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Openbare zitting
1.

Goedkeuren notulen en kennisnemen zittingsverslag van 23 oktober 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 23 oktober 2019 goed.
ART. 2
Neemt kennis van het zittingsverslag (https://webberlare.streamovations.be/sessions/reference/gemeenteraad-23-oktober-2019) van 23 oktober 2019.
ART. 3
Maakt dit besluit bekend volgens de bepaling van het decreet lokaal bestuur.
2.

Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst, bestek, raming en uitvoeringsdossier
sanering Bontinckstraat

DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
 Gelet op het decreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met
264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
 Gelet op de wet van 17 juni 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 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
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 Overwegende de gemeenteraadsbeslissing van 26/01/2009 houdende de goedkeuring van raming,
bestek en gunningswijze voor de opdracht tot het aanleggen van riolering en het vernieuwen van
de rijbaan in de Bontinckstraat;
 Overwegende de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 30/03/2010
waarbij studiebureau Goegebeur uit Eeklo werd aangesteld als ontwerper, waarbij gemeente
Berlare optreedt als opdrachtgever in een samenwerking met gemeente Laarne;
 Overwegende dat, om van dit project een hydraulisch samenhangend geheel te maken, op
aangeven van de Vlaamse Milieumaatschappij een projectfiche werd ingediend voor niet enkel de
Bontinkstraat, maar ook voor de Loereveldstraat en meerdere straten op het grondgebied van
Laarne;
 Overwegende dat omwille van de omvang het project boven het gemeentelijk niveau is
uitgestegen, waardoor Aquafin, in het kader van het Lokaal Pact, bij beslissing van 16/10/2012 de
opdracht gekregen heeft om het bovengemeentelijk deel van het ganse project als opdrachtgever
over te nemen van de initiële opdrachtgever gemeente Berlare;
 Overwegende dat de ontwerpplannen reeds op 27/06/2018 werden voorgelegd en goedgekeurd
door de gemeenteraad;
 Overwegende dat de ontwerpplannen in beperkte mate werden aangepast, in hoofdzaak omwille
van technische redenen als gevolg van de verdere uitwerking van het ontwerp;
 Overwegende dat vooraleer de aanbestedingsprocedure gestart wordt, het dossier ter goedkeuring
wordt voorgelegd aan de gemeenten Laarne en Berlare;
 Overwegende dat Aquafin voor deze opdracht zal fungeren als opdrachtgever, de
samenwerkingsovereenkomst die hiervoor de modaliteiten regelt wordt eveneens voorgelegd aan
de gemeenteraad;
 Gehoord de toelichting met tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Goedkeuring te verlenen aan het bestek, de raming en uitvoeringsplannen voor de opdracht “wegenen rioleringswerken Bontinckstraat en aanpalende straten”, opgesteld door ontwerper Goegebeur, als
bijlage bij dit besluit.
ART. 2
Goedkeuring te verlenen aan de samenwerking met gemeente Laarne en Aquafin, waarbij Aquafin
optreedt als opdrachtgever, zoals bepaald in de overeenkomst (project 22.388(+22.388G)) en
bijhorende overeenkomsten:
 Multilaterale overeenkomst studiebureaus
 Afroepcontract veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking
ART. 3
Dit besluit zal ter kennis gebracht worden van Aquafin, gemeente Laarne en de ontwerper, zodat zij
de verdere stappen kunnen nemen met betrekking tot het aanvragen van de omgevingsvergunning en
het voorbereiden van de aanbestedingsbundel:
- NV Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar
- Studiebureau Goegebeur, Herbakkersplein 5, 9900 Eeklo
- Gemeente Laarne, Dorpsstraat 2, 9270 Laarne
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
3.

Goedkeuren grondinnemingen Bontinckstraat

DE RAAD,
 Gelet op de wet op de onteigening voor het algemeen nut van 24/02/2017 (Vlaams
Onteigeningsdecreet);
 Gelet op de artikelen 1582 t.e.m. 1685 van het Burgerlijk Wetboek;
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de omzendbrief van 03/05/2019 over de transacties van onroerende goederen door lokale
en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten
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 Overwegende het gemeenteraadsbesluit van 27/06/2018 houdende goedkeuren ontwerpplannen
“wegen- en rioleringswerken – Bontinckstraat en aanpalende straten;
 Overwegende de voorliggende grondinnemingsplannen opgemaakt door studiebureau Goegebeur
Studieburo met datum 31/05/2018;
 Overwegende dat het gaat om 16 innemingen, waarvan 2 innemingen eigendom zijn van de
gemeente
 Overwegende dat Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aarstelaar, volgens de
samenwerkingsovereenkomst, goedgekeurd in de zitting van heden, fungeert als opdrachtgever;
 Overwegende dat de aankopen bij voorkeur in der minne worden afgerond;
 Overwegende dat de aankoopkosten worden geraamd op 88 500 euro;
 Overwegende dat deze aankoop werd voorzien in het budget;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT: Unaniem
ART. 1
Keurt de grondinnemingen goed volgens de plannen opgemaakt door studiebureau Goegebeur
Studieburo met datum 31/05/2018, toegevoegd als bijlage bij dit besluit.
ART. 2
Neemt kennis van de terreinbeschrijvingen en de bijhorende schaderegeling.
ART. 3
Verleent volmacht aan het college van burgemeester en schepenen om de aankoop in der minne te
regelen.
ART. 4
Burgemeester Katja Gabriëls en algemeen directeur Hilde Van der Jeugt te machtigen tot het
ondertekenen van verkoopbeloftes en latere notariële aktes.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
4.

Goedkeuren financiële vergoeding aanpassingswerken waterloop OS133

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het besluit van de deputatie van Oost-Vlaanderen van 8/11/2011 waarbij het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Lokaal bedrijventerrein Overmere” werd goedgekeurd;
 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14/09/2014 waarbij de
samenwerkingsovereenkomst voor gebiedsontwikkeling Berlare – Overmere werd goedgekeurd,
een overeenkomst tussen gemeente Berlare en Landexplo Berlare nv, met betrekking tot de
ontwikkeling van het lokaal bedrijventerrein;
 Overwegende het rioleringsproject Bontinckstraat, waarbij het noodzakelijk bleek om in functie
van de afvoer van het hemelwater de waterloop OS133, gekend als de Quintenbatenbeek, te
verdiepen en te verbreden;
 Overwegende dat de Quintenbatenbeek doorheen het projectgebied Lokaal bedrijventerrein
Overmere loopt, een gebied dat ontwikkelt wordt door Landexplo Berlare nv;
 Overwegende dat Landexplo Berlare nv bereid gevonden werd om hun ontwerpplannen en de
aanleg van de waterloop af te stemmen op de gestelde capaciteitseisen vanuit het
riioleringsproject Bontinckstraat;
 Overwegende het technische overleg tussen Landexplo Berlare nv, ontwikkelaar van het
bedrijventerrein, hun ontwerper VK Engineering, Aquafin nv en Goegebeur, de ontwerper van
rioleringsproject Bontinckstraat;
 Overwegende de stedenbouwkundige vergunning op 09/08/2019 door het college van
burgemeester en schepenen verleend aan Landexplo Berlare nv, voor goedkeuring van de
infrastructuur van het lokaal bedrijventerrein;
 Overwegende dat de ontwikkelaar het gemeentebestuur verzoekt tot een financiële vergoeding
voor deze aangepaste uitvoering;
 Overwegende dat de uitvoering door ontwikkelaar Landexplo Berlare nv als gevolg heeft dat de
voorziene aanpassing van de waterloop uit het dossier Bontinckstraat kan gelicht worden, dat er
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hierdoor geen werkzaamheden dienen te gebeuren aan de pas gerealiseerde infrastructuur van
het bedrijventerrein en dat er geen innames voorzien dienen te worden, die anders ten laste van
het gemeentebestuur zouden vallen;
Overwegende dat het om bovenvermelde redenen billijk is om als gemeentebestuur in te staan
voor de extra kosten die door de ontwikkelaar gemaakt werden die rechtstreeks voortvloeien uit
de gevraagde aanpassingen aan de waterloop OS133;
Overwegende dat Landexplo Berlare nv volgens de samenwerkingsoverenkomst met het
gemeentebestuur voorzag om voor een bedrag van 25.000 euro aanpassingen te doen aan het
openbaar domein;
Overwegende dat de berekende kost verminderd wordt met dit bedrag;
Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag;




BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Gaat akkoord met een financiële vergoeding voor de aanpassing van de waterloop OS133 Quintenbatenbeek, het betreft de meerkost voor de aanleg zoals verzocht door het gemeentebestuur,
als realisatie voor het rioleringsproject Bontinckstraat, zijnde 115.602,25 euro, verminderd met de
voorgestelde investering van Landexplo Berlare nv ten bedrage van 25.000 euro (excl. BTW);
ART. 2
Geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om uitvoering te geven aan dit
besluit.
ART. 3
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan:
 Landexplo Berlare bvba, Eugène Demolderlaan 89, 1030 SCHAARBEEK
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
5.

Goedkeuren Natuurbeheerplan Donkmeer-Berlare Broek

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het decreet van 21/10/1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu,
artikel 37, het laatst gewijzigd bij het decreet van 25/05/2007, artikel 40, gewijzigd bij het decreet
van 19 juli 2002 en artikel 47, gewijzigd bij de decreten van 19/07/2002 en 30 april 2004;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23/07/1998 tot vaststelling van nadere regels
ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu, artikel 6, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19/07/2007,
7/03/2008 en 29/05/2009, en hoofdstuk V, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering
van 2/02/2007 en 7/03/2008;
 Gelet op het rapport ‘Onderzoek naar de haalbaarheid’ van het natuurinrichtingsproject Berlare
Broek – Donkmeer van 21/12/2012;
 Gelet op het ministerieel besluit tot instelling van het natuurinrichtingsproject Berlare BroekDonkmeer van 28/05/2014;
 Gelet op het ministerieel besluit tot oprichting van het projectcomité voor het
natuurinrichtingsproject van 15/06/2015;
 Gelet op de notulen van het projectcomité van 22/10/2015, waarin het voorliggende
projectrapport werd toegelicht en goedgekeurd;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14/09/2016 waarbij goedkeuring werd verleend aan de
verkenningsnota voor het Natuurbeheerplan Donkmeer-Berlare Broek;
 Overwegende dat het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) fungeert als opdrachtgever en dat zij
ook het gros van de maatregelen van het natuurinrichtingsproject financiert;
 Overwegende dat de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) instaat voor de opmaak van plannen en
rapporten en de uitvoering van de werken;
 Overwegende dat dit natuurinrichtingsproject tot stand komt met verschillende partners, zoals de
polder tussen Schelde en Durme, vzw Durme, Intercommunale Dender-Durme-Schelde, later
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vervangen door provincie Oost-Vlaanderen als nieuwe eigenaar van het , het Regionale Landschap
Schelde en Durme en de gemeente Berlare;
Overwegende dat het projectrapport Natuurinrichtingsproject Berlare Broek – Donkmeer, met
daarin het voorstel van inrichtingsmaatregelen, financiering en uitvoeringsprogramma, is
goedgekeurd door de gemeenteraad op 25/11/2015;
Overwegende het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om dit dossier voor te
leggen aan de gemeenteraad;
Gehoord de toelichting met tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Keurt het ontwerp Gezamenlijk natuurbeheerplan Berlare Broek – Donkmeer goed.
ART. 2
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan VLM Regio West, Vestiging Gent,
Virginie Lovelinggebouw, Maria Hendrikaplein 70 bus 75 te 9000 GENT.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
6.

Goedkeuren verlenging projectvereniging, geactualiseerd onroerend
erfgoedbeleidsplan en meerjarenbegroting: Intergemeentelijke
Onroerenderfgoeddienst Schelde-Durme in 2021-2026

DE RAAD,
 Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (projectverenigingen: art. 401 – 412);
 -Gelet op het Onroerend Erfgoeddecreet van 12 juli 2013 (en haar wijzigingen);
 Gelet op het Onroerenderfgoedbesluit van 25 juli 2014 (en haar wijzigingen);
 Gelet op het ministrieel besluit houdende de erkenning van de intergemeentelijke
onroerenderfgoeddienst (IOED) Schelde-Durme van 20 maart 2017;
 Gelet op de oprichtingsakte van de projectvereniging Regionaal-Landschap Schelde-Durme van 6
januari 2017;
 Gelet op het akkoord van de gemeenteraad van 13 mei 2019 voor de toetreding van Wichelen tot
de projectvereniging;
 Gelet op de definitieve goedkeuring van het geactualiseerde onroerend erfgoedbeleidsplan met
meerjarenbegroting en verlenging van de projectvereniging door de Raad van Bestuur van IOED
Schelde-Durme op 30 september 2019;
 Gelet op de bespreking in het schepencollege van 6 september 2019;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de verlenging van de projectvereniging Regionaal
Landschap Schelde-Durme (erkend als IOED Schelde-Durme en met als deelwerking onroerend
erfgoed) voor de termijn van 6 jaar (van 1 januari 2021 tem. 31 december 2026).
ART. 2
De gemeenteraad verklaart zich akkoord met het geactualiseerd onroerend erfgoedbeleidsplan van
IOED Schelde-Durme voor 9 gemeenten (inclusief Wichelen) en voor de periode 2021-2026.
ART. 3
De gemeenteraad verklaart zich akkoord om hiertoe een jaarlijks bedrag a rato van 0,4 euro per inw.
te voorzien op de meerjarenbegroting en dit vanaf 2021.
ART. 4
Dit besluit wordt overgemaakt aan Projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme (erkend als
IOED Schelde-Durme en met als deelwerking onroerend erfgoed) via steffi@rlsd.be en Markt 1 9230
Wetteren (t.a.v. Steffi Coppens). Het afschrift wordt ingediend bij de aanvraag van de
samenwerkingsovereenkomst bij Vlaanderen (vóór 15 januari 2020).
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7.

Goedkeuren addendum bij huur-, erfpacht- en beheerovereenkomst voor 't
Stampkot aan Natuurpunt Beheer vzw

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de wet van 10/01/1824 betreffende het erfpachtrecht;
 Gelet op de wet van
 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14/07/2017 betreffende de
natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten;
 Gelet op het Ministerieel besluit van 14/09/2015 houdende de uitbreiding van het erkend
natuurreservaat Heidemeersen E-296 Berlare – Wichelen 3de uitbreiding;
 Gelet op het Ministerieel besluit van 14/09/2015 houdende goedkeuring van de
toegankelijkheidsregeling voor het erkend natuurreservaat Heidemeersen E-296 Berlare –
Wichelen 3de uitbreiding.
 Overwegende dat Natuurpunt Beheer vzw gehouden is om het beheerplan uit te voeren dat
integraal deel uit maakt van het Ministerieel besluit van 14/09/2015;
 Overwegende het gemeenteraadsbesluit van 22/06/2016 betreffende het verlenen erfpachtrecht
voor 't Stampkot aan Natuurpunt Beheer vzw;
 Overwegende dat de nieuwe wetgeving van kracht is sedert 2/11/2017 en dat hierdoor de huur-,
erfpacht- en beheerovereenkomsten dienen geconformeerd te worden aan deze nieuwe
wetgeving;
 Overwegende dat de clausule ‘De eigenaar geeft toelating aan de huurder om de percelen voor
erkenning als natuurreservaat’ vervangen dient te worden door ‘De eigenaar geeft toelating aan
de huurder om de gronden te laten erkennen. De erkenning als natuurreservaat vestigt een
erfdienstbaarheid tot algemeen nut op het terrein, meer bepaald een publiekrechtelijke
erfdienstbaarheid van duurzaam gebruik en langdurig beheer van het terrein als natuurreservaat.’;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Het addendum aan de huur-, erfpacht-, beheerovereenkomst betreffende de percelen gelegen langs
de Leopolddreef en Heidekasteeldreef en bekend als ’t Stampkot, kadastraal Berlare 1ste afdeling
sectie D nrs 340, 342, 384e, 385b, 386, 387a en 483c (deel) goed te keuren.
ART. 2
De burgemeester en de algemeen directeur worden hierbij gemachtigd om namens gemeente Berlare
het addendum te ondertekenen.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
8.

Dorp van de Ronde: goedkeuren nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Flanders
Classics nv

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en meer in het bijzonder artikel 40 en 41;
 Overwegende dat gemeente Berlare, in de marge van de doortocht van de Ronde van Vlaanderen,
in 2017, 2018 en 2019 de geuzennaam ‘Dorp van de Ronde’ heeft mogen dragen, na goedkeuren
van een samenwerkingsovereenkomst met organisator Flanders Classics nv, cf.
gemeenteraadsbesluit van 1/02/2017;
 Overwegende dat het contract ten einde is, maar organisator Flanders Classics nv laat weten dat
Berlare haar titel met twee jaar mag verlengen voor de jaren 2020 en 2021.
 Overwegende dat wordt vastgesteld dat het in eerste instantie de verdienste van de inwoners en
verenigingen is dat ‘Berlare – Dorp van de Ronde’ een bijzonder levend gebeuren is en nog niet
uitgeblust lijkt te zijn;
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Overwegende het ontwerp van nieuwe samenwerkingsovereenkomst en de mogelijkheid daarin
om te kiezen tussen twee financiële formules:
ofwel 20.000,00 euro excl. btw per jaar (in ruil voor 75 VIP-tickets);
ofwel een licentiebedrag van 12.500,00 euro excl. btw per jaar;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, zoals besproken in zitting van
25/10/2019;
Gehoord de toelichting met tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Keurt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst goed tussen gemeente Berlare en Flanders Classics nv
met betrekking tot ‘Dorp van de Ronde’ in 2020 en 2021 met de volgende modaliteiten:
Tussen:
Gemeente Berlare
Dorp 22
9290 Berlare
Vertegenwoordigd door mevr. Katja Gabriëls, burgemeester en mevrouw Hilde Van der Jeugt,
algemeen directeur
Hierna genoemd ‘de gemeente’
en
Flanders Classics NV
Harensesteenweg 228
1800 Vilvoorde
Vertegenwoordigd door dhr. Wim Tack, gedelegeerd bestuurder
Hierna genoemd ‘Flanders Classics’
wordt overeengekomen als volgt:
Art. 1
Flanders Classics, rechtenhouder van de internationale wielerwedstrijd ‘Ronde van Vlaanderen’ en van
het concept ‘Dorp van de Ronde’, stelt de titulatuur ‘Partnergemeente van de Ronde’ op nietexclusieve basis ter beschikking aan de gemeente Berlare en dit voor de edities van de Ronde van
Vlaanderen 2020 en 2021.
De gemeente kan deze titulatuur gebruiken in haar communicatie tussen 1 januari 2020 en 30 juni
2021.
Art. 2
Flanders Classics garandeert dat in het parcours 2020 en 2021 telkenmale een passage doorheen de
gemeente Berlare zal worden voorzien. Naast de klassieke toelating van doortocht vraagt Flanders
Classics een politieverordening vast te stellen door de gemeenteraad om een vlotte doortocht door
Berlare te garanderen. De betrokken gemeentediensten en de lokale politie worden ingeschakeld om
de doortocht veilig te laten verlopen.
Art. 3
Flanders Classics voorziet in de opmaak van een logo ‘Berlare, Partnergemeente van de Ronde’ dat
door de gemeente kan gebruikt worden in eigen communicatie.
Flanders Classics voorziet een 1/8 pagina met info over de gemeente Berlare in het Ronde van
Vlaanderen koersblad.
Flanders Classics voorziet logovermelding van de gemeente Berlare in het sponsororganogram als
partnergemeente en dit zowel in het officieel programmaboek (10.000 exemplaren) als op de website
rvv.be.
De gemeente promoot jaarlijks de passage van de Ronde van Vlaanderen op haar grondgebied. De
gemeente engageert zich ertoe om één of meerdere initiatieven te nemen in de aanloop naar de
passage van de Ronde van Vlaanderen of bij de passage zelf.
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Art. 4
De gemeente betaalt een jaarlijkse licentievergoeding ‘Dorp van de Ronde’ van 12.500,00 euro + btw.
aan Flanders Classics.
Art.5
De gemeente engageert zich ertoe om gedurende deze twee edities, daags voor de wedstrijd, op
zaterdag, toelating te geven tot de passage van het wielerevenement ‘Ronde van Vlaanderen Cyclo’,
een recreatief evenement voor wielertoeristen. Hierbij zal de gemeente alles in het werk stellen om
een zo veilig mogelijke passage te garanderen.
Art. 6
Voor de eventuele commerciële exploitatie door de gemeente via vip arrangementen, publicaties, tvproducties of andere, moet een aparte overeenkomst met Flanders Classics gemaakt worden.
ART. 2
Machtigt de burgemeester en algemeen directeur om namens de gemeente deze overeenkomst te
ondertekenen.
ART. 3
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 Flanders Classics nv, Harensesteenweg 228 te 1800 VILVOORDE;
 de financieel directeur.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
9.

Goedkeuren derdebetalersovereenkomst Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14/12/2016 houdende het goedkeuren van een
 derdebetalersovereenkomst met De Lijn voor onder meer volgend abonnementstype:
 gemeente Berlare betaalt 10% van het abonnement Buzzy Pazz met een geldigheidsperiode
 van één maand, drie maand en één jaar voor 12- tot en met 18-jarige Berlarenaren;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20/12/2017 houdende het goedkeuren van een
derdebetalersovereenkomst met De Lijn voor onder meer volgend abonnementstype: gemeente
Berlare betaalt 20% van het abonnement Buzzy Pazz met een geldigheidsperiode
 van één maand, drie maand en één jaar voor 12- tot en met 18-jarige Berlarenaren;
 Overwegende dat na evaluatie van de maatregel met 20% korting blijkt dat het voorziene budget
het toelaat de tussenkomst te verhogen;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om:
 de tussenkomst van 75% van het abonnement Buzzy Pazz bij VT’s en VG’s voor 12- tot en met
24-jarige Berlarenaren te behouden;
 de tussenkomst van 75% van de Omnipas 60+ VT en VG-abonnement voor 60- tot en met 64jarige Berlarenaren te behouden;
 de tussenkomst van 20% van het abonnement Buzzy Pazz met een geldigheidsperiode van één
maand, drie maand en één jaar voor 12- tot en met 18-jarige Berlarenaren te verhogen naar de
leeftijdscategorie 12- tot en met 24-jarige Berlarenaren;
 Overwegende dat gemeente Berlare geen middelbaar onderwijsinstellingen op het
 grondgebied heeft en scholieren zich dus dienen te verplaatsen naar omliggende gemeenten
 en steden;
 Overwegende dat de gemeente blijvende inspanningen wil leveren voor haar inwoners;
 Overwegende dat de budgettaire impact van deze maatregel geraamd wordt op 30.600,00 euro
en dat dit budget is voorzien in budget 2020;
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
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BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Keurt een nieuwe overeenkomst van derdebetaler goed met de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Oost-Vlaanderen voor de subsidiëring van volgend abonnementtype:
 gemeente Berlare betaalt 20% van het abonnement Buzzy Pazz met een geldigheidsperiode van
één maand, drie maand en één jaar voor 12- tot en met 24-jarige Berlarenaren.
ART. 2
Machtigt mevrouw Katja Gabriëls, burgemeester, en mevrouw Hilde Van Der Jeugt, algemeen
directeur, om namens gemeente Berlare deze overeenkomst te ondertekenen.
ART. 3
Behoudt de bestaande overeenkomst van derdebetaler met de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Oost-Vlaanderen voor de subsidiëring van volgende abonnementtypes:
 gemeente Berlare betaalt 75% van het abonnement Buzzy Pazz bij VT’s en VG’s voor 12- tot
en met 24-jarige Berlarenaren
 gemeente Berlare betaalt 75% van de Omnipas 60+ VT en VG-abonnement voor 60- tot en
met 64-jarige Berlarenaren;
ART. 4
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, Motstraat 20 te 2800 MECHELEN;
 dienst vergunningen;
 dienst bevolking en burgerlijke stand;
 financieel directeur.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
10.

Verlenen recht van overgang perceel afd. 1, sectie B, nr 0184F

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Overwegende het verzoek van de heer Marc Vliebergh van 3/09/2019 met de vraag
overgangsrecht te verkrijgen over de gemeentelijke grond afd. 1, sectie B, nr. 0184F;
 Overwegende het advies van Aquafin NV dd. 24/10/2019, toegevoegd als bijlage;
 Gehoord het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Verleent een gratis overgangsrecht van 3 m op het openbaar domein afd. 1, sectie B, nr 0184F, aan
de heer Marc Vliebergh conform het plan dat als behoorlijk geviseerd gaat als bijlage aan dit besluit.
ART. 2
Behoudens voorafgaande instemming van Aquafin mag boven de collector niet overgegaan worden
tot:
- het oprichten van gebouwen of gesloten lokalen. Elk ontwerp dient aan Aquafin voorgelegd te
worden opdat de te eerbiedigen erfdienstbaarheidszone overeenkomstig de vereisten van elk
geval in het bijzonder houden bepaald worden;
- het wijzigen van het maaiveldniveau;
- het opstapelen van goederen of materiaal met een gewicht > 1 T/m²;
- het heien van palen of piketten in de grond die de buis kunnen beschadigen;
- het rijden over de buis met rollend materieel met een aslast zwaarder dan 12 ton, incluis
mechanische graaftuigen;
- het planten van diepwortelende struiken en/of bomen.
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ART. 3
Alle uitgravingen of ontgrondingen, welke de stabiliteit van de ondergrond waarin de
rioolwaterzuiveringsinfrastructuur zich bevindt in het gedrang zouden kunnen brengen, zijn eveneens
verboden.
ART.4
Er ligt een erfdienstbaarheid van toe- en doorgang op zulke wijze dat Aquafin, zijn aannemer en hun
personeelsleden of agenten altijd de installatie zullen kunnen bereiken voor toezicht onderhoud en de
eventuele herstelling incluis vervanging ervan.
ART. 5
Het perceel, eigendom van de gemeente, mag niet afgebakend worden. Het perceel dient bereikbaar
te blijven voor gemeente en personen die werken in opdracht van de gemeente.
ART. 6
Het in artikel 1 van dit besluit toegekende overgangsrecht is herroepbaar om reden van openbaar nut
en kan worden geschorst om veiligheidsredenen voor vergunde inrichtingen op het aanpalende
openbaar domein. Hiertoe volstaat een aangetekend schrijven van het college
van burgemeester en schepenen naar de gebruiker, verstuurd 14 dagen op voorhand.
ART. 7
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van dit besluit.
ART. 8
Afschrift van dit besluit zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan:
- De heer Marc Vliebergh;
- Dienst openbare werken (openbarewerken@berlare.be);
- Dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be);
- Aquafin NV, Dijkstraat 8, B-2630 Aartselaar.
ART. 9
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
11.

Bekrachtigen huishoudelijk reglement van de milieuraad voor de legislatuur 20192025

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/09/2019 betreffende het vaststellen van de statuten
van de milieuraad;
 Gelet op het decreet van 5/04/1995 betreffende algemene bepaling milieubeleid;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14/06/2002 betreffende provinciale en
gemeentelijke milieuplanning en de milieuraad;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21/04/2009 betreffende de statuten milieuraad;
 Overwegende dat een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur geen verplichte raad meer
is als gevolg van het aflopen van het milieuconvenant eind 2013;
 Gelet op de bepaling dat 3 geïnteresseerde burgers stemgerechtigd lid kunnen zijn van de
milieuraad;
 Gelet op de kandidatuur van:
o Mevrouw Karen Goossens;
o De heer Carl De Muynck;
o De heer Pieter Vermeiren.
 Overwegende de kandidatuur als voorzitter van de heer Pieterjan Maes;
 Overwegende de kandidatuur als ondervoorzitter van mevrouw Lien Boutsen;
 Overwegende dat tijdens de zitting van de milieuraad 2 leden werden aangesteld als leden van
het dagelijks bestuur;
 Gelet op de kandidatuur van:
o De heer Carl De Muynck;
o De heer Pieter Vermeiren.
 Overwegende dat het behoud van de raad een meerwaarde betekent voor de gemeente, zeker in
functie van het Burgemeestersconvenant.
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Overwegende dat het huishoudelijk reglement, goedgekeurd door de milieuraad in hun eerste
zitting, dient bekrachtigt te worden door de gemeenteraad.
Gehoord de toelichting met tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT:
ART. 1
Bekrachtigt het huishoudelijk reglement van de milieuraad in bijlage voor de legislatuur 2019-2025.
ART. 2
Geeft mee aan de milieuraad dat de definitieve goedkeuring van het verslag beter bij het dagelijks
bestuur ligt in plaats van bij de voorzitter.
ART.3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
12.

Goedkeuren jaarverslag 2018-2019, rekening 2018 en budget 2019
Scholengemeenschap Scheldeland

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, artikel 40 en de artikelen 392-395;
 Gelet op het raadsbesluit van 28/05/2014 waarin de raad zich akkoord verklaard met een
verlenging van participatie van gemeentelijke basisschool Uitbergen in de interlokale vereniging
Scholengemeenschap Scheldeland van 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2020;
 Gelet op het raadsbesluit van 6/02/2019 waarin de heer Urbain Van Boven namens gemeente
Berlare wordt afgevaardigd als lid van het beheerscomité Scholengemeenschap Scheldeland en
mevrouw An Van Driessche als zijn plaatsvervanger;
 Gelet op artikel 9 §4 van de samenwerkingsovereenkomst van Scholengemeenschap Scheldeland
dat stelt dat de gemeenteraad van elk deelnemend bestuur jaarverslag, rekening en budget van
de scholengemeenschap dient goed te keuren;
 Gelet op de ontwerpdocumenten, besproken in het beheerscomité Scholengemeenschap
Scheldeland van 15/10/2019, met een rekening 2018 van 4.049,21 euro en een begroting voor
2019 van 4.107,00 euro (i.e. 1.369 leerlingen na teldag van 1 februari 2019 maal 3,00 euro cf.
beslissing beheerscomité), aangevuld met een overdracht van 1.643,07 euro uit 2018;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Keurt het jaarverslag 2018-2019 van Scholengemeenschap Scheldeland goed, inclusief begroting 2019
en rekening 2018. Een behoorlijk geviseerd exemplaar van dit jaarverslag 2018-2019 en van de
begroting 2019 gaan als bijlage bij dit besluit.
ART. 2
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Scheldeland;
 directie van de gemeentelijke basisschool Uitbergen.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
13.

Goedkeuren raming, bestek en lastvoorwaarden: leveren en plaatsen nieuwe
aluminium buitendeuren (School Uitbergen).

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
 Gelet op 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);
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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 “Leveren, plaatsen en afwerking nieuwe
aluminium buitendeuren (School Uitbergen)” een bestek met nr. 2019/48 werd opgesteld door de
Dienst Openbare Werken;
Overwegende dat de huidige buitendeuren zich in een slechte staat bevinden omwille van de
ouderdom en het intensieve gebruik;
Overwegende dat omwille van de duurzaamheid gekozen wordt voor alumunium deuren;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 49.000,00 euro exclusief btw
of 59.290,00 euro inclusief 21% btw;
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 2210000/080100-SCHOOL U-Buitendeur;
Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 2019/48 en de raming voor de opdracht “Leveren,
plaatsen en afwerking nieuwe aluminium buitendeuren (School Uitbergen)”, 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
49.000,00 euro exclusief btw of 59.290,00 euro inclusief 21% btw.
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
2210000/080100-SCHOOL U-Buitendeur.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
14.

Goedkeuren retributiereglement voor het takelen van geïmmobiliseerde voertuigen

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, artikel 41 14°;
 Gelet op de gecoördineerde grondwet artikelen 41, 162/2e, 170§4 en 173 met betrekking tot de
fiscale autonomie van gemeenten;
 Overwegende dat er chauffeurs in het verkeer zijn die door een roekeloos en asociaal rijgedrag
zichzelf en anderen in gevaar brengen;
 Overwegende dat met het parket van Dendermonde een protocol wordt afgesloten dat de politie
toelaat bestuurders uit het verkeer te halen door het immobiliseren van hun voertuig, wanneer zij
voornoemd asociaal gedrag vaststelt. Concreet behelst dit het intrekken van het rijbewijs van de
betrokken bestuurder en het aanbrengen van een wielklem;
 Overwegende dat de aanwezigheid van dergelijke geïmmobiliseerde voertuigen op het openbaar
domein een gevoel van onveiligheid kan creëren. Om die reden wordt elk door de politie
geïmmobiliseerde voertuig consequent van het openbaar domein verwijderd door takeling. Na
takeling door een erkende takeldienst, worden de geïmmobiliseerde voertuigen gestald bij de
takelaar;
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Overwegende dat met de takeling van een voertuig kosten gepaard gaan. Het is niet billijk dat
deze worden verhaald op de gemeentelijke begroting, i.c. de gemeenschap. Het is immers de
roekeloze houding van de betrokken chauffeur en het gevaar dat hij vormde voor de
gemeenschap, die aanleiding zijn voor deze kosten;
Overwegende dat het daarom evident is dat de kosten van de takeling en de stalling van het
getakelde voertuig worden verhaald op de roekeloze chauffeur of de eigenaar/houder van de
nummerplaat in ondergeschikte orde, door middel van een retributie;
Overwegende dat de betaling van de retributie dient te gebeuren op het moment van ophaling
van het voertuig, na vrijgave door het parket.
Gehoord de toelichting met tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Met ingang van 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie
gevestigd op het takelen en stallen van door de politie geïmmobiliseerde voertuigen.
ART. 2
In dit reglement wordt verstaan onder:
 Geïmmobiliseerd voertuig: elk voertuig dat door politie uit het verkeer werd gehaald door de
intrekking van het rijbewijs van de chauffeur en het aanbrengen van een wielklem.
 Takelkost: de forfaitaire kost die gepaard gaat met het takelen van het geïmmobiliseerde
voertuig door de erkende takeldienst.
 Bewaarkost: de forfaitaire kost die gepaard gaat met het bewaren van het geïmmobiliseerde
voertuig door de erkende takeldienst.
ART. 3
De retributie is een forfaitair bedrag dat als volgt wordt verantwoord:
 Takelkost:
Weekdagen van 08.00u tot 22.00u
€250,00
Weekdagen van 22.00u tot 08.00u
€300,00
Weekend en feestdagen
€300,00
 Bewaarkost:
€140,00
Dit bedrag is gebaseerd op een dagvergoeding van €10,00 voor een
periode van maximaal 14 dagen.
Wanneer de immobilisatie langer dan 14 dagen duurt, wordt de
forfaitaire bewaarkost verhoogt met €10,00 per begonnen dag.
ART. 4
Indien de gebruiker van het betrokken voertuig weigert de autosleutels aan de takeldienst te
overhandigen, wordt de retributie verhoogd met €90 per begonnen uur dat niet tot takeling kan
worden overgegaan.
ART. 5
Deze retributie is verschuldigd door de gebruiker van het voertuig op het moment van de
immobilisatie. De houder van de nummerplaat en/of de eigenaar, dan wel bezitter van het voertuig is
de retributie verschuldigd indien de gebruiker in gebreke blijft.
ART. 6
De betaling van de retributie moet elektronisch gebeuren bij opheffing van de immobilisatieperiode,
en dient uiterlijk op het moment van ophaling van het voertuig voldaan te zijn. Het voertuig wordt niet
vrijgegeven zolang de betaling niet is voldaan.
ART. 7
Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur biedt de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen
met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Bij
betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te
vorderen.
ART. 8
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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15.

Goedkeuren reglement retributie op afleveren stedenbouwkundige uittreksels &
notariële inlichtingen

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het decreet van 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2013 betreffende retributie op afleveren
stedenbouwkundige uittreksels en notariële inlichtingen dat ten einde loopt op 31/12/2019;
 Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in werking getreden op 01/09/2009;
 Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 14/01/2010 waaruit blijkt dat de gemeente
Berlare voldoet aan de voorwaarde om te beschikken over een plannen- en vergunningenregister;
 Overwegende dat dienst vergunningen sinds 01/01/2012 gebruik maakt van software die toelaat
aanvragen stedenbouwkundige uittreksels en notariële inlichtingen digitaal af te werken;
 Overwegende dat bij deze werkwijze telkens één gecombineerd attest wordt afgeleverd dat het
uittreksel het plannenregister, het uittreksel uit het vergunningsregister en de notariële
inlichtingen bevat;
 Overwegende dat zulke werkwijze tijdbesparend en efficiënter is;
 Overwegende dat dan ook deze werkwijze dient te worden gestimuleerd en aangemoedigd;
 Overwegende dat een retributie vastgelegd wordt per kadastraal perceel;
 Overwegende dat in geval van meer dan tien aaneensluitende kadastrale percelen een korting kan
verrekend worden;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de termijn voor deze retributie wil
vastleggen tot 31 december 2025;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de tarieven van deze retributie
wenst te verhogen in de richting van de tarieven van de omliggende gemeenten;
 Gehoord de toelichting met tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

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

ART. 1
Heft ten behoeve van de gemeente, met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december
2025 een retributie op het afleveren van stedenbouwkundige uittreksels en notariële inlichtingen.
ART. 2
Bepaalt dat deze retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die om de inlichtingen
vraagt en wordt geheven per kadastraal perceel, waarop de aanvraag betrekking heeft.
ART. 3
Bij een aanvraag voor inlichtingen wordt er telkens een gecombineerd attest afgeleverd per perceel
dat het uittreksel het plannenregister, het uittreksel uit het vergunningsregister en de notariële
inlichtingen bevat. Het tarief geldt voor één gecombineerd attest.
ART. 4
Stelt de retributie per aangevraagd kadastraal perceel als volgt vast:
a) schriftelijke combi-aanvraag (uittreksel plannenregister, uittreksel vergunningsregister en notariële
inlichtingen in één document): 125,00 euro.
Indien meer dan 10 aaneensluitende percelen gevraagd worden: 62,50 euro.
b) combi–aanvraag per mail (uittreksel plannenregister, uittreksel vergunningsregister en notariële
inlichtingen in één document): 100,00 euro.
Indien meer dan 10 aaneensluitende percelen gevraagd worden: 50,00 euro.
c) combi-aanvraag via e-loket (uittreksel plannenregister, uittreksel vergunningsregister en notariële
inlichtingen in één document): 75,00 euro.
Indien meer dan 10 aaneensluitende percelen gevraagd worden: 37,50 euro.
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De bovengenoemde tarieven worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Ze worden op 1
januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand december van het voorgaande jaar
volgens de formule RxI/i waarbij:
R= tarief zoals vastgesteld in artikel 3 van dit besluit
I= index van de maand december van het voorgaande jaar = december 2020 bij de eerste
aanpassing, i.c. januari 2021
i= de index van de maand december 2019
De verkregen resultaten worden naar de hogere tien eurocent afgerond.
ART. 5
Bepaalt dat deze retributie dient te worden betaald binnen de 14 dagen na ontvangst van het
overschrijvingsformulier.
ART. 6
Vordert de retributie in voorkomend geval bij wijze van burgerlijke rechtsvordering in bij gebrek aan
betaling in der minne voor het betwiste gedeelte.
Voor wat betreft het niet-betwiste gedeelte van de niet-fiscale ontvangsten wordt verwezen naar art.
177 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat de financieel beheerder een dwangbevel kan
uitvaardigen. Dergelijk dwangbevel wordt betekend door een gerechtsdeurwaarder.
ART. 7
Bepaalt dat volgende diensten een afschrift krijgen van dit besluit:
- dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be)
- dienst financiën (financiën@berlare.be)
ART. 8
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
16.

Goedkeuren reglement retributie op de omgevingsvergunningsaanvragen.

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het decreet van 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
 Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 01/09/2009;
 Gelet op het decreet van 25/04/2014 betreffende de omgevingsvergunning;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2013 betreffende de belasting op aanvraag
milieuvergunning, dat afloopt op 31/12/2019;
 Overwegende dat in het verleden geen retributie werd gevraagd bij aanvragen tot
stedenbouwkundige vergunningen;
 Overwegende dat tot op heden geen retributie werd gevestigd op omgevingsvergunningen m.b.t.
stedenbouwkundige handelingen;
 Overwegende dat evenwel de door de gemeente werkelijk gemaakte kosten voor de afhandeling
van het dossier, de kosten voor de aangetekende zendingen van het openbaar onderzoek, de
eventuele publicatiekosten en de kosten voor de aangetekende zending van de vergunning
werden aangerekend aan de aanvrager;
 Overwegende dat deze kosten veelal de administratieve last niet kon verantwoorden;
 Overwegende dat om deze reden toch een verantwoord bedrag wordt voorzien als retributie;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de termijn voor deze retributie wil
vastleggen tot 31 december 2025;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de tarieven van deze retributie
wenst te indexeren;
 Gehoord de toelichting 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, Van Cauteren Lieve, Callaert Gino, De Backer Ruben,
Verdonck Wim)
8 stemmen tegen (Verhofstadt Francky, Arbijn Wim, Zaman Marleen, Baeyens Steven,
Poppe Yves, Van de Velde Bert, D'heer Hilde, Roelandt Cindy)
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1 onthouding (Verdurmen Angélique)
ART. 1
Heft ten behoeve van de gemeente, met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december
2025 een retributie op aanvragen van omgevingsvergunningen.
ART. 2
Bepaalt dat deze retributie is verschuldigd door de aanvrager van de omgevingsvergunning.
ART. 3
Bepaalt dat de retributie voor een omgevingsvergunningsaanvraag forfaitair wordt vastgesteld op
25,00 euro.
ART. 4
Betreft de omgevingsvergunningaanvraag een verkaveling dan wordt de retributie forfaitair
vastgesteld op 100 euro per woonkavel, zoals vermeld in de omgevingsvergunningaanvraag.
ART. 5
Betreft de omgevingsvergunningaanvraag het creëren van meer 2 woonentiteiten dan wordt de
retributie forfaitair vastgesteld op 100 euro per woonentiteit, zoals vermeld in de
omgevingsvergunningaanvraag.
ART. 6
De retributie wordt verhoogd met de door de gemeente werkelijk gemaakte kosten voor de
afhandeling van het dossier namelijk, de kosten voor de aangetekende zendingen van het openbaar
onderzoek en de eventuele publicatiekosten.
ART. 7
Indien de aanvrager een wijzigingsverzoek indient, in toepassing van art. 30 van het
Omgevingsvergunningendecreet, wordt de retributie van de omgevingsvergunningsaanvraag verhoogd
met 50% van de oorspronkelijk verschuldigde retributie.
ART. 8
Bij omgevingsvergunningsaanvragen waarbij nieuwe wegenis wordt aangelegd of bij
omgevingsvergunningsaanvragen die het verwezenlijken van een woonerf met private wegenis
beogen, wordt het advies gevraagd aan Aquafin. De kosten van de opmaak van dit advies worden
doorgerekend aan de aanvrager.
ART. 9
Bepaalt dat projecten waarbij de gemeente Berlare als partner participeert van de retributie op
aanvragen van omgevingsvergunningen worden vrijgesteld.
ART. 10
Bepaalt dat deze retributie dient te worden betaald binnen de 14 dagen na ontvangst van het
overschrijvingsformulier.
ART. 11
Vordert de retributie in voorkomend geval bij wijze van burgerlijke rechtsvordering in bij gebrek aan
betaling in der minne voor het betwiste gedeelte.
Voor wat betreft het niet-betwiste gedeelte van de niet-fiscale ontvangsten wordt verwezen naar art.
177 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat de financieel beheerder een dwangbevel kan
uitvaardigen. Dergelijk dwangbevel wordt betekend door een gerechtsdeurwaarder.
ART. 12
Bepaalt dat volgende diensten een afschrift krijgen van dit besluit:
- dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be)
- dienst financiën (financiën@berlare.be)
ART. 13
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
17.

Goedkeuren reglement betreffende verkooppunten op privaat domein

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het decreet van 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
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Overwegende het gemeenteraadsbesluit van 28/10/2015 houdende reglement belasting op het
gebruik van privaat domein, dat ten einde loopt op 31/12/2019;
Overwegende dat in de gemeente verschillende bemande en onbemande kramen, automaten en
toestellen staan waar al dan niet ter plaatse consumeerbare goederen aan het publiek worden
verkocht;
Overwegende dat de vrijstellingen van belasting best vooraf duidelijk worden vastgelegd;
Overwegende dat de verkoop van ter plaatse consumeerbare goederen meer overlast en hinder
veroorzaakt dan de verkoop van producten die naar huis worden meegenomen;
Gehoord de toelichting met tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Keurt een aangepast reglement betreffende verkooppunten op privaat domein goed met ingang van 1
januari 2020, met volgende artikelen:
Artikel 1
Onder verkooppunt wordt in dit reglement verstaan: ieder bemand of onbemand kraam, automaat,
barak, wagen of toestel waar al dan niet consumeerbare producten aan het publiek worden verkocht.
Artikel 2
Onder privaat domein wordt verstaan:
 Alle commerciële parkeerplaatsen in eigendom van privéeigenaars of privaatrechtelijke
rechtspersonen. Dit gaat om elk terrein dat dient voor het parkeren van voertuigen dat bestemd is
voor de klanten van een handelszaak, meer bepaald winkelparkings.
 Private plaatsen langs de openbare weg. Dit gaat om elke plaats die onmiddellijk aan de openbare
weg paalt. Deze definitie houdt in dat een kraam of voertuig dat op privéterrein geplaatst wordt,
aan de rand van de openbare weg staat.
Artikel 3
Het plaatsen van een verkooppunt op privaat domein is enkel mogelijk mits voorafgaande
toestemming van de eigenaar en van het gemeentebestuur.
Artikel 4
De toelating tot het plaatsen van een verkooppunt op privaat domein dient vooraf aangevraagd te
worden bij het gemeentebestuur. Het college van burgemeester en schepenen bepaald de procedure
voor de aanvraag (dewelke te vinden is op de gemeentelijke website), de termijn waarbinnen de
aanvraag dient te gebeuren en alle vereiste documenten.
Artikel 5
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht aanvragen te weigeren om volgende redenen:
 Verstoring van de openbare orde
 Veiligheidsoverwegingen
 Volksgezondheid
 Bescherming van de consument (vb. de verkochte artikelen zijn nep, de prijzen zijn in strijd met
de wetgeving, …)
Artikel 6
De aanvrager moet gedurende de inname van het privaat domein op eenvoudig verzoek van de
daartoe aangestelde gemeentebedienden de van het gemeentebestuur verkregen toelating kunnen
voorleggen.
Artikel 7
De gemeente Berlare heft vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een belasting op het
plaatsen van verkooppunten op privaat domein.
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Artikel 8
De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die het privaat domein
met een verkooppunt in gebruik neemt.
Artikel 9
Het bedrag van de belasting wordt berekend overeenkomstig de hierna vermelde bepalingen. Ieder
gedeelte van een plaatseenheid (m²) wordt aangerekend voor een volle eenheid. Elke aangevangen
periode (jaar, maand, dag) wordt ook beschouwd als een volledige periode, maar de eigenlijke
belasting wordt wel berekend op de voor de gebruiker meest voordelige manier. Zo zal bijvoorbeeld,
een in gebruik name van dertien maanden niet berekend worden als dertien maanden, maar als één
jaar en één maand. De oppervlakte die in aanmerking wordt genomen, is diegene die omschreven is
door de afsluiting of die van de fictieve afbakening die rond het verkooppunt, kan getrokken worden.
Artikel 10
De belasting voor de inname van het privaat domein bedraagt:
1) Voor standen en gevestigde verkooppunten op het privaat domein, met uitzondering van
kramen die direct ter plekke consumeerbare goederen verkopen (frituren, hamburgerkramen,
eet- en gebakkramen, drankstalletjes en dergelijke).
≤ 20 m2: 7,00 euro per kalenderdag
> 20 m2: 15,00 euro per kalenderdag
≤ 20 m2: 37,00 euro per kalendermaand (bv. aanvang 5 februari = einde 4 maart)
> 20 m2: 75,00 euro per kalendermaand
≤ 20 m2: 250,00 euro per kalenderjaar
> 20 m2: 500,00 euro per kalenderjaar
2) Voor standen en gevestigde verkooppunten op het privaat domein, die direct ter plekke
consumeerbare goederen verkopen (frituren, hamburgerkramen, eet- en gebakkramen,
drankstalletjes en dergelijke).
≤ of gelijk aan 20 m2: 15,00 euro per kalenderdag
> 20 m2: 30,00 euro per kalenderdag
≤ 20 m2: 75,00 euro per kalendermaand
> 20 m2: 150,00 euro per kalendermaand
≤ 20 m2: 500,00 euro per kalenderjaar
> 20 m2: 1000,00 euro per kalenderjaar
Indien het verkooppunt zich bevindt in de zone van een openbare manifestatie zoals bedoeld in het
gemeentelijke reglement van 26/06/2019 betreffende de organisatie van manifestaties en van
openbare en private markten en de verkoop geschiedt tijdens de duur van deze manifestatie, dan
gelden de tarieven uit het reglement op het gebruik van het openbaar domein.
Artikel 11
Zijn van deze belasting vrijgesteld:
 Occasionele verkopen of activiteiten van Berlaarse handelaars en erkende Berlaarse
verenigingen zonder commercieel karakter met menslievendheid, sociaal gebeuren, sportiviteit,
educatie, cultuur, natuurbescherming of dierenwelzijn tot doel, of ter bevordering van
ambachten en streekproducten.
 Kramen, barakken en dergelijke van Berlaarse handelaars en erkende Berlaarse verenigingen
uitsluitend ingericht voor een liefdadig doel zonder enige gedachte op winstbejag.
 Rommelmarkten en garageverkopen die enkel toegankelijk zijn voor particulieren die hun
privéoverschotten verkopen, met name goederen die niet werden gekocht, geproduceerd,
vervaardigd of gekweekt met het oog ze te verhandelen.
 Inwoners van de gemeente die een handelszaak uitbaten en die voor hun zaak op private
gronden dezelfde producten verkopen als in hun winkel.
 Handelaars die in de gemeente een vestiging uitbaten en die voor hun zaak op private gronden
ter plekke te consumeren goederen verkopen in het kader van een promotionele actie,

Notulen van de gemeenteraad van 20/11/2019

18 van 40

opendeurdag, …. De vrijstelling geldt niet, indien gebruik wordt gemaakt van professionele
kramen.
Het is de bevoegdheid van het gemeentebestuur om te bepalen of de vrijstelling van belasting kan
worden toegestaan op basis van één van de voorgaande criteria.
Artikel 12
Indien het privaat domein bij overmacht en/of ziekte niet wordt ingenomen, dient de
vergunninghouder het gemeentebestuur onmiddellijk op de hoogte te brengen.
Bij tijdelijke of definitieve stopzetting van een langdurige inname (kalendermaand/kalenderjaar) van
het privaat domein voor het plaatsen van een verkooppunt op privaat domein dient de
vergunninghouder zelf, en ten laatste 14 dagen voor stopzetting, het gemeentebestuur op de hoogte
te brengen van deze stopzetting.
Perioden van onderbreking of stopzetting die niet op voorhand gemeld worden, worden niet in
rekening gebracht bij de terugbetaling van de reeds betaalde belasting.
De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging worden betekend volgens één van de
vermelde modaliteiten:
 bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
 overhandiging tegen ontvangstbewijs;
 en op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.
Artikel 13
Bij inname van het privaat domein met een verkooppunt zonder voorafgaande aangifte wordt de
belasting ambtshalve gevestigd op basis van vaststellingen door een gemachtigd ambtenaar van de
gemeente. Ingeval van ambtshalve vestiging is een belasting verschuldigd van 100 euro en vanaf de
eerstvolgende kalenderdag na de ambtshalve vaststelling de belasting volgens de tarieven in dit
reglement.
Artikel 14
De inning van de belasting zal geschieden door de door het college van burgemeester en schepenen
daartoe aangestelde gemeentelijke personeelsleden. Deze personeelsleden zijn gemachtigd de nodige
fiscale onderzoeks- en controleverrichtingen te stellen en de door hen opgestelde processen-verbaal
hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. De aanvrager wordt een betalingsverzoek
toegestuurd. Bij gebrek aan betaling wordt de belasting ingekohierd.
Artikel 15
De handelaar of standplaatshouder is steeds gehouden aan andere wettelijke verplichtingen
voortvloeiend uit bestaande regelgeving (zoals bijvoorbeeld: leurkaarten, vergunning schenken van
sterke dranken, arbeidsreglement, opnemen van activiteiten in kbo, omgevingsvergunningen en
andere).
Artikel 16
De belastingschuldige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en
schepenen, Dorp 22 te 9290 Berlare. Het bezwaar moet schriftelijk of via een duurzame drager
ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een
termijn van drie maanden vanaf de datum van de inning of bij inkohiering binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, moet dit
uitdrukkelijk vragen in zijn bezwaarschrift. De bevoegde overheid stuurt binnen de vijftien
kalenderdagen na de indiening van bezwaarschrift een ontvangstmelding naar de belastingschuldige
enerzijds en naar de financieel beheerder anderzijds.
Artikel 17
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Zonder afbreuk te doen aan bepalingen van de wet van 30/05/2008 zijn de bepalingen van titel VII,
hoofdstukken 1, 3, 4, 6, tot en met 9bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en de
artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing op de
gemeentebelastingen voor zover zij niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.
ART. 3
De volgende diensten krijgen een afschrift van dit besluit:
 Lokale politie Berlare/Zele (pz.berlarezele.onthaal@police.belgium.eu)
 Dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be)
 Dienst citymarketing (citymarketing@berlare.be)
 Dienst financiën (financien@berlare.be)
 Dienst cultuur (cultuur@berlare.be)
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
18.

Goedkeuren reglement betreffende inname openbaar domein

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het decreet van 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
 Gelet op de wet van 25/06/1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de
organisatie van openbare markten;
 Gelet op het koninklijk besluit van 24/09/2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van
ambulante activiteiten;
 Overwegende het algemeen politiereglement (gemeentelijke administratieve sancties)
goedgekeurd in de gemeenteraad van 18/12/2008 en laatst aangepast in de gemeenteraad van
14/09/2016.
 Overwegende het gemeenteraadsbesluit van 28/10/2015 houdende de goedkeuring van het
reglement belasting inname openbaar domein, dat ten einde loopt op 31/12/2019;
 Overwegende dat gemeenten hun visie op ambulante activiteiten gestalte kunnen geven door een
passende regeling uit te werken;
 Overwegende dat de wetswijzigingen in 2017 nog meer ruimte voor gemeenten heeft gecreëerd
om beter en sneller in te spelen op specifieke en wijzigende context op hun grondgebied;
 Overwegende dat gemeente Berlare ambulante activiteiten op openbaar domein beperkt wenst
toe te staan op manifestaties en op vooraf bepaalde standplaatsen, om zo de bedreiging en trend
tot wildgroei aan pop-up ambulante handel te beperken;
 Overwegende dat gemeente Berlare ambulante handel stimuleert tijdens evenementen
(manifestaties);
 Overwegende dat dit wordt gezien als een opportuniteit om de kernen van de gemeente te
versterken en nog meer uit te bouwen als toeristische trekpleister;
 Overwegende dat er in gemeente Berlare regelmatig manifestaties worden georganiseerd,
enerzijds door de gemeente zelf en anderzijds door derden;
 Overwegende dat de mogelijkheid om met bemande kramen en standen ambulante handel te
voeren op het openbaar domein duidelijk moet worden omschreven;
 Overwegende dat de mogelijke vrijstellingen van belasting best vooraf zo nauwkeurig mogelijk
worden beschreven;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Keurt een aangepast reglement houdende de inname van het openbaar domein goed met ingang van
1 januari 2020, met volgende artikelen:
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Artikel 1
De gemeente Berlare heft van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een belasting op het
privaat gebruik van het openbaar domein en de gemeentelijke domeinen met een openbaar karakter,
dewelke niet aan een ander gebruiksreglement zijn onderworpen.
Artikel 2
De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die het openbaar domein
in gebruik neemt of, in geval van werken, door degene voor wiens rekening het openbaar domein in
gebruik wordt genomen.
Artikel 3
Het bedrag van de belasting wordt berekend overeenkomstig de hierna vermelde bepalingen. Ieder
gedeelte van een plaatseenheid (m²) wordt aangerekend voor een volle eenheid. Elke aangevangen
periode (jaar, maand, dag) wordt ook beschouwd als een volledige periode, maar de eigenlijke
belasting wordt wel berekend op de voor de gebruiker meest voordelige manier. Zo zal bijvoorbeeld,
een in gebruik name van dertien maanden niet berekend worden als dertien maanden, maar als één
jaar en één maand. De oppervlakte die in aanmerking wordt genomen, is diegene die omschreven is
door de afsluiting of die van de fictieve afbakening die rond het voorwerp of de groep voorwerpen die
het openbaar domein innemen, kan getrokken worden.
Hoofdstuk 2: Kermissen
Artikel 4
Eénmalige tarieven van toepassing op kermisattracties en/of kermisgastronomie voor alle door het
college van burgemeester en schepenen vastgelegde kermisdagen:
 Voor winter- en wijkkermissen op het grondgebied:
20 euro forfait per kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie
 Voor de septemberkermis van Berlare:
2 euro per m² met een minimum van 40 euro en met een maximum van 500 euro
 Voor de zomerkermis van Overmere:
1 euro per m² met een minimum van 20 euro en met een maximum van 200 euro
 Voor de septemberkermis van Uitbergen:
20 euro forfait per kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie
Het uitbaten van een kermisattractie of een vestiging van kermisgastronomie buiten de vooraf
vastgelegde kermisdagen kan enkel mits het verkrijgen van de nodige toelating van het
gemeentebestuur en volgens de tarieven van artikel 13 van dit reglement.
Voor het gebruik van nutsvoorzieningen wordt verwezen naar het retributiereglement materiaal,
nutsvoorzieningen en prestaties.
Hoofdstuk 3: Jaarmarkten
Artikel 5
Ambulante handelaars die uitsluitend op de jaarmarkten voor één dag hun bemande kramen, wagens,
barakken of inrichtingen plaatsen op het openbaar domein, met uitzondering van kramen die direct ter
plekke consumeerbare goederen verkopen (frituren, hamburgerkramen, eet- en gebakkramen,
drankstalletjes en dergelijke) en met uitzondering van de kermisattracties.
- 7,50 euro per jaarmarktdag
Artikel 6
Ambulante handelaars die uitsluitend op de jaarmarkten voor één dag hun bemande kramen, wagens,
barakken of inrichtingen plaatsen op het openbaar domein en direct ter plekke consumeerbare
goederen verkopen (frituren, hamburgerkramen, eet- en gebakkramen, drankstalletjes en dergelijke)
met uitzondering van de kermisattracties.
- 25,00 euro per jaarmarktdag
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Hoofdstuk 4: Ambulante handel
Vooraf bepaalde losse standplaatsen waar ambulante handel mag plaatsvinden:
Artikel 7 Toepassingsgebied (KB art. 42 §1)
Op volgende plaatsen is de uitoefening van ambulante activiteiten toegelaten na een voorafgaande
machtiging van de gemeente:
PLAATS: Er wordt één standplaats voorzien op het kerkplein Uitbergen
DAG: De standplaats kan ingenomen worden op verschillende dagen, maar wordt beperkt tot één dag
per week per onderneming. De standplaats kan niet gebruikt worden tijdens kermisactiviteiten.
UUR: De uren worden in functie van de aanvraag vastgelegd door het gemeentebestuur bij de
toekenning van de machtiging. Dit mag echter niet plaatsvinden tussen 2 en 7 uur.
De bezettingsmodaliteiten kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden bij de gemeente.
Artikel 8 Voorafgaande machtiging (KB art. 38)
Aanvraag machtiging
§1. Eenieder die een dergelijke, bemande standplaats wenst in te nemen om ambulante activiteiten
uit te oefenen moet houder zijn van een machtiging ambulante activiteiten als werkgever of als
aangestelde, een hoofdleurkaart of is organisator van occasionele verkopen zonder commercieel
karakter voor één van de wettelijk omschreven doelen.
§2. Eenieder die een dergelijke, bemande standplaats wenst in te nemen om ambulante activiteiten
uit te oefenen, dient voorafgaand aan het uitoefenen van deze ambulante activiteit een machtiging
aan te vragen bij het gemeentebestuur en op de manier zoals vastgelegd door het college van
burgemeester en schepenen.
Beslissing machtiging (KB art 42, gewijzigd door BVR)
§3. In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin minimum
opgenomen:
identiteit van de aanvrager;
de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen;
de plaats;
en de datum en duur van de verkoop.
§4. De aanvraag kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van onderstaande redenen:
redenen van openbare orde en veiligheid;
redenen van volksgezondheid;
bescherming van de consument;
wanneer de machtiging ambulante handel en bijbehorende documenten niet in orde zijn;
wanneer de modaliteiten van het gemeentelijk reglement niet gerespecteerd worden.
De gemeente zal deze reden(-en) objectief en grondig motiveren in zijn kennisgeving van de
negatieve beslissing aan de aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep.
Artikel 9 Toewijzingsregels losse standplaatsen (art. 42 §2)
Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst chronologisch bijgehouden in een register. De
kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur.
Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend worden, gebeurt de
toewijzing via loting.
De vooraf bepaalde standplaats wordt toegekend voor een maximale duur van 1 jaar. De standplaats
wordt elk jaar terug opengesteld.
De inname van de vooraf bepaalde standplaats zal door het gemeentebestuur geschorst of
ingetrokken worden in volgende gevallen:
- bij niet of laattijdige betaling van de standplaatsvergoeding
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-

bij (onaangekondigde afwezigheid) gedurende vier opeenvolgende weken (indien wekelijkse
standplaats van toepassing)
- wanneer andere waren verkocht worden dan diegene vermeld op de machtiging
De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met
ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.
De aanvrager kan de machtiging voor inname van de vooraf bepaalde standplaats binnen de periode
van goedkeuring opschorten, hernemen of opzeggen. Dit wordt betekend volgens één van de
vermelde modaliteiten:
- bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
- overhandiging tegen ontvangstbewijs
- op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs
De overdracht van de standplaats wordt toegelaten tussen:
- echtgenoten bij feitelijke scheiding,
- echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen
- echtgenoten bij echtscheiding
- wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning
op voorwaarde dat
- de overlater of overnemer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs van
bovenvermelde toestand
- de overnemer voldoet aan bovenvermelde voorwaarden
De standplaatshouder moet steeds voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake
volksgezondheid (Federaal Voedselagentschap) als aan de gemeentelijke voorschriften inzake
stedenbouw, brand- en openbare veiligheid, indien van toepassing.
Ambulante handel tijdens manifestaties
Artikel 10
§1. Ambulante handel op het openbaar domein te Berlare is toegestaan op de plaatsen waar socioculturele en sportieve manifestaties, zoals bedoeld in artikel 9 van het KB van 24/09/2006 en latere
wijzigingen, plaatsvinden. Dit tijdens het verloop van de manifestatie, voor zover de verkoop
bijkomstig blijft aan de manifestatie, de goederen en diensten betrekking hebben op de manifestatie
en mits het verkrijgen van de nodige toelating.
§2. Eenieder die een dergelijke, bemande standplaats wenst in te nemen om ambulante activiteiten
uit te oefenen moet houder zijn van een machtiging ambulante activiteiten als werkgever of als
aangestelde, een hoofdleurkaart of is organisator van occasionele verkopen zonder commercieel
karakter voor één van de wettelijk omschreven doelen.
§3. Eenieder die een dergelijke, bemande standplaats wenst in te nemen om ambulante activiteiten
uit te oefenen, dient voorafgaand aan het uitoefenen van deze ambulante activiteit een machtiging
aan te vragen bij het gemeentebestuur en op de manier zoals vastgelegd door het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 11
§1. Manifestaties ter bevordering van de lokale handel of het lokale gemeenschapsleven, zoals
bepaald in artikel 9 van het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van
ambulante activiteiten, worden door het college van burgemeester en schepenen vastgelegd.
Het is de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen om te bepalen of een
evenement wordt aanzien als manifestatie ter bevordering van de lokale handel of het lokale
gemeenschapsleven, en welke activiteiten worden opgenomen in deze manifestatie.
§2. Alle deelnemers, uitgezonderd de handelaars die voor hun winkel verkopen, zijn verplicht zich op
een zichtbare wijze te identificeren gedurende de hele duur van de manifestatie ter bevordering van
de lokale handel of het lokale gemeenschapsleven.
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§3. Alle standplaatsen worden onderhands toegewezen en het gemeentebestuur bepaalt voor elke
standplaats de ligging, de grootte en het gebruik.
§4. De standplaatsen worden, naast de occasionele verkopen zonder commercieel karakter, enkel
toegewezen aan in de KBO ingeschreven natuurlijke of rechtspersoon die hiervan het bewijs dient te
leveren. Aan diezelfde natuurlijke of rechtspersoon kan slechts één standplaats worden toegewezen.
Artikel 13
De belasting voor de inname van het openbaar domein voor ambulante handel bedraagt:
- ≤ 20 m²: 50,00 euro per kalenderdag;
> 20 m²: 100,00 euro per kalenderdag;
- ≤ 20 m²: 250,00 euro per kalendermaand (bv. aanvang 5 februari = einde 4 maart);
> 20 m²: 500,00 euro per kalendermaand;
- ≤ 20 m²: 1500,00 euro per jaar;
> 20 m²: 3000,00 euro per jaar.
Hoofdstuk 5: Waterfeesten
Kermis:
Artikel 14
Voor kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie binnen de kermiszone is er een éénmalig
tarief van 3,00 euro per m² voor alle door het college van burgemeester en schepenen vastgelegde
kermisdagen.
Voor het gebruik van elektriciteit wordt verwezen naar het retributiereglement materiaal,
nutsvoorzieningen en prestaties.
Marktzone:
Artikel 15
Ambulante handelaars die uitsluitend binnen de marktzone voor één dag hun bemande kramen,
wagens, barakken of inrichtingen plaatsen op het openbaar domein, met uitzondering van kramen die
direct ter plekke consumeerbare goederen verkopen (frituren, hamburgerkramen, eet- en
gebakkramen, drankstalletjes en dergelijke) en met uitzondering van de kermisattracties.
- 15,00 euro per marktdag
Artikel 16
Ambulante handelaars die uitsluitend binnen de marktzone voor één dag hun bemande kramen,
wagens, barakken of inrichtingen plaatsen op het openbaar domein en direct ter plekke
consumeerbare goederen verkopen (frituren, hamburgerkramen, eet- en gebakkramen, drankstalletjes
en dergelijke) met uitzondering van de kermisattracties.
- 35,00 euro per marktdag
Terrasuitbreiding:
Artikel 17
§1. Terrasuitbreidingen op het openbaar domein en in het kader van de manifestatie Waterfeesten
zijn toegestaan voor plaatselijke handelaars na een vooraf verkregen machtiging van het
gemeentebestuur.
§2. Terrasuitbreidingen worden toegestaan in het verlengde van de eigen zaak en tot voet- en/of
fietspad. Het gemeentebestuur kan een verdere uitbreiding tot maximum de helft van het eerste
rijbaanvak toestaan indien geen conflict met het algemene programma. Uitbreidingen naast de eigen
zaak kunnen enkel worden toegestaan mits schriftelijke toelating van eigenaar en in geval van een
handelszaak van de uitbater.
§3. Niettegenstaande een goedkeuring werd verkregen dient de plaatselijke handelaar zich steeds te
schikken naar de richtlijnen van de veiligheidsdiensten ter plaatse en dient er steeds een vrije
doorgang van 4 meter hoog en 4 meter breed gewaarborgd te blijven.

Notulen van de gemeenteraad van 20/11/2019

25 van 40

§4. Eenieder die een terrasuitbreiding wenst op het openbaar domein, dient voorafgaand een
machtiging aan te vragen bij het gemeentebestuur en op de manier zoals vastgelegd door het college
van burgemeester en schepenen.
Ambulante handel:
Artikel 18
Ambulante handel op het openbaar domein tijdens de manifestatie Waterfeesten is, buiten de
marktzone, enkel toegestaan op de door het college van burgemeester en schepenen vooraf bepaalde
zones, tijdens het verloop van de manifestatie, voor zover de verkoop bijkomstig blijft aan de
manifestatie, de goederen en diensten betrekking hebben op de manifestatie en mits het verkrijgen
van de nodige toelating.
§2. Eenieder die een dergelijke, bemande standplaats wenst in te nemen om ambulante activiteiten
uit te oefenen moet houder zijn van een machtiging ambulante activiteiten als werkgever of als
aangestelde, een hoofdleurkaart of is organisator van occasionele verkopen zonder commercieel
karakter voor één van de wettelijk omschreven doelen.
§3. Eenieder die een dergelijke, bemande standplaats wenst in te nemen om ambulante activiteiten
uit te oefenen, dient voorafgaand aan het uitoefenen van deze ambulante activiteit, een machtiging
aan te vragen bij het gemeentebestuur en op de manier zoals vastgelegd door het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 19
De belasting voor de inname van het openbaar domein voor ambulante handel tijdens de
Waterfeesten bedraagt:
Op vrijdag en zaterdag:
- ≤ 20 m²: 50,00 euro per kalenderdag;
> 20 m²: 100,00 euro per kalenderdag.
Op zondag:
- ≤ 20 m²: 75,00 euro per kalenderdag;
> 20 m²: 150,00 euro per kalenderdag.
Artikel 20
De mogelijke vrijstellingen van belasting worden opgesomd in artikel 22 van dit reglement.
Bijkomend kunnen kramen, barakken en dergelijke, uitsluitend opgesteld in het kader van de
manifestatie Waterfeesten op vrijdag of zaterdag en indien de inrichting niet wordt uitgebaat op deze
dagen worden vrijgesteld van belasting.
Het is de bevoegdheid van het gemeentebestuur om te bepalen of de vrijstelling van belasting kan
worden toegestaan.
Hoofdstuk 6: Andere innames
Artikel 21
§1. Bemande standplaatsen op het openbaar domein kunnen worden toegestaan indien zij in het
kader van niet-commerciële doeleinden worden geplaatst.
§2. Eenieder die een dergelijke, bemande standplaats wenst in te nemen is organisator van
activiteiten zonder commercieel karakter voor één van de wettelijk omschreven doelen.
§3. Onbemande standplaatsen worden getarifeerd volgens hoofdstuk 7 van dit reglement.
§4. Eenieder die een dergelijke, bemande of onbemande standplaats wenst in te nemen, dient
voorafgaand een machtiging aan te vragen bij het gemeentebestuur en op de manier zoals vastgelegd
door het college van burgemeester en schepenen.
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Hoofdstuk 7: Werken
Artikel 22
Belasting is verschuldigd voor het plaatsen van materiaal, materieel, evenals voertuigen nodig voor de
uitvoering van werken geplaatst op het openbaar domein, al dan niet gepaard gaande met een
parkeerverbod. Dit geldt evenzeer bij het afsluiten van een deel van het openbaar domein bij bouwof andere werken:
 Bij werken van korte duur - maximum 7 kalenderdagen (bv. aanvang 3 februari en einde 9
februari)
o de eerste 3 kalenderdagen: gratis
o vanaf de vierde kalenderdag: 0,50 euro per m² en per dag
 Bij werken van lange duur - meer dan 7 kalenderdagen:
o 6,00 euro per m² en per maand
Deze belasting vervalt indien er aan een hogere overheid een soortgelijke belasting voor inname
openbaar domein verschuldigd is. Dit is niet van toepassing op de belasting inname openbaar domein
zonder voorafgaande aangifte, zoals bedoeld in artikel 23 van dit reglement.
Hoofdstuk 8: Algemene bepalingen
Artikel 23
Voor hoofdstukken 2, 3 en 4 blijft de belasting verschuldigd, ongeacht de inrichting geopend is of niet.
Artikel 24
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt voor elk gebruik van het openbaar domein:
 De procedure voor aanvraag, dewelke terug te vinden is op de gemeentelijke website;
 De termijn waarbinnen de aanvraag dient te gebeuren;
 Alle vereiste documenten (leurderskaart, verzekeringsbewijzen, brandverzekering, …).
Artikel 25
Van de belasting kunnen worden vrijgesteld:
 de ambulante activiteiten op rondtrekkende wijze (ijskar, visboer, …) waarbij de bediening van het
cliënteel enkel gebeurt wanneer men door de klant wordt aangesproken, en er niet wordt
stilgestaan, ongeacht de tijdsduur, met het oog op het verwerven van cliënteel, behalve bij
manifestaties ter bevordering van de lokale handel of het lokale gemeenschapsleven.
 occasionele verkopen of activiteiten van Berlaarse handelaars en erkende Berlaarse verenigingen
zonder commercieel karakter met menslievendheid, sociaal gebeuren, sportiviteit, educatie,
cultuur, natuurbescherming of dierenwelzijn tot doel, of ter bevordering van ambachten en
streekproducten.
 kramen, barakken en dergelijke van Berlaarse handelaars en erkende Berlaarse uitsluitend
ingericht voor een liefdadig doel zonder enige gedachte op winstbejag.
 kramen, terrassen of standen door een gevestigd handelaar voor zijn handelszaak op het openbaar
domein (uitgezonderd automaten), voor zover die aanzien kunnen worden als het normale
verlengstuk van de vestiging, en de uitgestalde goederen of voorwerpen van diezelfde aard zijn als
dewelke binnen worden verkocht.
 plaatselijke handelaars, ambachtslui, landbouwers, kwekers, producenten of deze die uitgenodigd
zijn door de burgemeester of zijn afgevaardigde.
 rommelmarkten die enkel toegankelijk zijn voor particulieren die hun privé-overschotten verkopen,
met name goederen die niet werden gekocht, geproduceerd, vervaardigd of gekweekt met het oog
ze te verhandelen.
 de inname van het openbaar domein ten gevolge van het oprichten of verbouwen van
woongelegenheden door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of door haar gewestelijke en/of
plaatselijke bouwmaatschappijen.
 werken die uitgevoerd worden door of in opdracht van openbare besturen en daarmee
gelijkgestelde instellingen, alsook de instellingen van openbaar nut.
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 constructies ten behoeve van het algemeen nut.
Het is de bevoegdheid van het gemeentebestuur om te bepalen of de vrijstelling van belasting kan
worden toegestaan op basis van één van de voorgaande criteria.
Artikel 26
Bij inname van openbaar domein zonder voorafgaande aangifte wordt de belasting ambtshalve
gevestigd op basis van vaststellingen door een gemachtigd ambtenaar van de gemeente. Ingeval van
ambtshalve vestiging is een belasting verschuldigd van 100 euro en vanaf de eerstvolgende
kalenderdag na de ambtshalve vaststelling de belasting volgens de tarieven in dit reglement.
Artikel 27
De aanvrager moet gedurende de inname van het openbaar domein op eenvoudig verzoek van de
daartoe aangestelde gemeentebedienden de van het gemeentebestuur verkregen toelating kunnen
voorleggen.
Artikel 28
De aanvrager is steeds gehouden aan andere wettelijke verplichtingen voortvloeiend uit bestaande
regelgeving (zoals bijvoorbeeld: leurkaarten, vergunning schenken van sterke dranken,
arbeidsreglement, activiteiten aangeven in kbo, omgevingsvergunningen en andere).
Artikel 29
De inning van de belasting zal geschieden door de door het college van burgemeester en schepenen
daartoe aangestelde gemeentelijke personeelsleden. Deze personeelsleden zijn gemachtigd de nodige
fiscale onderzoeks- en controleverrichtingen te stellen en de door hen opgestelde processen-verbaal
hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. De aanvrager wordt een betalingsverzoek
toegestuurd. Bij gebrek aan betaling wordt de belasting ingekohierd.
Artikel 30
De belastingschuldige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en
schepenen, Dorp 22 te 9290 Berlare. Het bezwaar moet schriftelijk of via een duurzame drager
ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een
termijn van drie maanden vanaf de datum van de inning of bij inkohiering binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, moet dit
uitdrukkelijk vragen in zijn bezwaarschrift. De bevoegde overheid stuurt binnen de vijftien
kalenderdagen na de indiening van bezwaarschrift een ontvangstmelding naar de belastingschuldige
enerzijds en naar de financieel beheerder anderzijds.
Artikel 31
Zonder afbreuk te doen aan bepalingen van de wet van 30/05/2008 zijn de bepalingen van titel VII,
hoofdstukken 1, 3, 4, 6, tot en met 9bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en de
artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing op de
gemeentebelastingen voor zover zij niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.
ART. 2
De volgende diensten krijgen een afschrift van dit besluit:
 Lokale politie Berlare/Zele (pz.berlarezele.onthaal@police.belgium.eu)
 Dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be)
 Dienst citymarketing (citymarketing@berlare.be)
 Dienst financiën (financien@berlare.be)
 Dienst cultuur (cultuur@berlare.be)
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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19.

Goedkeuren retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk
openbaar domein (2020 t.e.m. 2022)

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30/11/2016 houdende het goedkeuren van een
retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein, dat
eindigt op 31 december 2019;
 Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke
wegen en aldus een impact hebben op het openbaar domein;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit 23/05/2017 houdende het goedkeuren van de code voor
infrastructuur- en netwerken langs gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte
uitvoering van de werken te bevorderen, ten einde de hinder en de duur van de werken tot een
minimum te herleiden;
 Gelet op het feit dat deze code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een
delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten;
 Gelet op de actualisatie van de code naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder, meer
oog voor het totaal concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, KLIP en andere;
 Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de
plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied;
 Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende
werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening
en dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere
kleine onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein;
 Overwegende dat het wenselijk is dit retributiereglement te verlengen;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1 - Algemeen
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke
dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken
aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met
toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.
Permanente nutsvoorzieningen zijn :
 alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-,
verdeel-, aansluit-, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten…) dienstig
voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en
afvalwater, warm water, brandstof;
 telecommunicatie;
 radiodistributie en kabeltelevisie;
 de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties
kan aangesloten worden;
 alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als
nutsvoorzieningen.
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk
voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn
die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op
31 december 2022.

Notulen van de gemeenteraad van 20/11/2019

29 van 40

ART. 2 – Retributie naar aanleiding van sleufwerken
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 0,78 euro, voor werken
in voetpaden 0,60 euro en voor werken in aardewegen 0,36 euro.
Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie toegepast.
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.
ART. 3 – Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine
onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine
onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een
retributie geheven van 1,00 euro per op het grondgebied van de gemeente aanwezig
aansluitingspunt.
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder
als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,50 euro per aanwezig aansluitingspunt
op het grondgebied van de stad/gemeente.
Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie toegepast.
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het
grondgebied van de gemeente.
ART. 4 – Inning
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.
ART. 5
Een afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan:
 de financieel beheerder
 Fluvius (vennootschapssecretariaat@fluvius.be)
 Dienst openbare werken (openbarewerken@berlare.be)
ART. 6 – Definitief karakter
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
20.

Goedkeuren uitzonderingen op verbod vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en
wensballonnen

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en meer bepaald artikel 40;
 Gelet op de Nieuwe gemeentewet en meer bepaald de artikelen 119 en 135;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14/09/2016 houdende het goedkeuren kaderreglement
Gemeentelijke Administratieve Sancties;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14/09/2016 houdende het goedkeuren van een
bemiddelingsreglement gemeentelijke administratieve sancties;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14/09/2016 houdende het goedkeuren van het gewijzigd
Algemeen Politiereglement (GAS);
 Gelet op het decreet van 26/04/2019 houdende een reglementering op het gebruik van vuurwerk,
voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen;
 Overwegende dat dit decreet uitgaat van een algemeen verbod in Vlaanderen op het gebruik van
vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen;
 Overwegende dat dit decreet bepaalt dat de gemeente voor uitzonderlijke gebeurtenissen vooraf
de toestemming moet verlenen om op een beperkt aantal plaatsen en gedurende een beperkte
periode vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen of carbuurkanonnen af te vuren;
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Overwegende dat de gemeente enkele vuurwerktradities heeft en wenst in stand te houden;
Overwegende dat ze dus enkel voor vuurwerk een limitatieve lijst van uitzondering maakt; niet
voor voetzoekers en carbuurkanonnen (het decreet voorziet sowieso geen uitzonderingen voor
wensballonnen);
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 8 november 2019;
Gehoord de toelichting met tusseniomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT:

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

ART. 1
Er geldt in Berlare een algemeen verbod op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen
en wensballonnen.
ART. 2
Gemeente Berlare staat enkel en alleen volgende uitzonderingen op ART. 1 toe:
vuurwerk bij kermissen (organisator: gemeente Berlare)
vuurwerk bij openluchtvoorstelling van VZW Pretoria (organisator: vzw Pretoria)
vuurwerk bij Waterfeesten (organisator: gemeente Berlare)
ART. 3
Inbreuken worden gesanctioneerd met een administratieve boete, in lijn met de bepalingen in het
algemeen politiereglement. Voor de toepassing van administratieve sancties is het kaderreglement
gemeentelijke administratieve sancties en het bemiddelingsreglement gemeentelijke administratieve
sancties van toepassing.
ART. 4
Een afschrift van dit reglement wordt voor verder gevolg bezorgd aan:
 lokale politie Berlare-Zele
 de sanctionerende ambtenaren
 stadsbestuur Dendermonde, ter attentie van de bemiddelingsambtenaar, administratief
centrum Franz Courtensstraat 11 te 9200 Dendermonde
 de procureur des Konings te Dendermonde
 de griffie van de rechtbank van eerste aanleg
 de politierechtbank.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
21.

Goedkeuren meerjarenplan 2020-2025: kerkfabriek Sint-Martinus Berlare

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het decreet van 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;
 Gelet op het besluit d.d. 26/09/2019 van de kerkraad van Sint-Martinus te Berlare houdende
vaststelling van de strategische meerjarenplanning 2020-2025;
 Overwegende de meerjarenplanning van de kerkraad voor de jaren 2020 tot en met 2025 met
volgende gemeentelijke toelagen:
exploitatie
investering
2020
37.850,48 euro
25.000,00 euro
2021
38.607,49 euro
30.000,00 euro
2022
39.379,64 euro
30.000,00 euro
2023
40.167,23 euro
30.000,00 euro
2024
40.970,58 euro
30.000,00 euro
2025
41.789,99 euro
30.000,00 euro
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Overwegende dat deze bedragen zullen opgenomen worden in de financiële meerjarenplanning
van de gemeente;
Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Goedkeuring wordt gegeven aan het besluit van de kerkraad van Sint-Martinus te Berlare van
26/09/2019 houdende goedkeuring van de strategische meerjarenplanning van Sint-Martinus voor de
jaren 2020 tot en met 2025.
ART. 2
Afschriften van dit besluit zullen voor verder gevolg worden overgemaakt aan:
 ABB, digitaal loket;
 het bisdom Gent, dienst kerkfabrieken, Biezekapelstraat 4, 9000 GENT;
 de kerkraad Sint- Martinus, Baron Tibbautstraat 8, 9290 Berlare.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
22.

Goedkeuren meerjarenplan 2020-2025: kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hemelvaart
Overmere

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het decreet van 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;
 Gelet op het besluit van 23/09/2019 van de kerkraad van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart te
Overmere houdende vaststelling van de strategische meerjarenplanning 2020-2025;
 Overwegende de meerjarenplanning van de kerkraad voor de jaren 2020 tot en met 2025 met
volgende gemeentelijke toelagen:
exploitatie
investering
2020
33.878,85 euro
75.000,00 euro
2021
34.365,00 euro
75.000,00 euro
2022
35.237,07 euro
15.000,00 euro
2023
35.934,35 euro
15.000,00 euro
2024
36.552,50 euro
15.000,00 euro
2025
37.176,49 euro
15.000,00 euro



Overwegende dat deze bedragen zullen opgenomen worden in de financiële meerjarenplanning
van de gemeente;
Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag

BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Goedkeuring wordt verleend aan het besluit van de kerkraad van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart te
Overmere van 23/09/2019 houdende goedkeuring van de strategische meerjarenplanning van Onze
Lieve Vrouw Hemelvaart voor de jaren 2020 tot en met 2025.
ART. 2
Afschriften van dit besluit zullen voor verder gevolg worden overgemaakt aan:
 ABB, digitaal loket;
 het Bisdom Gent, dienst kerkfabrieken, Biezekapelstraat 4, 9000 GENT
 de kerkraad van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, Baron Tibbautstraat 8, 9290 BERLARE.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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23.

Goedkeuren meerjarenplan 2020-2025: kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het decreet van 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;
 Gelet op het besluit van 3/10/2019 van de kerkraad van Sint-Pietersbanden te Uitbergen
houdende goedkeuring van de strategische meerjarenplanning 2020-2025;
 Overwegende dat deze bedragen zullen opgenomen worden in het voorstel van meerjarenplan
2020-2025 van de gemeente;
 Overwegende de meerjarenplanning van de kerkraad voor de jaren 2020 tot en met 2025 met
volgende gemeentelijke toelagen :
exploitatie
investering
2020
17.021,22 euro
20.000,00 euro
2021
23.054,33 euro
20.000,00 euro
2022
23.515,42 euro
20.000,00 euro
2023
23.985,73 euro
20.000,00 euro
2024
24.465,44 euro
40.000,00 euro
2025
24.954,75 euro
40.000,00 euro


Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag

BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Goedkeuring wordt gegeven aan het besluit van de kerkraad van Sint-Pietersbanden te Uitbergen van
3/10/2019 houdende goedkeuring van de strategische meerjarenplanning van Sint-Pietersbanden te
Uitbergen voor de jaren 2020 tot en met 2025.
ART. 2
Afschriften van dit besluit zullen voor verder gevolg worden overgemaakt aan:
 ABB, digitaal loket;
 het Bisdom Gent, dienst kerkfabrieken, Biezekapelstraat 4, 9000 GENT
 de kerkraad Sint-Pietersbanden, Groenstraat 9, 9290 BERLARE
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
24.

Goedkeuren budget 2020: kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het decreet van 07/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;
 Gelet op het besluit van 13/06/2019 van de kerkfabriek van Sint-Pietersbanden Uitbergen
houdende vaststelling van het budget 2020 van de kerkfabriek;
 Gelet op het besluit van 3/10/2019 van de kerkfabriek van Sint-Pietersbanden Uitbergen
houdende vaststelling van het strategisch meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek;
 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van heden houdende verlening van goedkeuring van
deze meerjarenplanning;
 Overwegende dat de geraamde exploitatietoelage voor 2020 17.021,22 euro bedraagt en dat dit
past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025;
 Overwegende dat de gebudgetteerde investeringstoelage vanuit de gemeente 20.000,00 euro
bedraagt en dit tevens past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
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BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Verleent goedkeuring aan het besluit van 13/06/2019 van de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen
houdende vaststelling van het budget 2020 van de kerkfabriek met een gemeentelijke
exploitatietoelage van 17.021,22 euro en een investeringstoelage van 20.000,00 euro.
ART. 2
Maakt afschriften van dit besluit voor verder gevolg over aan:
 ABB, digitaal loket;
 Het Bisdom Gent, dienst Kerkfabrieken, Biezekapelstraat 4, 9000 Gent;
 De kerkfabriek Sint-Pietersbanden Uitbergen, p/a dhr. Rony De Geest, Groenstraat 9, 9290 Berlare.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
25.

Goedkeuren dagorde bijzondere algemene vergadering Verko: 9/12/2019

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 25/10/2019 wordt opgeroepen
deel te nemen aan de algemene vergadering die bijeengeroepen wordt op 9/12/2019 om 18.30
uur in de kantoren van de intercommunale DDS-Verko, 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.
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Hecht haar goedkeuring aan de dagorde van de bijzondere en buitengewone algemene vergadering
van Verko van 9/12/2019 namelijk:
Verwelkoming;
Aanstellen van een schrijver en twee stemopnemers;
Goedkeuring van het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 12 oktober
2019;
Evaluatie beleidsplan 2012-2018 en voorstellen beleidsplan 2020-2025: goedkeuren;
Bespreking voorstel activiteiten werkjaar 2020 en daaraan verbonden begroting;
Code goed bestuur: goedkeuren
Ontslag en benoeming;
Diversen.
ART. 2
Draagt de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de bijzondere algemene
vergadering van Verko op 9/12/2019, op hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen
in de zitting van heden inzake voormelde agendapunten.
ART. 3
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal overgemaakt worden aan:
 Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
 de aangeduide lasthebbers.
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ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
26.

Goedkeuren dagorde bijzondere algemene vergadering DDS: 9/12/2019

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 Berlare aandeelhouder is van het Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband Intercommunale Dender Durme en Schelde, afgekort tot DDS;
 Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 29/10/2019 wordt opgeroepen om
deel te nemen aan de bijzondere en buitengewone algemene vergadering van DDS op 9/12/2019,
in de kantoren van de maatschappelijke zetel, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
 Overwegende het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd;
 Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
bijzondere en buitengewone algemene vergadering en het mandaat van de lasthebbers dient vast
te stellen;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART.1
Hecht haar goedkeuring aan de dagorde van de bijzondere en buitengewone algemene vergadering
van DDS van 9/12/2019 namelijk:
1. Verwelkoming;
2. Aanstellen van een schrijver en twee stemopnemers;
3. Goedkeuring van het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 12
oktober 2019;
4. Evaluatie beleidsplan 2012-2018 en voorstellen beleidsplan 2020-2025: goedkeuren;
5. Bespreking voorstel activiteiten werkjaar 2020 en daaraan verbonden begroting;
6. Code goed bestuur: goedkeuren
7. Ontslag en benoeming;
8. Diversen.
ART.2
Bij het punt 4 van de dagorde de opmerking te maken dat
1. DDS vooraleer de aanwervingen te realiseren, die voorzien zijn in het vierde jaar van de
meerjarenplanning, eerst grondige bevraging van de gemeentebesturen dient te organiseren
naar hun specifieke noden op dat moment en wat ze wensen af te nemen als dienstverlening
van DDS.
2. DDS in het derde jaar van het meerjarenplan een tussentijdse evaluatie moet maken van het
huidige beleidsplan.
ART. 3
Draagt de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de bijzondere algemene
vergadering van DDS op 9/12/2019, op hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen
in de zitting van heden inzake voormelde agendapunten.
ART. 4
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal overgemaakt worden aan:
 DDS, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde;
 de aangeduide lasthebbers.
ART. 5
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Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
27.

Goedkeuren agenda van de algemene vergadering van TMVS dv van 10 december
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 10 december,
waarin de agenda werd meegedeeld;
 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
beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de buitengewone algemene
vergadering TMVS dv van 10 december 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het
onderzoek van de agendapunten :
1. Toetreding van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge toetredingen en
naamswijziging deelnemer
3. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de dienstverlenende vereniging
en het ondernemingsplan 2019 – 2024 (cfr. Art. 459 en 432 DLB)
4. Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB )
5. Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB)
6. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de
statuten te wijzigen en de voorstellen gedaan in de toelichting
7. Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten
8. Volmacht
9. Varia
ART. 2
draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het
bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van
TMVS dv vastgesteld op 10 december 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.
TOEGEVOEGD 1:
Groot Berlare wil het label “Kindvriendelijke steden en gemeenten”
krijgen en kiest daardoor voor een gemeente die de toekomst en rechten van zijn
kinderen en jeugd voorop stelt.
DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
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Gelet op de vraag van raadslid Roelandt van Sp.A/Groen om een punt toe te voegen aan de
dagorde van de gemeenteraad.
Gelet op het feit dat kinderrechten in elke kindvriendelijke gemeente moeten centraal
staan. België keurde in 1991 het kinderrechtenverdrag goed.
Gelet op de 4 basisprincipes van het Kinderrechtenverdrag:
- Non-discriminatie; geldt voor alle kinderen jonger dan 18 jaar en vraagt speciale aandacht
voor kwetsbare groepen.
- Recht op (over)leven & ontwikkeling: Elk kind heeft recht op een menswaardig
leven en het recht om zicht te ontwikkelen.
- Recht op participatie: Elk kind heeft een eigen mening. In alles wat kinderen
aanbelangt, mogen ze hun mening uiten en dient er ook naar hun mening geluisterd te
worden.
- Het belang van het kind: in alle acties moet er rekening gehouden worden met het
belang van het kind.
Deze basisprincipes gelden over alle rechten heen, en staan garant voor de kwaliteit bij
het realiseren van alle rechten.
Gelet op het feit dat onze gemeente door de opstarting van Het Huis van het Kind de start heeft
gegeven en het zaadje heeft geplant om nog een stap verder te gaan.
En kindvriendelijk beleid en de leefbaarheid van onze gemeente verhogen, gaan hand in
hand.
Gelet op het feit dat Berlare onlangs voor de tweede keer op een rij een SAVE-label heeft
gekregen voor hun inschrijving In het SAVE-charter voor veilig verkeer en betere mobiliteit.
Overwegend het gegeven dat het label “Kindvriendelijke steden en gemeenten” dan de volgende
stap is om onze kinderen en jongeren niet enkel veilig op straat te houden, maar ook hun het
recht te geven op een gemeente waar ze zich niet alleen thuis mogen voelen maar zich ook
gehoord voelen, gemeentelijke communicatie ook verstaanbaar is voor hen, ze serieus genomen
worden, erop toegezien wordt dat ze alle kansen en rechten krijgen. Want ze zijn geen burgers in
wording: ze zijn dat nu al! We dus moeten stoppen met te praten OVER kinderen en jongeren,
laten we wel MET hen praten en hun deskundigheid erkennen. Bijvoorbeeld d.m.v.
kindergemeenteraad, luistermomenten op de scholen, een kind - en jongerenloket in het Huis
Van Het Kind, een belevingsonderzoek met een breed aantal jongeren. Kortom meer participeren
met hen.
Overwegend dat werken aan een label kindvriendelijke gemeente begint met trekkers binnen het
gemeentebestuur die overtuigd zijn van de meerwaarde. En ik zeker ben dat deze te vinden zijn
onder de gedreven mensen binnen ons gemeenteraad, college, jeugddienst, jeugdraad, enz… Een
engagement zowel politiek als bij onze gemeentelijke diensten is belangrijk om het proces aan te
vatten. De eerste stap is zeer belangrijk. Want een kindvriendelijkheidstoets moeten we
toepassen op alle beleidsdomeinen. Daarom is het noodzakelijk dat de verantwoordelijkheid voor
het project en de opvolging ervan te spreiden over meerdere domeinen en alle actoren. Want
kindvriendelijk beleid vindt men niet alleen terug in het domein jeugd maar in al onze
beleidsdomeinen zoals wonen, milieu, vrije tijd, verkeer en veiligheid, sociaal, gezondheid, werken
en ondernemen. Elke beleidsdomein doorlichten en testen en gaan luisteren of wij deze door de
bril van een kind of jongere ook kunnen goedkeuren.
Overwegend dat sinds 2014 ons al heel wat gemeenten en steden voor gingen met het traject
naar het label “Kindvriendelijkheid”. ( Dendermonde, Wetteren) Het label zorgt ook voor
verbinding over de beleidsvelden heen. Het label is geen einddoel, integendeel het is de
erkenning van een welgemeend engagement van een gemeentebestuur naar alle
kinderen en jongeren die wonen en leven in onze gemeente.
Het is de erkenning en de garantie dat hun stem mee telt en dat we samen
met hen aan onze gemeente bouwen. Het label zorgt ervoor dat je echt een traject
en weg gaat afleggen als gemeente waarbij alle actoren hun plaats krijgen.
Overwegend dat nadenken over mandaten, budgetten en de plaats van een traject naar
kindvriendelijkheid binnen ons meerjarenplan broodnodig is. We via het traject gedwongen wordt
om een strategische visie uit te werken die op lange termijn overeind blijft.
Maar die ook voldoende flexibel is en rekening houdt met onze gemeente en concrete omgeving
en eventuele wijzigingen daarvan.
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Relevante voorbeelden en argumenten:

Sinds 2014 werden 24 steden en gemeenten waaronder Dendermonde, Temse, Gent,
Wetteren, Mechelen, enz… een “Kindvriendelijke stad of gemeente.

https://bataljong.be/boost-je-kennis/kindvriendelijke-steden-en-gemeenten/het-label/hetlabel-kindvriendelijke-steden-en

http://www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be/kindvriendelijke-steden-engemeenten1/steden-en-gemeenten-met-het-label/wetteren

http://www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be/kindvriendelijke-steden-engemeenten1/internationale-beweging

https://www.hln.be/in-de-buurt/berlare/gemeente-berlare-ontvangt-save-label-voor-veiligerverkeer~a9c007d89/?utm_campaign=newsletter&utm_medium=email&rcid=&utm_source=hln&ut
m_content=regio&ctm_ctid=e67a3e80ca42d4782a1d5975bd7144f8
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
 Gehoord het concrete voorstel van raadslid Roelandt om te beslissen dat Berlare zich engageert
om het traject te starten tegen 2022 en mee te dingen naar het ”Kindvriendelijke steden en
gemeenten label” en dat Berlare kiest voor een lange termijn ambitie waarin kinderrechten elke
dag verzekerd worden voor elk kind.
BESLUIT:

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

ART. 1
Berlare engageert zich op dit ogenblik niet om het traject te starten tegen 2022 en mee te dingen
naar het ”Kindvriendelijke steden en gemeenten label” wegens te arbeidsintensief.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
28.

Mondelinge vragen

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

Besloten zitting
29.

Kennisnemen ledenlijst van de milieuraad voor de legislatuur 2019-2025

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/09/2019 betreffende het vaststellen van de statuten
van de milieuraad;
 Gelet op het decreet van 5/04/1995 betreffende algemene bepaling milieubeleid;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14/06/2002 betreffende provinciale en
gemeentelijke milieuplanning en de milieuraad;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21/04/2009 betreffende de statuten milieuraad;
 Overwegende dat een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur geen verplichte raad meer
is als gevolg van het aflopen van het milieuconvenant eind 2013;
 Gelet op de bepaling dat 3 geïnteresseerde burgers stemgerechtigd lid kunnen zijn van de
milieuraad;
 Gelet op de kandidatuur van:
o Mevrouw Karen Goossens, Kruyenberg 27a, 9290 Berlare;
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o De heer Carl De Muynck, Dorp 23a, 9290 Berlare
o De heer Pieter Vermeiren, Molenstraat 22, 9290 Berlare.
Overwegende de kandidatuur als voorzitter van de heer Pieterjan Maes;
Overwegende de kandidatuur als ondervoorzitter van mevrouw Lien Boutsen, Bontinckstraat 83,
9290 Berlare
Overwegende dat tijdens de zitting van de milieuraad 2 leden werden aangesteld als leden van
het dagelijks bestuur;
Gelet op de kandidatuur van:
o De heer Carl De Muynck;
o De heer Pieter Vermeiren.
Overwegende dat het behoud van de raad een meerwaarde betekent voor de gemeente, zeker in
functie van het Burgemeestersconvenant.
Gehoord de mondelinge voordracht ter zitting van de CV&V-fractie van de heer Jan Pieters als
effectief lid en de heer Bert Van de Velde, als vervangend lid.
Gehoord de opmerking dat niet 1/3de van de stemgerechtigde leden uit milieuverenigingen komt.

BESLUIT:
ART. 1
Kennis te nemen van de ledenlijst van de milieuraad voor de legislatuur 2019-2025.
Naam

vertegenwoordigd

vervanger

Bart Thibau

Raldes

Pierre Deseyn

vzw Durme

Eddy Copers

Jan De Coninck

Natuurpunt

Dirk De Mesel

Jan D'heer

Landelijke Gilde

Koenraad Scheirs

Micheline Van Cauteren

Unizo

Peter Van der Spiegel

Hilde Van Hoof

School Ten Berge

Larissa Desante

Jeugdraad

Joke De Nul

Dirk Van Hese

Polder tussen Schelde en Durme

De Backer Raymond

Jaak Dekyndt

VVV

Pieter Janssens

Open-VLD

Jan Pieters

CD&V

Bert Van de Velde

Marc Van Driessche

N-VA

Marie-Christine Vleminckx

Stefaan Vermeulen

Spa/Groen

Bruno Verbeken

Dominiek D'hooge

geïnteresseerde burger

Evelien Van Doorsselaere

geïnteresseerde burger

Lien Boutsen

geïnteresseerde burger

Jerome Van De Velde

geïnteresseerde burger

Karen Goossens

geïnteresseerde burger

Carl De Muynck

geïnteresseerde burger

dagelijks bestuur

Pieter Vemeiren

geïnteresseerde burger

dagelijks bestuur

Pieterjan Maes

geïnteresseerde burger

voorzitter

Katrien Moens

geïnteresseerde burger

Ondervoorzitter

Urbain Van Boven

dagelijks bestuur

Dorien De Waegeneer

dagelijks bestuur
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ART. 2
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
 Dienst vergunning (vergunningen@berlare.be)
De voorzitter verklaart de zitting voor gesloten om 21.56 uur.
Namens de gemeenteraad

Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur
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Karel De Gucht
voorzitter
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