Goedkeuren ondersteuningskader Rode Kruis Berlare
(goedgekeurd in zitting van 2 maart 2020)
DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, in het bijzonder artikel 41 §23;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17/12/2014 houdende het goedkeuren van een
huurovereenkomst opslagruimte Baron Tibbautstraat 45A;
 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7/08/2015 houdende een
samenwerking met Rode Kruis Berlare tot en met 2018;
 Overwegende de schriftelijke vraag van Rode Kruis Berlare om de samenwerking voor zes jaar te
verlengen;
 Overwegende dat het voorstel van Rode Kruis Berlare, verspreid over zes jaar, een subsidie van ca.
32.400,00 euro betekent, tegenover enkele compensaties in preventieve ondersteuning bij
activiteiten van het lokaal bestuur;
 Overwegende dat gemeente Berlare bereid blijft om de werking van Rode Kruis Berlare verder te
ondersteunen en dit op een duidelijke, transparante manier;
 Overwegende dat gemeente Berlare de garage/opslagruimte niet langer nodig heeft en deze kan
worden opgezegd per 19 november 2020;
 Overwegende dat voor het jaar 2019 geen goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst bestond
tussen gemeente Berlare en Rode Kruis Berlare, maar Rode Kruis Berlare wel zijn compensaties
heeft toegepast in de geest van de voorgaande jaren en het dus billijk lijkt dit alsnog aan de zijde
van gemeente Berlare te bestendigen;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, zoals besproken in de zitting van 24
januari 2020;
 Gelet op het verleende visum met nummer 2020-010;
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Keurt volgend ondersteuningsvoorstel goed voor Rode Kruis Berlare, in ruil voor compensaties voor de
inzet bij preventieve hulpacties bij gemeentelijke activiteiten zoals opgelijst in het schrijven van Rode
Kruis Berlare van 11/09/2019:
- 2019: een subsidie van 1.305,00 euro
- 2020: een subsidie van 1.500,00 euro (en de huur van de opslagruimte/garage tot 19
november 2020)
- 2021 tot en met 2025: een jaarlijkse subsidie van 4.000,00 euro
ART. 2
Rode Kruis Berlare en de financiële dienst worden van dit besluit op de hoogte gebracht.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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