Berlare
ART. 2
Duidt volgende persoon aan als plaatsvervangende vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare
in het beheerscomité van ILV Cultuuroverleg Scheldeland voor de periode van de legislatuur 20192024:
Marleen Zaman, raadslid, Donklaan 22/A, 9290 Berlare
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- ILV Cultuuroverleg Scheldeland, Markt 1, 9230 Wetteren;
- effectief lid: Carine Meyers, schepen, Frans Broeckaertlaan 51, 9290 Berlare;
- plaatsvervangend lid: Marleen Zaman, raadslid, Donklaan 22/A, 9290 Berlare.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
60.

Interlokale Vereniging De Leesdijk:
aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het
beheerscomité

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad en
op artikel 395;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de interlokale vereniging De Leesdijk;
 Gelet op de statuten van ILV De Leesdijk;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vereniging recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger
in het beheerscomité en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger;
 Gelet op het feit dat zowel de effectieve als de plaatsvervangende vertegenwoordiger
gemeenteraadslid moet zijn;
 Gehoord de mondeling voordracht ter zitting van Carine Meyers, vertegenwoordiger en Cindy
Roelandt, plaatsvervangend vertegenwoordiger.

BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in het
beheerscomité van ILV De Leesdijk voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Carine Meyers, schepen, Frans Broeckaertlaan 51, 9290 Berlare
ART. 2
Duidt volgende persoon aan als plaatsvervangende vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare
in het beheerscomité van ILV De Leesdijk voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Cindy Roelandt, raadslid, Emiel Hertecantlaan 11, 9290 Berlare
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- ILV De Leesdijk, Kerkstraat 111, 9200 Dendermonde;
- effectief lid: Carine Meyers, schepen, Frans Broeckaertlaan 51, 9290 Berlare;
- plaatsvervangend lid: Cindy Roelandt, raadslid, Emiel Hertecantlaan 11, 9290 Berlare.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
61.

Zefier cvba: aanduiden van een effectief en van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Zefier;
 Gelet op de statuten van Zefier cvba;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vennootschap recht heeft op 1 effectieve
vertegenwoordiger in de algemene vergadering en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger;
 Gelet op het feit dat de afvaardiging een lid van de gemeenteraad kan zijn, maar eveneens een
personeelslid;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Urbain Van Boven, vertegenwoordiger en Marc
Van Driessche, plaatsvervangend vertegenwoordiger.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
algemene vergadering van Zefier cvba voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Urbain Van Boven, schepen, Kerkstraat 128, 9290 Berlare
ART. 2
Duidt volgende persoon aan als plaatsvervangende vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare
in de algemene vergadering van Zefier cvba voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Marc Van Driessche, raadslid, Loereveldstraat 31, 9290 Berlare
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- Zefier cvba, Koning AlbertII laan 37, 1030 Schaarbeek;
- effectief lid: Urbain Van Boven, schepen, Kerkstraat 128, 9290 Berlare;
- plaatsvervangend lid: Marc Van Driessche, raadslid, Loereveldstraat 31, 9290 Berlare.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
62.

Benedenscheldebekken: aanduiden van een vertegenwoordiger in het
bekkenbestuur

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 Gelet op Titel I van het decreet van 18/07/2003 betreffende het integraal waterbeleid, gewijzigd
bij decreet van 19/07/2013 en het decreet van 30/06/2017;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 9/09/2005 betreffende de geografische indeling
van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij bekkenbestuur Benedenscheldebekken;
 Gelet op het feit dat de gemeente in dit bekkenbestuur recht heeft op 1 effectieve
vertegenwoordiger;
 Gelet op het feit dat de afvaardiging een lid van de gemeenteraad dient te zijn, maar bij voorkeur
een lid van het college;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Steven Vandersnickt, vertegenwoordiger.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in het
bekkenbestuur van Benedenscheldebekken voor de periode van de legislatuur 2019-2024
Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- Bekkenbestuur Benedenscheldebekken, Lange Kievietstraat 111-113 bus 44, 2018 Antwerpen;
- effectief lid: Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
63.

Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw (RATO): aanduiden van een
vertegenwoordiger in de algemene vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de vereniging zonder winstoogmerk
Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO);
 Gelet op de statuten van Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw;
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vereniging recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger
in de algemene vergadering en geen plaatsvervanger moet worden aangeduid;
 Gelet op het feit dat de afvaardiging een lid van de gemeenteraad kan zijn, maar eveneens een
personeelslid;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Robby Ydens, vertegenwoordiger.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
algemene vergadering van Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw voor de periode van de legislatuur
2019-2024:
Robby Ydens, verantwoordelijke uitvoering technisch dienst, robby.ydens@berlare.be
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent;
- effectief lid: Robby Ydens, verantwoordelijke uitvoering technisch dienst,
robby.ydens@berlare.be.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.

64.

Projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme: aanduiden van
stemgerechtigde vertegenwoordigers en vertegenwoordigers met raadgevende
stem in de raad van bestuur

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad en
op artikel 404;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de projectvereniging Projectvereniging Regionaal
Landschap Schelde-Durme die een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst beheert;
 Gelet op de statuten van Projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme;
 Gelet op het feit dat de gemeente in de raad van bestuur van deze vereniging recht heeft op 1
stemgerechtigd lid, 1 plaatsvervangend stemgerechtigd lid, 1 lid met raadgevende stem en 1
plaatsvervangend lid met raadgevende stem;
 Gelet op het feit dat de stemgerechtigde leden (effectief en plaatsvervangend) lid moeten zijn van
het college en dat de leden met raadgevende stem (effectief en plaatsvervangend) lid moeten zijn
van een partij die geen deel uitmaakt van de meerderheid in de gemeenteraad;
 Gehoord de mondeling voordracht ter zitting van Urbain Van Boven, vertegenwoordiger en Steven
Vandersnickt, plaatsvervanger en Wim Arbijn, vertegenwoordiger en Francky Verhofstadt,
plaatsvervanger.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
Raad van bestuur van Projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme voor de periode van de
legislatuur 2019-2024:
Met stemrecht: Urbain Van Boven, schepen, Kerkstraat 128, 9290 Berlare
Met raadgevende stem: Wim Arbijn, raadslid, Kruisstraat 45, 9290 Berlare
ART. 2
Duidt volgende persoon aan als plaatsvervangende vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare
in de Raad van bestuur van Projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme voor de periode
van de legislatuur 2019-2024:
Met stemrecht: Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare
Met raadgevende stem: Francky Verhofstadt, raadslid, Heikantstraat 48/D, 9290 Berlare
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- Projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme, Hemelstraat 133 A, 9200 Dendermonde
- effectief lid:
Met stemrecht: Urbain Van Boven, schepen, Kerkstraat 128, 9290 Berlare
Met raadgevende stem: Wim Arbijn, raadslid, Kruisstraat 45, 9290 Berlare
- plaatsvervangend lid:
Met stemrecht: Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare
Met raadgevende stem: Francky Verhofstadt, raadslid, Heikantstraat 48/D, 9290 Berlare
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
65.

Projectvereniging Cultuurdijk: aanduiden van een stemgerechtigde
vertegenwoordiger en van een vertegenwoordiger met raadgevende stem in de raad
van bestuur

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad en
op artikel 404;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de Projectvereniging Cultuurdijk;
 Gelet op de statuten van Projectvereniging Cultuurdijk;

 Gelet op het feit dat de gemeente in de raad van bestuur van deze vereniging recht heeft op 1
stemgerechtigde vertegenwoordiger en 1 vertegenwoordiger met raadgevende stem;
 Gelet op het feit dat de stemgerechtigde vertegenwoordiger de schepen van cultuur is en de
vertegenwoordiger met raadgevende stem lid is van een partij die geen deel uit maakt van de
meerderheid;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Carine Meyers, stemgerechtigde
vertegenwoordiger en Cindy Roelandt, vertegenwoordiger met raadgevende stem.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als vertegenwoordiger met stemrecht namens de gemeente Berlare in de
raad van bestuur van Projectvereniging Cultuurdijk voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Carine Meyers, schepen van cultuur, Frans Broeckaertlaan 51, 9290 Berlare
ART. 2
Duidt volgende persoon aan als vertegenwoordiger met raadgevende stem namens de gemeente
Berlare in de raad van bestuur van Projectvereniging Cultuurdijk voor de periode van de legislatuur
2019-2024:
Cindy Roelandt, raadslid, Emiel Hertecantlaan 11, 9290 Berlare
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- Projectvereniging Cultuurdijk, Nijverheidsstraat 3, 9200 Dendermonde;
- stemgerechtigd lid: Carine Meyers, schepen van cultuur, Frans Broeckaertlaan 51, 9290 Berlare;
- lid met raadgevende stem: Cindy Roelandt, raadslid, Emiel Hertecantlaan 11, 9290 Berlare.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
66.

VVV Donkmeer vzw: aanduiden van een vertegenwoordiger in de algemene
vergadering

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/017;
 Gelet meer bepaald op artikel 41 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de vereniging zonder winstoogmerk VVV
Donkmeer,
 Gelet op de statuten van VVV Donkmeer vzw:
 Gelet op het feit dat de gemeente in deze vereniging recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger
in de algemene vergadering en geen plaatsvervanger moet worden aangeduid;
 Gelet op het feit dat de afvaardiging een lid van de gemeenteraad kan zijn, maar eveneens een
personeelslid;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Steven Vandersnickt.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
algemene vergadering van VVV Donkmeer vzw voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- VVV Donkmeer vzw, Donklaan 180, 9290 Berlare;
- effectief lid: Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.

67.

Goedkeuren herverhuren weide 'Klappel': vaststellen voorwaarden

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23/11/2011 houdende herverhuring van de gemeentelijke
percelen gelegen langs de Dendermondse Steenweg Berlare 3de afd Sie A nrs 786 en 787B (deel);
 Gelet op het collegebesluit van 12/02/2018;
 Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 25/01/2019.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Gaat akkoord met het verhuren van de gemeentelijke percelen gelegen langs de Dendermondse
Steenweg kadastraal Berlare 3de afd Sie A nrs 786 en 787 B (deel) voor 1 jaar via bieding onder
gesloten omslag waarbij het minimum bod 125,00 euro (op jaarbasis) dient te zijn.
ART. 2
Staat de verhuring van de percelen opgesomd in art 1. van dit besluit toe onder volgende
voorwaarden:
 De gehuurde percelen dienen op kosten van de huurder zodanig omheind te worden dat
gebruik als parking ten allen tijde kan worden gerealiseerd;
 De gehuurde percelen dienen maximaal en zonder enige vorm van vergoeding door de
huurder vrijgeven gedurende 10 dagen per jaar en dit op schriftelijke vraag van het college
van burgemeester en schepenen 14 dagen op voorhand.
 Voor de waterfeesten (1ste weekend van augustus) dienen de percelen in elk geval
vrijgegeven te worden zonder voorafgaande vraag. Dit weekend is wel in de bovenvermelde
10 dagen inbegrepen. Het niet ingaan op deze voorwaarde leidt automatisch tot verbreking
van de huurovereenkomst zonder terugbetaling van de betaalde huursom;
 Het goed mag niet hoofdzakelijk gebruikt worden voor een landbouwbedrijf. De pachtwet
(burgerlijk wetboek onder Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling III) van 4 november
1969 is dus niet van toepassing, aangezien deze enkel geldt voor zelfstandige landbouwers
die landbouw als hoofd- of nevenberoep hebben en landbouwexploitaties hebben met als doel
daarmee winst te maken.
 Verlenging per jaar kan worden toegestaan door het college van burgemeester en schepenen
op schriftelijke vraag, twee maanden voor het verstrijken van de huurperiode van 1 jaar. Deze
verlenging kan maximaal tweemaal worden toegestaan;
 De verschuldigde huursom dient op voorhand betaald;
 Bij het beëindigen van de huur dienen de percelen in hun oorspronkelijke staat teruggebracht
zonder enige vorm van vergoeding;
 De gehuurde percelen mogen slechts gebruikt worden voor doeleinden toegelaten binnen de
planologische bestemming van de percelen.
ART. 3
Geeft aan het college van burgemeester en schepenen de volmacht tot het organiseren van deze
verhuring onder gesloten omslag waarbij wordt toegewezen aan de hoogste bieder met een bod
hoger dan 125,00 euro (op jaarbasis). Bij gelijkheid van biedingen wordt een volgende ronde
georganiseerd onder de gelijke bieders.
ART. 4
Bepaalt dat de oproep voor de bieding zal gebeuren via:
 de gemeentelijke website;
 sociale media;
 afkondiging op de gemeentehuizen;
 de bieders bij de vorige oproep zullen worden aangeschreven.
ART. 5
Biedingen dienen het gemeentebestuur te bereiken op uiterlijk vrijdag 8 maart 2019.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

68.

Mondelinge vragen

Er wordt ingegaan op mondelinge vragen van raadsleden. De inhoud is terug te vinden in het
zittingsverslag.
Namens de gemeenteraad

Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur

Karel De Gucht
voorzitter

