Notulen van de vergadering van de
Gemeenteraad van Berlare van
23 oktober 2019
Aanwezig:
Gabriëls Katja, voorzitter dd;
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, Roelandt Cindy, raadsleden;
Van der Jeugt Hilde, algemeen directeur
Verontschuldigd:
De Gucht Karel, voorzitter;
Verdurmen Angélique, Verdonck Wim, raadsleden
De voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 20 uur.

Openbare zitting
1.

Goedkeuren notulen en kennisnemen zittingsverslag van 18 september 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 18 september 2019 goed.
ART. 2
Neemt kennis van het zittingsverslag (https://webberlare.streamovations.be/sessions/reference/gemeenteraad-18-september-2019) van 18 september
2019.
ART. 3
Maakt dit besluit bekend volgens de bepaling van het decreet lokaal bestuur.
2.

Goedkeuren nieuwe samenwerking zwerfkattenproject

DE RAAD,
 Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24/06/1988;
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de overeenkomst met Wheels4Animals, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26/10/2016
om de problematiek van zwerfkatten te beheersen;
 Overwegende dat bovenstaande overeenkomst ten einde loopt op 31/12/2019;
 Overwegende dat verder inzetten op beheersing noodzakelijk blijft:
 Overwegende de principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen van
27/09/2019 omtrent een samenwerking met RATO vzw voor het zwerfkattenproject;
 Gelet op het voorstel van RATO vzw voor de bestrijding van zwerfkatten;
 Overwegende dat gemeente Berlare al samenwerkt met RATO vzw op andere domeinen en deze
samenwerking goed verloopt;
 Gehoord de toelichting en tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.
Raadslid Arbijn motiveert zijn tegenstem:
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- Meer uitgaven voor minder dienstverlening;
- Meer werk voor de administratie;
- Minder diervriendelijk;
- Risico dat huiskatten tijdelijk worden gevangen;
- Opvolging regelgeving niet duidelijk.
Raadslid Baeyens motiveert de onthouding:
- Geen overleg, in het huidige jaar, met de mensen van de bestaande samenwerking.
Schepen Van boven meldt dat een aantal opmerkingen worden meegenomen en dat er
voldoende informatie zal worden gegeven aan de bevolking.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt de nieuwe samenwerking met RATO vzw voor de bestrijding van zwerfkatten op het
grondgebied van gemeente Berlare goed als volgt:
Tussen enerzijds de vzw RATO, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent, vertegenwoordigd door de heer
Joop Verzele, in de hoedanigheid van voorzitter, hierna genoemd «RATO vzw»,
en
anderzijds het gemeentebestuur van Berlare, Dorp 22 te 9290 Berlare, vertegenwoordigd door
mevrouw Katja Gabriëls, burgemeester en door mevrouw Hilde Van der Jeugt , algemeen directeur,
hierna kortweg genoemd «de gemeente»,
wordt het volgende overeengekomen betreffende de vangst van verwilderde katten op het
grondgebied van de gemeente (met «afvangst» of «kattenafvangst» wordt uitsluitend de vangst van
verwilderde katten bedoeld):
Hoofdstuk 1: RATO vzw
 RATO vzw neemt de afvangst van verwilderde katten op het grondgebied van de gemeente
Berlare op zich. De acties gebeuren in opdracht van de gemeente en worden uitgevoerd op
openbare als private terreinen.
 RATO vzw staat in voor het opvolgen van de meldingen. Vanaf het plaatsen van de vangkooi,
tot het terugplaatsen van de behandelde katten
 RATO vzw bezorgt de gevangen dieren aan de dierenarts(en) waarmee de gemeente een
overeenkomst heeft.
 De gecastreerde/gesteriliseerde katten worden opgehaald bij de dierenarts en terug uitgezet
door RATO vzw.
 RATO vzw beslist autonoom over de aanwerving en aanwending van het personeel dat bij de
bestrijding wordt ingezet.
 RATO vzw heeft de vrije keuze over de toe te passen vangtechnieken (binnen de wettelijke
bepalingen terzake).
 Katten met een halsband worden herkend als een tamme kat van de burger. Gevangen
katten met een halsband worden terug vrij gelaten.
 In geen enkel geval kan RATO vzw verantwoordelijk zijn voor het vangen van tamme katten.
 In geen enkel geval kan RATO vzw verantwoordelijk zijn voor schade, van welke aard ook,
veroorzaakt door katten.
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Hoofdstuk 2: De gemeente
 De gemeente houdt een (digitaal) meldingsboek bij en stelt dit op ieder ogenblik ter
beschikking voor inzage door de medewerkers van RATO vzw.
 De gemeente organiseert de communicatie en sensibilisering naar de bevolking. De burgers
worden geïnformeerd i.v.m. de vangdatum, het binnenhouden van tamme katten, afbouw
voedselaanbod, e.d. De gemeente houdt de problematiek van de verwilderde katten in het
algemeen, in de aandacht van de bevolking.
 De gemeente informeert de bevolking over de herkenning van tamme katten (dragen van een
halsband).
 De facturatie van de dierenartsenkosten voor de behandelingen van de katten gebeurt
rechtstreeks tussen de gemeente en de dierenartsen.
 De gemeente zal RATO vzw vergoeden voor de gemaakte kosten zoals hierna beschreven.
Hoofdstuk 3: Duur van de overeenkomst
De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 1 jaar waarna het contract stilzwijgend
verlengd wordt met 1 jaar tenzij anders beslist door het college van burgemeester en schepen. De
totale contractduur van 1 jaar wordt vervolgens telkens automatisch met 1 jaar verlengd. Beide
partijen kunnen de overeenkomst opzeggen uiterlijk 3 maanden vóór het verstrijken van elke periode
van 1 jaar door middel van een aangetekend schrijven.
De vangstdata worden in onderling overleg tussen RATO vzw en de gemeente bepaald.
Hoofdstuk 4: Bijdrage in de kosten
De kostprijs voor de behandeling van de zwerfkatten wordt berekend volgens de uren die nodig zijn
voor het uitvoeren van de actie.
 Aantal acties per jaar (A)= 4 acties
 Aantal mandagen per actie (CA)= 3,6 mandagen per actie van 2 vangnachten
 Relatieve kostprijs voor de bestrijder (Krel) = 43,86 €/u
 Gemiddelde duur van een mandag per actie (Tm)= 7,4 u
 Materiaal (wagen, aanhangwagen, kooien, kledij, verzekeringen,…) zijn opgenomen in de
relatieve kostprijs Krel.
 Deze prijs is exclusief de kosten voor de behandeling (kosten dierenarts of dierenasiel)
𝐴 ∗ 𝐶𝐴 ∗ 𝑇𝑚 ∗ 𝐾𝑟𝑒𝑙 = 4 673,72€
De jaarkost kan jaarlijks worden aangepast op 1 januari volgens de aanpassing der lonen aan de
index. De nieuwe tarieven worden dan als volgt bepaald: tarief jaar (J+1) = [tarief jaar J x nieuwe
index]: vorige index.
Hoofdstuk 5: Facturatie en betaling
 De betalingstermijn der opgestelde facturen bedraagt 30 dagen na factuurdatum. RATO vzw
kan in geval van niet-betaling van de facturen de overeenkomst als verbroken beschouwen
door de gemeente. Dit wordt bevestigd door middel van een aangetekend schrijven aan de
gemeente. De datum van verzending plus 15 dagen geldt als datum van verbreking. De
vergoeding voor de nog niet gefactureerde maar reeds gemaakte kosten blijven door de
gemeente verschuldigd onverminderd de verbrekingsvergoeding. Een verbrekingsvergoeding
van maximaal 50% van de lopende jaarkost wordt door RATO vzw aan de gemeente
gefactureerd bij dergelijke verbreking van de overeenkomst.
Hoofdstuk 6: Bepaling van de parameters
 Deze overeenkomst vangt aan op 1 januari 2020
 De jaarkost voor de gemeente bedraagt €4.673,72
 Per volledige maand wordt vervolgens: jaarkost / 12 gefactureerd.
ART. 2
Bepaalt dat een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt voor verder gevolg aan:
- RATO vzw, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
- Dienst vergunningen
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-

De financieel directeur

ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
3.

Goedkeuren procedure "aankoop werkkledij arbeiders"

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;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (limiet van
30.000,00 euro excl. btw niet bereikt);
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, 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 de aankoop werkkledij arbeiders wordt geraamd op 30.000 euro (excl. BTW);
 Overwegende dat wordt voorgesteld om de aankoop te organiseren bij wijze van
onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget via latere
budgetwijziging, AR 6150011 (kosten werkkledij) en BI 011200 (personeelsdienst);
 Gehoord de toelichting met tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Verleent goedkeuring om de werkkledij arbeiders aan te kopen bij wijze van
onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur.
ART. 2
Geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht de aankopen te organiseren bij wijze
van onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
4.

Goedkeuren aanbod openbare verlichting door de distributienetbeheerder Imewo en
kennisnemen van het reglement ‘Fluvius Openbare verlichting en diensten door de
distributiebeheerders aan lokale besturen’

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het feit dat de gemeente Berlare voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of
gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging IMEWO;
 Gelet op het feit dat sinds eind 2004 de openbare verlichtingsnetten en -aansluitingen behoren tot
de eigendom van de distributienetbeheerders en dat de exploitatie van de openbare verlichting als
openbaredienst-verplichting deel uitmaakt van de activiteit ‘Netbeheer elektriciteit’, waardoor de
exploitatiekosten, met uitzondering van de materiaalkosten hieraan verbonden, kunnen worden
opgenomen in het distributienettarief;
 Gelet op het feit dat activiteiten met betrekking tot de openbare verlichting die niet onder deze
openbaredienst-verplichting vallen (bv. renovatiewerken), worden beschouwd als een
nevenactiviteit. Dit is een niet-gereguleerde activiteit waarvoor een vergoeding aan kostende prijs
wordt aangerekend aan de deelnemers;
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 Overwegende dat de deelnemers van IMEWO in 2004 naar aanleiding van de overname (aankoop)
door de distributienetbeheerder van de openbare verlichtingsnetten de beheersoverdracht rond de
activiteit openbare verlichting herbevestigd hebben, waarbij statutair werd ingeschreven dat deze
beheersoverdracht voor de exploitatie van de openbare verlichting geldt voor de volledige duur van
de aansluiting en dat de beheersoverdracht voor de nevenactiviteit openbare verlichting steeds
herroepbaar is;
 Overwegende dat steden en gemeenten voor grote uitdagingen staan op het vlak van de openbare
verlichting, milieu, energiebesparing, kostenefficiëntie en Smart City;
 Overwegende dat er een snelle technologische evolutie heerst op het vlak van de
verlichtingstoestellen en hun aansturing;
 Overwegende dat de lokale besturen tal van mogelijkheden krijgen om gegevens te verzamelen
waarmee ze hun beleid beter kunnen afstemmen op de behoeften en vragen van hun burgers, het
lokale bestuur zelf, de overheid en ondernemingen;
 Overwegende dat de gemeente Berlare bij gemeenteraadsbesluit van 28/08/2019 zich via het
burgemeestersconvenant heeft geëngageerd tot doelstellingen op het vlak van energie-efficiëntie
en CO2-besparing;
 Overwegende dat Fluvius System Operator (hierna ‘Fluvius’) als werkmaatschappij voor de
netbeheerders in dienst van de lokale besturen een actieve ondersteuning wil aanbieden bij de
uitwerking van een beleid op maat op vlak van milieu, verlichting en Smart City-infrastructuur (de
netten, steunen en erop geïnstalleerde applicaties);
 Overwegende dat de raad van bestuur van IMEWO in zitting van 10/05/2019 het reglement
‘Fluvius Openbare verlichting en diensten door de distributiebeheerders aan lokale besturen’ heeft
goedgekeurd, waarvan het gehele reglement en de samenvattting als bijlage gevoegd zijn bij dit
besluit;
 Overwegende dat het ingeschatte bedrag aan investeringen, onderhoud en exploitatie voor de
periode 2019-2030 2.358.465 euro bedraagt. De detailweergave is opgenomen in het document in
bijlage;
 Overwegende dat een wijziging in de indeling in deelruimtes en/of toekenning van technische
fiches impact heeft op de in bijlage opgenomen simulatie aantal kWh en investeringskost;
 Overwegende dat Fluvius zich engageert om het gemeentebestuur periodiek diverse
rapporteringen over te maken, zijnde de stand van zaken van het overeengekomen actieplan,
effecten ervan op het energieverbruik en de CO2-uitstoot, investeringen en onderhoud, nieuwe
trends, specifieke Fluvius-projecten m.b.t. openbare verlichting en Smart City-infrastructuur, enz.
 Overwegende dat alle aan de akte verbonden kosten ten laste zijn van IMEWO;
 Gehoord de toelichting met tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Neemt kennis van het reglement ‘Fluvius Openbare verlichting en diensten door de
distributienetbeheerders aan lokale besturen’, zoals opgesteld en goedgekeurd door de Raad van
Bestuur van IMEWO in zitting van 10/05/2019.
ART. 2
Hecht goedkeuring aan de beheersoverdracht inzake de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en
steunen en desgevallend de semi-openbare verlichtingsinstallaties, daaraan verbonden de
automatische overdracht van de eigendom van de in de toekomst nog op te richten
verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-openbare
verlichtingsinstallaties.
En bijgevolg tevens zijn goedkeuring te hechten aan de uitbreiding van de huidige aansluiting van de
gemeente Berlare bij de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de activiteit openbare verlichting
(verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel van ‘licht als
dienstverlening’ en zo deel te nemen aan het aanbod Fluvius Openbare verlichting en de
opdrachthoudende vereniging te verzoeken om de ‘aanvaarding van de uitbreiding van deze
aansluiting’ voor te leggen aan de eerstvolgende algemene vergadering.
ART. 3
De inbreng die de gemeente heeft gedaan overeenkomstig het artikel 9 van de statuten van IMEWO
uit te breiden wat betreft:
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• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die zijn weergegeven in het
reglement.
ART. 4
De verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen - op basis van een inventariswaarde 31 december
2018 - tegen een inbrengwaarde van 112.477 euro in cash (zijnde 25 % van de inbrengwaarde) en
337.430 euro in OV-aandelen (zijnde 75 % van de inbrengwaarde) in te brengen bij de
opdrachthoudende vereniging IMEWO.
De inbreng van de semi-openbare verlichting gebeurt op projectbasis na risicoanalyse en na het in
overeenstemming brengen van de installaties aan de geldende wetgeving en regels.
De inbrengwaarde wordt bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde van de steunen en
armaturen en is gebaseerd op een gedetailleerde inventaris (voor inbrengen die gebeuren per 1 juli
2019 zal dit wat betreft de voorafgaande actuele raming de inventaris zijn op 31 december 2018,
waarna deze zal geactualiseerd worden ifv de effectieve datum van toetreding).
ART. 5
Deze beslissingen genomen in de artikelen 2, 3 en 4 gebeuren onder de opschortende voorwaarde
van het verkrijgen van een ruling wat de vennootschapsbelasting betreft.
Tevens zal de distributienetbeheerder het nodige doen om de vereiste vennootschapsrechtelijke
formaliteiten te vervullen die een inbreng met zich meebrengt en om de statuten dienovereenkomstig
aan te passen.
ART. 6
De burgemeester en algemeen directeur aan te duiden om als gevolmachtigde van de gemeente de
authentieke akte te ondertekenen alsook de hypotheekbewaarder vrij te stellen van het nemen van
een ambtshalve inschrijving bij het overschrijven van de inbrengakte.
ART. 7
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
 het secretariaat van de opdrachthoudende vereniging IMEWO, (in pdf-versie) uitsluitend
via e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
 de financieel directeur
 dienst openbare werken.
ART. 8
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
5.

Goedkeuren Bibliotheekreglement De Leesdijk

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 zoals laatst gewijzigd tot op heden en in het
bijzonder artikel 40 §3 en artikel 41 2°;
 Gelet op het decreet bovenlokale cultuurwerking van 6/06/2018;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23/12/2015 houdende goedkeuren van het
dienstreglement van de openbare bibliotheek Berlare;
 Overwegende dat de administratie op vraag van De Leesdijk het huidige dienstreglement wenst te
vervangen door het reglement van De Leesdijk;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Heft het gemeenteraadsbesluit van 23/12/2015 houdende goedkeuren van het dienstreglement van
de openbare bibliotheek Berlare op met ingang van heden en vervangt het door het volgende
reglement:

REGLEMENT DE LEESDIJK
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Definities
De Leesdijk: een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 9 gemeenten, met name Berlare,
Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele.
Gebruiker: iedereen die gebruik maakt van de diensten van de Leesdijkbibliotheek.
Kind: een gebruiker tot en met 12 jaar.
Materialen: alle fysieke materialen (boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s, … ) en e-boeken die de
Leesdijkbibliotheek uitleent.
Leentermijn: de periode waarbinnen je een materiaal geleend mag lenen.
Boete: de vergoeding die je moet betalen wanneer je de geleende materialen niet tijdig hebt
teruggebracht.
De algemene bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op alle bibliotheken, hun
filialen/uitleenposten en dienstverlening buiten de muren van de bibliotheek (boekendienst aan huis)
binnen dit samenwerkingsverband. De algemene bepalingen worden aangevuld met bepalingen die
voor iedere bibliotheek specifiek zijn.

Deel I : Algemene bepalingen
1. Inschrijven en verantwoordelijkheden
Artikel 1
Lid worden van de Leesdijkbibliotheek is gratis en gebeurt met een geldige identiteitskaart of een
geldig persoons- en Belgisch adresbewijs. Kinderen kunnen zich enkel inschrijven wanneer ze
vergezeld zijn door een ouder of voogd met een geldige identiteitskaart of een geldig persoons- en
Belgisch adresbewijs.
Wanneer minderjarigen ouder dan 12 jaar zich zonder ouder of voogd inschrijven, ontvangt de ouder
of voogd een bevestiging van deze inschrijving.
Indien je niet over een elektronische identiteitskaart beschikt, ontvang je bij de inschrijving een
lidkaart. Vervanging van de lidkaart (door verlies of beschadiging) kost € 2,50.
Je mag jouw elektronische identiteitskaart of lidkaart niet door iemand anders laten gebruiken.
Artikel 2
Jouw persoonsgegevens worden bijgehouden door de Leesdijkbibliotheek (via Cultuurconnect) en
enkel gebruikt voor een goede werking van deze Leesdijkbibliotheek. De Leesdijkbibliotheek doet er
alles aan om jouw privacy te waarborgen. De Leesdijkbibliotheek houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(Verordening EU 2016/679).
Indien jouw persoonsgegevens wijzigen, is het belangrijk dit onmiddellijk te melden aan de
Leesdijkbibliotheek.
Artikel 3
Als je lid bent van de Leesdijkbibliotheek, kan je gebruik maken van alle bibliotheekdiensten,
waaronder het lenen van materialen, internet, … en de persoonsgebonden mogelijkheden van de
onlinecatalogus.
Artikel 4
Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor jouw geleende materialen. Bij minderjarige gebruikers is de
ouder of voogd verantwoordelijk.
Voor je materialen leent, dien je ze na te kijken op beschadiging en volledigheid. Bij een probleem
verwittig je de bibliotheekmedewerker, om te vermijden dat je zelf aansprakelijk wordt gesteld.
Zonder voorafgaande opmerkingen word je geacht de materialen in goede staat te hebben
ontvangen.
Voor beschadiging of verwijdering van de barcode wordt € 2,50 aangerekend. Bij verlies of
beschadiging van materialen betaal je kosten volgens de specifieke bepalingen van de
Leesdijkbibliotheek waar je het materiaal ontleend hebt
Artikel 5
De Leesdijkbibliotheek is niet aansprakelijk voor defecten of beschadigingen aan apparatuur,
veroorzaakt door het afspelen van geleende materialen.
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Artikel 6
De Leesdijkbibliotheek is een plek voor ontmoeting en beleving. Je verstoort de sfeer in de
Leesdijkbibliotheek niet en gedraagt je respectvol tegenover de andere bezoekers, het personeel, de
aanwezige materialen en het meubilair.
2.Lenen, verlengen en terugbrengen
Artikel 7
Je kan materialen van de Leesdijkbibliotheek ter plaatse inkijken of ze lenen.
Artikel 8
De leentermijn is 4 weken.
De leentermijn kan maximaal tweemaal met 3 weken verlengd worden tot een maximum van 10
weken.
Verlengen is mogelijk:




Via de telefoon.
Aan de (zelfuitleen) balie in de Leesdijkbibliotheek.
Op het digitaal portaal ‘Mijn Bibliotheek’ via de website van De Leesdijkbibliotheek of
https://mijn.bibliotheek.be.

Wanneer een materiaal door iemand anders is gereserveerd, kan je de leentermijn niet verlengen.
Voor bijzondere en/of tijdelijke collecties en tijdens vakantieperiodes kunnen er afwijkende
leentermijnen of -leenvoorwaarden gelden.
Artikel 9
Je kan maximaal 20 materialen lenen. Voor e-boeken is het aantal beperkt tot 10 op maximaal één
ereader. Er staat geen maximum op het aantal per soort.
Voor bepaalde gebruikerscategorieën kunnen er afwijkingen gelden.
Artikel 10
Voor het lenen van materialen wordt geen leengeld aangerekend.
3.Reservaties en interbibliothecair leenverkeer.
Artikel 11
Je kan materialen reserveren. Hiervoor betaal je een reservatiekost van € 1 per gereserveerd
materiaal. Van zodra de gereserveerde materialen beschikbaar zijn, ontvang je een brief of mail.
Je hebt dan 14 dagen tijd om jouw gereserveerde materialen af te halen. De termijn gaat in op de
dag van het versturen van de brief of mail.
Artikel 12
Je kan via interbibliothecair leenverkeer bij andere bibliotheken (niet behorend tot De Leesdijk)
materialen aanvragen. Jouw aanvraag gebeurt door het personeel van de bibliotheek.
Je betaalt per geslaagde aanvraag € 3 (aanvraag bij een openbare bibliotheek in België) of € 8
(aanvraag bij een wetenschappelijke bibliotheek). Voor een aanvraag bij een buitenlandse bibliotheek,
zijn alle kosten voor jou. Aanvragen van gesproken boeken en boeken in brailleschrift zijn gratis.
Scans via interbibliothecair leenverkeer aanvragen, is gratis. Voor kopieën via interbibliothecair
leenverkeer wordt € 3 aangerekend.
De leentermijn voor materialen van een andere bibliotheek is maximaal 4 weken. Deze materialen
kunnen niet verlengd worden.
4.Boetes
Artikel 13
Je kan aan de zelfuitleenbalie een ticket printen met vermelding van de leentermijn. Indien je een
mailadres hebt opgegeven, ontvang je een herinneringsmail voordat jouw leentermijn afloopt. Deze
email is een extra dienstverlening.
Het niet ontvangen van e-mails of brieven in verband met het verstrijken van de leentermijn en de
daaraan gekoppelde boetes kan je niet inroepen om de boete niet te betalen. Je blijft verantwoordelijk
voor het bewaken en respecteren van de leentermijn.
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Artikel 14
Je betaalt per uitleendag dat de leentermijn overschreden is en per materiaal € 0,20 boete. De boete
is geplafonneerd op € 5 per materiaal plus administratiekosten.
Artikel 15
Voor het innen van boetes geldt volgende procedure:
Hoe
Wanneer
Boete
1ste
herinnering

Mail of
brief

2de
herinnering

Brief

Na 1 week te
laat

€ 0,20/titel/dag

Administratiekoste
n
Geen

2 weken na
€ 0,20/titel/dag Geen
1ste
herinnering
3de
Brief
2 weken na
€ 0,20/titel/dag + € 7
herinnering
2de
herinnering
4de
Brief
2 weken na
€ 0,20/titel/dag + € 7 en + € 10
herinnering met
3de
factuur
herinnering
* materialen moeten vergoed worden en kunnen niet meer teruggebracht worden.

Extra kosten
Geen, als alles
is
teruggebracht
Geen, als alles
is
teruggebracht
Geen, als alles
is
teruggebracht
Kostprijs per
titel *

Artikel 16
De Leesdijkbibliotheek heeft het recht om jouw lidmaatschap te blokkeren indien:




Jouw verschuldigde bedrag € 10 of meer bedraagt.
jouw openstaande bedrag langer dan 10 weken onbetaald blijft.
Je niet reageert op de laatste betalingsherinnering.

5.Gebruik van internet
Artikel 17
In de bibliotheek kan je gratis inloggen op het lokale wifinetnetwerk.
Artikel 18
Je kan gratis op het internet. Het gebruik van een internet-pc is gratis. Kinderen jonger dan 8 jaar
kunnen alleen gebruik maken van een internet-pc in het gezelschap van een meerderjarige.
Artikel 19
Het gebruik van internet is niet toegelaten voor:







Onwettige doeleinden
Het bekijken van porno.
Het kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust of andere inbreuken op het
auteursrecht.
Het schenden van het computerbeveiligingssysteem.
Het vernietigen, wijzigen of aanpassen van informatie op de computer.
Het vernietigen of beschadigen van hardware, software of gegevens van de bibliotheek of van
andere gebruikers.

Deel II: specifieke bepalingen Bibliotheek Berlare
1.Openingsuren
Artikel 20
Bibliotheek Berlare heeft twee vestigingen:
HOOFDBIBLIOTHEEK BERLARE
Dorp 101A
9290 Berlare
052 43 25 55
bibliotheek@berlare.be
Maandag
13.00 – 20.30
Notulen van de gemeenteraad van 23/10/2019
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Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Gesloten
13.00 – 18.30
13.00 – 20.30
Gesloten
9.00 – 12.30
Gesloten

Gesloten
18.30 – 20.30
Gesloten
Gesloten
Gesloten
gesloten

Artikel 21
10 minuten voor sluitingstijd kan je alleen nog materialen binnenbrengen in de bib. Nieuwe items
kiezen kan dan niet meer. Als je reeds in de bibliotheek was, kan je wel nog materialen uitlenen.
Artikel 22
De bibliotheek is gesloten tijdens wettelijke feestdagen, eventuele brugdagen en gemeentelijke
sluitingsdagen.
Een extra sluiting kan zich voordoen door onverwachte omstandigheden of tijdens de zomervakantie.
Geplande sluitingsdagen worden ruim op voorhand aangekondigd via verschillende kanalen.
2.Kopieën en scans
Artikel 23
In de bibliotheek kan je tegen betaling fotokopies laten nemen door het personeel. Kopiëren kan
alleen tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dit zijn de tarieven:
A4-formaat
A3-formaat
Zwart-wit
€ 0,05 per gedrukte zijde
€ 0,10 per gedrukte zijde
Kleur
€0,70 per gedrukte zijde
€ 1,40 per gedrukte zijde
Scan
Gratis
gratis
Voor een rectoverso betaal je het dubbele.
Artikel 24
Bij de internetpc’s is een printer ter beschikking. Printen kan tijdens de openingsuren. Enkel A4-prints
zijn mogelijk. Dit zijn de tarieven:
A4-formaat
Zwart-wit
€ 0,05 per gedrukte zijde
Kleur
€ 0,70 per gedrukte zijde
Voor een rectoverso betaal je het dubbele.
3.Niet-uitleenbare materialen
Artikel 25
Kranten (en bijlagen) en het laatste nummer van tijdschriften worden niet uitgeleend. Je kan wel
kopieën of scans nemen uit de meest recente exemplaren.
Artikel 26
De materialen van de erfgoedbibliotheek kunnen alleen ter plaatse geraadpleegd worden. Kopieën
nemen uit deze materialen is wel toegestaan.
4.Extra diensten
Artikel 27
Aan de hoofdbibliotheek bevindt zich een inleverbus. Daar kan de gebruiker zowel de geleende
materialen van Berlare als deze van Overmere inleveren. De materialen worden de eerstvolgende
werkdag ingenomen door het bibliotheekpersoneel.
Artikel 28
Tijdens de zomervakantie bedraagt de uitleentermijn zes weken.
Artikel 29
Het aantal spellen dat uitgeleend kan worden is beperkt tot 5.
Bij de uitlening van speelgoed is het raadzaam te controleren of het materiaal dat je wilt meenemen
volledig is.
Notulen van de gemeenteraad van 23/10/2019
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Speelgoed moet schoongemaakt ingeleverd worden.
Bij beschadiging of gedeeltelijk verlies van spelmateriaal moet je het volledige materiaal vergoeden.
Artikel 30
Draag zorg voor de ontleende materialen. Ouders kunnen aansprakelijk gesteld worden voor
materialen door hun kinderen ontleend. Bij verlies of beschadiging moet je de nieuwkoopwaarde van
het materiaal betalen, desgevallend verhoogd met de bindkosten. Voor materialen die niet meer
verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een door de bibliothecaris te bepalen toeslag aangerekend.
Bij beschadiging of gedeeltelijk verlies van een materiaal (vb. een tekstboekje van een dvd) moet je
het volledige materiaal vergoeden
Voor het beschadigen van een dvd-doosje, een barcode of een computertag betaal je 2.50 euro
Artikel 31
De bibliotheekbezoeker kan in de krantenhoek gratis koffie of water nemen om daar ter plaatse te
drinken. Het is niet de bedoeling dat elders in de bibliotheek gegeten of gedronken wordt.
Artikel 32
Klassen, leerkrachten, instellingen en (jeugd)verenigingen kunnen speciale uitleenvoorwaarden
krijgen.
Artikel 33
Door lid te worden, ga je akkoord met het reglement van De Leesdijk en het bijkomend reglement van
de Bibliotheek Berlare. Inbreuken op dit reglement kunnen leiden tot sancties zoals schorsing of het
ontzeggen van de toegang tot deze Leesdijkbibliotheek.
ART. 2
Afschriften




van dit besluit zullen voor verder gevolg worden overgemaakt aan:
ABB
de bibliothecaris
de financieel directeur.

ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
6.

Kennisnemen financieel resultaat Waterfeesten 2019

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 13/05/2019 inzake de programmatie van Waterfeesten
2019 en het vaststellen van de ticketprijzen;
 Overwegende dat de Waterfeesten plaatsvonden op zondag 4 augustus 2019;
 Overwegende dat intussen een financieel resultaat kan worden voorgelegd;
 Overwegende
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:
ART. 1
Neemt kennis van het financieel resultaat van Waterfeesten 2019, zoals opgesteld door de
gemeentelijke administratie.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
7.

Vaststellen beleidsdomeinen beleids- en beheerscyclus 2020

Notulen van de gemeenteraad van 23/10/2019
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DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen, meer bepaald art. 4;
 Overwegende de inkanteling van het OCMW in de gemeente waarbij een hertekening van de
beleidsdomeinen zich opdringt;
 Overwegende het voorstel van het managementteam van 17/08/2019;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Stelt vanaf 2020 de indeling van de beleidsvelden in beleidsdomeinen als volgt vast:

Omschrijving
Beleidsdomein

ALGEMENE
FINANCIERING

BURGER EN WELZIJN

Bestuur
Gemeente/OCMW
Gemeente
Gemeente/OCMW
Gemeente/OCMW
Gemeente/OCMW
Gemeente/OCMW
Gemeente/OCMW

Beleidsveld
0100
0101
0110
0111
0112
0119
0010

Gemeente/OCMW
Gemeente/OCMW
Gemeente/OCMW
Gemeente/OCMW
Gemeente/OCMW
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente/OCMW
OCMW
OCMW
OCMW
OCMW
OCMW
Gemeente

0020
0030
0040
0050
0090
0130
0160
0400
0410
0500
0790
0800
0870
0900
0901
0903
0904
0905
0909
0911

OCMW
OCMW
Gemeente/OCMW
Gemeente

0920
0930
0944
0980
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Omschrijving Beleidsveld
Politieke organen
Officieel ceremonieel
Secretariaat
Fiscale en financiële diensten
Personeelsdienst en vorming
Overige algemene diensten
Algemene overdrachten tussen de verschillende
bestuurlijke niveaus
Fiscale aangelegenheden
Financiële aangelegenheden
Transacties in verband met de openbare schuld
Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Overige algemene financiering
Administratieve dienstverlening
Hulp aan het buitenland
Politiediensten
Brandweer
Handel en middenstand
Erediensten
Gewoon basisonderwijs
Sociale voordelen
Sociale bijstand
Voorschotten
Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Activering van tewerkstelling
Dienst voor juridische informatie en advies
Overige verrichtingen inzake Sociaal beleid
Diensten en voorzieningen voor personen met
een handicap
Werkloosheid
Sociale huisvesting
Opvoedingsondersteuning
Sociale geneeskunde
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Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

0990
0200
0210
0220
0290
0300
0310
0319
0320
0340

Gemeente
Gemeente
GRONDGEBIEDZAKEN Gemeente

0350
0480
0490

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente/OCMW
OCMW
OCMW
SENIORENZORG
OCMW
OCMW
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
VRIJETIJDSBESTEDING
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

0530
0540
0600
0610
0620
0630
0640
0650
0670
0680
0984
0943
0946
0952
0953
0959
0520
0521
0529
0700
0703
0705
0709
0710
0720
0739
0740
0741
0742
0750
0751
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Begraafplaatsen
Wegen
Openbaar vervoer
Parkeren
Overige mobiliteit en verkeer
Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beheer van regen- en afvalwater
Overig waterbeheer
Sanering van bodemverontreiniging
Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen
en bos
Klimaat en energie
Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Overige elementen van openbare orde en
veiligheid
Land-, tuin- & bosbouw
Visvangst
Ruimtelijke planning
Gebiedsontwikkeling
Grondbeleid voor wonen
Watervoorziening
Elektriciteitsvoorziening
Gasvoorziening
Straatverlichting
Groene ruimte
Ontsmetting en openbare reiniging
Gezinshulp
Thuisbezorgde maaltijden
Assistentiewoningen
Woon- en zorgcentra
Overige verrichtingen betreffende ouderen
Toerisme - Onthaal en promotie
Toerisme - Sectorondersteuning
Overige activiteiten inzake toerisme
Musea
Openbare bibliotheken
Gemeenschapscentrum
Overige culturele instellingen
Feesten en plechtigheden
Monumentenzorg
Overig kunst- en cultuurbeleid
Sportsector- en verenigingsondersteuning
Sportpromotie en -evenementen
Sportinfrastructuur
Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Gemeentelijke dienstverlening gericht op
kinderen & jongeren
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Gemeente
Gemeente

0820
0945

Deeltijds kunstonderwijs
Kinderopvang

ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
8.

Goedkeuren beleidsvisie op leerlingenbegeleiding in gemeentelijke basisschool
Uitbergen

DE RAAD,
 Gelet op artikel 40 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op artikel 47 van het decreet basisonderwijs van 25/02/1997;
 Gelet op het decreet leerlingenbegeleiding van 27/04/2018;
 Overwegende dat het decreet leerlingenbegeleiding een nieuw kader schept voor de organisatie
van Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) enerzijds en de samenwerking tussen CLB en school
anderzijds;
 Overwegende dat een visie van de gemeentelijke basisschool Uitbergen op leerlingenbegeleiding
een noodzakelijke voorafname is om in een later stadium een nieuwe samenwerking met een CLB
af te toetsen en finaal ook aan te gaan;
 Overwegende de voorliggende beleidsvisie op leerlingenbegeleiding;
 Gelet op het advies van de schoolraad van 5/09/2019;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Keurt de beleidsvisietekst op leerlingenbegeleiding in gemeentelijke basisschool Uitbergen goed. Een
behoorlijk geviseerd exemplaar van deze tekst wordt als bijlage gehecht aan dit besluit
ART. 2
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan de directeur van de gemeentelijke
basisschool Uitbergen.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
9.

Goedkeuren van aankoop deel perceel afd. 3, sectie C, nr. 226R

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Overwegende het collegebesluit van 20/04/2018 houdende het aanstellen van een beëdigd
landmeter-expert voor het opmaken van een PV van minnelijke afpaling tussen sportpark
Overmere en de bouwgronden gelegen aan de Baron Tibbautstraat;
 Overwegende het gemeenteraadsbesluit van 23/05/2018 houdende het goedkeuren van deze
afpaling;
 Overwegende het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Sportpark Overmere;
 Overwegende dat de Finse piste gedeeltelijk op het perceel 3de afdeling, sectie C, nummer 226R
ligt;
 Overwegende dat de huidige eigenaars van het perceel hebben gevraagd om hiervoor een
oplossing te zoeken;
 Overwegende dat de piste theoretisch kan verlegd worden, maar dit praktisch en esthetisch niet
wenselijk is;
 Overwegende dat de aankoop van het stuk perceel, mits redelijke voorwaarden de voorkeur heeft;
 Overwegende het collegebesluit van 25/05/2018 houdende aanstelling beëdigd landmeter-expert
om een schatting te maken van de ingenomen grond (166 m²) door de Finse piste;
 Overwegende het plan opgemaakt door beëdigd landmeter Johan Sichien;
 Overwegende het schattingsverslag van beëdigd landmeter-expert Danny Van de Velde;
Notulen van de gemeenteraad van 23/10/2019
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 Overwegende het voorstel van het college;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Het door beëdigd landmeter Johan Sichien opgemeten perceel te Berlare, 3de afdeling, sectie C,
nummer 226R deel met een oppervlakte van 166 m² aan te kopen van de huidige eigenaars voor de
prijs van 7 000,00 euro.
ART. 2
De kosten van de authentieke akte, prekadastratie en de eventueel verschuldigde registratiekosten
zijn ten laste van de gemeente.
ART. 3
Budget te voorzien voor de aankoop van dit perceel.
ART. 4
Het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven om een notaris aan te stellen voor
de verdere opvolging van de aankoop.
ART. 5
Burgemeester Katja Gabriëls en Algemeen Directeur Hilde Van der Jeugt te machtigen tot het
ondertekenen van de notariële akte.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
10.

Goedkeuren uitbreiding waterleidingsnet: private verkaveling Baron Tibbautstraat Goudberg

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/20017;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 41 en 42 van dit decreet inzake de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de omgevingsvergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen op
09/08/2019 aan de firma Landexplo Berlare, Eugène Demolderlaan 89, 1030 Schaarbeek, voor het
aanleggen van de infrastructuur Bedrijventerrein Overmere op de percelen Berlare 3e afdeling
sectie D nrs. 1315, 650 B, 1315 H, 0648 B2, 0643 K, 0647 B, 0645 B2, 0643, 0646 K, 0646 H, 0645
C2, 0645 X, 1315, 0644 C, 1315, 1315 X, 0648, 0644 E, 0643, 1315 L, 0636, 1315 D, 1315 K, 1315
G, 0634, 1315 N, 1315 A2, 0644 F, 1315 A en 0632 E, Baron Tibbautstraat - Goudberg, 9290
Berlare;
 Overwegende dat voor de aanleg van infrastructuur een uitbreiding van het waterleidingsnet
noodzakelijk is;
 Gelet op het schrijven van de Watergroep van 17/07/2019 en 22/07/2019 met ref.
20/71/project03_000012330 met uitvoeringsplan nr 20.53.10/107;
 Overwegende dat de kostprijs voor de uitbreiding betaald dient te worden door de ontwikkelaar;
 Gehoord de toelichting en tussenkomst ter zitting;
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Keurt de uitbreiding van het waterbedelingsnet in de Baron Tibbautstraat - Goudberg goed conform
het uitvoeringsplan nr. 20.53.10/107 van de Watergroep cvba.
ART. 2
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan de Watergroep,
Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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11.

Goedkeuren dagorde algemene vergadering Imewo 11 december 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;
 Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Imewo;
 Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 12 september 2019 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Imewo die op
11 december 2019 plaatsheeft in het AuditoRium4, Sint-Denijslaan 4 te 9000 Gent;
 Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van
11 september 2019 overgemaakt werd;
 De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:
 Creatie Aov-aandelen en aanverwante bepalingen
 Aanbrengen van statutaire verfijningen inzake de overname van het personeel en de
daarmee verband houdende kosten vermits er niet alleen contractuele maar ook statutaire
werknemers worden ingezet
 Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling.
 Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt
dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke
algemene vergadering;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27/03/2019 waarbij Denny Wettinck, als
vertegenwoordiger en Francky Verhofstadt, als plaatsvervangend vertegenwoordiger werden
aangeduid;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Imewo van 11 december 2019:
1. Statutenwijziging
a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke
akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de
door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020.
3. Code goed bestuur.
4. Statutaire benoemingen.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten / toetreding gemeenten voor
(neven)activiteiten.
6. Statutaire mededelingen.
ART. 2
zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende
vereniging Imewo.
ART. 3
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 11 december 2019 (of iedere andere
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikels 1, 2
en 3 van onderhavige beslissing;
ART. 4
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Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- het secretariaat van de opdrachthoudende vereniging IMEWO, (in pdf-versie) uitsluitend via emailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be;
- de heer Denny Wettinck, Kruisstraat 61, 9290 Berlare;
- de heer Francky Verhofstadt, Heikantstraat 48d, 9290 Berlare.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
12.

Goedkeuren dagorde algemene vergadering Blijdorp III 10 december 2019 en
stembepaling van de vertegenwoordiger

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;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 06/02/2019 houdende het aanstellen van een
vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering Blijdorp III;
 Gelet op het feit dat gemeente Berlare aangesloten is bij het Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband Blijdorp III;
 Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering
van deze vereniging op 10/12/2019 die bijeengeroepen werd per aangetekend schrijven van
13/09/2019;
 Overwegende het feit dat de agenda van de Algemene Vergadering door de Raad van Bestuur is
vastgesteld zoals hierna opgenomen in ART. 1;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Keurt, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, de dagorde van de
Algemene Vergadering van Blijdorp III van 10/12/2019 goed:
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (25/06/2019);
2. Goedkeuring van de aangepaste statuten;
3. Goedkeuring van de begroting 2020;
4. Varia.
ART. 2
Draagt de aangeduide vertegenwoordiger, zijnde Marc Van Driessche,raadslid van de gemeente
Berlare voor de Algemene Vergadering van Blijdorp III op 10/12/2019 op zijn stemgedrag voor deze
algemene vergadering af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad terzake.
ART. 3
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan:
- Blijdorp, Blijdorpstraat 3 te 9255 Buggenhout;
- de heer Marc Van Driessche, Loereveldstraat 31, 9290 Berlare.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
TOEGEVOEGD 1:
Goedkeuren principe om gemeentelijke parkeermogelijkheid te
creëren op het tracé tussen Bunderstraat en Galgenbergstraat
DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, in het bijzonder art. 21 waarin staat dat
raadsleden uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda kunnen toevoegen;
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 Overwegende de vraag van raadslid Yves Poppe van 17/10/2019 om een punt aan de agenda toe
te voegen;
 Overwegende de volgende toelichting:
“Op 19 september 2019 werd een infomarkt georganiseerd door AWV over de plannen rond de
heraanleg van de N467 (Brugstraat – E. Hertecantlaan – Frankrijkstraat). De reacties op de
plannen waren al bij al vrij positief, het is duidelijk dat onze gemeente na de werken fiets- en
wandelvriendelijker zal zijn. Groot was echter het ongenoegen van de buurtbewoners over het
verdwijnen van heel wat parkeerplaatsen op het traject: 42 in totaliteit. Vooral op het tracé tussen
de Bunderstraat en Galgenbergstraat verdwijnen heel wat parkeerplaatsen. Momenteel zoeken
reeds heel wat bewoners hun heil in de aanpalende straten. Het verdwijnen van 42
parkeerplaatsen zal dus niet alleen een groot effect hebben op de Emiel Hertecantlaan maar ook
en vooral op de omliggende straten waar de parkeerdruk nu reeds zeer hoog is. Als CD&V zijn we
ervan overtuigd dat er een grote vraag is vanuit de buurtbewoners om te onderzoeken of een
gemeentelijke parking langsheen het tracé Bunderstaat – Galgenbergstraat een optie is en
hiervoor de nodige budgetten te voorzien.”
 Gehoord de toelichting en tussenkomsten ter zitting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel om in het meerjarenplan de nodige budgetten te
voorzien om langsheen het tracé Bunderstaat - Galgenbergstraat een gemeentelijke parking aan te
leggen.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
TOEGEVOEGD 2:
Goedkeuren voorstel aan provincie Oost-Vlaanderen om een
losloopweide met zwemzone voor honden te voorzien op Nieuwdonk
DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, in het bijzonder art. 21 waarin staat dat
raadsleden uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda kunnen toevoegen;
 Overwegende de vraag van raadslid Yves Poppe van 17/10/2019 om een punt aan de agenda toe
te voegen;
 Overwegende de volgende toelichting:
“Al enkele jaren klinkt in onze gemeente de roep naar een hondenlosloopweide en op facebook is
er regelmatig heel wat te doen rond loslopende honden op het nieuwdonkdomein, en het feit dat
je gedurende de zomermaanden met je hond niet op het nieuwdonkdomein terecht kan.
Enkele maanden geleden hebben we vanuit CD&V het idee van een hondenlosloopweide bij de
deputatie aangekaart. Ik vernam dat ook vanuit het college reeds contacten gelegd zijn om een
hondenlosloopweide te realiseren op het nieuwdonkdomein.
Voor CD&V is het duidelijk dat een afgebakende zone waar hondeneigenaars terecht kunnen om te
wandelen maar ook te zwemmen een meerwaarde zou kunnen zijn voor het nieuwdonkdomein.
Een hondenlosloopweide zonder zwemmogelijkheid zou een gemiste kans zijn en biedt ook geen
oplossing voor het probleem van loslopende honden op het domein.
 Gehoord de toelichting en tussenkomsten ter zitting zoals opgenomen in het zittingsverslag:
- Het voorstel zal worden besproken met het provinciebestuur maar schepen Van Boven uit zijn
twijfel betreffende toelating om een zwemgedeelte te voorzien in de Nieuwdonk. Er wordt
overwogen een aparte hondenlosloopweide te voorzien;
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
De gemeenteraad gaat akkoord om het college van burgemeester en schepenen het mandaat te
geven om de nodige gesprekken op te starten met de deputatie teneinde een hondenlosloopweide te
realiseren op het nieuwdonkdomein met zwemzone.

Notulen van de gemeenteraad van 23/10/2019

18 van 19

ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
13.

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 21.13 uur.
Namens de gemeenteraad

Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur
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