Notulen van de vergadering van de
Gemeenteraad van Berlare van 2 maart 2020
Aanwezig:
Gabriëls Katja, voorzitter dd;
Vandersnickt Steven, Van Driessche An, Meyers Carine, Van Boven Urbain, schepenen;
Cooreman Gunther, schepen van rechtswege;
Verhofstadt Francky, Arbijn Wim, Zaman Marleen, Baeyens Steven, Haentjens Kim,
Van Driessche Marc, Wettinck Denny, Poppe Yves, Van Cauteren Lieve, Van de Velde Bert,
Callaert Gino, D'heer Hilde, De Backer Ruben, Verdurmen Angélique, Roelandt Cindy, Verdonck Wim,
raadsleden;
Van der Jeugt Hilde, algemeen directeur
Verontschuldigd:
De Gucht Karel, voorzitter
Afwezig:
Vandersnickt Steven, schepen afwezig voor 27;
Haentjens Kim, raadslid afwezig voor 14 (Wegens belangenconflict);
Poppe Yves, raadslid afwezig voor TOEGEVOEGD 1:;
Verdonck Wim, raadslid afwezig voor 1
De voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 20 uur.

Openbare zitting
1.

Goedkeuren notulen en kennisnemen zittingsverslag van 18 december 2019

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op art. 32 van dit decreet inzake de notulen en het zittingsverslag van de
gemeenteraadzitting;
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Keurt de notulen van de zitting van 18 december 2019 goed.
ART. 2
Neemt kennis van het zittingsverslag (https://webberlare.streamovations.be/sessions/reference/gemeenteraad-18-december-2019) van 18 december
2019.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
2.

Bekrachtigen van de gebruiksovereenkomst Huis van het Kind Berlare-VZW
Thuishulp (consultatiebureau)

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 41 en 42 van dit decreet inzake de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op het besluit van de gemeenteraad in zitting van 8/12/2008 waarin de huurvoorwaarden
voor het consultatiebureau van Kind en Gezin werden vastgesteld;
 Gelet op het feit dat de Molendreef een dubbele functie krijgt, zijnde, het Huis van het Kind en het
consultatiebureau en dat daardoor de huurvoorwaarden dienen hervastgesteld te worden;
 Gelet op de voorliggende gebruiksovereenkomst met VZW Thuishulp, het inrichtende bestuur van
het consultatiebureau;
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 Gelet op het positieve advies en de principiële goedkeuring van voorliggende
gebruiksovereenkomst op het College van Burgemeester en Schepenen van 31/01/2020;
 Gehoord de toelichting en de tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:
ART. 1
De principieel goedgekeurde gebruiksovereenkomst voor het huis van het Kind Berlare met VZW
Thuishulp (consultatiebureau), zoals vastgesteld in bijlage, te bekrachtigen en de algemeen directeur
en burgemeester te machtigen deze overeenkomst te ondertekenen.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
3.

Bekrachtigen besluit college van burgemeester en schepenen: politieverordening
Ronde van Vlaanderen 2020

DE RAAD,
 Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare
weg, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968;
 Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer;
 Gelet op het KB van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alleterreinwedstrijden;
 Gelet op de omzendbrief OOP 45 ter begeleiding van het KB van 28 juni 2019 tot reglementering
van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden;
 Gelet op het KB van 10 augustus 1998 art. 7 § 2, 1° houdende de oprichting van de Commissies
voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening;
 Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en
bijhorende Koninklijke besluiten tot uitvoering van deze Wet;
 Gelet op de omzendbrief 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij deze regelgeving
aangaande de gemeentelijke administratieve sancties;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2;
 Gelet op artikel 21 en 22 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;
 Gelet op de omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel
119bis van de nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse
bepalingen;
 Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
 Overwegende dat de gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de
overtredingen zijn opgenomen die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de
stad/gemeente;
 Overwegende dat artikel 2, §1, van de wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke
administratieve sancties aan de gemeenteraad de keuzevrijheid laat politiestraffen of
administratieve sancties te bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen;
 Gelet op het KB van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op
het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de
provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en –situaties die een coördinatie of een
beheer op nationaal niveau vereisen;
 Gelet op het KB van 1 mei 2016 tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak
van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag;
 Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en
interventieplannen;
 Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines;
 Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van Binnenlandse
Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving;
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 Overwegende dat op zondag 5 april 2020 de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor dames
elite” en “Ronde van Vlaanderen voor heren elite" het grondgebied van onze gemeente doorkruist;
 Overwegende dat de doortocht van deze wielerwedstrijd traditioneel een enorme volkstoeloop met
zich meebrengt, vooral bij de start, aankomst, en langs hellingen en kasseistroken;
 Overwegende dat de er tal van commerciële activiteiten langsheen de reisweg van de
wielerwedstrijd worden georganiseerd;
 Overwegende dat dergelijke activiteiten voornamelijk georganiseerd worden op locaties die op zich
al veel toeschouwers aantrekken waardoor de te nemen veiligheidsmaatregelen ter hoogte van
deze delen van de reisweg moeten verhoogd worden;
 Overwegende dat een coördinatie en overleg tussen de verschillende organisatoren van activiteiten
op dezelfde locatie aangewezen is;
 Overwegende dat het wenselijk is dat de organisatoren van de verschillende activiteiten onderling
de nodige afspraken maken inzake opvang van de toeschouwers, parkings, enz … teneinde de
overlast voor de bewoners langsheen deze delen van de reisweg tot een minimum te beperken;
 Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen om zowel de veiligheid van
de toeschouwers te kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen
garanderen:
 voorafgaandelijke kennisgeving van alle commerciële activiteiten langsheen de reisweg;
 voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten langsheen de
reisweg en de bestuurlijke overheid;
 voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten onderling opdat
de dringende hulpverlening kan gegarandeerd worden.
 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17/01/2020 waarin het
deze politieverordening omwille van de timing alvast goedkeurt en deze verordening nu ter
bekrachtiging voorlegt aan de gemeenteraad;
 Overwegende dat de politieverordening volledig in lijn ligt met de versie van de voorbije drie jaar
die telkens door de gemeenteraad werden behandeld en goedgekeurd; dat het college van
burgemeester en schepenen dus deze verordening heeft goedgekeurd in lijn met vorige
beslissingen;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:
ART. 1
Bekrachtigt onderstaande politieverordening, goedgekeurd in het college van burgemeester en
schepenen van 17/01/2020:
I. Activiteiten op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein
Artikel 1
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de
doortocht van de wielerwedstrijd “Ronde van Vlaanderen voor Elite”, en die doorgaat op de openbare
weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein, wordt op zondag 5 april 2020 slechts
toegelaten op voorwaarde dat deze door de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats
heeft, voorafgaandelijk en schriftelijk werd vergund.
Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste op 1 februari 2020
bij de burgemeester worden ingediend.
De aanvraag tot vergunning moet de volgende gegevens vermelden:
1. De naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator.
2. Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het adres van
haar hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde orgaan van de
rechtspersoon die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen, opgegeven moeten worden.
3. De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de vermelding of deze
publiek of alleen op een uitnodiging toegankelijk is met een raming van het aantal genodigden.
4. De juiste locatie ervan.
5. De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten, parkings, toegang…) die zullen worden in plaats gesteld.
6. De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, sfeerbeheerders, ….).
7. De eventuele aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving.
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Artikel 2
Ten laatste op 20 maart 2020 verzendt de burgemeester aan de in artikel 1 bedoelde aanvragers
hetzij de vergunning hetzij een gemotiveerde weigering van vergunning.
In de vergunning wordt duidelijk gesteld onder welke voorwaarden zij wordt verleend.
De organisatoren van de vergunde activiteiten hebben de plicht de voorwaarden onder dewelke de
vergunning werd verleend na te leven.
Een afschrift van de vergunde activiteiten wordt aan de korpschef van de lokale politie en aan de
zonecommandant van de hulpverleningszone bezorgd, en, indien van toepassing, aan de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Artikel 3
Indien wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden waaronder de vergunning
werd verleend, niet naleeft, kan de burgemeester de vergunning intrekken.
Het niet naleven van een of meerdere voorwaarden in het verleden kan door de burgemeester als
motief ingeroepen worden om het verlenen van de vergunning te weigeren.
II. Activiteiten in een besloten plaats met openbaar karakter
Artikel 4
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de
doortocht van de wielerwedstrijd “Ronde van Vlaanderen voor Elite”, en die doorgaat in een besloten
plaats maar die voor iedereen vrij toegankelijk is, hetzij gratis, hetzij tegen betaling van een
inkomgeld, hetzij op vertoon van een toegangskaart of een uitnodiging wanneer deze ter beschikking
wordt gesteld van eenieder die ze aanvraagt, dient ten laatste op 1 februari 2020 gemeld aan de
burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft. De melding dient de gegevens te
bevatten opgesomd in artikel 1.
Artikel 5
De burgemeester kan in functie van het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van de
aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen organiseren met de
organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde de nodige afspraken
te maken inzake opvang van de toeschouwers en/of genodigden, de in te richten parkings, het in te
huren sanitair, de vrij te houden evacuatiewegen, de te plaatsen veiligheidsvoorzieningen, enz …
Artikel 6
De burgemeester kan de activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 doen stopzetten indien aan de
voorafgaandelijk bepaalde afspraken (artikel 5) niet wordt voldaan of indien ze een gevaar vormen
voor de openbare orde (openbare rust, openbare veiligheid of openbare gezondheid).
III. Veiligheidszones
Artikel 7
De burgemeester kan op basis van een risico-analyse, rekening houdend met de massale volkstoeloop
op bepaalde plaatsen en de aard van het terrein, op voorhand een gebied als veiligheidszone
definiëren, ten einde de openbare veiligheid en orde beter te kunnen beheersen.
Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende veiligheidsmaatregelen
noodzakelijk zijn omwille van het groot aantal mensen, de beperkte mobiliteit, de aanwezigheid van
risicoverzwarend materiaal (tenten, gasflessen,…)
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit anders dan vermeld onder
rubriek I en II, die plaats heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd “Ronde van
Vlaanderen voor Elite” en die plaats vindt in een veiligheidszone, dient eveneens ten laatste op
1 februari 2020 gemeld aan de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft. De
melding dient de gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1.
De burgemeester organiseert rekening houdend met het aantal aanvragen of meldingen en de juiste
locatie van de aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen met
de organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde in nauwe
samenspraak met de lokale veiligheidscel één inplantingsplan en één veiligheidsplan op te maken voor
de hele veiligheidszone.
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Artikel 8
Naargelang de veiligheidszone zich bevindt op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet
afgesloten terrein, dan wel op een besloten plaats die voor iedereen vrij toegankelijk is, zijn de
bepalingen van respectievelijk artikel 2 en 3, dan wel artikel 6 van toepassing.
IV. Algemene bepalingen
Artikel 9 : Normatief kader
Onverminderd zijn algemene bevoegdheid in het kader van de openbare orde, hanteert de
burgemeester de volgende besluiten als normatief kader om de veiligheid van de randactiviteiten af te
toetsen (bijlage):
 gemeenteraadsbesluit van 14 september 2016 houdende het goedkeuren van het gewijzigde
algemene politiereglement en de aanvulling van 24 januari 2018
 gemeenteraadsbesluit van 20 november 2019 houdende het goedkeuren van het gewijzigd
reglement belasting inname openbaar domein
 gemeenteraadsbesluit van 20 november 2019 houdende het goedkeuren van het gewijzigd
reglement belasting inname privaat domein
Artikel 10 : Sancties
Overtredingen op de bepalingen van artikel 1, 4 en 7 van deze verordening zullen worden bestraft
met een administratieve geldboete van maximum 350 euro.
Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete moet de overtreder van de
bepalingen van artikel 1, 4 en 7 alsook degene die één of meerdere voorwaarden niet naleeft zich
schikken naar de aanmaningen van de burgemeester zo niet houdt de stad/gemeente zich het recht
voor de nodige maatregelen te treffen op kosten en risico van de overtreder.
De stad/gemeente houdt zich hetzelfde recht voor indien de organisator van de activiteit niet tijdig
kan worden opgezocht.
De burgemeester kan in toepassing van artikel 135 Nieuwe Gemeentewet ter vrijwaring van de
openbare orde een randactiviteit verbieden.
ART. 2
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in het Bestuursdecreet en decreet
lokaal bestuur.
4.

Bekrachtigen besluit college van burgemeester en schepenen: toetreden tot
interlokale vereniging 'Ronde van Vlaanderen Cyclo' en goedkeuren convenant
tussen de interlokale vereniging en Peloton

DE RAAD,
 Gelet op de artikelen 41 en 162 van de grondwet;
 Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen;
 Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
 Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen
392 tot 395;
 Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer;
 Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende de oprichting van de Commissies
voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening, inzonderheid artikel 7 § 2, 1°;
 Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en
bijhorende Koninklijke besluiten tot uitvoering van deze Wet;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2;
 Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van Binnenlandse
Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving;
 Overwegende dat op zaterdag 4 april 2020 het wielerevenement "Ronde van Vlaanderen Cyclo” het
grondgebied van onze gemeente doorkruist;
 Overwegende dat dit massa-evenement met 16.000 deelnemers ernstige risico's inhoudt en dat
bovenlokale afspraken in het kader van de openbare orde aangewezen zijn;
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 Overwegende dat de doortocht van dit wielerevenement traditioneel veel hinder voor de
plaatselijke bevolking met zich meebrengt;
 Overwegende dat veel deelnemers mogelijk de wegcode niet respecteren en daardoor de andere
weggebruikers in gevaar brengen;
 Overwegende dat het aangewezen is dat er met de organisator duidelijke afspraken worden
gemaakt inzake veiligheid, milieuvriendelijke maatregelen, en communicatie;
 Overwegende dat het opportuun is deze afspraken vast te leggen in een convenant tussen het
gemeentebestuur en de organisator;
 Overwegende dat deze afspraken het best afdwingbaar zijn door een waarborg te eisen van de
organisator;
 Overwegende dat het praktisch bijna onmogelijk is om deze waarborg ten aanzien van elke
gemeente individueel te regelen;
 Overwegende dat een bovenlokaal samenwerkingsverband aangewezen is om eenvormigheid in
afspraken te bereiken en om de waarborg te kunnen beheren;
 Overwegende dat een interlokale vereniging de meest eenvoudige vorm van intergemeentelijke
samenwerking is;
 Overwegende dat de burgemeester, inherent aan zijn bevoegdheden, het best geplaatst is om de
gemeente te vertegenwoordigen;
 Overwegende dat tijdens de bestuurlijke coördinatievergadering van 27 november 2019, gevraagd
werd om aandacht te hebben voor de afval- en milieuproblematiek, meer bepaald het gebruik van
herbruikbare bekers;
 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17/01/2020 waarin het
omwille van de timing alvast het toetreden tot de interlokale vereniging en de erbij horende
convenant goedkeurt en dit besluit nu ter bekrachtiging voorlegt aan de gemeenteraad;
 Overwegende dat dit besluit volledig in lijn ligt met de versie van de voorbije drie jaar die telkens
door de gemeenteraad werden behandeld en goedgekeurd; dat het college van burgemeester en
schepenen dus heeft genomen volledig in lijn met vorige beslissingen;
 Gehoord de uitleg ter zitting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:
ART. 1
Bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17/01/2020 houdende
het goedkeuren toetreding tot interlokale vereniging 'Ronde van Vlaanderen Cyclo' en goedkeuren
convenant tussen de interlokale vereniging en Peloton. Een behoorlijk geviseerd exemplaar van deze
collegebeslissing gaat als bijlage bij dit besluit.
Het convenant zoals vastgesteld in bijlage, waarin afspraken met de organisator van de "Ronde van
Vlaanderen Cyclo” worden gemaakt rond veiligheid, milieu en communicatie, wordt goedgekeurd.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
ART. 3
Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de federale diensten van de
provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen, Kalandeberg 1 te 9000 Gent.
5.

Goedkeuren tariefvrijstelling Festivalhal Donkmeer voor Golazo

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27/03/2013 houdende het goedkeuren van een
tariefreglement van Festivalhal Donkmeer en buiteninfrastructuur;
 Overwegende dat volgens dit tariefreglement de raad van bestuur van CC Stroming en de
bibliotheek bevoegd is voor alle aanvragen, behalve in geval van afwijkingen van het reglement
waarvoor de gemeenteraad bevoegd is;
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 Overwegende de vraag van Golazo, met maatschappelijke zetel Schoebroekstraat 8 te 3583 PaalBeringen, tot tariefvrijstelling voor gebruik van Festivalhal Donkmeer op 04/04/2020 voor de
organisatie van de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen;
 Overwegende dat Golazo volgens het tariefreglement ingedeeld wordt onder categorie E – alle
andere;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 17/01/2020 voorstelt
om tariefvrijstelling toe te staan aan Golazo voor de organisatie van de Ronde van Vlaanderen voor
wielertoeristen in en rond Festivalhal Donkmeer op 04/04/2020 omwille van de bovenlokale
uitstraling van het event en omdat Berlare de titel ‘Dorp van de Ronde’ voert;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag;
 Gehoord de motivatie van de tegenstemmen door de fracties Sp.a/Groen en CD&V: Golazo is een
internationale, winstgevende organisatie terwijl lokale verenigingen wel huurtarief voor Festivalhal
Donkmeer betalen;
 Gehoord het antwoord van schepen Vandersnickt dat het gaat om het terbeschikking stellen van
de infrastructuur als bevoorradingspost voor de Ronde van Vlaanderen Cyclo Tour (liefhebbers)
voor slechts twee uur, zonder drankverkoop. De stop aan het Donkmeer is een meerwaarde in het
aanprijzen van deze site als toeristische plaats.
BESLUIT:

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

ART. 1
een afwijking toe te staan op het tariefreglement van 27/03/2013 van Festivalhal Donkmeer aan
Golazo, met maatschappelijke zetel Schoebroekstraat 8 te 3583 Paal-Beringen, voor gebruik op
04/04/2020. De organisator zal geen tarief aangerekend worden.
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
- ABB, digitaal loket;
- Golazo, Schoebroekstraat 8 te 3583 PAAL-BERINGEN;
- de financieel directeur;
- de directeur van CC Stroming.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
6.

Opheffen van het verbod tot watercaptatie en alle vormen van waterrecreatie
binnen een straal van 100m rond bloei/drijflaag blauwalgen op het Donkmeer

DE RAAD,
 Gelet op artikel 40 het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet artikel 135 §2 dat stelt dat gemeenten tot taak hebben te
voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de
gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen;
 Gelet op het burgemeesterbesluit bij hoogdringendheid van 5/07/2019 betreffende het verbod
watercaptatie en waterrecreatie nabij blauwalgen, dat werd bekrachtigd in de gemeenteraad van
29/07/2019;
 Overwegende de laboresultaten van 7/02/2020 en de mededeling van de Vlaamse
Milieumaatschappij van 17/02/2020 dat als gevolg van de laboresultaten gemeente Berlare het
verbod kan opheffen;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem
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ART. 1
Het verbod tot watercaptatie en alle vormen van waterrecreatie binnen een straal van 100m van de
bloei/drijflaag op het Donkmeer op te heffen.
ART. 2
Het algemeen visverbod binnen een straal van 100m van de bloei/drijflaag op het Donkmeer wordt
hierbij ook opgeheven.
ART. 3
Afschrift van dit besluit wordt voor nuttig gevolg overgemaakt aan:
- Politiezone Berlare-Zele;
- Hulpverleningszone Oost;
- Vlaamse Milieumaatschappij
- de griffie van de politierechtbank;
- de procureur des konings;
- de sanctionerende ambtenaren.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
7.

Goedkeuren subsidiereglement sterilisatie/castratie huiskatten

DE RAAD,
 Gelet op artikel 40 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1/04/2018 betreffende het steriliseren van elke
kat voor de leeftijd van 5 maand;
 Overwegende dat het stimuleren van het steriliseren/castreren van huiskatten de populatie onder
de zwerfkatten zal verminderen en dat gemeente Berlare hiervoor een korte impulssubsidie wil
aanbieden tot 31 december 2020;
 Overwegende dat elke inwoner van Berlare een subsidie kan ontvangen voor maximum 2
katten/gezin/adres;
 Overwegende dat de ingreep bij elke erkende dierenarts kan uitgevoerd worden;
 Overwegende dat de subsidie enkel kan uitbetaald worden indien de kat gechipt is;
 Overwegende dat de ingreep moet aangetoond worden via een gemeentelijk attest, ingevuld door
een erkende dierenarts;
 Overwegende het voorstel om voor een sterilisatie van een kattin een subsidie van 45,00 euro uit
te betalen en voor de castratie van een kater 25,00 euro;
 Overwegende dat het subsidiereglement eindigt op 31 december 2020;
 Gehoord de toelichting en de tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag;
 Gehoord het engagement van schepen Van Boven om de problematiek van zwerfkatten tussen
twee vangacties in, te bespreken met Rato vzw.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Keurt volgend subsidiereglement voor sterilisatie/castratie voor huiskatten goed, ingaand op 15 maart
2020 en eindigend op 31 december 2020:
Artikel 1: doel
Gemeente Berlare kan, binnen de beschikbare middelen daartoe goedgekeurd op het budget van de
gemeente, een subsidie toekennen voor maximaal 2 katten/gezin/adres aan mensen die hun kat laten
steriliseren of castreren tussen 15 maart 2020 en 31 december 2020. Hiermee wil de gemeente de
populatie van zwerfkatten verminderen.
Artikel 2
In dit reglement worden verstaan onder:
Huiskat: tamme kat die gehouden wordt als huisdier
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Sterilisatie/castratie: het weghalen van de geslachtsorganen, zowel bij mannelijke als bij vrouwelijke
katten.
Artikel 3: doelgroep en toepassingsgebied
Voor deze subsidie komen in aanmerking:
Personen ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Berlare. Er
wordt maximaal een tussenkomst verleend voor twee huiskatten per gezin, per adres.
Artikel 4: voorwaarden
Deze subsidie wordt verleend onder volgende voorwaarden:
a. De aanvraag gebeurt schriftelijk via een standaardformulier dat ter beschikking is op de dienst
vergunningen en op de gemeentelijke website. De behandelende dierenarts dient het
aanvraagformulier mee in te vullen en te ondertekenen.
b. De aanvrager dient te zijn ingeschreven in het gemeentelijk bevolkings- of
vreemdelingenregister.
c. De aanvraag wordt ingediend binnen één maand na behandeling bij een erkende dierenarts.
d. De kat dient ook gechipt en geregistreerd te zijn.
e. De ingreep heeft plaatsgevonden tussen 15 maart 2020 en 31 december 2020.
Artikel 5: subsidiebedrag
De subsidie per kat gebeurt als volgt:
a. Sterilisatie huiskat: 45,00 euro (incl. BTW)
b. Castratie huiskat: 25,00 euro (incl. BTW)
Artikel 6: beslissing, uitbetaling en bezwaar
Na controle en goedkeuring wordt de tussenkomst uitbetaald binnen de twee maanden na indiening
van de aanvraag. De aanvrager ontvangt 30 kalenderdagen na de ingediende aanvraag een
schriftelijke beslissing. Tegen deze beslissing kan bezwaar worden ingediend, tot twee maanden nadat
de beslissing werd genomen. Het bezwaar moet schriftelijk gericht worden aan: college van
burgemeester en schepenen, Dorp 22, 9290 Berlare.
Artikel 7: sancties
In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van de aanvrager, kan de gemeente beslissen de
toekenning van de subsidie te schorsen en in de toekomst geen subsidies meer toe te staan aan de
aanvrager en het verleende subsidiebedrag terug te vorderen.
ART. 2
Bepaalt dat dit artikel zal worden afgekondigd volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven aan:
- Dienst vergunningen
- Dienst financiën
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8.

Goedkeuren bestek, raming en gunningswijze groenonderhoud en -aanleg door
projecten sociale economie 2020

DE RAAD,
 Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22/12/2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad:
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a)
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139.000,00 euro niet);
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Groenonderhoud en -aanleg door projecten
sociale economie” een bestek met nr. 2020/02 werd opgesteld voor de periode van 1 april 2020 tot
en met 31/12/2020; dat er daarna een jaarlijkse heraanbesteding zal volgen.
 Overwegende dat de gemeentelijke uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 72.300,00 euro
exclusief btw of 87.483,00 euro inclusief 21% btw (15.183,00 euro Btw medecontractant), en dat
het maximale bestelbedrag 72.300,00 euro exclusief btw of 87.483,00 euro inclusief 21% btw
bedraagt;
 Overwegende dat de uitgave voor rekening van het OCMW voor deze opdracht wordt geraamd op
30.000 euro exclusief btw of 36.300 euro inclusief 21% btw (GEEN medecontractant), en dat het
maximale bestelbedrag 30.000,00 euro exclusief btw of 36.300 euro inclusief 21% btw bedraagt;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2020, op
budgetcode 6103551/068003;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in de zitting;
 Overwegende het ter zitting vastgestelde materiële verschil tussen bepalingen in het bestek en die
in de ontwerpbeslissing, dat de bepalingen in de ontwerpbeslissing correct zijn en het bestek dus
in die zin zal worden aangepast.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/02 en de raming voor de opdracht
“Groenonderhoud en -aanleg door projecten sociale economie”, opgesteld door de ontwerper. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De gemeente fungeert als opdrachtgever in het totaal
van dit bestek. Het maximale bestelbedrag aan de zijde van de gemeente bedraagt 72.300,00 euro
exclusief btw of 87.483,00 euro inclusief 21% btw (15.183,00 euro Btw medecontractant). Het
maximale bestelbedrag aan de zijde van het OCMW bedraagt 30.000 euro exclusief btw of 36.300
euro inclusief 21% btw (GEEN medecontractant).
ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het exploitatiebudget van 2020, op budgetcode
6103551/068003.
ART. 4
Van dit besluit zal melding worden gegeven.
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9.

Goedkeuren bestek, raming en gunningswijze: uitbreken, leveren, plaatsen en
afwerken aluminium ramen (Huis van het kind)

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;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (de
geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van 30.000,00 euro niet);
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht “Uitbreken, leveren, plaatsen en afwerken
aluminium ramen (Huis van het kind)” wordt geraamd op 24.793,39 euro exclusief btw of
30.000,00 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde
factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde);
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2020,
op budgetcode 2210000/094401-PATRIMONIUM.-Huis vh K;
 Gehoord de toelichting en de tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

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

ART. 1
Verleent de goedkeuring om de opdracht “Uitbreken, leveren, plaatsen en afwerken aluminium ramen
(Huis van het kind)” uit te voeren bij wijze van onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur.
ART. 2
Geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht te organiseren bij wijze van
onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
10.

Goedkeuren bestek, raming en gunningswijze voor de opdracht "Aanleg
verbindingspad Brugstraat/Scheldedijk".

DE RAAD,
 Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22/12/2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a)
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139.000,00 euro niet);
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
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 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanleg verbindingspad Brugstraat Scheldedijk”
een bestek met nr. 2020/07 werd opgesteld door dienst Openbare werken, op basis van technische
input aangereikt door ontwerper Infraplan, Studiebureau Infrastructuur en Ruimtelijke Planning;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 19.836,00 euro exclusief btw
of 24.001,56 euro inclusief 21% btw (4.165,56 euro Btw medecontractant);
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
 Overwegende dat, rekening houdende met de aard en de omvang van de werken, wordt
voorgesteld om deze opdracht voor te behouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de
sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2020,
op budgetcode 2240007/020000-WEGEN.-Asfalt;
 Gehoord de toelichting en de tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/07 van 14/02/2020 en de raming voor de
opdracht “Aanleg verbindingspad Brugstraat Scheldedijk”, opgesteld door 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 19.836,00 euro exclusief btw of
24.001,56 euro inclusief 21% btw (4.165,56 euro Btw medecontractant).
ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
ART. 3
In toepassing van artikel 15 van de wet van 17/06/2016 betreffende de overheidsopdrachten, is de
opdracht voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele
integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben.
ART. 4
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode
2240007/020000-WEGEN.-Asfalt.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
11.

Beslissen tot toetreden tot opdrachtencentrale Facilitair Bedrijf Vlaamse Overheid gemeenschappelijke goederen/ diensten en aankoop bestelwagen (Perceel 4).

DE RAAD,
 Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22/12/2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (de
geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van 30.000,00 euro niet), en inzonderheid artikels
2, 6° en 47 §2 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een
plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale;
 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;
 Gelet op de open offertevraag (besteknummer 2016/HFB/OO/32747) voor het aankopen van
bestelwagens, verricht door Agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid, en meer
bepaald perceel 4 van de opdrachtdocumenten, aangaande grote bestelwagens MTM 3.5 ton,
diesel;
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 Overwegende dat deze leveringen kunnen gebeuren via een raamovereenkomst die Gemeente
Berlare sloot op basis van het bestek met nummer 2020/06 met de ondernemer HZ NV,
Brusselsesteenweg 57 te 3020 Herent
 Overwegende dat de uitgave voor de opdracht “Aankoop grote gesloten bestelwagen” wordt
geraamd op 22.000,00 euro exclusief btw of 26.620,00 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat de ontwerper voorstelt om, rekening houdende met het voorgaande, deze
opdracht te gunnen aan HZ NV, Brusselsesteenweg 57 te 3020 Herent tegen het nagerekende
offertebedrag van 21.641,85 euro exclusief btw of 26.186,64 euro inclusief 21% btw;
 Gelet op de gemotiveerde gunningsbeslissing van het Agentschap Facilitair Bedrijf op 31/08/2017
aan Hergon Zaventem Nv:
 Overwegende dat de leveringstermijn zelfs met toevoeging van meerdere opties tot maximaal 180
kalenderdagen is beperkt;
 Overwegende dat gemeente Berlare reeds toetrad in de gemeenteraad van 04/02/2015 en
23/05/2018 tot deze opdrachtencentrale, maar dan voor de aankoop van diverse ICT-producten en
voor de aankoop van een zwaar terreinvoertuig;
 Overwegende dat hiervan reeds meermaals werd gebruik gemaakt, en dit tot tevredenheid van de
gemeente;
 Overwegende dat het aangewezen is dat gemeente Berlare verder gebruik maakt van dit soort
opdrachtencentrales om volgende redenen:
 Gemeente Berlare moet zelf geen gunningsprocedure voeren, wat een administratieve
vereenvoudiging en financiële besparing betekent;
 Agentschap Facilitair Bedrijf beschikt voer knowhow en technische expertise om dit soort
overheidsopdrachten in geode banen te leiden;
 Als gemeente alleen is het onmogelijk om dezelfde prijzen te bedingen als deze in de
opdrachtencentrale.
Het voorziene product voldoet aan de behoefte van het bestuur en maken het zinvol om toe
treden;
 Overwegende dat er niet gekozen wordt voor een elektrisch of CNG voertuig omdat deze niet over
voldoende trekkracht beschikken voor aanhangwagens.
 Overwegende dat gemeente Berlare graag van bovengenoemde mogelijkheden gebruik wil maken
en het dus oppertuun is om zowel toe te treden als over te gaan tot de onmiddelijke aankoop;
 Gelet op verleende visum met nummer 2020-009;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2020,
op budgetcode 2430000/020000-ROLLEND MAT.-Wagenpark;
 Gehoord de toelichting en tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Treedt principeel toe tot het contract vastgoed en facilitair management (goederen en diensten) via
de opdrachtencentrale van het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid.
ART. 2
Goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2020/06, op basis van het Vlaams besteknummer
2016/HFB/OO/32747, de offerte van 12/01/2020 van Hergon Group, de raming voor de opdracht
“Aankoop grote gesloten bestelwagen”, opgesteld door de ontwerper. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 22.000,00 euro exclusief btw of 26.620,00 euro inclusief
ART. 3
Deze opdracht wordt gegund aan HZ NV, Brusselsesteenweg 57 te 3020 Herent, tegen het
nagerekende offertebedrag van 21.641,85 euro exclusief btw of 26.186,64 euro inclusief 21% btw, via
de raamovereenkomst die Gemeente Berlare sloot op basis van het bestek met nummer 2020/06.
ART. 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr.
2016/HFB/OO/32747 van de Vlaamse Overheid.
ART. 5
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2020, op
budgetcode 2430000/020000-ROLLEND MAT.-Wagenpark.
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ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
12.

Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst rioleringsproject Waterhoek-Quote

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 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;
 Overwegende dat Aquafin ter hoogte van Quote een bovengemeentelijk rioleringsproject voorziet,
dit door het uitbreiden van de bestaande collector omgeving Tamboerkensstraat;
 Overwegende dat het gemeentebestuur de intentie had om zowel Quote als Waterhoek te voorzien
van nieuwe riolering- en wegenisaanleg en deze investering is voorzien in het meerjarenplan voor
een totaalbedrag aan studie en riolering van 1.241.000 euro, waarvan 800.000 euro subsidies en
voor 727.000 euro aanleg wegdek.
 Overwegende dat het aangewezen is om zowel de studie als de uitvoering van beide opdrachten
gezamenlijk uit te voeren, dit zowel op vlak van de technische afstemming, de timing voor
uitvoering en subsidiëring;
 Overwegende dat wordt voorgesteld om Aquafin voor deze opdracht te laten fungeren als
opdrachtgever, volgens de modaliteiten die vastgelegd zijn in de samenwerkingsovereenkomst die
wordt voorgelegd aan de gemeenteraad;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Verleent goedkeuring aan de samenwerking met Aquafin, waarbij Aquafin optreedt als opdrachtgever,
zoals bepaald in de overeenkomst (project 23.491).
ART. 2
Dit besluit zal ter kennis gebracht worden van Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar.
ART. 3
De burgemeester, Katja Gabriëls en de algemeen directeur, Hilde Van der Jeugt, worden gemachtigd
deze samenwerkingsovereenkomst te tekenen.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
13.

Goedkeuren herinrichting BMX-zone Sportpark Overmere

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;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (de
geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van 30.000,00 euro niet), en inzonderheid artikels
2, 6° en 47 §2 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een
plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale;
 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;
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 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 Overwegende dat het BMX-terrein, in 2011 aangelegd met gronden afkomstig van het
windturbinepark Overmere, door de jaren heen in onbruik raakte en dat het terrein omwille van de
specifieke aanleg met steile hellingen moeilijk beheerbaar is;
 Overwegende dat tijdens het ontwerpproces voor het project Opwaardering Boerenkrijgpark het
Regionaal Landschap werd gecontacteerd met de vraag of zij het gemeentebestuur konden
begeleiden voor het geven van een nieuwe invulling de BMX-zone;
 Overwegende dat tijdens het participatietraject voor het project Opwaardering Boerenkrijgpark de
Chirojongens Overmere, zijnde de meest intensieve gebruikers van dit gebied, vroegen om
bijkomend ook een multifunctioneel sportveld te voorzien, gezien alle verharde terreinen uit het
park verdwenen;
 Overwegende dat gemeente Berlare aangesloten is bij de intergemeentelijke projectvereniging
Regionaal Landschap Schelde Durme (afgekort RLSD);
 Overwegende dat het ontwerpen en begeleiden van deze opdracht past binnen de doelstellingen
van de intergemeentelijke vereniging en dat RLSD bereid was om dit project kosteloos te
begeleiden, dit zowel wat de ontwerpopdracht betreft, de organisatie van de
overheidsopdracht(en) en aanstelling van de uitvoerders als het toezicht op de werken;
 Overwegende dat het inrichtingsvoorstel werd voorgelegd aan de gemeentelijke jeugdraad die
door middel van workshops suggesties konden geven bij dit plan;
 Overwegende dat de landschapsarchitecten van het Regionaal Landschap Schelde Durme de
opmerkingen en suggesties meenamen in het bijgestuurde ontwerp;
 Gelet op het voorliggende ontwerp in bijlage.
 Gehoord de toelichting en tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Goedkeuring te geven aan het ontwerp voor herinrichting BMZ-zone Sportpark Overmere, opgemaakt
door Regionaal landschap Schelde Durme;
ART. 2
Goedkeuring te geven aan het uitvoeren van deze inrichtingswerken met een geraamde kost van
50.266,87 euro incl. BTW, waarbij Regionaal Landschap Schelde Durme fungeert als opdrachtgever;
ART. 3
De uitvoeringskosten ten laste te nemen tot het geraamde bedrag; De betaling zal gebeuren met het
krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode 2020 - IB 2291000/074201-PATRIMONIUM VT.-Sporthal B (actieplan AP9) (actie A9)
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
14.

Goedkeuren nominatieve subsidie voor 'Project Thor Donkmeer'

DE RAAD,
 Gelet op het feit dat raadslid Haentjens de zitting verlaat;
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op verleende visum met nummer 2020-013;
 Overwegende de vraag van de oprichten van ‘Project Thor Donkmeer’ tot ondersteuning voor hun
project
 Overwegende dat Gezonde Gemeente Berlare elk initiatief dat de burger aan het sporten krijgt,
een warm hart toedraagt
 Overwegende dat wij samenwerking tussen diverse verenigingen in de toekomst wensen aan te
moedigen
 Overwegende dat er nog geen dergelijk aanbod voor meisjes bestaat in onze gemeente
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
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BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Neemt kennis van het project en hun vraag tot ondersteuning.
ART. 2
Besluit de kosten voor lesgevers in 2020 terug te betalen met een maximum van 1.000 euro en op
vertoon van facturen of onkostennota’s.
ART. 3
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2020.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
15.

Goedkeuren gebruiksovereenkomst voor gezamenlijke werking Onthaalpoort
Donkmeer met vzw Durme

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het besluit van college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 februari 2017;
 Gelet op het besluit van college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 december 2019;
 Overwegende de lopende werking van Onthaalpoort Donkmeer;
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
De gebruiksovereenkomst voor de gezamenlijke werking van Onthaalpoort Donkmeer met vzw Durme
met bijhorende bijlage 1 goed te keuren.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
16.

Hervaststellen van het begrip dagelijks bestuur

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en meer bepaald op art. art 41, 8° en 41,10°;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18/12/2013 m.b.t. het vaststellen van het begrip
dagelijks bestuur;
 Overwegende de integratie van OCMW en gemeente, waarbij het afstemmen van definities en
reglementen noodzakelijk zijn voor een vlotte werking;
 Overwegende dat het aangewezen is het begrip dagelijks bestuur te herformuleren en de
beslissing van de gemeenteraad van 18/12/2013 op te heffen met onmiddellijke ingang;
 Overwegende dat onder dagelijks bestuur wordt verstaan de bevoegdheden waarvoor de
gemeenteraad een delegatie geeft aan het college van burgemeester en schepenen met het oog
op een flexibele werking van de gemeente, zonder het toezicht van de gemeenteraad te beperken;
 Overwegende dat het aangewezen is het begrip dagelijks bestuur, voorzien in art. 41, 8° van het
decreet lokaal bestuur, als volgt vast te stellen:
o De verrichtingen waarvan de kredieten op het exploitatie- of investeringsbudget voorzien
zijn en waarvan het bedrag niet hoger is dan 30.000 €, excl. BTW. Deze verrichtingen
mogen het bestuur niet binden voor een periode langer dan 48 maanden.
o De initiële beslissing tot toetreding tot een aankoop- of opdrachtencentrale zonder
verplichte afname of aankoop.
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag;
 Gehoord de motivatie van de tegenstem door de CD&V-fractie dat zij de beslissing interpreteert als
een uitholling van de bevoegdheid van de gemeenteraad en dat zij oordeelt dat er onvoldoende
maturiteit is binnen de organisatie inzake overheidsopdrachten voor deze delegatie;
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 Gehoord de motivatie van de tegenstem door de Gemeentebelangen-fractie dat zij de beslissing
interpreteert als een uitholling van de bevoegdheid van de gemeenteraad;
 Gehoord de opmerking van de burgemeester die stelt dat de CD&V-fractie een krasse uitspraak
doet door te stellen dat er onvoldoende maturiteit binnen de organisatie is, dat zij ervan overtuigd
is dat de administratie dit wel degelijk aan kan.
BESLUIT:

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

ART. 1
Heft de beslissing van de gemeenteraad van 18/12/2013 houdende de vaststelling van het begrip
dagelijks bestuur op met onmiddellijke ingang.
ART. 2
Onder het begrip dagelijks bestuur, voorzien in art. 41, 8° van het decreet lokaal bestuur, dient met
onmiddellijke ingang te worden verstaan:
o De verrichtingen waarvan de kredieten op het exploitatie- of investeringsbudget voorzien
zijn en waarvan het bedrag niet hoger is dan 30.000 €, excl. BTW. Deze verrichtingen
mogen het bestuur niet binden voor een periode langer dan 48 maanden.
o De initiële beslissing tot toetreding tot een aankoop- of opdrachtencentrale zonder
verplichte afname of aankoop.
ART. 3
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst en de leden van het
managementteam.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
17.

Bepalen van de voorwaarden van het visum van de financieel directeur

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, meer bepaald art. 266;
 Overwegende de integratie van OCMW en gemeente, waarbij het afstemmen van definities en
reglementen noodzakelijk zijn voor een vlotte werking;
 Overwegende dat het aangewezen is de voorwaarden van het visum van de financieel directeur te
herformuleren en de beslissing van de gemeenteraad van 21/10/2009 op te heffen met
onmiddellijke ingang;
 Gelet op het advies van de financieel directeur betreffende de voorwaarden van het visum die
luiden als volgt:

“Algemene regel
De voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto-kasstroom zijn
onderworpen aan een voorafgaand visum van de financieel directeur, voordat enige verbintenis
kan worden aangegaan.
Uitzonderingen
 Alle exploitatie-uitgaven tot een bedrag van 5.000 € excl. BTW zijn vrijgesteld van visum.
o Om te bepalen of een voorgenomen verbintenis binnen de grenzen van de vrijstelling
valt, dient het totaal van de uitgaven voor de volledige looptijd van de verbintenis in
rekening te worden gebracht.
o Indien de looptijd van een verbintenis niet op voorhand kan worden vastgelegd,
wordt uitgegaan van een periode van 4 jaar.
 Tijdelijke aanstellingen van personeel voor een maximum duurtijd van 1 jaar zijn vrijgesteld.
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Uitgaven die het gevolg zijn van wettelijke verplichtingen die inherent zijn aan eerder
aangegaan verbintenissen, zijn vrijgesteld. (bv. Patronale bijdragen, aflossingen en intresten
van eerder afgesloten leningen, …)
Uitgaven die het gevolg zijn van wettelijke verplichtingen die gekoppeld zijn aan het realiseren
van ontvangsten, zijn vrijgesteld. (bv. Onroerende voorheffing, BTW,…)

Modaliteiten
 Het volledige dossier dient aan de financieel directeur overgemaakt worden. Het dossier bevat
alle stukken die nodig zijn om de wettigheid en regelmatigheid te kunnen beoordelen.
 De financieel directeur beschikt over een redelijke tijdspanne ter beoordeling van het dossier,
dit in verhouding tot de moeilijkheid van het dossier met een minimum van 4 werkdagen, te
rekenen vanaf het moment dat het dossier en de besluitvorming van het bevoegd orgaan
(raad, college van burgemeester en schepenen, vast bureau, bijzonder comité) volledig is.
 Het visum wordt als definitief en verworven beschouwd voor zover er aan de
ontwerpbeslissing niets meer gewijzigd wordt. Indien de ontwerpbeslissing toch nog gewijzigd
wordt, dan is een nieuwe visumaanvraag noodzakelijk.
 Het visum wordt toegekend voor de verbintenis kan worden aangegaan:
o In geval van overheidsopdrachten: voor de betekening van de opdracht;
o In geval van bezoldigingen: voor de aanstelling van het personeelslid;
o In andere gevallen: voor de bestelling of het sluiten van de verbintenis;
 De financieel directeur kan aan het visum voorafgaand aan de verbintenis voorwaarden
koppelen. Indien de opgelegde voorwaarden niet worden nageleefd, kan de
verantwoordelijkheid voor deze verbintenis niet meer aan de financieel directeur worden
toegewezen.
 Elk visum krijgt een nummer. Dit nummer wordt opgenomen in de notulering van de
besluitvorming van het bevoegde orgaan (raad, college van burgemeester en schepenen, vast
bureau, bijzonder comité).
 Wanneer een bepaalde uitgave budgettair werd voorzien, doch waarvoor geen visum werd
gevraagd, komt het voor dat deze in elk geval niet geldig kon worden aangegaan. Voor zover
alsnog een financiële verbintenis in hoofde van het lokaal bestuur is aangegaan, is dit de
verantwoordelijkheid van degene die de verbintenis is aangegaan. Dit is in casu de
budgethouder.”
 Gelet op het feit dat deze modaliteiten worden opgenomen in het organisatiebeheersingssysteem;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Heft het besluit van de gemeenteraad van 21/10/2009 betreffende het visum op met onmiddellijke
ingang.
ART. 2
Bepaalt dat volgende categorieën van verrichtingen worden uitgesloten van visumverplichting van de
financieel directeur:
 Alle exploitatie-uitgaven tot een bedrag van 5.000 € excl. BTW zijn vrijgesteld van visum.
o Om te bepalen of een voorgenomen verbintenis binnen de grenzen van de vrijstelling
valt, dient het totaal van de uitgaven voor de volledige looptijd van de verbintenis in
rekening te worden gebracht.
o Indien de looptijd van een verbintenis niet op voorhand kan worden vastgelegd,
wordt uitgegaan van een periode van 4 jaar.
 Tijdelijke aanstellingen van personeel voor een maximum duurtijd van 1 jaar zijn vrijgesteld.
 Uitgaven die het gevolg zijn van wettelijke verplichtingen die inherent zijn aan eerder
aangegaan verbintenissen, zijn vrijgesteld. (bv. Patronale bijdragen, aflossingen en intresten
van eerder afgesloten leningen, …)
 Uitgaven die het gevolg zijn van wettelijke verplichtingen die gekoppeld zijn aan het realiseren
van ontvangsten, zijn vrijgesteld. (bv. Onroerende voorheffing, BTW,…)
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ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
18.

Nakomen financiële verplichten aan het OCMW: delegatie

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het art. 274 van het decreet lokaal bestuur waarin wordt bepaald dat de gemeente ervoor
zorgt dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, steeds zijn
financiële verplichtingen kan nakomen;
 Gelet op art. 176 van het decreet lokaal bestuur waarin wordt bepaald dat de financieel directeur,
onder functionele leiding van de algemeen directeur, in staat voor het thesauriebeheer van zowel
OCMW als gemeente;
 Gelet op het feit dat het bedrag van de tussenkomst tot uiting zal komen in schema T5 van de
jaarrekening;
 Gelet op het feit dat betalingen tussen gemeente en OCMW onderhevig zijn aan de dubbele
handtekening van algemeen en financieel directeur;
 Overwegende dat het thesauriebeheer vanuit de gemeente wordt gevoerd en een minimum aan
middelen in het OCMW wordt aangehouden;
 Overwegende dat de inkomsten van het OCMW niet op strikte data worden ontvangen en hierdoor
een snelle interventie nodig kan zijn;
 Gehoord het voorstel om de betalingen tussen gemeente en OCMW in het kader van het
thesauriebeheer te delegeren aan de financieel directeur;
 Gehoord het positief advies van het managementteam van 17/02/2020;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Besluit dat de betalingen tussen gemeente en OCMW in het kader van het thesauriebeheer
gedelegeerd worden aan de financieel directeur;
ART. 2
Bepaalt dat een uittreksel van dit besluit zal overgemaakt worden aan de financieel directeur;
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
19.

Kennisnemen rapportering klachtenbehandeling 2019

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, in het bijzonder de artikeln 302 en 303;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 6/02/2019 houdende het goedkeuren van een reglement
voor de klachtenbehandeling in gemeente en OCMW Berlare;
 Gelet op de gezamenlijke klachtenprocedure van gemeente en OCMW, goedgekeurd in het
managementteam van 18/03/2019;
 Overwegende dat de twee klachten uit het eerste kwartaal 2019 (januari-maart 2019) nog werden
behandeld op basis van het gemeenteraadsbesluit van 29/04/2008 met betrekking tot de
gemeentelijke klachtenprocedure;
 Overwegende het rapport als bijlage;
 Overwegende dat er opmerkelijk meer klachtmeldingen zijn ontvangen dan de voorbije jaren en
dat de administratie dit toeschrijft aan een nieuwe, toegankelijkere procedure;
 Overwegende dat de administratie in de mailbox bedankt@berlare.be (na selectie) 21
uitzonderlijke complimenten heeft geregistreerd met betrekking tot de dienstverlening;
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
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BESLUIT:
ART. 1
Neemt kennis van de volgende samenvatting:
50 klachtmeldingen voor gemeente Berlare in 2019 waarvan
- 38 onontvankelijk
- 12 ontvankelijk waarvan
o 8 gegrond
o 2 deels gegrond
o 1 geen oordeel wegens onduidelijkheid na het onderzoek
o 1 ongegrond
De gemiddelde doorlooptijd bedraagt 4,42 dagen per klacht.
ART. 2
Neemt kennis van het volledige klachtenrapport 2019, waarvan een geviseerd exemplaar als bijlage
gaat bij dit besluit.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
20.

Goedkeuren ondersteuningskader Rode Kruis Berlare tot en met 2025

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 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.
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ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
21.

Kennisnemen rapportering extern verzelfstandigde agentschappen van de
gemeente; verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin de gemeente
deelneemt; en alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de
gemeente deel uitmaakt

DE RAAD,
 Gelet op artikel 56 §6 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen minstens eenmaal per jaar de
gemeenteraad op de hoogte brengt van het geactualiseerde overzicht van extern verzelfstandigde
agentschappen, verenigingen, stichtingen, vennootschappen en intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, met een toelichting van alle wijzigingen die zich sinds de vorige
toelichting hebben voorgedaan;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:
ART. 1
Neemt kennis van het rapport van het college van burgemeester en schepenen en wijzigt ter zitting:
- Rato vzw: Urbain Van Boven is lid van de raad van bestuur (cf. voordracht college van
Burgemeester en schepenen van 3 mei 2019);
- Cevi vzw: Urbain Van Boven werd door de gemeenteraad voorgedragen als lid van de
algemene vergadering en de raad van bestuur, maar werd niet weerhouden.
Een behoorlijk geviseerd exemplaar van dit rapport gaat als bijlage bij dit besluit.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
22.

Kennisnemen procedure uitbatingsrecht cafetaria sporthal Berlare

DE RAAD,
 Gelet op artikel 40 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 maart 2019 waarin
het kennis neemt van de opzeg van de concessiehouder van de cafetaria van sporthal Berlare, met
een opzegtermijn van vier maand;
 Overwegende dat de cafetaria van sporthal Berlare in het najaar van 2019/begin 2020 werd
gerenoveerd met het oog op een kwalitatieve doorstart van een uitbating;
 Overwegende het belang van een goede verstandhouding tussen uitbater, gemeente en gebruikers
van de infrastructuur;
 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24/01/2020 dat met het
oog op bovenstaande bezorgdheid een toewijzingsprocedure voor het uitbatingsrecht van cafetaria
sporthal Berlare heeft goedgekeurd die afwijkt van vroegere procedures;
 Gehoord de toelichting en tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:
ART. 1
Neemt kennis van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24/01/2020
houdende het goedkeuren van de toewijzingsprocedure uitbatingsrecht cafetaria sporthal Berlare.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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23.

Vaststellen definitie begrip dagelijks personeelsbeheer

DE RAAD,
 Gelet op artikel 40 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Overwegende dat het vaststellen van de definitie van het begrip dagelijks personeelsbeheer door
de raad niet is gedelegeerd naar het college van burgemeester en schepenen en het dus de raad
toekomt de definitie vast te stellen;
 Gelet op artikel 170 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 dat stelt dat de algemeen
directeur bevoegd is voor het dagelijks personeelsbeheer en dat de directeur de uitoefening van
het dagelijks personeelsbeheer kan toevertrouwen aan andere personeelsleden;
 Gelet op artikel 56 §3 2° van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 dat stelt dat het college
van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het aanstellen en ontslaan van het personeel,
alsook voor tucht en sanctie ten aanzien van het personeel, tenzij het college deze bevoegdheid
delegeert naar de algemeen directeur, wat hier evenwel niet wordt voorzien;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21/10/2009 houdende het vaststellen van de definitie van
het begrip dagelijks bestuur;
 Overwegende dat er aan de zijde van OCMW Berlare een eigen definitie van het begrip dagelijks
personeelsbeheer wordt gehanteerd;
 Overwegende dat het wenselijk is, gezien de integratie van beide organisaties, dat er een
gezamenlijk begrip dagelijks personeelsbeheer wordt gedefinieerd;
 Gelet op de bespreking in het managementteam van 17/02/2020;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Heft de beslissing van de gemeenteraad van 21/10/2009 houdende het vaststellen van de definitie
van het begrip dagelijks bestuur op met onmiddellijke ingang.
ART. 2
Stelt de definitie van het begrip dagelijks personeelsbeheer als volgt vast:
1. Het aansturen van de personeelsdienst met het oog op een correct en tijdig verlonen van de
personeelsleden en het vervullen van de volledige personeelsadministratie.
2. Samen met de personeelsdienst zorgen voor het uitvoeren van de doelstellingen in het
meerjarenplan die betrekking hebben op het personeelsbeleid
3. Het opvolgen van de rechtspositieregeling en de daarin aan de algemeen directeur
opgedragen taken, zijnde (niet-limitatieve lijst):
a. De organisatie van de selectieprocedures, met uitzondering van de aanstelling van de
selectiecommissie;
b. Afnemen eedafleggingen personeelsleden;
c. Passende maatregelen nemen om het functioneren van personeelsleden te
verbeteren;
d. Interne organisatie van de evaluaties;
e. Aanwijzing van de evaluatoren;
f. Beslissing over het gevolg van de evaluatie, met uitzondering van het ontslag;
g. Beslissing in beroep over de evaluatie;
h. Goedkeuren en organiseren vormingsactiviteiten;
i. Vaststelling individuele jaarsalarissen van de personeelsleden;
j. Vaststelling duur van de in aanmerking komende diensten (anciënniteit);
k. Verlenen van toelating voor dienstreizen;
l. Toekennen van alle verloven en dienstvrijstellingen.
4. Goedkeuren vorming conform de procedure vorming
5. Ondertekenen van alle attesten/formulieren over personeelsleden en/of
personeelsaangelegenheden
6. Inwilligen stageaanvragen en vrijwilligerswerk
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7. Vaststellen van de functiebeschrijvingen met uitzondering van de functiebeschrijving van de
algemeen directeur, de adjunct-algemeen directeur en de financieel directeur (conform RPRbesluit Vlaamse regering)
8. Beheer en aansturen van het controlesysteem m.b.t. ziekteverzuim
9. Vaststellen dienstroosters/werkplannen
10. Controle op de beroepsplichten van de personeelsleden (deontologische code)
11. Voor kennisname viseren van de berichten van de vakorganisaties die worden aangeplakt
ART. 3
Een afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de personeelsdienst en de
algemeen directeur.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
24.

Voordragen kandidaat voor het mandaat van lid van de raad van bestuur van De
Watergroep cvba voor de periode juni 2020 - juni 2025

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid De Watergroep;
 Gelet op de statuten van De Watergroep cvba;
 Overwegende dat met de algemene vergadering van De Watergroep cvba alle mandaten van de
raad van bestuur aflopen;
 Overwegende dat volgens de statuten de algemene vergadering vier bestuurders benoemt die
worden voorgedragen door de provinciale vennotenvergadering;
 Overwegende dat volgens de statuten de Vlaamse regering één bestuurder benoemt uit vier
kandidaten die worden voorgedragen door de provinciale vennotenvergadering;
 Overwegende dat de kiesverrichtingen voor de provinciale vennotenvergadering voor OostVlaanderen plaatsvinden op dinsdag 21 april 2020 om 10.30 uur in Gent, dat de vertegenwoordiger
van gemeente Berlare in het aandeelhoudersbestuur drinkwater (in casu Steven Vandersnickt, bij
gemeenteraadsbesluit van 6/02/2019) de stemgerechtigde is in deze provinciale
vennotenvergadering, dat deze persoonlijk aanwezig dient te zijn en zich niet mag laten
vertegenwoordigen door een plaatsvervanger;
 Overwegende dat conform de statuten van De Watergroep cvba de kandidaat-bestuurder geen lid
mag zijn van de Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers, Senaat en Regering, het Vlaams
Parlement en de Vlaamse Regering, het Europees Parlement en de Europese Commissie, en de
bestendige deputatie van een provincie;
 Overwegende dat de Watergroep cvba omwille van de toekomstige uitdagingen en de specificiteit
van het bedrijf een gewenste profielsamenstelling van de bestuurders in de toekomstige raad van
bestuur heeft gedefinieerd;
 Overwegende dat de raad van bestuur maandelijks vergadert op de laatste vrijdag van de maand,
van 10 tot 13 uur;
 Overwegende dat de gemeenteraad moet aangeven of het een kandidaat en zo ja, of het een
kandidaat aanduidt die kan worden voorgedragen aan de algemene vergadering en/of een
kandidaat die kan worden voorgedragen aan de Vlaamse Regering;
 Overwegende de kandidatuur van de heer Steven Vandersnickt, schepen;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Draagt de heer Steven Vandersnickt, schepen, voor als kandidaat-bestuurder van De Watergroep cvba
die via de provinciale vennotenvergadering kan worden voorgedragen aan de algemene vergadering
van De Watergroep cvba.
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ART. 2
Draagt de heer Steven Vandersnickt, Schepen, voor als kandidaat-bestuurder van De Watergroep
cvba die via de provinciale vennotenvergadering kan worden voorgedragen aan de Vlaamse Regering.
ART. 3
Maakt de kandidatuur over uiterlijk op 21 maart 2020, in overeenstemming met de procedure van De
Watergroep cvba.
ART. 4
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- De Watergroep cvba;
- de heer Steven Vandersnickt.
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
25.

Goedkeuren facultatieve verlofdagen gemeenteschool Uitbergen schooljaar 20202021

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en meer in het bijzonder de artikelen 41 en
42;
 Gelet op het decreet van 27/03/1991 en latere wijzigingen betreffende de rechtspositie van
sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde CLB-centra, en
meer bepaald artikel 33 §1;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot organisatie van het schooljaar in het
basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de
Vlaamse Gemeenschap van 17/04/1991 en latere wijzigingen en aanvullingen;
 Gelet op het decreet Basisonderwijs van 25/02/1997;
 Overwegende het voorstel van de schoolraad van de gemeentelijke basisschool Uitbergen van
6/02/2020 om de lokale verlofdagen voor het schooljaar 2020-2021 vast te leggen op woensdag 7
oktober 2020, maandag 26 april 2021 en woensdag 12 mei 2021;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Keurt het voorstel van de schoolraad van de gemeentelijke basisschool Uitbergen goed en legt de
lokale verlofdagen voor het gemeentelijk onderwijs voor het schooljaar 2020 - 2021 vast op woensdag
7 oktober 2020, maandag 26 april 2021 en woensdag 12 mei 2021.
ART. 2
Bezorgt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg aan de directie van de gemeentelijke
basisschool Uitbergen, Kleine Kouterstraat 1, 9290 Berlare.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
26.

Beslissing tot toetreding tot Poolstok CVBA

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gezien gemeente Berlare de dienstverlening meer bepaald het P&O-beleid in zijn globaliteit verder
wenst te professionaliseren;
 Gezien consultancy in deze gespecialiseerde materie een arbeids- en tijdsintensieve
aangelegenheid is en de aankoop ervan bijzondere expertise vergt;
 Gelet op de oprichting van Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba
(handelsnaam Poolstok cvba) bij decreetsmachtiging d.d. 2 maart 1999 door de Vlaamse
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de steden Leuven, Gent en Antwerpen, de gemeente
Wichelen, de VVSG en de dienst voor de Scheepvaart;
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 Gelet op het decreet van 29 mei 2015 houdende machtiging tot deelneming en de wijziging van de
opdracht van deze vennootschap;
 Gelet op de statuten van deze vennootschap zoals goedgekeurd op de Buitengewone Algemene
Vergadering van 15 oktober 2015;
 Gelet op het feit dat Poolstok een coöperatieve vennootschap van privaat recht is met uitsluitend
vennoten uit de publieke sector in Vlaanderen;
 Gelet op het feit dat Poolstok sinds 2000 operationeel is, en momenteel ruim 300 vennoten telt,
waaronder zowel lokale besturen, OCMW’s, autonome overheidsbedrijven, onderwijsinstellingen,
intercommunales, politiezones, hulpverleningszones;
 Gelet op het feit dat OCMW Berlare reeds één van de vennoten is en dat toetreding van gemeente
Berlare in het kader van een gemeenschappelijk personeelsbeleid aangewezen zou zijn.
 Gelet op het feit dat de relatie tussen Poolstok en haar vennoten wordt geregeld in een
beheersreglement;
 Gelet op het feit Poolstok uitsluitend werkt voor haar vennoten die elk als entiteiten behorende tot
de overheid kunnen worden beschouwd en gezamenlijk het toezicht uitoefenen op de
vennootschap waardoor de quasi inhouse-kwalificatie van toepassing is;
 Gezien Poolstok een heel breed dienstenpakket levert zowel inzake werving en selectie, als in de
brede P&O-activiteiten (zoals organisatie van assessment centers, doorlichting van organisaties,
begeleiding bij veranderingstrajecten, opmaak personeelsplannen, optimaliseren van processen,
evaluatie in het algemeen en evaluatie decretale graden, outplacement, coaching en dergelijke
meer);
 Gezien Poolstok daartoe altijd samenwerkt met erkende dienstverleners na marktvergelijking en
met toepassing van de wet overheidsopdrachten;
 Gezien het bestuur door toetreding tot Poolstok gebruik kan maken van de schaalvoordelen zowel
inzake kostprijs als kwaliteit van de dienstverleners;
 Gezien Poolstok de meest gunstige tarieven garandeert;
 Gezien de relatie tussen Poolstok en haar vennoten op reglementaire basis stoelt en niet van
contractuele aard is, en gezien de quasi inhouse-kwalificatie, zijn de openbare besturen die lid zijn
van Poolstok vrijgesteld van de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten om van de
diensten van de door Poolstok via overheidsopdrachten geselecteerde dienstverleners gebruik te
maken;
 Gezien Poolstok aan haar vennoten een netwerk van professionele dienstverleners in de –P&O- en
consultancysector garandeert;
 Gezien de toetreding geen verplichting tot afname inhoudt en het bestuur dus zijn maximale
keuzevrijheid behoudt. Gemeente Berlare beschikt zodoende over een P&O-ondersteuning op
afroep zonder verdere verplichting en met behoud van een maximale onafhankelijkheid;
 Gezien Poolstok niet in de plaats treedt van het bestuur doch de rol opneemt van adviesverlening,
kwaliteitscontrole, procesbewaking enz. op de opdrachten die door de externe leveranciers worden
uitgevoerd;
 Gelet op het feit dat openbare besturen vennoot kunnen worden door de éénmalige aankoop van
aandelen in functie van de grootte van het bestuur. Voor elke 10 personeelsleden in dienst dienen
3 aandelen (afronding naar de hogere eenheid) van elk €24,79 aangekocht.
 Gezien dit voor gemeente Berlare: ((112 personeelsleden : 10)(afronding naar hogere eenheid) x
24,79) x3 = € 892,44 betekent.
 Gelet op verleende visum met nummer 2020-012;
 Overwegende dat de middelen in de meerjarenplanning zijn voorzien en kadert in de strategische
doelstelling 3- actieplan 32: “HRM op maat van de uitdagingen en met respect voor alle
werknemers moet het lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever in de markt zetten.”
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Gemeente Berlare treedt toe tot Poolstok voor ondersteuning inzake het P&O-beleid en koopt hiervoor
eenmalig aandelen aan voor een totaal bedrag van € 892,44.
ART. 2
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Poolstok.

Notulen van de gemeenteraad van 02/03/2020

25 van 31

ART. 3
De administratie wordt belast met de afhandeling van de formaliteiten.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
27.

Goedkeuren uitbreiding waterleidingsnet: private verkaveling Berlare Wilgenpark

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 41 en 42 van dit decreet inzake de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
 Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de verkavelingsvergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen op
13/12/2019 aan de heer Patrick De Vos – mevrouw Marleen De Vos – mevrouw Yvonne De
Schrijver, p/a Wilgenpark 1, 9290 Berlare voor het verkavelen in 11 loten voor open, halfopen en
gesloten bebouwing op de percelen kadastraal gekend als Berlare 3de afdeling sectie C nrs. 780f,
775f, 775g, 775h, 781r, Wilgenpark, Berlare;
 Overwegende dat voor deze verkaveling een uitbreiding van het waterleidingsnet noodzakelijk is;
 Gelet op het schrijven van de Watergroep van 20/12/2019 met ref. 03_000015400 met
uitvoeringsplan nr. 03_000015400_P;
 Overwegende dat de kostprijs voor de uitbreiding betaald dient te worden door de verkavelaar;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag;
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Keurt de uitbreiding van het waterbedelingsnet Wilgenpark, Berlare, kadastraal gekend als Berlare 3 de
afdeling sectie C nrs. 780f, 775f, 775g, 775h, 781r, goed conform het uitvoeringsplan nr.
03_000015400_P van de Watergroep cvba.
ART. 2
Bepaalt dat afschrift van dit besluit voor verder gevolg zal worden overgemaakt aan de Watergroep,
Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
28.

Opheffen toekennen toelage aan ouders van een kind met een handicap

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20/12/2017 houdende goedkeuren wijzigen van toelage
aan ouders van een kind met een handicap;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2019 waarbij het geconsolideerde meerjarenplan
2020-2025 werd goedgekeurd;
 Overwegende dat in het meerjarenplan van 2020-2025 op AR 6491000 Toegestane
werkingssubsidies aan gezinnen op beleidsitem 091100 Diensten en voorzieningen voor personen
met een handicap, het voorziene budget 6.000 euro is;
 Gelet op de integratie van gemeente en OCMW waarbij alle steunmaatregelen worden voorzien bij
het sociaal huis;
 Overwegende dat om reden van administratieve vereenvoudiging alle aanvragen hieromtrent
worden behandeld door het sociaal huis;
 Overwegende dat de OCMW-raad van heden deze toelage heeft geagendeerd;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
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BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Heft met ingang van 01/01/2020 het gemeenteraadsbesluit van 20/12/2017 houdende goedkeuren
wijzigen van toelage aan ouders van een kind met een handicap op.
ART. 2
Belast de administratie met de overdracht van de dossiers naar het OCMW conform de GDPRwetgeving.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
29.

Opheffen mantelzorgpremie

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20/12/2017 houdende goedkeuren wijzigen van de
mantelzorgpremie;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2019 waarbij het geconsolideerde meerjarenplan
2020-2025 werd goedgekeurd;
 Overwegende dat er in het meerjarenplan van 2020-2025 op AR 6491000 Toegestane
werkingssubsidies aan gezinnen op beleidsitem 094300 Gezinshulp €9.000 budget is voorzien voor
de mantelzorgpremie
 Overwegende dat sinds de invoering van de mantelzorgpremie alle aanvragen hieromtrent worden
behandeld door het sociaal huis; dat het sociaal huis dan een brief stuurde aan de financieel
directeur om aan de zijde van de gemeente de mantelzorgpremie uit te betalen
 Gelet op de integratie van gemeente en OCMW waarbij alle steunmaatregelen worden voorzien bij
het sociaal huis; dat de mantelzorgpremie en de reglementering hieromtrent dan best wordt
voorzien binnen de rechtspersoon van het OCMW.
 Overwegende dat de OCMW-raad van heden de reglementering tot toekenning van deze premie
heeft geagendeerd;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Heft met ingang van 01/01/2020 het gemeenteraadsbesluit van 20/12/2017 houdende goedkeuren
wijzigen mantelzorgpremie op.
ART. 2
De administratie wordt belast met de overdracht van de dossiers conform de GDPR-wetgeving.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
TOEGEVOEGD 1:
Berlare

Beslissen tot onderzoek en opstart fietsbibliotheek in de gemeente

DE RAAD,
 Gelet op artikel 21 en artikel 40 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de vraag van raadslid Roelandt van Sp.a/Groen om een punt toe te voegen aan de
dagorde van de gemeenteraad;
 Overwegende de al bestaande samenwerking tussen gemeente Berlare en Huis van het Kind
Berlare om kleuters aan het fietsen te krijgen in sporthal Berlare. En hier een eigen fiets een
vereiste is;
 Overwegende dat gemeente Berlare dus het fietsen met kinderen stimuleert, want fietsen is leuk
en gezond;
 Overwegende dat er op het grondgebied van Berlare al een fietspoetsdienst is van vzw De Sperwer
die ook tweedehandsfietsen verkoopt en dit een logisch vervolg en mogelijke samenwerking kan
bieden;
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 Overwegende dat een kind zijn fietsje bijzonder snel ontgroeit en dat in het kader van
duurzaamheid de fietsbib een budgetvriendelijk en duurzaam alternatief is;
 Overwegende dat het concept van een fietsbib hergebruik stimuleert en het toegang hebben tot
een kinderfiets stelt boven het bezitten ervan;
 Overwegende dat een goed fietsbeleid meer mensen op de fiets wil krijgen en dat je dan begint
met alle kinderen in de gemeente toegang te geven tot een kwalitatieve fiets tijdens het
opgroeien;
 Overwegende volgende voorbeelden van al bestaande projecten:
https://www.opwielekes.be/zelf-depot-starten/
https://www.bewustverbruiken.be/artikel/nieuwe-fietsbibliotheek-op-wielekes-flora
https://www.hln.be/in-de-buurt/lede/gemeente-start-volgend-jaar-fietsbibliotheek-voorkinderfietsen~aacd272f/
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/mobiliteit/subsidies/subsidie-voor-projecten-voorduurzame-mobiliteit.html
http://fietsbieb.be/west-vlaanderen/over-fietsbieb/wat-en-hoe/
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
De mogelijkheid van een fietsbibliotheek te onderzoeken, na de resultaten te hebben gezien van
opgestarte gelijkaardige initiatieven in de schoot van de lokale besturen in Dendermonde en Laarne.
ART. 2
Koppelt de resultaten van het onderzoek en het overleg met de lokale scholen terug naar de
gemeenteraad.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
TOEGEVOEGD 2:
Goedkeuren onderzoek aanbod alternatieven kerstboomverbranding
voor onze verenigingen en inwoners
DE RAAD,
 Gelet op artikel 21 en artikel 40 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 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 de toetreding tot het ‘Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie’ en de bijhorende
doelstellingen om 40% minder CO2 uit te stoten op het grondgebied tegen 2030 (mitigatie), alsook
het uitwerken van adaptatiemaatregelen (adaptatie);
 Gelet op de informatie van de Vlaamse milieumaatschappij is er vandaag veel fijn stof in de lucht.
Houtverbranding brengt extra fijn stof in de lucht. Zij roepen op geen hout meer te stoken als
bijverwarming of om sfeer te creëren. Houtverbranding beperken heeft een belangrijke positieve
impact op de gezondheid. Fijn stof inademen is schadelijk voor de gezondheid;
 Gelet op het feit dat de aanwezigheid van brandweer een voorwaarde is bij een
kerstboomverbranding en de kosten gedragen worden door de organisatie en/of gemeente. Wat
de winstmarge kleiner maakt voor de verenigingen;
 Overwegende dat bijvoorbeeld een ludieke inzameling waar kerstbomen versnipperd worden en
een zo groot mogelijk berg maken ook zijn waarde kan hebben, waarna mensen tegen een
bijdrage aan de organiserende vereniging een zak of zakken versnipperd hout kan meenemen;
 Overwegend dat vuurkorven met gedroogd hout of Zweedse fakkels, minder fijn stof produceren
en voor gezelligheid kunnen zorgen;
 Overwegend dat bijvoorbeeld de jaarlijkse nieuwsjaarduik mogelijkheden biedt om te combineren
met een alternatief voor kerstboomverbranding om dit samen met jeugd- en andere verenigingen
tot een groter toeristisch evenement te vormen met kraampjes vergelijkbaar als de kerstmarkt;
 Overwegend dat alternatieven aanbieden positiever en opbouwender werken dan een verbod op te
leggen.
 Overwegende volgende voorbeelden en adviezen:
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https://www.berlare.be/hout-versnipperen.html;
https://radio2.be/oost-vlaanderen/almaar-minder-kerstboomverbrandingen-in-oost-vlaanderen;
https://www.vmm.be/pers/archief-persberichten/20200123_persbericht_stookadvies_tw.pdf/view;
https://www.bovaenviroplus.be/nl/nieuws/omgevingconnect-kerstboomverbranding-eeneeuwenoude-traditie-maar-wat-zegt-vlarem-hierover;
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Te vragen aan de jeugdraad om alternatieven voor kerstboomverbrandingen te bespreken binnen de
geplande themavergadering rond klimaat.
ART. 2
Het advies van de jeugdraad wordt teruggekoppeld naar de gemeenteraad.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
30.

Mondelinge vragen

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

Besloten zitting
31.

Kennisnemen bijkomende politieke afvaardiging van de milieuraad voor de
legislatuur 2019-2025

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 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;
 Overwegende dat het behoud van de raad een meerwaarde betekent voor de gemeente, zeker in
functie van het Burgemeestersconvenant.
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/09/2019 betreffende het vaststellen van de statuten
van de milieuraad;
 Overwegende dat de politieke fractie Gemeentebelangen de voordracht van de heer Stefan
Monsecour als effectief lid en mevrouw Martha Van Houteghem als vervangend lid, vraagt voor de
milieuraad.
BESLUIT:
ART. 1
Kennis te nemen van de ledenlijst van de milieuraad voor de legislatuur 2019-2025.
Naam

vertegenwoordigd

Bart Thibau

Raldes

Pierre Deseyn

vzw Durme

Eddy Copers

Jan De Coninck

Natuurpunt

Dirk De Mesel

Jan D'heer

Landelijke Gilde

Koenraad Scheirs

Notulen van de gemeenteraad van 02/03/2020

vervanger

29 van 31

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

Stefan Monsecour

Gemeentebelangen

Martha Van Houteghem

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

ART. 2
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
 Dienst vergunning (vergunningen@berlare.be).
32.

Behandelen vraag tot annuleren huurkost Festivalhal Donkmeer wegens overmacht

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27/03/2013 houdende het goedkeuren van een
tariefreglement van Festivalhal Donkmeer en buiteninfrastructuur;
 Overwegende dat volgens dit tariefreglement de raad van bestuur van CC Stroming en de
bibliotheek bevoegd is voor alle aanvragen, behalve in geval van afwijkingen van het reglement
waarvoor de gemeenteraad bevoegd is;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/09/2019 waarin de raad een tariefafwijking op de
standaardhuurprijs voor Festivalhal Donkmeer toestaat aan vzw D&V-FEST, voor de organisatie
van ICE-FEST@Donkmeer van 17 december 2019 tot 8 januari 2020;
 Overwegende de correspondentie van vzw D&V FEST dd 4/11/2019 om de huur te annuleren
omwille van gezondheidsredenen en de correspondentie dd 13/11/2019 met het verzoek om de in
het tariefreglement voorziene annuleringsvoorwaarden (art. 10: Indien de organisator de geplande

activiteit niet laat plaatsvinden, wordt een annulatievergoeding van 50% of 100% van de
geraamde gebruiksvergoeding aangerekend, naargelang de annulatie meer of minder dan 30
dagen voor de geplande activiteiten geschiedt. Indien de organisator kan aantonen dat de
annulatie gebeurde door overmacht, kan de gemeenteraad beslissen de annulatievergoeding te
laten vallen) niet toe te passen;

 Gelet op de principiële bespreking in het college van burgemeester en schepenen dd 22/11/2019
en het standpunt om niet in te gaan op het verzoek, omdat de vzw al een gunsttarief voor de huur
had verkregen;
 Overwegende het aangetekende schrijven van 22/01/2020 waarin vzw D&V-FEST de factuur (50%
van de totaalhuur) betwist omwille van medische overmacht;
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 Overwegende dat dit agendapunt wordt behandeld in besloten zitting omwille van de (medische)
vertrouwelijkheid van de argumenten om een afwijking op de annulatievergoeding aan te vragen;
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
De annulatievergoeding zoals voorzien in het tariefreglement van Festivalhal Donkmeer niet kwijt te
schelden aan vzw D&V-FEST.
ART. 2
Maakt een afschrift van dit besluit over aan:
 de cultuurdienst;
 de financieel directeur;
 vzw D&V-FEST.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
De voorzitter verklaart de zitting voor gesloten om 22.15 uur.
Namens de gemeenteraad

Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur
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voorzitter dd
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