Agenda
Zitting van de Gemeenteraad van 4 mei 2020 om 20 uur te Dorp 22, 9290
Berlare
Als gevolg van de federale maatregelen van 17 maart 2020 om de verdere verspreiding van
het coronavirus in te dijken, heeft de burgemeester bij hoogdringendheid op 24 april 2020
besloten de gemeenteraadszitting van maandag 4 mei 2020 zonder publiek te laten
plaatsvinden.
De zitting is voor publiek evenwel digitaal te beluisteren via
http://web-berlare.streamovations.be.
OPENBARE ZITTING
1.
Goedkeuren notulen en kennisnemen zittingsverslag van 30 maart 2020 ;
2.
Goedkeuren infrastructurele maatregelen Dendermondse Steenweg n.a.v. analyse AWV.;
3.
Goedkeuren reglement leveren gratis vuilniszakken aan scholen;
4.
Goedkeuren jaarverslag, jaarrekening en verslag van de accountant 2018 van Projectvereniging
Regionaal Landschap Schelde-Durme;
5.
Goedkeuren tot intekening raamovereenkomst via CREAT/Farys voor de aankoop klein
elektrisch materiaal;
6.
Goedkeuren bestek, plaatsingsprocedure en raming: RO aanbrengen wegmarkeringen
gemeentelijke wegen 2020;
7.
Goedkeuren bestek, plaatsingsprocedure en raming: Aankoop Huisstijlelementen Donkgebied;
8.
Goedkeuren participatie in het provinciaal initiatief tot opmaak van een co-creatief
ontwerptraject in kader van de herstructurering en doordachte uitbouw van recreatiepool Donk;
9.
Goedkeuren retributiereglement voor gebruik van materialen, nutsvoorzieningen en prestaties
door gemeentepersoneel;
10. Cultuurdijk - communicatie: Goedkeuren jaarverslag en jaarrekening 2019;
11. Cultuurdijk - erfgoed: Goedkeuren jaarverslag en jaarrekening 2019;
12. Kennisname meerjarenplan 2021-2026 Erfgoedcel Land van Dendermonde;
13. Coronacrisis: kennisnemen beslissingen korte termijn en bespreken maatregelen middellange
termijn;
14. Bekrachtigen politiebesluit burgemeester bij hoogdringendheid van 24/04/2020: beslissen tot
het opleggen van een algehele sluiting van de zittingen (zittingen van gemeenteraad en raad
voor maatschappelijk welzijn zonder publiek);
15. Goedkeuren procedure openbare verkoop van de percelen gelegen te afd. 1, sectie D, nrs.
552D en 552C;
16. Goedkeuren dagorde algemene vergadering Imewo 25 juni 2020 en vaststellen mandaat
vertegenwoordiger;
17. Goedkeuren dagorde algemene vergadering Zefier 11 juni 2020 en vaststellen mandaat
vertegenwoordiger;
18. Goedkeuren agenda van de algemene vergadering van TMVS dv van 16 juni 2020 en bepalen
standpunt gemeente Berlare;
19. Mondelinge vragen.

