Notulen van de vergadering van de
Gemeenteraad van Berlare van 13 mei 2019
Aanwezig:
De Gucht Karel, voorzitter;
Gabriëls Katja, burgemeester;
Vandersnickt Steven, Van Driessche An, Meyers Carine, Van Boven Urbain, schepenen;
Cooreman Gunther, schepen van rechtswege;
Verhofstadt Francky, Arbijn Wim, Zaman Marleen, Baeyens Steven, Haentjens Kim,
Van Driessche Marc, Wettinck Denny, Poppe Yves, Van Cauteren Lieve, Van de Velde Bert,
Callaert Gino, D'heer Hilde, De Backer Ruben, Verdurmen Angélique, Roelandt Cindy, raadsleden;
Van der Jeugt Hilde, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Schatteman Freddy, raadslid
De voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 20 uur.
De voorzitter meldt dat de meerderheid op basis van artikel 23 van het decreet lokaal bestuur van
22/12/2017 1 agendapunt ter zitting aan de agenda wil toevoegen:

De Lijn: 1 effectief en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.
De raadsleden gaan unaniem akkoord om toe te voegen:
 zoals het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad voorziet (artikel 7);
 worden de moties onmiddellijk na het aanvaarden van het agendapunt uitgedeeld aan de
raadsleden;
 wordt het agendapunt behandeld na punt 26: Medisch Oost-Vlaanderen vzw: aanduiden van een
effectief en van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

Openbare zitting
1.

Goedkeuren notulen en kennisnemen zittingsverslag van 27 maart 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;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Keurt de notulen van de zitting van 27 maart 2019 goed.
ART. 2
Neemt kennis van het zittingsverslag (https://webberlare.streamovations.be/sessions/reference/gemeenteraad-27-maart-2019) van 27 maart 2019 en
de nota als bijlage.
ART. 3
Maakt dit besluit bekend volgens de bepalingen van het decreet lokaal bestuur.
2.

Goedkeuren aanvullend reglement betreffende tonnagebeperking in Schuttersweg

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en meer in het bijzonder artikel 40;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27/03/2019 om het door de Gemeentebelangenfractie
aangebrachte agendapunt over het uitbreiden van de tonnagebeperking met de Schuttersweg,
over te maken aan de technische commissie verkeer voor advies;
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 Overwegende volgend advies van de technische commissie verkeer van 10/04/2019: om de zone
van het ingevoerde tonnageverbod te vervolledigen, kan akkoord gegaan worden om de borden
ook in de Schuttersweg vanaf de Nieuwstraat te plaatsen.
 Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16/03/1968;
 Gelet op het koninklijk besluit van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het ministerieel besluit van 11/10/1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Gelet op het decreet van 16/05/2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23/01/2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3/04/2009;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24/06/1988;
 Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;
 Gehoord de toelichting met tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
In de Schuttersweg in beide richtingen wordt volgende maatregel ingevoerd voor doorgaand verkeer:
de toegang is verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand
hoger is dan 3,5 ton, volgens bijgevoegd plan waarvan een exemplaar als bijlage bij dit besluit gaat,
de maatregel geldt niet voor plaatselijk verkeer.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C21
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type IV
ART. 2
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
 politiezone Berlare – Zele (pz.berlarezele.onthaal@police.belgium.eu);
 politierechtbank Dendermonde (dendermondepolitierechtbank@just.fgov.be);
 procureur Dendermonde (srt.procureur.dendermonde@just.fgov.be);
 dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be).
 Dienst openbare werken (openbarewerken@berlare.be)
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur, dit onder categorie aanvullend reglement op het wegverkeer enkel met betrekking tot
gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).
3.

Opheffen aanvullend reglement over invoeren tijdelijk parkeren in Pater
Heirmanshoek

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27/03/2019 betreffende het aanvullend reglement over
tijdelijk parkeren Van Tieghemstraat en Pater Heirmanshoek;
 Overwegende dat bakkerij Bonnaerens na de gemeenteraadsbeslissing heeft besloten om niet
meer open te doen op zondag en de genomen maatregel dus eigenlijk geen effect meer heeft;
 Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16/03/1968;
 Gelet op het koninklijk besluit van 1/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het ministerieel besluit van 11/10/1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
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 Gelet op het decreet van 16/05/2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23/01/2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3/04/2009;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24/06/1988;
 Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;
 Gehoord de toelichting met tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2019 betreffende het aanvullend reglement over
tijdelijk parkeren in de Van Tieghemstraat en Pater Heirmanshoek wordt opgeheven. Artikel 1 blijft
behouden.
ART. 2
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
 politiezone Berlare – Zele (pz.berlarezele.onthaal@police.belgium.eu);
 politierechtbank Dendermonde (dendermondepolitierechtbank@just.fgov.be);
 procureur Dendermonde (srt.procureur.dendermonde@just.fgov.be);
 dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be).
 Dienst openbare werken (openbarewerken@berlare.be)
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur, dit onder categorie aanvullend reglement op het wegverkeer enkel met betrekking tot
gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).
4.

Goedkeuren bestek, plaatsingsprocedure en raming: aanvaarden en verwerken
bermmaaisel 2019-2021

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet) en artikel 57;
 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 “Aanvaarden en verwerken van bermmaaisel 2019
- 2021” een bestek met nr. 2019/15 werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken;
 Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld:
* Basisopdracht (Aanvaarden en verwerken van bermmaaisel 2019), raming: 15.000,00 euro
exclusief btw of 18.150,00 euro inclusief 21% btw;
* Verlenging 1 (Aanvaarden en verwerken van bermmaaisel 2020), raming: 15.000,00 euro
exclusief btw of 18.150,00 euro inclusief 21% btw;
* Verlenging 2 (Aanvaarden en verwerken van bermmaaisel 2021), raming: 15.000,00 euro
exclusief btw of 18.150,00 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 45.000,00 euro exclusief
btw of 54.450,00 euro inclusief 21% btw (9.450,00 euro Btw medecontractant);
 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 6103510/068003 en moet worden voorzien in het budget van de volgende jaren;
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 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2019/15 en de raming voor de opdracht “Aanvaarden en
verwerken van bermmaaisel 2019 - 2021”, 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 45.000,00 euro exclusief btw of
54.450,00 euro inclusief 21% btw (9.450,00 euro Btw medecontractant).
ART. 2
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het exploitatiebudget van 2019, op budgetcode
6103510/068003 en in het budget van de volgende jaren.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
5.

Goedkeuren bestek, plaatsingsprocedure en raming: aanbrengen wegmarkeringen
gemeentelijke wegen 2019

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet) en artikel 43;
 Gelet op 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 “Raamovereenkomst: aanbrengen van
wegmarkeringen op gemeentelijke wegen 2019” een bestek met nr. 2019/16 werd opgesteld door
de Dienst Openbare Werken - Werven & Veiligheid;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 24.734,85 euro exclusief btw
of 29.929,17 euro inclusief 21% btw (5.194,32 euro Btw medecontractant);
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
 Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet
beschikte over de exact benodigde hoeveelheden;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2019, op
budgetcode 6150003/029000;
 Gehoord de toelichting met tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2019/16 en de raming voor de opdracht
“Raamovereenkomst: aanbrengen van wegmarkeringen op gemeentelijke wegen 2019”, opgesteld
door de Dienst Openbare Werken - Werven & Veiligheid. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 24.734,85 euro exclusief btw of 29.929,17 euro inclusief
21% btw (5.194,32 euro Btw medecontractant).
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ART. 2
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het exploitatiebudget van 2019, op budgetcode
6150003/029000.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
6.

Goedkeuren bestek, plaatsingsprocedure en raming: raamovereenkomst
asfalteringen 2019

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36 en artikel 43;
 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 “Raamovereenkomst asfalteringen 2019” een
bestek met nr. 2019/20 werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken.
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 196.958,50 euro exclusief btw
of 238.319,79 euro inclusief 21% btw (41.361,29 euro Btw medecontractant), en dat het maximale
bestelbedrag 206.611,57 euro exclusief btw of 250.000,00 euro inclusief 21% btw bedraagt;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
 Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet
beschikte over de exact benodigde hoeveelheden;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2019,
op budgetcode 2240007/020000-WEGEN (2)-Onderhoud;
 Gehoord de toelichting met tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2019/20 en de raming voor de opdracht
“Raamovereenkomst asfalteringen 2019”, 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 196.958,50 euro exclusief btw of
238.319,79 euro inclusief 21% btw (41.361,29 euro Btw medecontractant).
ART. 2
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de openbare procedure.
ART. 3
Vult de aankondiging van de opdracht in en maakt deze bekend op nationaal niveau.
ART. 4
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode
2240007/020000-WEGEN (2)-Onderhoud.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
7.

Goedkeuren bestek, plaatsingsprocedure en raming: raamovereenkomst aanleg en
renovatie van voetpaden en bestratingen
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DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet) en artikel 43;
 Gelet op 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 “Raamovereenkomst aanleg en renovatie van
voetpaden en bestratingen” een bestek met nr. 2019/21 werd opgesteld door de Dienst Openbare
Werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 62.263,30 euro exclusief btw
of 75.338,59 euro inclusief 21% btw (13.075,29 euro Btw medecontractant), en dat het maximale
bestelbedrag 66.115,70 euro exclusief btw of 80.000,00 euro inclusief 21% btw bedraagt;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
 Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet
beschikte over de exact benodigde hoeveelheden;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2019,
op budgetcode 2240007/020000-WEGEN (2)-Onderhoud;
 Gehoord de toelichting met tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2019/21 en de raming voor de opdracht
“Raamovereenkomst aanleg en renovatie van voetpaden en bestratingen”, 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
62.263,30 euro exclusief btw of 75.338,59 euro inclusief 21% btw (13.075,29 euro Btw
medecontractant).
ART. 2
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode
2240007/020000-WEGEN (2)-Onderhoud.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
8.

Goedkeuren bestek, plaatsingsprocedure en raming: renovatie eerste deel
Sarrosstraat

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en meer in het bijzonder de artikelen 40 en 41
aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 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 22/12/2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad;
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 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet);
 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 “Renovatie eerste deel Sarosstraat” een bestek
met nr. 2019/22 werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 42.282,06 euro exclusief btw
of 51.161,29 euro inclusief 21% btw (8.879,23 euro Btw medecontractant);
 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 investeringsbudget van 2019,
op budgetcode 2240007/020000-WEGEN (2)-Onderhoud;
 Gehoord de toelichting met tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2019/22 en de raming voor de opdracht “Renovatie
eerste deel Sarosstraat”, 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 42.282,06 euro exclusief btw of 51.161,29 euro inclusief
21% btw (8.879,23 euro Btw medecontractant).
ART. 2
Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode
2240007/020000-WEGEN (2)-Onderhoud.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
9.

Goedkeuren toetreden tot contract 'Leveringen van Microsoft licenties en
aanvullende diensten’ opdrachtencentrale V-ICT-OR vzw

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 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 het directiecomité van de Vlaamse ICT Organisatie (V-ICT-OR) vzw van
17/12/2018 waarbij goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018/06 voor de opdracht
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‘Raamovereenkomst Microsoftlicenties en aanvullende diensten’ met "mededingingsprocedure met
onderhandeling” als wijze van gunnen;
Gelet op het besluit van het directiecomité van V-ICT-OR vzw van 17/12/2018 waarbij de opdracht
‘Raamovereenkomst Microsoftlicenties en aanvullende diensten’ wordt toegewezen aan, Comparex
bvba;
Gelet op het feit dat gemeente Berlare lid is van V-ICT-OR vzw;
Overwegende dat het aangewezen is dat gemeente Berlare gebruik maakt van de
opdrachtencentrale van V-ICT-OR vzw om volgende redenen:
- Gemeente Berlare moet zelf geen gunningsprocedure voeren, wat een administratieve
vereenvoudiging en financiële besparing betekent;
- V-ICT-OR vzw 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;
Overwegende dat gemeente Berlare graag van bovengenoemde mogelijkheid gebruik wil maken en
toetreden tot het contract van V-ICT-OR vzw;
Overwegende dat de opdrachtencentrale geen exclusiviteit inhoudt;
Overwegende dat de contracten rechtstreeks worden afgesloten tussen gemeente Berlare en
Comparex bvba, zonder tussenkomst van V-ICT-OR vzw;
Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Treedt principieel toe tot de opdrachtencentrale van de Vlaamse ICT Organisatie (V-ICT-OR) vzw voor
de opdracht ‘Raamovereenkomst Microsoftlicenties en aanvullende diensten’.
ART. 2
De opdrachten in het kader van dit raamcontract worden binnen de looptijd van het raamcontract (1
maart 2019 tot 1 maart 2023) rechtstreeks door gemeente Berlare gegund aan Comparex bvba,
zonder de betrokkenheid en aansprakelijkheid van de Vlaamse ICT Organisatie vzw.
ART. 3
Belast het college van burgemeester en schepenen met de verdere uitvoering van dit besluit.
ART. 4
Maakt een afschrift van deze beslissing over aan:
- V-ICT-OR vzw;
- de financieel directeur.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
10.

Goedkeuren jaarverslag en jaarrekening 2018 en kennisnemen budget 2019 ILV
Burensportdienst Schelde-Durme

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, en meer in het bijzonder de artikelen 40, 392395;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/10/2004 houdende de overeenkomst betreffende de
oprichting van een Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 4/03/2015 houdende de goedkeuring van de vernieuwde
statuten van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme;
 Gelet op het feit dat de statuten stipuleren dat de rekening en het jaarverslag van de Interlokale
Vereniging jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd moet worden aan de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten;
 Overwegende dat uit de staat van ontvangsten en uitgaven blijkt dat er 33.661,80 euro meer werd
uitgegeven dan ontvangen nl. 89.121,85 euro uitgaven tegenover 55.460,05 euro ontvangsten;
 Overwegende dat het totaal saldo eind 2018 19.489,84 euro bedraagt;
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 Overwegende dat het voorstel van het budget 2019 sluit in ontvangsten en uitgaven op 63.200,00
euro;
 Overwegende dat de jaarrekening 2018, het jaarverslag 2018 en het budget 2019 werden
goedgekeurd door de algemene vergadering van Interlokale Vereniging Burensportdienst ScheldeDurme van 13/03/2019;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de toelichting met tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Keurt de jaarrekening 2018 en het jaarverslag 2018 van Interlokale Vereniging Schelde-Durme goed.
ART. 2
Neemt kennis van het budget 2019 van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme.
ART. 3
Bezorgt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- Dienst vrije tijd
- Penningmeester Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme, p/a rode Heuvel 1,
9230 Wetteren.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
11.

Aanvaarden leden algemene vergadering en dagelijks bestuur gemeentelijke raad
voor ontwikkelingssamenwerking (GROS)

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26/11/2007 houdende goedkeuring van de statuten van de
Gemeentelijke Raad voor 0ntwikkelingssamenwerking (GROS) en houdende de erkenning van deze
adviesraad;
 Overwegende dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de algemene vergadering en het
dagelijks bestuur opnieuw worden samengesteld;
 Overwegende de verkiezing van de leden van de algemene vergadering en van het dagelijks
bestuur door de GROS in algemene vergadering van 29/04/2019 en dit conform de statuten van
het GROS;
 Overwegende dat volgende leden van de algemene vergadering werden aangeduid:
- Greta Van Boven
Finado Ethiophië
- Elli Cloots
Face for children in need
- Maria Beauprez
Jireh
- Norbert Lostrie
Pater De Visscher
- Wim Arbijn
Geïnteresseerd burger – niet-stemgerechtigd
- Ruth Van Uytvanck
Geïnteresseerd burger
- Willy Vertongen
Geïnteresseerd burger
- Jan Van Hee
Geïnteresseerd burger
- Katrien van Vlierberghe
Oxfam wereldwinkel
- Michel Van der Haegen
Geïnteresseerd burger
- Christel Foncke
Rumahedi
- Filip De Sutter
Finado Ethiophië
- Robin De Palmenaer
Kebene
- Jaklien Van Waes
Geïnteresseerd burger
- Romane Rosiers
Orokundo
- Willy Steels
The village
- Etienne Cloots
plaatsvervanger Face for children in need
- Leon Peeters
plaatsvervanger The village
- Lut Verhulst
plaatsvervanger Oxfam wereldwinkel
- Urbain Van Boven
schepen van ontwikkelingssamenwerking,
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niet stemgerechtigd lid
- Ambtenaar gemeente Berlare niet stemgerechtigd lid
 Overwegende dat van deze leden werden aangeduid als lid van het dagelijks bestuur:
- Greta Van Boven
Finado Ethiophië
- Elli Cloots
Face for children in need
- Maria Beauprez
Jireh
- Norbert Lostrie
Pater De Visscher
- Wim Arbijn
Geïnteresseerd burger – niet-stemgerechtigd
- Ruth Van Uytvanck
Geïnteresseerd burger
- Willy Vertongen
Geïnteresseerd burger
- Urbain Van Boven
schepen van ontwikkelingssamenwerking,
niet stemgerechtigd lid
- Ambtenaar gemeente Berlare niet stemgerechtigd lid
 Overwegende dat werden aangeduid als:
- Voorzitter: Greta Van Boven, Finado Ethiopië
- Ondervoorzitter: Elli Cloots, Face for children in need
- Secretaris: ambtenaar gemeente Berlare
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Aanvaardt als leden van de algemene vergadering van het GROS:
- Greta Van Boven
Finado Ethiophië
- Elli Cloots
Face for children in need
- Maria Beauprez
Jireh
- Norbert Lostrie
Pater De Visscher
- Wim Arbijn
Geïnteresseerd burger – niet-stemgerechtigd
- Ruth Van Uytvanck
Geïnteresseerd burger
- Willy Vertongen
Geïnteresseerd burger
- Jan Van Hee
Geïnteresseerd burger
- Katrien van Vlierberghe
Oxfam wereldwinkel
- Michel Van der Haegen
Geïnteresseerd burger
- Christel Foncke
Rumahedi
- Filip De Sutter
Finado Ethiophië
- Robin De Palmenaer
Kebene
- Jaklien Van Waes
Geïnteresseerd burger
- Romane Rosiers
Orokundo
- Willy Steels
The village
- Etienne Cloots
plaatsvervanger Face for children in need
- Leon Peeters
plaatsvervanger The village
- Lut Verhulst
plaatsvervanger Oxfam wereldwinkel
- Urbain Van Boven
schepen van ontwikkelingssamenwerking,
niet stemgerechtigd lid
- Ambtenaar gemeente Berlare niet stemgerechtigd lid
ART. 2
Aanvaardt als leden, van het dagelijks bestuur van het GROS:
- Greta Van Boven
Finado Ethiophië
- Elli Cloots
Face for children in need
- Maria Beauprez
Jireh
- Norbert Lostrie
Pater De Visscher
- Wim Arbijn
Geïnteresseerd burger – niet-stemgerechtigd
- Ruth Van Uytvanck
Geïnteresseerd burger
- Willy Vertongen
Geïnteresseerd burger
- Urbain Van Boven
schepen van ontwikkelingssamenwerking,
niet stemgerechtigd lid
- Ambtenaar gemeente Berlare niet stemgerechtigd lid
ART. 3
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Aanvaardt als:
- Voorzitter: Greta Van Boven, Finado Ethiopië
- Ondervoorzitter: Elli Cloots, Face for children in need
- Secretaris: ambtenaar gemeente Berlare
ART. 4
Bepaalt dat afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de voorzitter van het GROS.
ART.5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
12.

Aanduiden vertegenwoordigers van de inrichtende overheid in raad van bestuur CC
Stroming en bibliotheek

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en meer in het bijzonder artikel 40;
 Gelet op de wet van 16/07/1973 waarbij de bescherming van de ideologische en de filosofische
strekkingen gewaarborgd wordt en het decreet van 28/01/1974 betreffende het cultuurpact;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27/03/2013 houdende het goedkeuren van een organiek
reglement gezamenlijk beheersorgaan CC Stroming en bibliotheek;
 Overwegende dat dit organiek reglement dat de inrichtende overheid recht heeft op zeven
vertegenwoordigers;
 Overwegende dat de vertegenwoordigers namens de inrichtende overheid worden afgevaardigd
volgens het principe van evenredige vertegenwoordiging;
 Overwegende dat er twee manieren zijn om een evenredige vertegenwoordiging te bekomen: het
Liso-stelsel en het proportioneel stelsel;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen (zitting van 3/05/2019) om te kiezen
voor het proportioneel stelsel, wat leidt tot volgende verdeling:
 Open VLD: 4 vertegenwoordigers
 CD&V: 2 vertegenwoordigers
 N-VA: 1 vertegenwoordiger (als lid meerderheid)
 SP.A: 1 waarnemend vertegenwoordiger
 Gemeentebelangen: 1 waarnemend vertegenwoordiger
 Vlaams Belang: 1 waarnemend vertegenwoordiger
 Overwegende dat de schepen bevoegd voor cultuur en de schepen bevoegd voor bibliotheek
ambtshalve en met raadgevende stem deel uitmaken van de raad van bestuur en dus niet moeten
worden meegenomen in de zeven vertegenwoordigers;
 Overwegende dat de vertegenwoordigers geen lid moeten zijn van de gemeenteraad;
 Overwegende dat geen schriftelijke kandidaturen werden ingediend;
 Overwegende dat mondeling ter zitting volgende kandidaten worden voorgedragen:
voor Open Vld: Maarten Keppens, Bo Van De Meirssche, Kristl Lion, Chantal Blancquaert
voor CD&V: Marleen Zaman, Koen Van Eetvelde
voor N-VA: Brecht Arbyn
voor sp.a - Groen: Jacqueline Van Waes
voor Gemeentebelangen: Rudy De Wolf
voor Vlaams Belang: Christiaan Heekhout;
 Gehoord raadslid Arbijn die de tegenstem van de Gemeentebelangen-fractie wenst te motiveren:
hij is van oordeel dat het voorstel niet overeenstemt met het cultuurpact; voorzitter De Gucht
weerlegt dit. Hij wil de vertegenwoordiger voor de Gemeentebelangen voorstellen onder de
voorwaarde dat hij het recht voorbehoudt om deze beslissing te betwisten bij de hogere overheid
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

21 stemmen voor (De Gucht Karel, Gabriëls Katja, Vandersnickt Steven,
Van Driessche An, Meyers Carine, Van Boven Urbain, Cooreman Gunther,
Verhofstadt Francky, Zaman Marleen, Baeyens Steven, Haentjens Kim,
Van Driessche Marc, Wettinck Denny, Poppe Yves, Van Cauteren Lieve,
Van de Velde Bert, Callaert Gino, D'heer Hilde, De Backer Ruben, Verdurmen Angélique,
Roelandt Cindy)
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1 stem tegen (Arbijn Wim)
Stelt volgende vertegenwoordigers vanuit de politieke fracties van de gemeenteraad aan voor de raad
van bestuur van CC Stroming en de bibliotheek:
1. namens Open Vld 4 vertegenwoordigers: Maarten Keppens, Bo Vande Meirssche, Kristl
Lion, Chantal Blancquaert
2. namens CD&V 2 vertegenwoordigers: Marleen Zaman, Koen Van Eetvelde
3. namens N-VA 1 vertegenwoordiger: Brecht Arbyn
4. namens sp.a - Groen 1 waarnemend vertegenwoordiger: Jacqueline Van Waes
5. namens Gemeentebelangen 1 waarnemend vertegenwoordiger: Rudy De Wolf
6. namens Vlaams Belang 1 waarnemend vertegenwoordiger: Christiaan Heekhout
ART. 2
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan:
1. de verkozen vertegenwoordigers;
2. de directeur van CC Stroming;
3. de bibliothecaris.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
13.

Goedkeuren tariefvrijstelling voor inname openbaar domein aan Woonzorgcentrum
Kruyenberg voor een mini-markt

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28/10/2015 houdende het goedkeuren van het reglement
belasting inname openbaar domein;
 Overwegende de vraag van woonzorgcentrum Kruyenberg om een tariefvrijstelling te verkrijgen
voor een inname openbaar domein om een mini-markt te houden op maandag 3 juni 2019 voor
bewoners en sympathisanten, omdat deze markt eerder een sociaal gebeuren is dan een voor de
marktkramers rendabele markt;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 19/04/2019 deze
redenering bijtreedt en daarom laat agenderen op de gemeenteraad;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Verleent tariefvrijstelling voor inname openbaar domein aan Woonzorgcentrum Kruyenberg voor de
mini-markt van maandag 3 juni 2019.
ART. 2
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- de financieel directeur;
- Woonzorgcentrum Kruyenberg, Turfputstraat 100 te 9290 BERLARE.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
14.

Goedkeuren tarieven Waterfeesten 2019 en kennisnemen programma

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het budget voor 2019 dat werd goedgekeurd in gemeenteraad van 19/12/2018, waarin
kosten en inkomsten voor Waterfeesten zijn opgenomen;
 Overwegende dat de gemeenteraad het programma niet dient goed te keuren, maar dat het
college van burgemeester en schepenen het dossier ter kennisgeving voorlegt;
 Gelet op het feit dat de gemeenteraad de tarieven voor Waterfeesten 2019 dient goed te keuren;
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 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord raadslid Baeyens die de onthouding van de CD&V fractie wenst te motiveren: ze willen
enkel de sites met optredens betalend, een nieuw fris concept van de waterfeesten en het aspect
van de duurzaamheid te bekijken;
 Gehoord raadslid Arbijn die de onthouding van de Gemeentebelangen-fractie wenst te motiveren:
ze wensen dat de inwoners gratis toegang krijgen op basis van hun identeitskaart;
 Gehoord de toelichting met tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

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

ART. 1
Neemt kennis van het programma, waarvan een geviseerd exemplaar als bijlage gaat bij dit besluit.
ART. 2
Keurt volgende toegangstarieven voor Waterfeesten 2019 goed:
Inwoners via dienst citymarketing
4,00 euro
Kansarmen (via OCMW)
1,00 euro
Online
6,00 euro
Voorverkoop (kantoor & vvk-punten)
6,00 euro
Dagverkoop kassa
10,00 euro
Kinderen < 16 jaar (geboren na 1 januari 2003)
gratis
Personen met beperking + begeleider
gratis
Parking
2,00 euro
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
15.

Kennisnemen en goedkeuren overeenkomst nr. 19/28 met Kruispuntenbank van de
Sociale Zekerheid

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de wet van 15/01/1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, §1, tweede lid;
 Gelet op de wet van 30/07/2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, hun respectieve uitvoeringsbesluiten, de
Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 van 27/04/2016 en elke andere
regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen onverkort
van toepassing;
 Gelet op de overeenkomst nr. 19/28 inzake de mededeling van persoonsgegevens door de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de gemeente Berlare voor de automatische
toekenning van aanvullende voordelen aan inwoners die recht hebben op een verhoogde
tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging, met toepassing van
beraadslaging nr. 11/29 van 05/04/2011 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van
de gezondheid zoals gewijzigd op 04/06/2013 en op 05/04/2016;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
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BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Neemt akte en gaat akkoord met de ondertekening van de overeenkomst nr. 19/28 inzake de
mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de gemeente
Berlare voor de automatische toekenning van aanvullende voordelen aan inwoners die recht hebben
op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging, met
toepassing van beraadslaging nr. 11/29 van 05/04/2011 van het sectoraal comité van de sociale
zekerheid en van de gezondheid zoals gewijzigd op 04/06/2013 en op 05/04/2016.
ART. 2
Bepaalt dat burgemeester Katja Gabriëls en algemeen directeur Hilde Van der Jeugt, namens
gemeente Berlare, deze overeenkomst tekenen.
ART. 3
Maakt de ondergetekende overeenkomst over aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
16.

Goedkeuren kosteloze grondafstand Turfputstraat 127-129

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en in het bijzonder de artikelen 40 en 41;
 Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd op 12/11/2014 aan Universal Building
Systems bvba voor het oprichten van 53 serviceflats met bijhorende accommodatie na sloop,
Turfputstraat 127-129, kadastraal gekend als Berlare, 1ste afd. Sie B nr. 12c, 14b, 19b, 21c, 33a,
33b en 34d;
 Overwegende dat in de vergunning werd opgenomen dat de zone voor de weergegeven rooilijn
verplicht dient uitgevoerd te worden binnen 6 maand na de ingebruikname van de
assistentiewoningen en dat deze strook bovendien kosteloos dient te worden overgedragen aan
het gemeentebestuur;
 Overwegende het opmetingsplan opgemaakt door Bruno Van Dessel te Knokke-Heist, Sparrendreef
95 waarop de kosteloos af te stane grond (199,5 m²) rood is ingekleurd;
 Gehoord de toelichting ter zitting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Keurt de kosteloze grondafstand goed waarbij een strook grond van 199,5 m² zal worden toegevoegd
aan het openbaar domein, in uitvoering van de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd op
12/11/2014 aan Universal Building Systems bvba voor het oprichten van 53 serviceflats met
bijhorende accommodatie na sloop, Turfputstraat 127-129, kadastraal gekend als Berlare, 1ste afd. Sie
B nr. 12c, 14b, 19b, 21c, 33a, 33b en 34d. Een behoorlijk geviseerd exemplaar van het proces-verbaal
van opmeting wordt als bijlage gehecht aan dit besluit.
ART. 2
Bepaalt dat de kosten voor opmeting, notaris en registratie ten laste blijven van de
verkavelingsaanvrager.
ART. 3
Geeft volmacht aan mevrouw Katja Gabriëls, burgemeester, en mevrouw Hilde Van der Jeugt,
algemeen directeur, om de notariële akte van deze kosteloze grondafstand namens de gemeente te
ondertekenen.
ART. 4
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- Cornerstones Development cvba, Prins Boudewijnlaan 30, bus 9, 2550 Kontich;
- de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 90, 9000
Gent.
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ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
17.

Goedkeuren delegatie rechtspositieregeling, organogram en personeelsformatie aan
college van burgemeester en schepenen

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de delegatiebevoegdheid zoals bepaald in het bovengenoemde decreet artikel 41, tweede
lid, 2° en artikel 57 tweede lid DLB (rechtspositieregeling);
 Gelet op de delegatiebevoegdheid zoals bepaald in het bovengenoemde decreet artikel 41, tweede
lid, 2°, artikel 57, eerste en derde lid en artikel 161 DLB (organogram);
 Gelet op de delegatiebevoegdheid zoals bepaald in het bovengenoemde decreet artikel 41, eerste
lid en artikel 57, eerste lid DLB (personeelsformatie);
 Volgens artikel 41, tweede lid, 2° van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017,
verder Decreet Lokaal Bestuur, of, afgekort DLB, genoemd, is de bevoegdheid van de
gemeenteraad met betrekking tot (onder meer) het organogram, de personeelsformatie en de
rechtspositieregeling geen exclusieve bevoegdheid meer en kan ze gedelegeerd worden naar het
college van burgemeester en schepenen;
 De personeelsformatie wordt in het Decreet Lokaal Bestuur niet meer opgelegd als een verplicht
instrument;
 Artikel 57, eerste lid DLB laat toe dat de gemeenteraad voor het college van burgemeester en
schepenen zijn bevoegdheid delegeert naar de algemeen directeur, onder voorbehoud van de nietdelegeerbare bevoegdheden vermeld in het tweede lid. Zo kunnen het organogram en de
personeelsformatie, als die er nog is, verder toevertrouwd worden aan de algemeen directeur;
 Volgens artikel 57, tweede lid Decreet Lokaal Bestuur kan het college van burgemeester en
schepenen de bevoegdheid met betrekking tot de rechtspositieregeling niet toevertrouwen aan de
algemeen directeur;
 Gelet op het feit dat door de integratie gemeente en OCMW we in een veranderende omgeving
zitten en er sneller dient ingegrepen te worden als er zich opportuniteiten qua
personeelsverschuivingen voordoen; dat zowel voor organogram als rechtspositieregeling overleg
met de vakbonden nodig blijft; dat dit al een vertragende factor is; dat echter het college van
burgemeester en schepenen wekelijks bijeenkomt en kan beslissen; dat er doorheen het proces
van verandering waarin gemeente en OCMW op heden zitten meer wijzigingen nodig zijn; dat het
college sneller kan ingrijpen;
 Gelet op het feit dat personeelsaangelegenheden eerder een beheersmaatregel zijn en op
operationeel niveau thuishoren; dat deze beslissingen moeten passen binnen de
meerjarenplanning en de doelstellingen die door de gemeenteraad worden vastgelegd; dat
hierdoor een kader wordt geschapen;
 Gehoord raadslid Poppe die de tegenstem van de CD&V-fractie wenst te motiveren: dit is een
verdere uitholling van de bevoegdheden van de gemeenteraad. Hij vindt het organogram een
belangrijk beheersinstrument;
 Gehoord raadslid Arbijn die de tegenstem van de Gemeentebelangen-fractie wenst te motiveren:
dit is een verregaande bevoegdheidsoverdracht;
 Gehoord de toelichting ter zitting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

13 stemmen voor (De Gucht Karel, Gabriëls Katja, Vandersnickt Steven,
Van Driessche An, Meyers Carine, Van Boven Urbain, Cooreman Gunther, Haentjens Kim,
Van Driessche Marc, Wettinck Denny, Van Cauteren Lieve, Callaert Gino,
De Backer Ruben)
8 stemmen tegen (Verhofstadt Francky, Arbijn Wim, Zaman Marleen, Baeyens Steven,
Poppe Yves, Van de Velde Bert, D'heer Hilde, Verdurmen Angélique)
1 onthouding (Roelandt Cindy)
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ART. 1
Het college van burgemeester en schepenen wordt bevoegd voor de lokale rechtspositieregeling. Deze
beslissing gaat in vanaf 15/5/2019 tot en met 31/12/2024.
Het college van burgemeester en schepenen rapporteert hierover jaarlijks aan de gemeenteraad;
ART. 2
Met ingang vanaf 15/5/2019 tot en met 31/12/2024 wordt het college van burgemeester en
schepenen bevoegd voor het organogram. Dit houdt onder meer in dat het college van burgemeester
en schepenen bevoegd wordt om te beslissen wie in het managementteam zetelt, binnen de grenzen
van artikel 179 Decreet Lokaal Bestuur.
Het college van burgemeester en schepenen rapporteert hierover jaarlijks aan de gemeenteraad
ART. 3
Met ingang vanaf 15/5/2019 tot en met 31/12/2024 wordt het college van burgemeester en
schepenen bevoegd voor de personeelsformatie. Dit houdt onder meer in dat het college van
burgemeester en schepenen bevoegd wordt om te beslissen of de personeelsformatie in dezelfde of in
gewijzigde vorm behouden blijft.
Het college van burgemeester en schepenen rapporteert hierover jaarlijks aan de gemeenteraad
ART. 4
Het college van burgemeester en schepenen kan de bevoegdheid over het organogram verder
delegeren.
ART. 5
Het college van burgemeester en schepenen kan de bevoegdheid over de personeelsformatie niet
verder delegeren.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
18.

Goedkeuren dagorde algemene vergadering Verko 11 juni 2019 en vaststellen
mandaat vertegenwoordigers

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en in het bijzonder de artikelen 40, 41 en 432;
 Gelet op het feit dat gemeente Berlare aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Verko;
 Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 29/04/2019 wordt opgeroepen deel
te nemen aan de algemene vergadering die bijeengeroepen wordt op 11 juni 2019 om 18 uur in de
kantoren van de maatschappelijke zetel, Bevrijdingslaan 201 te 9200 Dendermonde;
 Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
algemene vergadering en het mandaat van de lasthebbers dient vast te stellen;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27/03/2019 waarbij volgende personen voor deze
legislatuur werden aangeduid als lasthebbers en plaatsvervangers:
- Urbain Van Boven als lasthebber en Steven Baeyens als zijn plaatsvervangend lasthebber
- Lieve Van Cauteren als lasthebber en Cindy Roelandt als zijn plaatsvervangend lasthebber
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Hecht haar goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van opdrachthoudende
vereniging Verko van 11 juni 2019, namelijk:
1. Verwelkoming;
2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers;
3. Goedkeuren van het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 21 maart 2019;
4. Ontwerp evaluatierapport 2013-2018: toelichting en goedkeuring;
5. Verslag over het boekjaar 2018:
5.1 Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2018;
5.2 Financieel verslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening 2018;
5.3 Verslag van de revisor;
5.4 Vaststellen van de jaarrekening 2018;
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5.5 Bestemming van het resultaat;
6. Kwijting aan bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun opdracht in 2018;
7. Mandaat revisor – aanstelling;
8. Vaststellen zitpenningen leden van de Raad van Bestuur;
9. Benoemingen;
10. Vragen en voorstellen vanuit de vergadering;
11. Diversen.
ART. 2
Draagt de lasthebbers die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van opdrachthoudende
vereniging Verko van 11 juni 2019 op hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in
de zitting van heden inzake voormelde agendapunten.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- Intercommunale Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
- de door de gemeenteraad aangeduide lasthebbers en hun plaatsvervangers.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
19.

Goedkeuren dagorde algemene vergadering DDS 11 juni 2019 en vaststellen
mandaat vertegenwoordigers

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en in het bijzonder de artikelen 40, 41 en 432;
 Gelet op het feit dat gemeente Berlare aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging DDS;
 Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 29/04/2019 wordt opgeroepen deel
te nemen aan de algemene vergadering die bijeengeroepen wordt op 11 juni 2019 om 18.30 uur in
de kantoren van de maatschappelijke zetel, Bevrijdingslaan 201 te 9200 Dendermonde;
 Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
algemene vergadering en het mandaat van de lasthebbers dient vast te stellen;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27/03/2019 waarbij volgende personen voor deze
legislatuur werden aangeduid als lasthebbers en plaatsvervangers:
- Denny Wettinck als lasthebber en Yves Poppe als zijn plaatsvervangend lasthebber
- Ruben De Backer als lasthebber en Cindy Roelandt als zijn plaatsvervangend lasthebber
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Hecht haar goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van dienstverlenende
vereniging DDS van 11 juni 2019, namelijk:
1. Verwelkoming;
2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers;
3. Goedkeuren van het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 4 april 2019;
4. Ontwerp evaluatierapport 2013-2018: toelichting en goedkeuring;
5. Verslag over het boekjaar 2018:
5.1 Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2018;
5.2 Financieel verslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening 2018;
5.3 Verslag van de revisor;
5.4 Vaststellen van de jaarrekening 2018;
5.5 Bestemming van het resultaat;
6. Kwijting aan bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun opdracht in 2018;
7. Mandaat revisor – aanstelling;
8. Vaststellen zitpenningen leden van de Raad van Bestuur;
9. Benoemingen;
10. Vragen en voorstellen vanuit de vergadering;
11. Diversen.
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ART. 2
Draagt de lasthebbers die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van dienstverlenende
vereniging DDS van 11 juni 2019 op hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in
de zitting van heden inzake voormelde agendapunten.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- Intercommunale DDS, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
- de door de gemeenteraad aangeduide lasthebbers en hun plaatsvervangers.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
20.

Intercommunale Dender Durme Schelde (DDS): aanduiden van een stemgerechtigde
vertegenwoordiger en voordracht 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 40 van dit decreet over de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Dender Durme
Schelde (DDS);
 Gelet op de statuten van Intercommunale DDS;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27/02/2019 waarbij Katja Gabriëls, burgemeester werd
aangesteld als bestuurder met stemrecht in de raad van bestuur;
 Gelet op artikel 436 2° van het decreet lokaal bestuur;
 Overwegend dat daarom een nieuwe aanstelling van een bestuurder met stemrecht dient te
gebeuren;
 Overwegende dat de aanduiding van de plaatsvervangende vertegenwoordiger in de
gemeenteraad van 27/02/2019 kan worden bestendigd, namelijk Francky Verhofstadt;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Steven Vandersnickt, als kandidaat-bestuurder
in de raad van bestuur;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Heft het gemeenteraadsbesluit van 27/02/2019 waarbij Katja Gabriëls, burgemeester, werd
aangesteld als bestuurder met stemrecht in de raad van bestuur van intercommunale DDS, op.
ART. 2
Duidt volgende persoon aan als bestuurder met stemrecht namens de gemeente Berlare in de raad
van bestuur van intercommunale DDS voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare.
ART. 2
Draagt volgende persoon voor als bestuurder met raadgevende stem namens de gemeente Berlare in
de raad van bestuur van DDS voor de periode van de legislatuur 2019-2024:
Francky Verhofstadt, Heikantstraat 48D, 9290 Berlare.
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
 DDS, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde
 bestuurder met stemrecht: Steven Vandersnickt, schepen, Turfputstraat 66, 9290 Berlare
 bestuurder met raadgevende stem: Francky Verhofstadt, Heikantstraat 48D, 9290 Berlare
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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21.

Goedkeuren dagorde algemene vergadering Imewo 24 juni 2019 en vaststellen
mandaat vertegenwoordiger

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en in het bijzonder de artikelen 40, 41 en 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 per aangetekend schrijven van 25/04/2019 wordt opgeroepen
om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Imewo op
24/06/2019 die plaats vindt in Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys, Kapelstraat 76 te 8450
Bredene;
 Overwegende dat door de raad van bestuur in zitting van 19/03/2019 een dossier met
documentatiestukken werd overgemaakt;
 Gehoord de toelichting ter zitting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Hecht haar goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Imewo van 24 juni 2019:
1) Kennisneming verslagen Imewo van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 208;
2) Goedkeuring van de jaarrekening Imewo afgesloten op 31/12/2018 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels);
3) Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurcomités
en de commissaris Imewo met betrekking tot het boekjaar 2018;
4) Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de
vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 201-2024;
5) Aanbod OV2.0 – uitbreiding activiteiten;
6) Statutaire benoemingen;
7) Statutaire mededelingen.
ART. 2
Draagt de vertegenwoordiger van gemeente Berlare (de heer Denny Wettinck of plaatsvervanger de
heer Francky Verhofstadt) die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende
verenigingen Imewo op 24 juni 2019 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou
worden), zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden
inzake voormelde artikel 1 van onderhavige raadsbeslissing.
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- IMEWO, vennootschapssecretariaat@fluvius.be;
- effectief lid: Denny Wettinck, raadslid, Kruisstraat 61, 9290 BERLARE;
- plaatsvervangend lid: Francky Verhofstadt, raadslid, Heikantstraat 48/D, 9290 BERLARE.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
22.

Goedkeuren agenda van de algemene vergadering van TMVS dv van 11 juni 2019 en
bepalen standpunt gemeente Berlare

DE RAAD,
 Gelet op art. 41 en art. 432 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het feit dat de gemeente Berlare aangesloten is bij TMVS dv;
 Gelet op de statuten van TMVS dv;
 Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene jaarvergadering van TMVS dv op 11 juni 2019,
waarin de agenda werd meegedeeld;

Notulen van de gemeenteraad van 13/05/2019

19 van 27

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 6/02/2019 waarbij schepen Vandersnickt werd aangesteld
als vertegenwoordiger;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene
jaarvergadering TMVS dv van 11 juni 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het
onderzoek van de agendapunten:
1. Toetredingen
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018
4. Verslag van de commissaris (lid IBR)
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur
8. Aanstelling commissaris (lid IBR)
9. Varia en mededelingen
ART. 2
De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om
namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene jaarvergadering van
TMVS dv vastgesteld op 11 juni 2019, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in
de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de
agendapunten van voormelde algemene vergadering.
ART. 3
Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan :
 per elektronische post, 20190611AVTMVS@farys.be
 per elektronische post, schepenvandersnickt@berlare.be
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
23.

Goedkeuren statutenwijziging projectvereniging Regionaal Landschap ScheldeDurme

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 gemeenteraadsbesluit van 30/11/2016 houdende de goedkeuring van de oprichting
van de projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme;
 Overwegende dat de statutenwijziging werd goedgekeurd door de raad van bestuur van
projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme, erkend als IOED Schelde-Durme, in zitting
van 18/03/2019;
 Overwegende dat deze statutenwijziging betrekking heeft op volgende elementen: wijzigen
maatschappelijke zetel, gewijzigde regelgeving, regels met betrekking tot toetreding van nieuwe
leden;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen kennis genomen heeft van de
statutenwijziging van projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Keurt de statutenwijziging van projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme goed als volgt:
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1.1

HOOFDSTUK 1: NAAM, ZETEL, DOELSTELLINGEN EN DUUR

Artikel 1 - Naam van de projectvereniging
De projectvereniging wordt genoemd ‘projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme. De
projectvereniging is onderworpen aan de bepalingen van het decreet van Lokaal Bestuur van 22
december 2017 en aan deze statuten.
In de verdere tekst van deze statuten wordt de projectvereniging Schelde-Durme aangeduid als
‘projectvereniging’.
Artikel 2 - Zetel van de projectvereniging
De zetel van de vereniging is gevestigd in Wetteren, Markt 1 9230 Wetteren
Artikel 3 - Deelnemers
§1 De deelnemers aan de projectvereniging zijn de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde,
Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren en Zele.
§2 Zij worden ingeschreven in het deelnemersregister dat aan de statuten van de projectvereniging
gehecht is. In het deelnemersregister wordt vermeld voor welke projecten de deelnemers een
bijdrage leveren (financiële en/of logistieke bijdrage).
Artikel 4 - Doel van de projectvereniging
De vereniging heeft tot doel het natuurlijk patrimonium - natuur, landschap en erfgoed - in te richten,
te beheren, te ontwikkelen en te bevorderen zodat er een doeltreffend ruimtelijk, natuur-, milieu- en
erfgoedbeleid wordt ontwikkeld. De vereniging heeft eveneens tot doel het cultureel patrimonium
doeltreffend te ontwikkelen. De vereniging wil de toegankelijkheid van het natuurlijk en cultureel
patrimonium op passende wijze stimuleren en ontsluiten via toeristische, recreatieve en educatieve
maatregelen om de streekidentiteit en de socio-economische belangen van de streek te behouden en
te versterken.
De vereniging stimuleert en coördineert ook het beheer en de inrichting van terreinen en het herstel,
de aanleg en de ontwikkeling van kleine landschapselementen.
Artikel 5 - Duur van de projectvereniging
§ 1. De projectvereniging wordt opgericht voor een termijn van 4 jaar met een start op 1 januari
2017. Tijdens deze periode is er geen uittreding mogelijk.
§ 2. De projectvereniging kan opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn van zes jaar,
na een gunstige beslissing door de deelnemende gemeenten. Bij gebrek aan instemming van de
betrokken gemeenten of bij het uitblijven van één of meer beslissingen, wordt de projectvereniging,
ontbonden. De statuten bepalen de wijze van vereffening.
Artikel 6 – Toetreding van nieuwe leden tot de projectvereniging
Te allen tijde kunnen nieuwe deelnemers tot de vereniging toetreden. Kandidaat-deelnemers dienen
hiertoe een schrijven met een verzoek tot toetreding aan de raad van bestuur. De toetreding van een
kandidaat-lid kan door de Raad van Bestuur voorwaardelijk worden beslist. De voorwaardelijke
beslissing van de Raad van Bestuur wordt gemotiveerd. Daartoe legt de Raad van Bestuur de vraag
en de motivatie tot toetreding voor aan alle deelnemende gemeenten die het engagement aangaan
om de beslissing daarover te agenderen op de eerstvolgende gemeenteraad.
Zij antwoorden hierop binnen een tijdsbestek van twee maanden, waarna al dan niet tot de formele
toetreding kan worden overgegaan. De kandidatuur kan worden aanvaard als alle deelnemende
gemeenten met deze toetreding hebben ingestemd.
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De nieuwe deelnemers worden toegevoegd aan het deelnemersregister dat aan de statuten van de
vereniging is gehecht.
1.2

HOOFDSTUK 2: BESTUUR VAN DE PROJECTVERENIGING

Artikel 7 - Bestuur van de vereniging
§ 1. De projectvereniging wordt geleid door een raad van bestuur waarvan de leden benoemd worden
door de deelnemers.
§ 2. Deze raad van bestuur heeft uitsluitend de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen die
kaderen binnen het doel van de vereniging. Het mandaat van bestuurder wordt beëindigd indien de
respectieve raad die hij vertegenwoordigt zijn mandaat intrekt en in dezelfde raadsvergadering zijn
vervanger aanduidt.
Artikel 8 - Samenstelling raad van bestuur
§ 1. De raad van bestuur bestaat uit stemgerechtigde leden en uit leden met raadgevende stem. Elke
stemgerechtigde bestuurder kan per vergadering schriftelijk volmacht geven aan een andere
bestuurder om hem te vertegenwoordigen, waarbij deze over niet meer dan één volmacht mag
beschikken.
§ 2. De stemgerechtigde leden bestaan uit één lid van het college van burgemeester en schepenen
van elke deelnemende gemeente
Elk stemgerechtigd lid beschikt over slechts één stem. Deze plaatsvervanger kan het stemgerechtigd
lid, bij diens afwezigheid, vervangen in de raad van bestuur.
§ 3. De stemmen van bestuurders die deelnemers vertegenwoordigen waarvan in het
deelnemersregister is bepaald dat zij voor een welbepaalde deelwerking geen financiële en/of
logistieke bijdrage leveren aan de vereniging, worden aangaande de besluiten omtrent deze
deelwerking niet in aanmerking genomen om de vereiste meerderheden te bepalen.
§ 4. Daarnaast duidt elke deelnemende gemeente één afgevaardigde aan als lid met raadgevende
stem. Deze afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de deelnemende gemeenten, verkozen op een
lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.
Elke deelnemende gemeente duidt één plaatsvervanger aan. Deze plaatsvervanger kan het lid met
raadgevende stem bij diens afwezigheid vervangen in de raad van bestuur. Deze plaatsvervanger is
een raadslid, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van
burgemeester en schepenen.
§ 5. De Raad van Bestuur kan zich laten bijstaan door ambtenaren en externe deskundigen of kan
andere personen uitnodigen die een bijdrage kunnen leveren.
§ 6. De bestuurders worden benoemd voor de duur van de projectvereniging, maar zijn van
rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van de
algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In voorkomend geval duiden de deelnemende
gemeenten in de loop van de maand januari volgend op het jaar van de verkiezingen tot algehele
vernieuwing van de gemeenteraden, de nieuwe bestuurders aan. Zij treden aan op 1 februari
daaropvolgend.
Het mandaat van de bestuurder wordt eveneens beëindigd indien de respectievelijke raad die hij
vertegenwoordigt zijn mandaat intrekt en in dezelfde raadsvergadering zijn vervanger aanduidt.
Artikel 9 - Vergaderingen raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert ten minste 2x per jaar. De uitnodigingen worden minstens tien dagen
vooraf verstuurd, vergezeld van een agenda.
Om rechtsgeldig te beslissen moet de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
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Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 10 - Presentiegeld
De leden van de raad van bestuur zullen geen presentiegeld ontvangen.
Artikel 11 - Ondersteuning raad van bestuur
De raad van bestuur kan werkgroepen of adviesgroepen oprichten om de vergaderingen van de raad
van bestuur voor te bereiden en kan specifieke opdrachten uitbesteden aan derden.
De bepalingen met betrekking tot samenstelling en werkwijze van de adviesgroepen en werkgroepen
worden door de raad van bestuur vastgelegd.
Artikel 12 - Verslaggeving
§ 1. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. De notulen van de vergaderingen
en de bijhorende documenten worden, uiterlijk één maand na de vergadering, ter inzage gelegd op
het secretariaat van de deelnemende gemeenten.
§ 2. De raad van bestuur legt de jaarrekeningen, samen met het activiteitenverslag en het verslag van
de accountant jaarlijks neer.
Artikel 13 - werkingsmodaliteiten van de raad van bestuur
De werkingsmodaliteiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in een bij de statuten gevoegd
huishoudelijk reglement dat gewijzigd kan worden bij een eenvoudige beslissing van de raad van
bestuur.
Artikel 14 – handtekenbevoegdheid
§ 1 Tegenover derden volstaat, opdat de vereniging geldig vertegenwoordigd zou zijn, de
handtekening van 2 stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.
Artikel 15 – uitvoerder
§ 1 De raad van bestuur stelt een uitvoerder(s) van haar taken/projecten aan in functie van de
taak/project (en voor een welomschreven termijn).
§2. De vzw Regionaal Landschap Schelde- Durme is de uitvoerder van de basiswerking van de
projectvereniging.
1.3

HOOFDSTUK 3: FINANCIEEL BEHEER

Artikel 14 - Budget en rekeningen
§ 1. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding van de
ondernemingen en met naleving van de richtlijnen die de overheid uitvaardigt m.b.t. de
boekhoudkundige verrichtingen.
§ 2. De raad van bestuur stelt de rekening van het afgelopen jaar vast uiterlijk op 30 april na het
verstreken boekjaar. De begroting wordt goedgekeurd door de raad van bestuur uiterlijk op 31
december van het jaar dat voorafgaat.
Artikel 15 - Financiering
Voor de oprichting en de algemene werking of overheadkosten van de projectvereniging wordt geen
bijdrage gevraagd aan de deelnemende besturen.
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Elk deelnemend bestuur kiest aan welke projecten en deelwerkingen het participeert.
Financiële middelen die nodig zijn voor de realisatie van projecten en deelwerkingen, worden
aangeleverd door de besturen die wensen te participeren.
Artikel 16 - Financiële controle
De raad van bestuur benoemt een accountant die de controle op de financiële toestand uitvoert en
hierover jaarlijks rapporteert aan de raad van bestuur.
1.4

HOOFDSTUK 4: WIJZIGING STATUTEN, TOETREDING, ONTBINDING

Artikel 17 - Wijziging van de statuten, toetreding
De wijzigingen van de statuten, inclusief een eventuele uitbreiding van de doelstelling, en de
toetreding van nieuwe leden behoeven de instemming van alle deelnemers, op basis van een
gemeenteraadsbeslissing.
Artikel 18 - Ontbinding van de vereniging
De vereniging kan voortijdig ontbonden worden mits een akkoord van 2/3 van de aanwezige
stemgerechtigde bestuurders. De vereniging stelt hiertoe een vereffenaar aan.
Artikel 19 - Bestemming van de activa na ontbinding
In geval van ontbinding van de vereniging worden de activa, na aanzuivering van de eventuele
passiva, overgedragen aan de deelnemende gemeenten in verhouding tot de betaalde financiële
bijdragen in de lopende periode van de projectvereniging.
Bij de ontbinding van de vereniging zullen de eventueel in gebruik gegeven goederen worden
teruggegeven aan de eigenaars, in zoverre hun rechten daarop kunnen bewezen worden aan de hand
van geschreven overeenkomsten.
1.5

Hoofdstuk 5 – Slotbepaling

Artikel 20 - Voor alles wat niet in deze statuten is voorzien, gelden de bepalingen van het decreet
Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
ART. 2
Bepaalt dat een afschrift van dit besluit overgemaakt wordt aan de projectvereniging Regionaal
Landschap Schelde Durme, steffi@rlsd.be.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
24. Goedkeuren toetreding gemeente Wichelen tot de projectvereniging Regionaal
Landschap Schelde-Durme
DE RAAD,
 Gelet op het decreet van decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de oprichtingsakte van de projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme, erkend
als Intergemeentelijke Onroerenderfgoed Dienst (IOED) Schelde-Durme, die op 6/01/2017 te
Dendermonde verleden werd;
 Gelet op de statuten van de projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme voor de
gemeente Berlare, Laarne, Wetteren, Zele, Dendermonde, Buggenhout, Hamme, Lebbeke;
 Gelet op de vraag van het college van burgemeester en schepenen van Wichelen tot toetreding
van de gemeente Wichelen tot de projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme,
goedgekeurd door de raad van bestuur van IOED Schelde op 16 april 2019;
 Gelet op de nota van de erfgoedcoördinator met betrekking tot deze vraag;
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 Overwegende dat, cfr. Artikel 6 van de statuten van projectvereniging Regionaal Landschap
Schelde-Durme, erkend als IOED Schelde-Durme, de huidige leden deze toetreding dienen goed te
keuren;
 Gelet op de bespreking in het college van burgemeester en schepenen 3/05/2019;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
De gemeenteraad stemt in met de toetreding van de gemeente Wichelen tot de projectvereniging
Regionaal Landschap Schelde-Durme, erkend als Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst ScheldeDurme, met ingang van 1 januari 2020.
ART. 2
Bepaalt dat een afschrift van dit besluit overgemaakt wordt aan de projectvereniging Regionaal
Landschap Schelde-Durme, steffi@rlsd.be.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
25. 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 40 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 het gemeenteraadsbesluit van 06/02/2019 waarbij Urbain Van Boven werd aangeduid als
effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27/03/2019 waarbij Urbain Van Boven werd voorgedragen
als kandidaat-bestuurder;
 Gelet op art. 447 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 waarbij wordt bepaald dat het
mandaat van vertegenwoordiger onverenigbaar is met het mandaat als lid van een ander orgaan;
 Overwegend dat een nieuwe aanstelling dient te gebeuren;
 Overwegende dat de aanduiding van de plaatsvervangende vertegenwoordiger in de
gemeenteraad van 6/02/2019 kan worden bestendigd, namelijk de heer Wim Arbijn;
 Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van Marc Van Driessche, raadslid, als kandidaatvertegenwoordiger in de algemene vergadering;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Heft het gemeenteraadsbesluit van 06/02/2019 waarbij Urbain Van Boven werd aangeduid als
effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging
Blijdorp III, op.
ART. 2
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Blijdorp III voor de periode van de
legislatuur 2019-2024:
Marc Van Driessche, raadslid, Loereveldstraat 31, 9290 Berlare
ART. 3
Duidt volgende persoon aan als plaatsvervangende vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare
in de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Blijdorp III voor de periode van de
legislatuur 2019-2024:
Wim Arbijn, raadslid, Kruisstraat 45, 9290 Berlare
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ART. 4
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- Blijdorp III, info@blijdorp.be
- effectief lid: Marc Van Driessche, raadslid, Loereveldstraat 31, 9290 Berlare
- plaatsvervangend lid: Wim Arbijn, raadslid, Kruisstraat 45, 9290 Berlare
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
26. Medisch 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 Medisch
Oost-Vlaanderen afgekort Medov vzw;
 Gelet op de statuten van Medov 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 voordrachten ter zitting van Marc Van Driessche, vertegenwoordiger
en Wim Arbijn, plaatsvervangend vertegenwoordiger.
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
algemene vergadering van Medisch Oost-Vlaanderen vzw voor de periode van de legislatuur 20192024:
Marc Van Driessche, raadslid, Loereveldstraat 31, 9290 Berlare
ART. 2
Duidt volgende persoon aan als plaatsvervangende vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare
in de algemene vergadering van Medisch Oost-Vlaanderen vzw 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:
- Medov vzw, medov@oost-vlaanderen.be
- effectief lid: Marc Van Driessche, raadslid, Loereveldstraat 31, 9290 Berlare
- plaatsvervangend lid: Wim Arbijn, raadslid, Kruisstraat 45, 9290 Berlare
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
DRINGEND 1: Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn: 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 meer in het bijzonder artikel zoals laatst
gewijzigd tot op heden en meer in het bijzonder artikel 23;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 6/02/2019 houdende de goedkeuring van het huishoudelijk
reglement van de gemeenteraad en meer in het bijzonder artikel 15 §2;
 Overwegende dat de algemeen directeur de spoedeisendheid van het agendapunt motiveert
omwille van het feit dat gemeente Berlare, na de wettelijke termijn voor het bezorgen van de
agendapunten, werd uitgenodigd tot de algemene vergadering van de Vlaamse
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Vervoersmaatschappij De Lijn op dinsdag 28 mei 2019 en dat hiervoor nog geen
vertegenwoordiger namens gemeente Berlare werd aangeduid in de huidige legislatuur;
Overwegende dat een 2/3 meerderheid nodig is om dit punt in spoedeisendheid aan de agenda
van de gemeenteraad toe te voegen;
Overwegende dat aan deze vereiste voldaan omdat bij het begin van de openbare zitting alle
aanwezige raadsleden ter zitting akkoord gingen;
Overwegende dat alle raadsleden de tekst van de ontwerpnotule hebben ontvangen onmiddellijk
na het akkoord om het agendapunt bij hoogdringendheid te behandelen;
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 het extern verzelfstandigd agentschap van
Publiek recht De Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn;
Gelet op de statuten van De Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn;
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;
Overwegende de mondelinge voordrachten ter zitting van Carine Meyers, vertegenwoordiger en
Cindy Roelandt, plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Duidt volgende persoon aan als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente Berlare in de
algemene vergadering van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn 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 de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn voor de periode van de
legislatuur 2019-2024:
Cindy Roelandt, raadslid, E. Hertecantlaan 11, 9290 Berlare
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, Motstraat 20, 2800 Mechelen
- effectief lid: Carine Meyers, schepen, Frans Broeckaertlaan 51, 9290 Berlare
- plaatsvervangend lid: Cindy Roelandt, raadslid, E. Hertecantlaan 11, 9290 Berlare.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
27.

Mondelinge vragen

Er wordt ingegaan op mondelinge vragen van raadsleden. De inhoud is terug te vinden in het
zittingsverslag.
De voorzitter verklaart de zitting voor gesloten om 21.25 uur.
Namens de gemeenteraad

Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur
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voorzitter
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