Notulen van de vergadering van de
Gemeenteraad van Berlare van
4 mei 2020
Aanwezig:
De Gucht Karel, voorzitter;
Gabriëls Katja, burgemeester;
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, De Backer Ruben, Verdurmen Angélique, Roelandt Cindy, Verdonck Wim, raadsleden;
Van der Jeugt Hilde, algemeen directeur
Afwezig:
D'heer Hilde, raadslid
De zitting van de raad vond plaats met de voorzitter, alle fractieleiders en de leden van het college in
de raadzaal van het gemeentehuis, maar zonder publiek.
De zitting kon door de raadsleden thuis gevolgd worden via streamovations. De raadsleden brachten
via mail individueel hun stem uit. De aanwezigen stemden ter zitting.
De raadszitting was eveneens publiek te beluisteren. De opname van de zitting zal gepubliceerd
worden als zittingsverslag.
De voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 20 uur.

Openbare zitting
1.

Goedkeuren notulen en kennisnemen zittingsverslag van 30 maart 2020

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op het burgemeestersbesluit van 20/03/2020 betreffende een digitale zitting ten gevolge van
maatregelen naar aanleiding van het coronavirus;
 Overwegende dat de notulen ook als zittingsverslag worden bekendgemaakt op de website;
 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 30 maart 2020 goed.
ART. 2
Neemt kennis van het zittingsverslag (https://www.berlare.be/gemeenteraad-zittingen-verslagen-enbesluiten.html) van 30 maart 2020.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
2.

Goedkeuren infrastructurele maatregelen Dendermondse Steenweg n.a.v. analyse
AWV.

DE RAAD,
 Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16 maart 1968;
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 Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
 Overwegende de nota ‘analyse maatregelen Dendermondse Steenweg’ van AWV, naar aanleiding
van het dodelijk ongeval van 29/01/2020.
 Overwegende het collegebesluit van 10/04/2020 betreffende het nemen van infrastructurele
maatregelen op de Dendermondse Steenweg, meer bepaald:
 Invoeren van een parkeer- en stilstaanverbod (langs beide zijden) op de Dendermondse Steenweg
om de zichtbaarheid van (en ook op) de overstekende voetganger te verbeteren
 Invoeren van een inhaalverbod. Dit zal ook impact hebben op de manoeuvreerbewegingen. Dit kan
aangeduid worden door markering (met onderbrekingen aan de opritten)
 Gehoord de toelichting en tussenkomsten ter zitting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

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

ART. 1
De infrastructurele maatregelen op de Dendermondse Steenweg, meer bepaald:
 Invoeren van een parkeer- en stilstaanverbod (langs beide zijden) op de Dendermondse Steenweg
om de zichtbaarheid van (en ook op) de overstekende voetganger te verbeteren;
 Invoeren van een inhaalverbod. Dit zal ook impact hebben op de manoeuvreerbewegingen. Dit kan
aangeduid worden door markering (met onderbrekingen aan de opritten),
goed te keuren. Met als bijlage bij het besluit een behoorlijk geviseerd exemplaar van het plan.
ART. 2
De administratie de opdracht te geven het inrichtingsplan met de infrastructurele maatregelen over te
maken aan de gemeente Zele.
ART.3
AWV het besluit van de gemeenteraad te bezorgen met de vraag deze infrastructurele maatregelen te
ondersteunen door de omvorming van de parkeerstrook tot groene berm.
ART.4
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:
 politiezone Berlare – Zele (pz.berlarezele.onthaal@police.belgium.eu);
 politierechtbank Dendermonde (dendermondepolitierechtbank@just.fgov.be);
 procureur Dendermonde (srt.procureur.dendermonde@just.fgov.be);
 dienst vergunningen (vergunningen@berlare.be).
 Dienst openbare werken (openbarewerken@berlare.be)
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur, dit onder categorie aanvullend reglement op het wegverkeer met betrekking tot een of
meerdere gewestwegen.
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3.

Goedkeuren reglement leveren gratis vuilniszakken aan scholen

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18/12/2013 betreffende de aanpassing van het
reglement inzake sociale correcties bij het nieuw huisvuilbeleid;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2019 houdende het goedkeuren wijziging toelage
basisonderwijsinstellingen;
 Gelet op het collegebesluit van 13/03/2020 het opmaken van een nieuwe reglement voor het
afleveren van gratis groene vuilniszakken aan niet-gemeentescholen. De gemeentelijke basisschool
Uitbergen valt hier bijgevolg buiten aangezien zij als gemeentelijke dienst recht hebben op groene
vuilniszaken;
 Overwegende dat het aantal groene vuilniszakken elk schooljaar zal afgeleverd worden op basis
van de actuele officiële telling (1 februari) die wordt overgemaakt door de schooldirectie;
 Overwegende dat dat er 1 huisvuilzak per leerling per schooljaar wordt toegekend;
 Overwegende dat de scholen als tegenprestatie zich dienen te engageren tot correct sorteren en
deelname aan de zwerfvuilactie of door de gemeentelijke diensten voorgestelde alternatieve actie.
Indien deze tegenprestatie niet gevolg wordt, zullen de reeds geleverde vuilniszakken van dat
schooljaar aangerekend worden;
 Overwegende dat het aantal groene vuilniszakken jaarlijks zal afgeleverd worden op basis van de
lijsten met aanwezige leerlingen. Deze lijsten worden opgevraagd bij de financiële dienst voor
toelage basisonderwijsinstellingen en kan bijgevolg jaarlijks verschillen;
 Gehoord de toelichting en tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt volgend reglement voor gratis groene vuilniszakken aan Berlaarse scholen goed, ingaand op 4
mei 2020 en eindigend op 31 december 2025:
Artikel 1
Dit reglement omvat de regeling voor het leveren van gratis groene vuilniszakken aan nietgemeentescholen op het grondgebied van Berlare.
Artikel 2
Het aantal groene vuilniszakken zal elk schooljaar afgeleverd worden op basis van de actuele officiële
telling (1 februari) die wordt overgemaakt door de schooldirectie.
Artikel 3
Als tegenprestatie dienen de scholen zich te engageren tot correct sorteren en deelname aan de
jaarlijkse zwerfvuilactie of gelijksoortige actie. Indien deze tegenprestatie niet gevolgd wordt, zullen
de reeds geleverde vuilniszakken van dat schooljaar aangerekend worden.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven aan:
- Dienst vergunningen
- Dienst financiën
- Dienst openbare werken
- Secretariaat
ART. 3
Bepaalt dat dit artikel zal worden afgekondigd volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur.
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4.

Goedkeuren jaarverslag, jaarrekening en verslag van de accountant 2019 van
Projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme

DE RAAD,
 Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (projectverenigingen: art. 401 – 412);
 Gelet op het Onroerend Erfgoeddecreet van 12 juli 2013 (en haar wijzigingen);
 Gelet op het Onroerenderfgoedbesluit van 25 juli 2014 (en haar wijzigingen);
 Gelet op het ministrieel besluit houdende de erkenning van de intergemeentelijke
onroerenderfgoeddienst (IOED) Schelde-Durme van 20 maart 2017;
 Gelet op de oprichtingsakte van de projectvereniging Regionaal-Landschap Schelde-Durme van 6
januari 2017;
 Gelet op de definitieve goedkeuring van het geactualiseerde onroerend erfgoedbeleidsplan met
meerjarenbegroting en verlenging van de projectvereniging door de Raad van Bestuur van IOED
Schelde-Durme op 30 september 2019;
 Overwegende dat de raad van bestuur in zitting van 2 maart 2020 de jaarreking 2019 heeft
vastgesteld en deze nu samen met het jaarverslag ter goedkeuring voorlegt aan de
gemeenteraden van de deelnemers;
 Gelet op het feit dat een gecorrigeerde versie van het jaarverslag werd overgemaakt aan het
gemeentebestuur en dat deze ter zitting wordt toegelicht door schepen Van Boven; dat de
gecorrigeerde versies zullen ter beschikking worden gesteld via het notuleringspakket.
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van de projectvereniging Regionaal Landschap ScheldeDurme (erkend als IOED Schelde-Durme en met als deelwerking onroerend erfgoed) goed waarvan
een behoorlijk geviseerd exemplaar van deze documenten in bijlage gaat bij dit besluit.
ART. 2
Bezorgt een afschrift van dit besluit aan projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme, Markt
1 te 9230 Wetteren.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
5.

Goedkeuren tot intekening raamovereenkomst via CREAT/Farys voor de aankoop
klein elektrisch materiaal

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 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 de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet) en artikel 57, 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 het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
 Overwegende het besluit van de gemeenteraad van 6/02/2019 houdende de goedkeuring
toetreding aankoopcentrale TMVS (Farys/Creat);
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 Overwegende het feit dat we op heden al regelmatig kleine elektrisch materiaal bestellen bij de
firma Cebeo;
 Overwegende dat binnen het aanbod van Farys/Creat er kan ingetekend worden op de
raamovereenkomst voor aankoop klein elektrisch materiaal;
 Overwegende de voorliggende contractinformatie;
o Leverancier : firma Cebeo, Eugène Bekaertlaan 63 te 8790 Waregem;
o Einde overeenkomst 31 oktober 2023
 Overwegende het feit dat de aankoop van deze producten geraamd kan worden op een jaarlijks
bedrag van 20.000 euro (incl. BTW) voor exploitatie of 70.000 euro (inlc. BTW) voor 42 maanden;
 Overwegende dat het bedrag is voorzien in exploitatiebudget;
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

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

ART. 1
Toe te treden tot de raamovereenkomst Farys/Creat voor de aankoop van klein elektrisch materiaal,
gegund aan firma Cebeo, Eugène Bekaertlaan 63 te 8790 Waregem met ingang van 1 mei 2020 tot 31
oktober 2023. De raming bedraagt 70.000 euro incl. btw voor 42 maanden.
ART. 2
Stelt mevrouw Elyne Roels, verantwoordelijke patrimonium, aan als leidend ambtenaar in dit dossier.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
6.

Goedkeuren bestek, plaatsingsprocedure en raming: RO aanbrengen
wegmarkeringen gemeentelijke wegen 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) en artikel 43;
 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 “Raamovereenkomst: aanbrengen van
wegmarkeringen op gemeentelijke wegen 2020” een bestek met nr. 2020/19 werd opgesteld door
de Dienst Openbare Werken.
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 29.634,85 euro exclusief btw
of 35.858,17 euro inclusief 21% btw (6.223,32 euro Btw medecontractant);
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
 Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet
beschikte over de exact benodigde hoeveelheden;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2020, op
budgetcode 6150003/029000;
BESLUIT:

17 stemmen voor (De Gucht Karel, Gabriëls Katja, Vandersnickt Steven, Van Driessche An, Meyers Carine,
Van Boven Urbain, Cooreman Gunther, Arbijn Wim, Haentjens Kim, Van Driessche Marc, Wettinck Denny,
Van Cauteren Lieve, Callaert Gino, De Backer Ruben, Verdurmen Angélique, Roelandt Cindy, Verdonck Wim)
5 onthoudingen (Verhofstadt Francky, Zaman Marleen, Baeyens Steven, Poppe Yves, Van de Velde Bert)
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ART. 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/19 en de raming voor de opdracht
“Raamovereenkomst: aanbrengen van wegmarkeringen op gemeentelijke wegen 2020”, opgesteld
door de Dienst Openbare Werken - Werven & Veiligheid. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 29.634,85 euro exclusief btw of 35.858,17 euro inclusief
21% btw (6.223,32 euro Btw 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
6150003/029000.
ART. 4
Van dit besluit zal melding worden gegeven.
7.

Goedkeuren bestek, plaatsingsprocedure en raming: Aankoop Huisstijlelementen
Donkgebied

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 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 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 het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
 Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22/12/2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop Huisstijlelementen Donkgebied” op
09/04/2020 een bestek met nr. 2020/21 werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken;
 Overwegende dat deze aankoop past binnen de kwalitatieve uitbouwen van de toeristische
recreatiepool Donk;
 Overwegende dat de elementen worden opgebouwd conform de voorgestelde huisstijl die werd
opgemaakt binnen het Onthaalplan Kalkense Meersen Donkmeer;
 Overwegende dat dit Onthaalplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
28/05/2016;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 80.000,00 euro exclusief btw
of 96.800,00 euro inclusief 21% btw;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2020,
op budgetcode 2220000/060000-DONK;
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

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

ART. 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/21 van 09/04/2020 en de raming voor de
opdracht “Aankoop Huisstijlelementen Donkgebied”, opgesteld door de Dienst Openbare Werken. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 80.000,00 euro exclusief btw of
96.800,00 euro inclusief 21% btw.
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ART. 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
ART. 3
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode
2220000/060000-DONK.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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
DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), definitief vastgesteld door de Vlaamse
regering op 23/09/1997, en latere wijzigingen;
 Gelet op het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen, goedgekeurd door de Vlaamse
Regering op 18/02/2004, waarin het Donkgebied geselecteerd is als verblijfsrecreatief knooppunt;
 Gelet op de visietekst ‘Berlare: een visie op weekendverblijven’, goedgekeurd door het college van
burgemeester en schepenen op 20/11/2007 en door de deputatie op 24/01/2008;
 Gelet op het PRUP ‘Reconversie verblijfsrecreatie – Berlare fase 2’, goedgekeurd door de
Provincieraad Oost-Vlaanderen op 29/04/2015;
 Gelet op PRUP ‘Reconversie zones voor verblijfsrecreatie naar openruimtegebied – fase 1’,
goedgekeurd door de Provincieraad Oost-Vlaanderen op 17/06/2015;
 Gelet op het besluit van de deputatie van 9/06/2016 tot opstart van het project ‘Recreatiepool
Donk’;
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25/06/2016 waarbij goedkeuring verleend werd
aan het projectvoorstel ‘Ruimtelijke aanpak Recreatiepool Donk’;
 Gelet op provincieraadsbesluit van 24/10/2018 houdende goedkeuring van de
uittredingsovereenkomst van de provincie Oost-Vlaanderen, waardoor het domein Nieuwdonk werd
overgedragen van Intercommunale DDS naar de Provincie;
 Overwegende dat sinds recreatiedomein Nieuwdonk in 2019 door de Provincie verschillende
plannen gemaakt werden om de knelpunten op het terrein op te lossen en om de verdere
ontwikkeling van het gebied te bepalen, maar dat omwille van de complexe realiteit van het gebied
(Natura2000, vogel- en habitatrichtlijn, VEN + recreatiegebied) de Provincie oordeelt dat een
doordachte aanpak te verkiezen valt boven een ad-hoc benadering;
 Overwegende dat in de afgelopen jaren een hele reeks planprocessen voor het Donkgebied
werden gevoerd, die zich richten op bepaalde thema’s of deelzones, maar dat tot op heden een
geïntegreerde visievorming ontbreekt;
 Overwegende dat het gemeentebestuur reeds jaren vragende partij was voor de opmaak van
integrale visie en dat het momentum zich nu aandient omwille van de overname van Nieuwdonk
door de Provincie en de uitzonderlijke dynamiek die nu heerst binnen het Donkgebied;
 Overwegende dat de provincie, die voor de aanpak van het verblijfsrecreatief knooppunt
planologisch verantwoordelijk is, bereid is tot opmaak van deze integrale visie, mits het
gemeentebestuur mee participeert;
 Overwegende dat de Provincie, rekening houdend met de vooropgestelde timing, reeds initiatief
nam tot aanstellen van een ontwerper en dat zij nu aan het gemeentebestuur een voorstel tot
samenwerking voorleggen, inclusief een voorstel tot keuze van ontwerper;
 Overwegende dat de gemeentelijke administratie zich aansluit bij het gunningsvoorstel en
financieringsvoorstel en de verdere werkwijze voor de totstandkoming van dit plan;
 Overwegende dat het financieringsvoorstel voorziet in een gemeentelijk aandeel van 48% van de
totaalkost, zijnde 38.195,41 euro inclusief BTW;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2020,
op budgetcode 2220000/060000-DONK;
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
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BESLUIT:

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

ART. 1
Neemt kennis van het projectvoorstel ‘Herstructurering en doordachte uitbouw van Recreatiepool
Donk’ van de provincie Oost-Vlaanderen’;
ART. 2
Gaat akkoord met de gunning van de ontwerpopdracht ‘Herstructurering en doordachte uitbouw van
Recreatiepool Donk’ van de provincie Oost-Vlaanderen’ volgens het gunningsverslag opgemaakt door
de provinciale dienst Ruimtelijke planning en de offerte die integraal werd gevoegd bij dit besluit;
ART. 3
Gaat akkoord met het financieringsvoorstel waarbij het gemeentebestuur Berlare instaat voor 48%
van de studiekosten, zijnde 38.195,41 euro inclusief BTW;
ART. 4
Voorziet de uitgave voor deze opdracht in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode
2220000/060000-DONK;
ART. 5
Bezorgt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg aan:
 de dienst ruimtelijke planning van de provincie Oost-Vlaanderen, PAC Het Zuid, Woodrow
Wilsonplein 2 te 9000 GENT;
 Regionaal Landschap Schelde-Durme, Hemelstraat 133A te 9200 DENDERMONDE;
 de financieel directeur.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
9.

Goedkeuren retributiereglement voor gebruik van materialen, nutsvoorzieningen en
prestaties door gemeentepersoneel

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het retributiereglement ‘Retributie op prestaties geleverd door gemeentepersoneel’,
goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 14/09/2016 dat eindigt op 31/12/2018;
 Gelet op de reglementen Uitleenmateriaal Cultuurdienst, Uitleendienst Technische dienst en
Gebruik van informatieborden;
 Overwegende dat er nood is aan één overzichtelijk reglement waarin de aanvrager alle
gemeentelijke ondersteuning kan terugvinden;
 Overwegende dat er vanuit het oogpunt van automatisering en digitalisatie nood is om de
verschillende procedures te stroomlijnen;
 Overwegende dat de gemeentediensten meer en meer geconfronteerd worden met nieuwe
organisaties, al dan niet onder de vorm van een vereniging, die op Berlaars grondgebied
evenementen organiseren;
 Overwegende dat er nood is aan een gedifferentieerde aanpak, waarbij onderscheid gemaakt
wordt tussen verschillende activiteiten en de organisator;
 Overwegende dat de opmaak van dit reglement kadert in de doelstellingen van het meerjarenplan
2014-2019, zijnde O.D. 1.3: ‘Verenigingen en organisaties hebben aan gemeente Berlare een
meedenkende partner, die steunt waar mogelijk’, meer bepaald actie 1.3.1: ‘Verenigingen steunen
in hun werking’;
 Gehoord de toelichting en tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

16 stemmen voor (De Gucht Karel, 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)
1 stem tegen (Arbijn Wim)
5 onthoudingen (Verhofstadt Francky, Zaman Marleen, Baeyens Steven, Poppe Yves, Van de Velde Bert)

Artikel 1
Heft het gemeenteraadsbesluit van 14/09/2016 houdende het goedkeuren van het reglement
‘Retributie op prestaties geleverd door gemeentepersoneel’ op.
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Heft de bestaande reglementen voor uitleenmateriaal Cultuurdienst, uitleendienst technische dienst en
gebruik van informatieborden op.
Artikel 2 - doelstelling
1. Iedere derde die in functie van een activiteit, evenement of een inneming van de openbare weg,
een beroep doet op de gemeente Berlare voor:
-

het gebruik van uitleenmateriaal;
het gebruik van verkeerssignalisatie;
het gebruik van nutsvoorzieningen;

is gehouden tot betaling van een retributie hierna omschreven.
2. Dit reglement bepaalt naast de retributietarieven ook het kader waarbinnen ontleningen van
gemeentelijk materiaal worden aangevraagd en behandeld.
3. Daarnaast bepaalt dit reglement de retributie voor de prestaties ambtshalve geleverd door
gemeentepersoneel. Het gaat om:
-

Het opruimen van sluikstort, pamfletten, flyers,…
Het weghalen van onrechtmatig aangebrachte publiciteit, afbeeldingen, teksten die op het
openbaar domein zijn aangebracht
Het weghalen van onrechtmatig geplaatste goederen, terrassen, constructies, kramen en
automaten op het openbaar domein
Het herstellen van aangebrachte schade op het openbaar domein
Het snoeien van planten, struiken en bomen die over de openbare weg hangen
Het zindelijk, gezond of veilig maken van private terreinen

Deze retributie is verschuldigd door de persoon die het sluikstort heeft gestort of, heeft achtergelaten,
de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker van het onroerend goed waarop de
planten, struiken of bloemen staan, de begeleider van het dier dat er voor verantwoordelijk is, de
eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker van het private terrein dat zindelijk,
gezond of veilig moet worden gemaakt, diegene die de publiciteit onrechtmatig heeft aangebracht, de
persoon voor wiens rekening de goederen onrechtmatig werden geplaatst, of diegene die de schade
aan het openbaar domein heeft aangebracht.
Artikel 3 – aanvraag van uitleenmateriaal
1. De aanvraag voor het huren van uitleenmateriaal moet digitaal, aan de hand van het
aanvraagformulier via www.berlare.be of via het evenementenloket, worden ingediend uiterlijk 20
kalenderdagen voor de geplande activiteit.
2. Het moment vanaf wanneer een aanvraag kan worden ingediend hangt af van de categorie van de
organisatie:
-

categorie 1 en 2: 12 maanden voor de activiteit
categorie 3: 9 maanden voor de activiteit
categorie 4 tot 7: 6 maanden voor de activiteit

3. De aanvragen zullen slechts uitgevoerd worden volgens de beschikbaarheid van het materiaal.
4. Materiaal dat niet in dit retributiereglement vermeld staat, wordt onder geen enkel beding verhuurd
of ter beschikking gesteld.
5. Er wordt geen materiaal uitgeleend voor activiteiten die plaatsvinden buiten het grondgebied van
de gemeente. De enige uitzondering op deze regel wordt gemaakt voor aanvragen voor en door
andere steden en gemeenten.
6. Het materiaal wordt door de gemeentelijke dienst Openbare werken ter plaatse geleverd en
opgehaald, met uitzondering van het materiaal onder artikelen 7 en 8.
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7. Het materiaal vermeld onder artikel 7 – ‘materiaal sportmanifestaties’, dient, op afspraak, te
worden opgehaald en teruggebracht op de dienst Vrije Tijd, Gaver 72.
8. Het materiaal vermeld onder artikel 8 – ‘licht, geluid en multimedia’ dient, op afspraak, te worden
opgehaald en teruggebracht op de cultuurdienst, Dorp 101.
9. De ontlener is hoofdelijk verantwoordelijk voor het ontleend materiaal.
10. Ingeval het ontleende materiaal niet tijdig of niet correct gestapeld of geladen aangeboden wordt
door de ontlener, zal een bijkomende kost aangerekend worden volgens art. 4.
11. De aanvrager zal na de behandeling van zijn aanvraag tot gebruik van uitleenmateriaal een
bericht ontvangen of zijn aanvraag al dan niet kan worden ingewilligd.
12. Bij beschadiging van het materiaal zal steeds de herstelwaarde of nieuwwaarde (indien
onherstelbaar) worden aangerekend. Hiervoor wordt de kostprijs gehanteerd zoals opgenomen in de
uitleenfiches.
Artikel 4 – prestaties personeel
1. De tarieven voor de prestaties van het personeel worden als volgt bepaald:
- personeelslid: € 40,00 per uur per persoon
- personeelslid + machine: € 60,00 per uur per persoon
2. Er zal steeds een minimumprestatie van 1 uur worden aangerekend.
3. Deze tarieven worden met 25% verhoogd wanneer de prestaties gebeuren op zaterdag.
Op zon- en feestdagen worden de tarieven met 100 % verhoogd.
Bij een dringende oproep, wanneer een personeelslid wordt opgeroepen om buiten de
arbeidstijdregeling een dringend werk uit te voeren, worden de prestatieuren verhoogd met een extra
van 4 uur.
4. De werkuren worden aangerekend vanaf het vertrek uit het gemeentelijk magazijn van de Dienst
Openbare werken gelegen in de Bollewerkstraat, tot en met de terugkeer op de dienst, aangevuld met
de tijd die voorbereidend en afsluitend dient te worden uitgevoerd (klaarmaken, laden, lossen,
herladen, herlossen, herschikken, terugstallen van materieel en materiaal).
5. Bij het opruimen van sluikstorten worden ook de verwerkingskosten meegerekend, in dit geval
bedraagt de retributie voor het opruimen minimaal:
- voor klein afval, te verstaan als 20kg of minder: € 250,00
- voor groot afval, te verstaan als meer dan 20 kg: € 750,00
6. Wanneer de opruiming gebeurt door gespecialiseerde firma’s, bijvoorbeeld bij asbeststorten, wordt
de ruimingskost integraal doorgerekend met vermeerdering van de werkuren van het
gemeentepersoneel dat werd ingezet.
Artikel 5 – toekenning en tarieven uitleenmateriaal
1. Toekenning van materialen en diensten gebeurt op basis van de indeling van de organisatie.
Hiertoe worden alle organisaties ingedeeld op basis van de identiteit van de aanvrager samen met de
aard van de organisatie of activiteiten waarvoor de aanvraag gebeurt.
2. De volgende indeling wordt toegepast:
Categorie 1 – EVENEMENTEN VAN DE GEMEENTEDIENSTEN:
Dit zijn organisaties van de diensten van gemeente Berlare of gelijkgestelde diensten zoals
Woonzorgcentrum Ter Meere, OCMW Berlare, gemeenteschool Uitbergen, politiezone Berlare-Zele en
Brandweerzone Oost.
Categorie 2 – EVENEMENTEN OP GRONDGEBIED VAN ANDERE GEMEENTEN:
Dit zijn organisaties op grondgebied van andere gemeenten, waarvoor het betreffende gemeentebestuur
beroep wenst te doen op materiaal van de gemeente Berlare.
Categorie 3 – EVENEMENTEN IN SAMENWERKING MET DE GEMEENTE BERLARE:
Dit zijn evenementen georganiseerd door organisatoren die optreden als effectieve en verantwoordelijke
organisator, maar waarbij de organisatie verloopt in samenwerking met gemeente Berlare.
Hieronder wordt verstaan: publieke evenementen georganiseerd door gemeentelijke adviesraden,
Dorpscomité Uitbergen, Feest- en sportcomité Overmere, Sint-Annacomité, VVV Donkmeer en
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handelsverenigingen Dorpscomité Overmere en Unizo Groot-Berlare. Ook de organisaties van alle
sportwedstrijden binnen goedgekeurde kermisprogramma’s vallen onder deze categorie.
Categorie 4 – EVENEMENTEN GEORGANISEERD DOOR BERLAARSE VERENIGINGEN, ONDERSTEUND
DOOR DE GEMEENTE BERLARE:
Dit zijn de standaard evenementen georganiseerd door erkende Berlaarse verenigingen.
Hieronder vallen alle niet-commerciële organisaties ingericht op het grondgebied van gemeente Berlare
(zoals jeugdfuiven, wijkkermissen, buurtfeesten en sportwedstrijden niet vallend onder categorie 3). Ook
organisaties van niet-gemeentelijke scholen en provinciale en gewestelijke overheidsdiensten vallen
onder deze categorie.
Categorie 5 – PUBLIEKE EVENEMENTEN MET BOVENGEMEENTELIJKE UITSTRALING
GEORGANISEERD DOOR COMMERCIELE ORGANISATIES, PARTICULIEREN OF NIET-BERLAARSE
VERENIGINGEN, ONDERSTEUND DOOR DE GEMEENTE BERLARE:
Dit zijn de particuliere of commerciële organisaties ingericht op het grondgebied van Berlare die een
ruim publiek aantrekken, hierdoor publiciteit genereren voor de gemeente en haar recreatieve troeven,
waardoor de gemeente Berlare deze wenst te ondersteunen.
Categorie 6 – EVENEMENTEN GEORGANISEERD DOOR COMMERCIELE ORGANISATIES EN
PARTICULIEREN
Dit zijn alle particuliere of commerciële organisaties ingericht op het grondgebied van Berlare.
Categorie 7 – UITLEEN VOOR PARTICULIEREN
Hieronder valt de uitleen aan particuliere inwoners, evenals toekomstige of voormalige inwoners van
Berlare, enkel voor gebruik binnen grondgebied Berlare.
3. Het college van burgemeester en schepenen wordt ermee gelast om de evenementen vallend onder
de categorie 3 en 5 te bepalen, dit volgens de richtlijnen uit dit reglement. Ieder besluit van het
college dienaangaande wordt genotuleerd.
4. Op voormelde tarieven kunnen enkel de vrijstellingen worden verleend die in dit reglement werden
opgenomen.

Artikel 6 - feestmateriaal
1. De materialen die als feestmateriaal kunnen worden ontleend, zijn opgesomd in de tabel onder
artikel 12.
2. Voor het gebruik van het feestmateriaal gelden per kalenderdag huurtarieven zoals opgenomen in
de tabel onder artikel 12.
3. De ontlener ziet er op toe dat de materialen worden aangeboden zoals voorgeschreven op de
uitleenfiche van het betreffende product. De uitleenfiches zijn raadpleegbaar op de gemeentelijke
website www.berlare.be .
4. Het gebruik van de luifeltent, evenementenchalets en de podiumwagen wordt voorbehouden voor
publieke evenementen en wordt niet toegelaten in overdekte ruimtes. Daarnaast zal het gebruik enkel
worden toegekend wanneer dit kosten/baten te verantwoorden is en de locatie zich hiertoe leent.
5. De podiumwagen en luifeltent worden altijd op- en afgebouwd door de Dienst Openbare werken
van de Gemeente Berlare. Hiervoor worden geen extra kosten aangerekend.
Artikel 7 – materiaal sportmanifestaties
1. Ter ondersteuning van sportmanifestaties wordt via de dienst Vrije Tijd volgend materiaal ter
beschikking gesteld: aankomstboog, 1-2-3 podium, tijdsklok en banners start en aankomst.
2. Voor het gebruik van de aankomstboog gelden specifieke richtlijnen, beschreven in de betreffende
uitleenfiches.
3. Dit materiaal dient, op afspraak, te worden opgehaald en teruggebracht op de dienst Vrije Tijd,
Gaver 72.
Artikel 8 – materiaal licht, geluid en multimedia
1. Ter ondersteuning van vergaderingen of evenementen wordt via de dienst Cultuur volgend
materiaal ter beschikking gesteld: mobiele lichtinstallatie, mobiele geluidsinstallatie, decibelmeter en
beamer.
2. Voor het gebruik van de aankomstboog gelden specifieke richtlijnen, beschreven in de betreffende
uitleenfiches.
3. Dit materiaal dient, op afspraak, te worden opgehaald en teruggebracht op de dienst Cultuur, CC
Stroming, Dorp 101.
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Artikel 9 - verkeerssignalisatie
1. Voor de noodzakelijke plaatsing van verkeerssignalisatie bij evenementen op of grenzend aan de
openbare weg, wordt door de Dienst Openbare werken de nodige signalisatie ten behoeve van de
veiligheid kosteloos voorzien.
2. Bepaalde taken met betrekking tot het effectief uitzetten en wegnemen van de signalisatie kunnen
worden opgedragen aan de organisator. Deze opdracht zal blijken uit het politiebesluit voor het
specifieke evenement.
3. Bij het particulier ontlenen van een set parkeerverbodsborden type E1 op statief voor een inname
openbare weg (2 stuks), wordt de volgende regeling toegepast :
- Gratis ter beschikking zolang de voorraad strekt (10 sets).
- Het ontlenen van deze parkeerverbodsborden kan voor maximaal 14 aaneensluitende
kalenderdagen.
- Uiterlijk 5 werkdagen na het verstrijken van de termijn van het parkeerverbod, dienen de
borden terugbezorgd te worden.
- De borden worden afgehaald en terugbezorgd op de dienst Openbare Werken,
Bollewerkstraat 34
4. Bij het particulier afsluiten van een openbare weg voor maximaal 3 opeenvolgende dagen, kan bij
een éénvoudige opstelling, bestaande uit 2 wegversperringen en maximaal 6 omleidingsborden, op
verzoek de plaatsing gebeuren door de dienst Openbare werken. Hierbij worden aangerekend volgens
artikel 4. Bij complexere signalisatie dient de aanvrager zich te wenden tot de aannemer, leverancier
of een gespecialiseerd signalisatiebedrijf.
Artikel 10 – nutsvoorzieningen, afval en netheid openbaar domein
1. De aanvrager draagt zelf en rechtstreeks de kosten voor water- en energieverbruik, kosten voor de
sanitaire voorzieningen en het opschonen van de openbare lokalen of terreinen waar de organisatie
plaatsvond.
2. Indien deze kosten toch, om welke reden dan ook, aan de gemeente Berlare gefactureerd zouden
worden of indien de gemeente Berlare zelf kosten gemaakt heeft ingevolge het in gebreke blijven van
de aanvrager, zal de gemeente Berlare deze kosten doorrekenen aan de aanvrager volgens art. 4.
3. Nutsvoorzieningen kunnen worden voorzien in zoverre deze op de locatie van het evenement
aanwezig zijn of deze door beperkte ingrepen of handelingen voorzien kunnen worden.
3. Bij een tijdelijke aansluiting op het waterleidingsnet via een standpijp van de gemeente Berlare zal
het waterverbruik aangerekend worden aan € 5,00 per begonnen kubieke meter, met een vaste
opstelkost van € 20,00.
4. Bij een tijdelijke aansluiting op het elektriciteitsnet zal het verbruik aangerekend worden aan €0,30
per kWh.
5. Er kan gebruik gemaakt worden van gemeentelijke stroomverdeelkasten van 32A, 63 A of 125 A en
bijhorende kabels volgens de tarieven opgenomen in artikel 12.
6. Omwille van veiligheidsredenen worden geen sleutels van foorkasten- of stroomverdeelkasten
uitgeleend, behoudens het voorleggen van een BA4-BA5 attest.
7. De plaatsing van afvaleilanden door intercommunale Verko valt voor categorie 1 en 3 geheel ten
laste van het gemeentebestuur. Bij evenementen van andere categorieën worden deze kosten
verhaald aan de organisator/aanvrager.
Artikel 11 – publiciteitsborden invalswegen
1. De inschuifborden aan de invalswegen van de gemeente dienen uitsluitend voor cat. 1, 3 en 4. De
afmetingen van de publiciteitsborden bedragen 40cm hoog x 150 cm lang. Om de tekst leesbaar te
houden dient boven- en onderaan een vrije ruimte van 5cm voorzien te worden, langs de linker- en
rechterzijde 15cm (frame).
2. De publiciteitsborden dienen door de verenigingen zelf te worden geplaatst, maximaal 15 dagen
voor de activiteit, en verwijderd, maximaal 2 dagen na de activiteit.
3. Niet aangevraagde borden, of borden die niet conform geplaatst zijn, zullen door de Dienst
Openbare werken onmiddellijk worden verwijderd. Hiervoor wordt de kost aangerekend van één
uurtarief volgens art. 4
4. Het moment vanaf wanneer een aanvraag kan ingediend worden varieert per categorie van de
organisatie:
-

categorie 1: vanaf 12 maanden voor de activiteit
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-

categorie 3: vanaf 6 maanden voor de activiteit
categorie 4: vanaf 3 maand voor de activiteit

Artikel 12 – overzicht beschikbare materialen en voorzieningen en tarieven
Alle tarieven werden vermeld excl. BTW
/ = geen mogelijkheid
Materiaal

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

Cat. 6

Cat. 7

FEESTMATERIAAL
Podia
Podiumelement
Podiumtrap
1-2-3 podium
Podiumwagen

€0
€0
€0
€0

/
/
/
€ 150

€0
€0
€0
€0

€0
€0
€0
€ 150

€5
€5
€5
€ 300

/
/
/
/

/
/
/
/

€0
€0

/
/

€0
€0

€0
€0

€5
€5

/
/

/
/

€0
€0
€0
€0

/
/
/
/

€0
€0
€0
€0

€0
€0
€0
€0

€ 50
€2
€ 10
€5

/
/
/
/

/
/
/
/

€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

/
/
/
/
/
/
/

€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

€5
€5
€5
€5
€5
€5
€5

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

€0

/

€0

€0

€5

/

/

€0

/

€0

€0

€5

/

/

€0

/

€0

€0

€5

/

/

€0

/

€0

/

/

/

/

€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

/
€0
/
€0
€0
€ 25
€0
€0
€0
€0

/
/
/
€5
€ 25
€ 25
€ 10
€5
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

€0

/

€0

€0

€ 50

/

/

€0

/

€0

€0

€ 50

/

/

€0

/

€0

€0

€ 50

/

/

Meubilair
klaptafel (160x80cm)
plank met 2 schragen
(220x80cm)
klapstoelen (kar van 50)
Tuinstoelen pvc (per stuk)
Statafel
hoes statafel
Bevlagging
Vlaggenmast (wit hout)
Vlaggenmast alu
Belgische vlag (150x200cm)
Vlaamse leeuw (150x200cm)
Vlag Europa (150x200cm)
Vlag provincie (150x200cm)
Vlag gemeentelogo
(150x200cm)
Vlag Berlare (rood/wit)
(150x200cm)
Vlag Overmere (blauw/geel)
(150x200cm)
Vlag Uitbergen (wit/zwart)
(150x200cm)
ander feestmateriaal
Vouwtent Berlare zwart
(3x4m)
Luifeltent
Spreekgestoelte
Toiletwagen
Tentoonstellingspanelen
evenementenchalet
Lichtballon
Kabelgoot (per meter)
Kabelbrug (per elemelent)
Afspanningskoord met palen
Banners alcoholwetgeving
licht, geluid en multimedia
Mobiele lichtinstallatie (2 x 4bar LED-PAR)
Mobiele geluidsinstallatie (2
actieve speakers, statieven, 1
micro, kablage)
dB-meter
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Beamer (Epson EMP-83 –
2.200 ANSI-lumen)
Mobiel rolscherm
materiaal voor
sportmanifestaties
Aankomstboog
1-2-3 podium
Tijdsklok
Banners ‘start’ en ‘aankomst’
VERKEERSSIGNALISATIE
Nadarhekken los
Nadarwagen (80 hekkens)
Herashekken incl. voet (3,5m
x 2m)
Zeil voor Herashek
Parkeerverbod (set 2 stuks)
Borden slipgevaar landbouw
NUTSVOORZIENINGEN
Opstellen standpijp
Water (verbruik per begonnen
m³) 1” (tuinslang)
Water (verbruik per begonnen
m³) 2” (brandslang)
Elektriciteit verdeelkast 32 A
Elektriciteit verdeelkast 63 A
Elektriciteit verdeelkast 125 A
Elektriciteit verbruik (1-fasig aansluiting tot 20A verbruik
per kWh)
Elektriciteit verbruik (3-fasig –
aansluiting ts. 20 en 63A –
verbruik per kWh)
Kabels 400 V- 5P - 125A ( 3
meter) 2 stuks
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Artikel 13 – betaling
1. De retributie is verschuldigd door de persoon of organisatie die het gemeentebestuur om de
getarifeerde dienst heeft verzocht.
2. Werd de aanvraag gedaan door meerdere belanghebbenden, dan zijn deze solidair en ondeelbaar
tot betaling gehouden.
3. De vereiste retributie zal gefactureerd worden door de gemeentelijke financiële dienst. De betaling
ervan gebeurt uiterlijk 30 dagen na ontvangst van factuur. Bij wanbetaling zal de retributie
burgerrechtelijk worden ingevorderd.
Artikel 14 - bekendmaking
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
Artikel 15 - inwerkingtreding
Bepaalt dat dit besluit van kracht wordt vanaf 01/06/2020. Op eerder ingediende aanvragen is dit
regelement niet van toepassing.
10.

Cultuurdijk - communicatie: Goedkeuren jaarverslag en jaarrekening 2019

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het gemeenteraadbesluit van 30/06/2008 houdende de goedkeuring van de oprichting
van projectvereniging Cultuurdijk;
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 Gelet op het gemeenteraadbesluit van 06/02/2019 houdende de goedkeuring van de gewijzigde
statuten van projectvereniging Cultuurdijk;
 Gelet op het gemeenteraadbesluit van 29/07/2019 houdende de goedkeuring van instap in de
intergemeentelijke projectvereniging DIJK92;
 Overwegende dat de rekening en jaarverslag 2019 werden besproken en aanvaard in de raad van
bestuur van de projectvereniging van 27/02/2020;
 Overwegende dat uit de staat van ontvangsten en uitgaven blijkt dat er 1.984,55 euro minder
werd ontvangen dan uitgegeven nl. 64.430,18 euro uitgaven tegenover 62.445,63 euro
ontvangsten;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

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

ART. 1
Keurt het werkingsverslag 2019 en de jaarrekening 2019 van de projectvereniging Cultuurdijk communicatie goed, zoals ze werden aangenomen in de raad van bestuur van de projectvereniging
van 27/02/2020 en waarvan een behoorlijk geviseerd exemplaar als bijlage bij dit besluit gaat.
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit zullen worden overgemaakt aan:
 gemeentebestuur Buggenhout, Nieuwstraat 2 te 9255 BUGGENHOUT;
 stadsbestuur Dendermonde, Franz Courtensstraat 11 te 9200 DENDERMONDE;
 gemeentebestuur Lebbeke, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 LEBBEKE;
 gemeentebestuur Wetteren, Markt 1 te 9230 WETTEREN;
 de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 GENT;
 de directeur van CC Stroming.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
11.

Cultuurdijk - erfgoed: Goedkeuren jaarverslag en jaarrekening 2019

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het gemeenteraadbesluit van 30/06/2008 houdende de goedkeuring van de oprichting
van projectvereniging Cultuurdijk;
 Gelet op het gemeenteraadbesluit van 06/02/2019 houdende de goedkeuring van de gewijzigde
statuten van projectvereniging Cultuurdijk;
 Gelet op het gemeenteraadbesluit van 29/07/2019 houdende de goedkeuring van instap in de
intergemeentelijke projectvereniging DIJK92;
 Overwegende dat de rekening en jaarverslag 2017 en budget 2018 werden besproken en aanvaard
in de raad van bestuur van de projectvereniging van 27/02/2020;
 Overwegende dat uit de staat van ontvangsten en uitgaven blijkt dat er 14.448,41 euro minder
werd ontvangen dan uitgegeven nl. 308.485,12 euro uitgaven tegenover 294.036,71 euro
ontvangsten;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

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

ART. 1
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Keurt het werkingsverslag 2019 en de jaarrekening 2019 van de projectvereniging Cultuurdijk erfgoed goed, zoals ze werden aangenomen in de raad van bestuur van de projectvereniging van
27/02/2020 en waarvan een behoorlijk geviseerd exemplaar als bijlage bij dit besluit gaat.
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit zullen worden overgemaakt aan:
 gemeentebestuur Buggenhout, Nieuwstraat 2 te 9255 BUGGENHOUT;
 stadsbestuur Dendermonde, Franz Courtensstraat 11 te 9200 DENDERMONDE;
 gemeentebestuur Hamme, Marktplein 1 te 9220 HAMME;
 gemeentebestuur Laarne, Dorpsstraat 2 te 9270 LAARNE;
 gemeentebestuur Lebbeke, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 LEBBEKE;
 gemeentebestuur Wetteren, Markt 1 te 9230 WETTEREN;
 gemeentebestuur Wichelen, Oud Dorp 2 te 9260 WICHELEN;
 gemeentebestuur Zele, Markt 50 te 9240 ZELE;
 de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 GENT;
 de directeur van CC Stroming
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
12.

Kennisname meerjarenplan 2021-2026 Erfgoedcel Land van Dendermonde

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het decreet van 23/05/2008 houdende de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiëring
van het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid;
 Gelet op het gemeenteraadbesluit van 30/06/2008 houdende de goedkeuring van de oprichting
van projectvereniging Cultuurdijk;
 Gelet op het gemeenteraadbesluit van 06/02/2019 houdende de goedkeuring van de gewijzigde
statuten van projectvereniging Cultuurdijk;
 Gelet op het gemeenteraadbesluit van 29/07/2019 houdende de goedkeuring van instap in de
intergemeentelijke projectvereniging DIJK92;
 Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van DIJK92 in zitting van 27/02/2020 tot
goedkeuring van het aanvraagdossier voor een werkingssubsidie 2021-2026;
 Overwegende dat de noodzakelijke budgetten voor deelname voorzien zijn in het gemeentelijk
meerjarenplan;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

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

ART. 1
Neemt kennis van het aanvraagdossier voor een werkingssubsidie 2021-2026 op basis van het
voorbereide meerjarenplan 2021-2026. Hierbij wordt een bijdrage van 0,30 euro per inwoner per jaar
gevraagd aan de deelnemende gemeenten.
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit zullen worden overgemaakt aan:
 gemeentebestuur Buggenhout, Nieuwstraat 2 te 9255 BUGGENHOUT;
 stadsbestuur Dendermonde, Franz Courtensstraat 11 te 9200 DENDERMONDE;
 gemeentebestuur Hamme, Marktplein 1 te 9220 HAMME;
 gemeentebestuur Laarne, Dorpsstraat 2 te 9270 LAARNE;
 gemeentebestuur Lebbeke, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 LEBBEKE;
 gemeentebestuur Wetteren, Markt 1 te 9230 WETTEREN;
 gemeentebestuur Wichelen, Oud Dorp 2 te 9260 WICHELEN;
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 gemeentebestuur Zele, Markt 50 te 9240 ZELE;
 de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 GENT;
 de directeur van CC Stroming
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
13.

Coronacrisis: kennisnemen beslissingen korte termijn en bespreken maatregelen
middellange termijn

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en meer in het bijzonder artikel 40 aangaande
de bevoegdheden van de raad;
 Gelet op de Covid-19 pandemie (coronacrisis) die sinds 13 maart 2020 België noopt tot
verregaande maatregelen om de verspreiding van het virus in te dijken en een kwalitatieve
gezondheidszorg te vrijwaren;
 Overwegende dat de federale maatregelen in het belang van de algemene volksgezondheid een
bijzonder zware financiële, economische, sociale en mentale impact hebben op burgers en
ondernemingen;
 Overwegende dat de federale maatregelen en aanbevelingen onze eigen organisatie (gemeente en
OCMW) heeft gedwongen om op korte termijn beslissingen te nemen om de bedrijfscontinuïteit
zoveel als mogelijk te garanderen enerzijds en de veiligheid van medewerkers en derden te borgen
anderzijds;
 Overwegende de nota als bijlage bij dit agendapunt die een overzicht biedt van de beslissingen die
op korte termijn werden genomen in de schoot van de gemeentelijke coronacel en van het college
van burgemeester en schepenen;
 Overwegende dat op middellange termijn ondersteuning en acties nodig zijn om, aanvullend op
federale en Vlaamse initiatieven, Berlaarse burgers en lokale ondernemingen te helpen deze
coronacrisis te boven te komen;
 Overwegende de nota als bijlage bij dit agendapunt die een aanzet wil zijn voor een debat in de
gemeenteraad om tot gedragen lokale beslissingen te komen;
 Gehoord de toelichting en tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

1 Voor het jaar 2020 verlagen we de retributie op terreingerelateerde
logies naar 40 euro ipv de 60 euro die beslist was in de
meerjarenplanning.
Unaniem
2 We trekken een budget uit van 10 euro per inwoner voor een
cadeaubon te besteden bij een lokale handelaar. We ondersteunen op die
manier de gezinnen maar ook de lokale handel.
Groothandelaars/supermarkten worden uitgesloten van de actie.
Unaniem
3 In overleg met de GALEM organiseren we winkelzondag(en) in 2020 en
2021 en voorzien we een budget van 25.000 EUR om in samenspraak
bijkomende initiatieven ter bevordering van de economie uit te werken.
Unaniem
4 We zorgen voor een snelle betaling van onze leveranciers
Unaniem
5 We schelden de huur kwijt van de gemeentelijke lokalen voor de
periode dat deze niet gebruikt worden.
Unaniem
6 Naast de reeds besliste aankoop van mondmaskers via Think pink ,
voorzien we een vergoeding van 1.95 EUR per mondmasker dat VZW
Keramit maakt voor kinderen geboren in 2015, 2016, 2017 en 2018. (dit
oa voor de aankoop van materiaal)
Unaniem
7 De terugbetaling van de renteloze lening aan rugbyclub VZW
Brigandze wordt met een jaar opgeschort.
Unaniem
8 De huurvergoedingen/
concessievergoedingen niet te innen voor de huurder/concessionaris die
geconfronteerd wordt met een verplichte sluiting en dit voor de duur dat
de federale maatregelen de huurder/concessionaris noopt tot verplichte
sluiting. Voor degenen die verder konden werken, al dan niet in
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aangepaste vorm, is er geen vergoeding.
Unaniem
9 Horecazaken kunnen, waar mogelijk, een aanvraag tot
terrasuitbreiding indienen buiten de kermisperiode
Unaniem
10 De gemeentelijke parking wordt een tijdlang gratis aangeboden ter
ondersteuning van de horeca aan het Donkmeer, van zodra deze terug
kan openen
9 stemmen voor (Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, Marleen Zaman, Steven
Baeyens, Marc Van Driessche, Wettinck Denny, Poppe Yves, Verdurmen Angélique,
Roelandt Cindy)
13 stemmen tegen (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van
Driessche, Carine Meyers, Van Boven Urbain, Gunther Cooreman, Kim Haentjens,
Van Cauteren Lieve, Van de Velde Bert, Callaert Gino, De Backer Ruben, Verdonck
Wim)

ART. 1
Neemt kennis van de nota ‘Impact coronacrisis op korte en middellange termijn’. Een behoorlijk
geviseerd exemplaar van deze nota gaat als bijlage bij dit besluit.
ART. 2
Bekrachtigt de beslissingen van de gemeentelijke coronacel en van het college van burgemeester en
schepenen, zoals opgelijst in voormelde nota.
ART. 3
Voor het jaar 2020 de retributie op terreingerelateerde logies te verlagen naar 40 euro ipv de 60 euro
die beslist was in de meerjarenplanning. Hierdoor wordt de belastingverhoging met een jaar
uitgesteld.
ART. 4
een budget uit te trekken van 10 euro per inwoner voor een cadeaubon te besteden bij een lokale
handelaar. We ondersteunen op die manier de gezinnen maar ook de lokale handel.
Groothandelaars/supermarkten worden uitgesloten van de actie.
ART. 5
In overleg met de GALEM winkelzondag(en) te organiseren in 2020 en 2021 en een budget van
25.000 EUR te voorzien om in samenspraak bijkomende initiatieven ter bevordering van de economie
uit te werken.
ART. 6
voor een snelle betaling van onze leveranciers te zorgen.
ART. 7
de huur kwijt te schelden van de gemeentelijke lokalen voor de periode dat deze niet gebruikt
worden.
ART. 8
Naast de reeds besliste aankoop van mondmaskers via Think pink , een vergoeding te voorzien van
1.95 EUR per mondmasker dat VZW Keramit maakt voor kinderen geboren in 2015, 2016, 2017 en
2018. (dit oa voor de aankoop van materiaal)
ART. 9
De terugbetaling van de renteloze lening aan rugbyclub VZW Brigandze met een jaar op te schorten.
ART. 10
De huurvergoedingen/ concessievergoedingen niet te innen voor de huurder/concessionaris die
geconfronteerd wordt met een verplichte sluiting en dit voor de duur dat de federale maatregelen de
huurder/concessionaris noopt tot verplichte sluiting.
ART. 11
Dat horecazaken een aanvraag tot terrasuitbreiding kunnen indienen buiten de kermisperiode en dat
dit , waar mogelijk, zal toegestaan worden door het college.
ART. 12
De gemeentelijke parking NIET gratis aan te bieden ter ondersteuning van de horeca aan het
Donkmeer, van zodra deze terug kan openen
ART. 13
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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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)
DE RAAD,
 Gelet op de decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet artikel 135 §2 5° dat stelt dat gemeenten tot taak hebben
passende maatregelen te nemen om rampen en plagen zoals brand, epidemieën en epizoötieën te
voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet artikel 134, dat stelt dat de burgemeester bevoegd is om
politieverordeningen uit te vaardigen onder de verplichting om daarvan onverwijld aan de
gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom zij meende zich niet tot de
raad te moeten wenden, in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de
openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of
schade zou kunnen opleveren voor de inwoners;
 Gelet op het burgemeestersbesluit van 24/04/2020 waarbij de burgemeester een algehele sluiting
van de zittingen oplegt (zittingen van gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn zonder
publiek) zolang de federale maatregelen daartoe nopen, en dit in navolging van de strenge
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, cf. het ministerieel besluit van
17/04/2020;
 Overwegende dat de burgemeester bij hoogdringendheid heeft gehandeld in het belang van de
volksgezondheid;
 Overwegende dat burgers en anderen geïnteresseerden evenwel raadzittingen kunnen volgen via
een live audiostream: http://web-berlare.streamovations.be;
 Overwegende dat de raad het burgemeestersbesluit dient te bekrachtigen. Zo niet vervalt het
besluit onmiddellijk;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

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

ART. 1
Bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 24/04/2020 met betrekking tot het opleggen van een
algehele sluiting van de zittingen, zolang de federale maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus in te dijken daartoe nopen.
ART. 2
Afschrift van dit besluit wordt voor nuttig gevolg overgemaakt aan:
- de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
15.

Goedkeuren procedure openbare verkoop van de percelen gelegen te afd. 1, sectie
D, nrs. 552D en 552C

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de ministeriële omzendbrief 2010/02 – Vervreemding van onroerende goederen door de
provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van erkende erediensten;
 Overwegende dat de gemeente eigenaar is van de percelen gelegen te afd. 1, sectie D, nrs. 552D
en 552C;
 Overwegende het schattingsverslag van 23/11/2019, opgemaakt door Johan Willems, beëdigd
landmeter;
 Overwegende dat de gemeente het perceel op dit moment niet gebruikt, noch verhuurd;
 Overwegende dat het perceel verloederd is en volgens de wijkagent onrechtmatig gebruikt wordt
door:
o bewoner Sint-Jobstraat 1 (kippen)
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o bewoner Hoogstraat 45a
o bewoner Sint-Jobstraat 3
 Overwegende dat de verkoop openbaar zal plaatsvinden;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

16 stemmen voor (De Gucht Karel, 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)
1 stem tegen (Arbijn Wim)
5 onthoudingen (Verhofstadt Francky, Zaman Marleen, Baeyens Steven, Poppe Yves, Van de Velde Bert)

ART. 1
Keurt de verkoop goed van de percelen gelegen te afd. 1, sectie D, nrs. 552D en 552C.
ART. 2
Beslist dat de verkoop openbaar gebeurt.
ART. 3
Bepaalt dat de instelprijs gelijk is aan het schattingsverslag, namelijk € 108.900 voor perceelnr. 552D
en € 2.600 voor perceelnr. 552C.
ART. 4
Bepaalt dat alle kosten voortvloeiend uit deze verkoop ten laste vallen van de koper, waaronder de
kosten voor publicatie, honoraria, registratierechten, overschrijvingskosten, vaste aktekosten, …
ART. 5
Belast het college van burgemeester en schepenen met de verdere uitvoering van dit besluit.
ART. 6
Burgemeester Katja Gabriëls en algemeen directeur Hilde Van der Jeugt te machtigen tot het
ondertekenen van de notariële akte.
ART. 7
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
16.

Goedkeuren dagorde algemene vergadering Imewo 25 juni 2020 en vaststellen
mandaat vertegenwoordiger

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en in het bijzonder de artikelen 40, 41 en 432;
 Gelet op het feit dat de gemeente/stad voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Imewo;
 Gelet op de statuten van IMEWO;
 Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 27/03/2020 wordt opgeroepen
om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Imewo op
25/06/2020 die plaats vindt in Restaurant Renard, Dendermondsesteenweg 19 te 9080 Lochristi;
 Overwegende dat door de raad van bestuur in zitting van 13/03/2020 een dossier met
documentatiestukken werd overgemaakt;
 Naar aanleiding van de beslissing van de stad Deinze (gemeenteraadsbeslissing van 19 juni 2019)
om met ingang van 1 januari 2021 voor alle activiteiten op haar grondgebied met postcode 9800
uit te treden uit de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest en haar aansluiting bij de
Opdrachthoudende vereniging Imewo daarmee uit te breiden en waarvan akte genomen werd op
de buitengewone algemene vergaderingen van respectievelijk 11 (Imewo) en 12 (Gaselwest)
december 2019 werd een voorstel van partiële splitsing door overneming overgemaakt.
 Het gehele vermogen van deze activiteiten, die alle activa en passiva en alle rechten en plichten
omvat, zal overeenkomstig artikel 12:8 en volgende van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen overgaan naar Imewo en dit vanaf 1 januari 2021.
 De opschortende voorwaarden inzake de partiële splitsing door overneming zijn:
 De voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergadering van Imewo van
de omzetting van het aantal bestaande aandelen binnen Imewo à rato van 25 euro per eigen
vermogenswaarde voor de activiteit elektriciteit, aardgas, Publi-T en Publigas.
 De voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergaderingen van de
opdrachthoudende verenigingen Gaselwest en Imewo van de voorgestelde partiële splitsing
door overneming.
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 Het verkrijgen van de beslissing van de VREG tot aanwijzing van Imewo als
distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas voor de stad Deinze – postcode 9800.








Er wordt geopteerd voor een voorlopige ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per
31 december 2019. Op basis van de definitieve cijfers per 31 december 2020 die geattesteerd
zullen worden door de betrokken commissarissen, zal de definitieve ruilverhouding, bepaald aan
de hand van de goedgekeurde ruilverhoudingsmethodiek met betrekking tot de cijfers van 31
december 2019 (voorlopige ruilverhouding), worden vastgelegd en verwerkt. Deze werkwijze laat
in de eerste plaats toe om met de meest geactualiseerde boekhoudkundige cijfers rekening te
kunnen houden die zo dicht mogelijk aansluiten op de datum van 1 januari 2021, waarop
genoemde partiële splitsing binnen Gaselwest en Imewo fiscaal en juridisch van kracht wordt.
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt
dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke
algemene vergadering;
Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het
op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden.
Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de
informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de
mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op
onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende
agendapunten. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een
schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken.
Gehoord de toelichting ter zitting zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT:

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

ART. 1
haar goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering, tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo van 25 juni 2020:
1. Kennisneming verslagen van Imewo van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2019.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Imewo afgesloten op 31 december 2019 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest (artikel 6:115
WVV)
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en
de commissaris van Imewo met betrekking tot het boekjaar 2019.
5. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig artikelen 12:8 en 12:59 en
volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van de Opdrachthoudende
vereniging Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten van de stad Deinze postcode 9800 welke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest over te brengen naar de
Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging).
5.1. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en
tijdsbepaling.
5.2. Goedkeuring van de omzetting van het aantal bestaande aandelen à rato van 25 euro per
eigen vermogenswaarde voor de activiteit elektriciteit, aardgas, Publi-T en Publigas.
5.3. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het bijzonder verslag van de
raad van bestuur (art. 12:61 WVV) en van de commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking
tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen
in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische, boekhoudkundige en
fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 2021.

De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging
kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld
in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en
kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
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6.
7.
8.
9.

5.4. Goedkeuring van:
a. de partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest
(partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten van de stad Deinze - postcode 9800
welke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest over te brengen naar de Opdrachthoudende
vereniging Imewo (overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle
rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een
balans afgesloten op 31 december 2020, met inwerkingtreding per 1 januari 2021 en dit op
basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2019
en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2020.
b. de overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.
5.5. Aanvaarding van de aansluiting (toetreding) van de stad Deinze – postcode 9800 vanaf
1 januari 2021.
5.6. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen
aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur
met mogelijkheid tot subdelegatie om:
a. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de
partiële splitsing zoals vermeld onder punt 5.1. vast te stellen;
b. de verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;
c. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een
ambtshalve inschrijving;
d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis
van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de
overnemende vereniging per 31 december 2020, berekend volgens de principes vastgelegd
in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële
splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2020;
e. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig
of nuttig kan zijn;
f. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van
de algemene vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin.
5.7. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in onderhavig agendapunt bij
authentieke akte te doen vaststellen.
Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
Statutaire benoemingen.
Benoeming van een commissaris.
Statutaire mededelingen.

ART. 2
Haar goedkeuring te hechten aan het voorstel van partiële splitsing door overneming inzake de
overgang van de activiteiten verbonden aan de stad Deinze (postcode 9800) van de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest naar de opdrachthoudende vereniging Imewo.
ART. 3 in geval van schriftelijke algemene vergadering
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het standpunt van de
gemeente weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als een bindend akkoord
te worden beschouwd en dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen
inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van
bovenvermelde Algemene Vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het
digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid.
ART. 4 in geval van een fysieke algemene vergadering
Draagt de vertegenwoordiger van gemeente Berlare (de heer Denny Wettinck of plaatsvervanger de
heer Francky Verhofstadt) die zal deelnemen aan de algemene Vergadering tevens jaarvergadering
van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 25 juni 2020 (of iedere andere datum waarop deze
uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1, 2 en 3 van
onderhavige beslissing.
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ART. 5
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- IMEWO, vennootschapssecretariaat@fluvius.be;
- effectief lid: Denny Wettinck, raadslid, Kruisstraat 61, 9290 BERLARE;
- plaatsvervangend lid: Francky Verhofstadt, raadslid, Heikantstraat 48/D, 9290 BERLARE.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
17.

Goedkeuren dagorde algemene vergadering Zefier 11 juni 2020 en vaststellen
mandaat vertegenwoordiger

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en in het bijzonder de artikelen 40, 41 en 432;
 Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180;
 Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van de cvba Zefier;
 Gelet op de statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 26, 27 en 28;
 Gelet op de uitnodiging via e-mail van 17 maart 2020 tot de gewone algemene vergadering van de
cvba Zefier op 11 juni 2020;
 Gelet op de ter beschikking gestelde documenten;
 Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde
agendapunten te weigeren;
 Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt
dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke
algemene vergadering;
 Gehoord de toelichting ter zitting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

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

ART. 1
Haar goedkeuring te hechten, na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten, zijn
goedkeuring aan de agenda en alle afzonderlijke punten van de agenda van de gewone algemene
vergadering van de cvba Zefier van 11 juni 2020, zijnde:
Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019;
Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2019;
Goedkeuring van de jaarrekening 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en
toelichting);
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur
opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 WVV;
Besluit tot machtiging van de raad van bestuur om over te gaan tot uitgifte van
nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke
soort (rekeningsector) gebeurt en
Volmacht.
ART. 2
Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen worden overgemaakt aan:
- Zefier, info@zefier.be;
- effectief lid: Urbain Van Boven, schepenvanboven@berlare.be;
- plaatsvervangend lid: Marc Van Driessche, raadslid, marc.vandriessche@n-va.be
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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18.

Goedkeuren agenda van de algemene vergadering van TMVS dv van 16 juni 2020 en
bepalen standpunt gemeente Berlare

DE RAAD,
 Gelet op art. 41 en art. 432 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Gelet op het feit dat de gemeente Berlare aangesloten is bij TMVS dv;
 Gelet op de statuten van TMVS dv;
 Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene jaarvergadering van TMVS dv op 16 juni 2020,
waarin de agenda werd meegedeeld;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 6/02/2019 waarbij schepen Vandersnickt werd aangesteld
als effectief vertegenwoordiger en Yves Poppe als plaatsvervangend vertegenwoordiger;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

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

ART. 1
Beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de buitengewone algemene
vergadering TMVS dv van 16 juni 2020 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het
onderzoek van de agendapunten :
Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer
Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en
de overdracht van een deelnemer
Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019
Verslag van de commissaris
a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 december 2019
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2019
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
Statutaire benoemingen - raad van bestuur
Varia en mededelingen
ART. 2
Draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het
bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van
TMVS dv vastgesteld op 16 juni 2020, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in
de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de
agendapunten van voormelde algemene vergadering.
ART. 3
Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan:
 TMVS, per elektronische post, 20190611AVTMVS@farys.be
 Schepen Vandersnickt en raadslid Poppe, per elektronische post
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
DRINGEND 1: NV Ter Donk: aanvaarden van schenking mondmaskers
DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en meer in het bijzonder de artikel 23;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 6/02/2019 houdende de goedkeuring van het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad;
 Overwegende dat burgemeester Gabriëls de spoedeisendheid van het agendapunt motiveert;
 Overwegende dat een 2/3 meerderheid nodig is om dit punt in spoedeisendheid aan de agenda
van de gemeenteraad toe te voegen;
 Overwegende dat aan deze vereiste voldaan is omdat bij het begin van de openbare zitting alle
aanwezige raadsleden ter zitting akkoord gingen;
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Overwegende dat alle raadsleden de ontwerpnotule ontvangen onmiddellijk na het akkoord om
het agendapunt bij hoogdringendheid te behandelen;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en meer in het bijzonder de artikel 41 §2 12°
met betrekking tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om een schenking al dan niet te
aanvaarden;
Gelet op de schenking van 1000 stuks mondmaskers door NV Ter Donk, meer bepaald de familie
Stallaert, gevestigd in de Donklaan 72A te Berlare;
Overwegende dat er in deze coronatijd nood is aan mondmaskers en dat er bij de versoepeling
van de maatregelen het aangewezen is om meer gebruik te maken van mondmaskers, bijgevolg is
deze schenking meer dan welkom;
Overwegende het voorstel om de schenking te aanvaarden;
Gehoor de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT: Unaniem
ART. 1
De schenking van de 1000 stuks mondmaskers door NV Ter Donk te aanvaarden.
ART. 2
NV Ter Donk (familie Stallaert), Donklaan 72A te 9290 Berlare op de hoogte te brengen van de
beslissing.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
19.

Mondelinge vragen

Er werden geen mondelinge vragen gesteld.
De voorzitter verklaart de zitting voor gesloten om 22:25 uur.
Namens de gemeenteraad

Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur
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