Notulen van de vergadering van de
Gemeenteraad van Berlare van
29 juni 2020
Aanwezig:
De Gucht Karel, voorzitter;
Gabriëls Katja, burgemeester;
Vandersnickt Steven, Van Driessche An, 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, Verdonck Wim, Van Hee Jan,
raadsleden;
Van der Jeugt Hilde, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Meyers Carine, schepen
Afwezig:
Verdonck Wim, raadslid afwezig voor 1, 2, 3, 4;
Van Hee Jan, raadslid afwezig voor 1, 2
De voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 20 uur.
De voorzitter meldt dat de meerderheid op basis van artikel 23 van het decreet lokaal bestuur van
22/12/2017 1 agendapunt ter zitting aan de agenda wil toevoegen:
 Kennisnemen van het feit dat het college van burgemeester en schepenen de factuur voor de
bevlagging van de handelskernen heeft geviseerd.
De raadsleden gaan unaniem akkoord om toe te voegen:
 zoals het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad voorziet (artikel 7);
 wordt het agendapunt behandeld na punt 18: Kennisnemen van het feit dat het college van
burgemeester en schepenen de factuur voor de bevlagging van de handelskernen heeft geviseerd.

Openbare zitting
1.

Goedkeuren notulen en kennisnemen zittingsverslag van 8 juni 2020

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 8 juni 2020 goed.
ART. 2
Neemt kennis van het zittingsverslag (https://webberlare.streamovations.be/sessions/reference/gemeenteraad) van 8 juni 2020.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
2.

Akte nemen verhindering raadslid
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DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet in het bijzonder op het artikel 12, 3° waarbij de gemeenteraad akte neemt van de
verhindering van raadsleden;
 Gelet op de eedaflegging als gemeenteraadslid van mevrouw Cindy Roelandt, in de
gemeenteraadzitting van 3/01/2019;
 Gelet op de brief van 11/06/2020 van raadslid Roelandt aan de voorzitter van de raad waarin ze
aangeeft een jaar verhinderd te zijn als raadslid;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Neemt akte van de verhindering van raadslid Cindy Roelandt van 11 juni 2020 tot 11 juni 2021.
ART. 2
Raadslid Roelandt wordt van dit besluit op de hoogte gebracht.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
3.

Kennisnemen eedaflegging van opvolgend raadslid na onderzoek van de
geloofsbrieven

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8/07/2011 zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 14/10/2018 zoals geldig verklaard op
door de Raad voor verkiezingsbetwistingen van Oost-Vlaanderen;
 Gelet op het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van de gemeenteraadverkiezingen
van 14/10/2018;
 Gelet op de eedaflegging van de verkozenen als raadsleden in de installatievergadering van
03/01/2019 onder wie mevrouw Cindy Roelandt;
 Gelet op de aktename in zitting van heden van de verhindering van het gemeenteraadslid Cindy
Roelandt;
 Overwegende dat het raadslid bij de verkiezingen van 14/10/2018 werd verkozen op de lijst nr. 1
Sp.a-Groen;
 Overwegende dat het proces-verbaal van het hoofdbureau van de gemeenteraadsverkiezingen
van 14/10/2018 als eerste opvolger de heer Jan Van Hee aanduidt;
 Overwegende het schrijven van 12/6/2020 van de algemeen directeur aan betrokkene met
uitnodiging tot de eedaflegging als raadslid in opvolging (ref: SEC/VDL/2020.049);
 Overwegende dat de heer Jan Van Hee aanvaardt;
 Overwegende dat door de betrokkene een verklaring op eer, een uittreksel uit het
bevolkingsregister en een uittreksel uit het strafregister werd ingediend;
 Overwegende dat hieruit blijkt dat de betrokkene voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en
zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid;
 Overwegende dat de heer Jan Van Hee, van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd, de eed
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen” ter zitting heeft afgelegd in
handen van de voorzitter;
 Overwegende dat van de eedaflegging een afzonderlijke akte wordt opgesteld;
 Overwegende de melding dat de heer Jan Van Hee zal zetelen ter vervanging van mevrouw Cindy
Roelandt, die verhinderd is als raadslid tot 11 juni 2021;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
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Verklaart dat de heer Jan Van Hee, verkozen als opvolger op de lijst nr. 1 Sp.a-Groen bij de
verkiezingen van 14/10/2018, aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en zich niet bevindt in één
van de gevallen van onverenigbaarheid.
ART. 2
Neemt akte van de eedaflegging van de heer Jan Van Hee als raadslid, in handen van de voorzitter
van de gemeenteraad.
ART. 3
Stelt dat de heer Jan Van Hee zetelt in vervanging van mevrouw Cindy Roelandt tijdens haar
verhindering.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
4.

Hervaststellen rangorde gemeenteraadsleden

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 14/10/2018 zoals geldig verklaard door
de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van Oost-Vlaanderen op 5/12/2018 en medegedeeld bij brief
van 10/12/2018.
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26/06/2019 houdende bepaling van de rangorde van de
gemeenteraadsleden na eedaflegging;
 Gelet op de aktename in zitting van heden van de eedaflegging van de heer Jan Van Hee ter
vervanging van mevrouw Cindy Roelandt tijdens haar verhindering;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Herziet haar besluit van 26/06/2019 en stelt de rangorde van de gemeenteraadsleden opnieuw vast
als volgt:
1.
Karel De Gucht
2.
Francky Verhofstadt
3.
Wim Arbijn
4.
Katja Gabriëls
5.
Carine Meyers
6.
Marleen Zaman
7.
Steven Baeyens
8.
An Van Driessche
9.
Steven Vandersnickt
10.
Gunther Cooreman
11.
Kim Haentjens
12.
Marc Van Driessche
13.
Denny Wettinck
14.
Yves Poppe
15.
Lieve Van Cauteren
16.
Bert Van de Velde
17.
Gino Callaert
18.
Hilde D'heer
19.
Ruben De Backer
20.
Angélique Verdurmen
21.
Urbain Van Boven
22.
Wim Verdonck
23.
Jan Van Hee
ART. 2
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Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
5.

Vaststellen jaarrekening 2019 gemeente Berlare

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op de artikelen 148, 173 en 174 van dit decreet;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25/06/2010;
 Gelet op art. 595 van het decreet lokaal bestuur betreffende de overgangsbepalingen inzake
beleids- en beheerscyclus;
 Overwegende de jaarrekening 2019 met een resultaat op kasbasis van 2.638.971,41 euro en een
autofinancieringsmarge van 1.211.750,55 euro, zoals als bijlage toegevoegd;
 Overwegende de bespreking in de financiële commissie van 22/06/2020;
 Overwegende de bespreking in het managementteam van 8/06/2020;
 Gehoord de toelichting met tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Stelt de jaarrekening 2019 van de gemeente Berlare vast, zoals in bijlage, met een resultaat op
kasbasis van 2.638.971,41 euro en een autofinancieringsmarge van 1.211.750,55 euro.
ART. 2
Maakt afschriften van deze beslissing over aan:
 De heer gouverneur via het digitaal loket;
 De financieel directeur.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
6.

Kennisnemen van het rapport van de financieel directeur m.b.t. het visum 2019

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, meer bepaald art. 177 aangaande de
rapportering over de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole door de financieel directeur
(visum);
 Gelet op het rapport van de financieel directeur m.b.t. het visum over boekjaar 2019;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Kennis te nemen van het rapport van de financieel directeur m.b.t. het visum over boekjaar 2019.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
7.

Kennisnemen jaarrapport organisatiebeheersing

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, meer bepaald artikel 219 dat stelt dat de
algemeen directeur jaarlijks rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen, de
gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de
organisatiebeheersing. Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het
daaropvolgende jaar;
 Overwegende de besprekingen in het managementteam van 23 april en 8 juni 2020;
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 Overwegende het jaarrapport, voorgesteld door de algemeen directeur;
 Gehoord de toelichting en tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Neemt kennis van het jaarrapport organisatiebeheersing.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
8.

Goedkeuren van het coronawaardebonreglement en toepassingsgebied

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 artikel 41, tweede lid, 2°;
 Het ministerieel besluit van 18 maart 2020, en latere wijzigingen, houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 4/05/2020;
 Gelet op het collegebesluit van 29/05/2020;
 Overwegende dat de gemeente Berlare om de inwoners en de lokale handelaars te steunen aan
elke inwoner een waardebon geeft met een waarde van 10,00 euro.
 Overwegende dat de waardebon kan besteed worden bij de lokale ondernemingen en de
oorspronkelijke keuze van de gemeenteraad om groothandelaars en supermarkten uit te sluiten
van de actie.
 Overwegende het advies van GALEM van 12/05/2020 waarin onder andere wordt geadviseerd om
de zelfstandige uitbaters van een supermarkt of groothandel niet uit te sluiten maar enkel de eigen
winkels in beheer van ketens;
 ABB stelt aan lokale besturen dat de beslissing waarbij een voordeel wordt toegekend aan een
specifieke doelgroep (in dit geval de lokale handelaars) steeds afdoende moet gemotiveerd
worden. Bovendien is het belangrijk dat de doelgroep ‘lokale handelaars’ goed wordt omschreven
op basis van duidelijke parameters. Binnen die omschrijving mag er geen discriminerend
onderscheid worden gemaakt;
 Overwegende dat de administratie van mening is dat de uitsluitingen zoals beslist op de
gemeenteraad van 4 mei 2020 en zoals voorgesteld door GALEM op 12 mei 2020 als
discriminerend worden beschouwd en er ofwel gekozen moet worden voor alle ondernemingen
met vestiging op het grondgebied in de gemeente Berlare of voor de ondernemingen met vestiging
op het grondgebied in de gemeente, die verplicht werden te sluiten en bijgevolg in aanmerking
komen voor een corona-hinderpremie;
 Overwegende dat mensen in armoede meer gebaat zijn met een waardebon voor voedingswinkels
dan voor non-food winkels en deze voedingswinkels net uitgesloten worden indien voor de 2 e optie
wordt gekozen en bijgevolg het kiezen voor alle handelaars meer baat heeft voor deze doelgroep.
 Overwegende de keuze voor een digitaal ontwaardings- en uitbetalingsplatform voor het
coronawaardebonnenproject;
 Overwegende de ambitie om het coronawaardebonnenproject te behouden als blijvend systeem
voor uitgifte van waardebonnen;
 Overwegende dat de handelaars zelf de keuze maken om zich al dan niet aan te sluiten bij het
coronawaardebonnenproject;
 De uitgaven passen binnen de ramingen en de limitatieve kredieten van het meerjarenplan 20202025;
 De gemeente acht het wenselijk een reglement inzake toekennen en gebruik waardebon ter
ondersteuning van de lokale economie goed te keuren;
 Gehoord de toelichtingen tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
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Volgend reglement goed te keuren inzake toekennen en gebruik waardebon ter ondersteuning van de
lokale economie met ingang van 1/8/2020:
Artikel 1
Naar aanleiding van de coronacrisis geeft het gemeentebestuur van Berlare ter ondersteuning van de
lokale economie een waardebon uit. Deze bon krijgt de naam corona-waardebon.
Dit reglement regelt de uitgifte en bijhorende modaliteiten van de waardebon.
Artikel 2
De coronawaardebon heeft een waarde van 10,00 euro.
Artikel 3
De waardebon heeft een geldigheidsduur van 15 september 2020 tot en met 31 december 2020. De
vervaldatum wordt op de waardebon vermeld. Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild en
evenmin worden aanvaard door de aangesloten ondernemers.
De bon is inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de gedane aankopen van goederen of
diensten. Hij is niet inwisselbaar voor contanten of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk,
noch bij het gemeentebestuur, noch bij de aangesloten ondernemer. De aangesloten ondernemer
mag geen contanten teruggeven, indien de waarde van het aangekochte product lager zou zijn dan
de waarde van de bon.
De waardebon dient in één keer volledig gebruikt te worden, en kan niet gebruikt worden voor
verschillende aankopen bij verschillende aangesloten ondernemers.
Artikel 4
Elke waardebon heeft een unieke identificatiecode.
De waardebon wordt niet vervangen in geval van verlies, diefstal of beschadiging.
Artikel 5
Elke inwoner van Berlare die op 1 mei 2020 is ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters
ontvangt één waardebon van 10,00 euro.
De bon wordt per post verdeeld.
De bon kan niet worden verkocht aan derden.
Er mogen maximaal 10 bonnen tegelijk gebruikt worden voor éénzelfde aankoop.
Artikel 6
Het gemeentebestuur draagt alle kosten voor het invoeren van de waardebon zoals het drukken van
de bon en communicatie.
Er worden geen kosten aangerekend aan de aangesloten ondernemers.
Artikel 7
De waardebon kan enkel gebruikt worden bij een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die
respectievelijk als zelfstandige ondernemer of als onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen voor activiteiten die als voorwerp kleinhandel, horeca of dienstverlening hebben.
Bovendien kan de waardebon enkel worden gebruikt bij een natuurlijke persoon of rechtspersoon die
zelf instaat voor de uitbating van zijn activiteit met als voorwerp kleinhandel, horeca of
dienstverlening.
Het uitbaten van de handels-, of horecazaak of dienstverlening, via een aangestelde werknemer of
een zelfstandig gerant, wordt gelijkgesteld met het zelf uitbaten.
De onderneming, waar met de waardebon kan betaald worden, dient haar vestiging te hebben op het
grondgebied van de gemeente Berlare.
Artikel 8
De ondernemer valideert zelf de waardebon op het handelaarsplatform dat bereikt kan worden via
www.berlare.be/cadeaubon of door middel van een van de aangereikte tools die in verbinding staan
met het platform. Gevalideerde bonnen worden uitbetaald door het gemeentebestuur op het door de
ondernemer opgegeven bankrekeningnummer.
De ondernemer is verantwoordelijk voor het onmiddellijk innen van de bon bij aanvaarding en kan
geen aanspraak maken op terugbetaling indien achteraf blijkt dat de bon voordien al ontwaard werd.
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Artikel 9
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de producten of
diensten die werden geleverd na betaling met de waardebon, noch aangesproken worden tot
voldoening van de rechten voorzien in de artikelen 1649bis-octies van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 10
In geval van betwistingen of discussies over de toepassing van het reglement neemt het college van
burgemeester en schepenen een gemotiveerde beslissing.
Artikel 11
Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website.
ART. 2
Dit systeem van cadeaubonnen in de toekomst te behouden voor andere doeleinden en dit systeem
verder uit te werken.
ART. 3
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze beslissing.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur en aan de burgers via brief per post, Infogem en stickers bij de deelnemende ondernemers.
ART. 5
De gemeenteraad geeft delegatie aan de financieel directeur en algemeen directeur om de betalingen
voortvloeiend uit deze procedure te mogen uitvoeren.
9.

Goedkeuren en toekennen uitgestelde subsidieaanvraag The Village vzw

DE RAAD,
 Gelet op de artikelen 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24/11/2010 houdende het subsidiereglement voor derdeen vierdewereldprojecten;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2019 om geen projectsubsidie toe te kennen aan het
PROUD-project van The Village vzw, omdat het project op het laatste moment niet meer bleek te
voldoen aan één van de subsidievoorwaarden, namelijk een link met Berlare;
 Overwegende het advies van de Mondiale raad (vroegere GROS) van 10/02/2020 om de vereniging
een kort uitstel te gunnen om opnieuw aan alle voorwaarden te voldoen en zo toch nog te kunnen
genieten van een projectsubsidie;
 Overwegende het advies van de Mondiale raad van 16/04/2020 waarin de raad vaststelt dat The
Village vzw opnieuw aan alle voorwaarden voldoet en het bestuur adviseert het PROUD-project
alsnog te subsidiëren, cf. het eerdere advies van 8/10/2019, zijnde voor een bedrag van 2.916,66
euro;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, in zitting van 27/04/2020;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Keurt een projectsubsidie voor het PROUD-project van The Village vzw goed voor een bedrag van
2.916,66 euro.
ART. 2
Bepaalt dat de aanrekening van deze subsidie zal gebeuren op het krediet voorzien
in het budget van 2020.
ART. 3
Bepaalt dat afschriften van dit besluit worden overgemaakt aan:
- de dienst vrije tijd (vrijetijd@berlare.be);
- de financieel directeur;
- de voorzitter van de Mondiale raad (gretavanboven@gmail.com);
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- The Village, Freddy Vanhoef (freddyvanhoef@gmail.com)
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
10.

Goedkeuren gunningswijze taalmethode 1ste leerjaar gemeenteschool

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;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2/03/2020 dat de voorwaarden van het visum van de
financieel directeur bepaalt;
 Overwegende dat de huidige taalmethode voor het eerste leerjaar verdwijnt en er hierdoor een
volledige nieuwe methode geïmplementeerd moet worden;
 Overwegende dat wordt voorgesteld om te werken met een leaseovereenkomst.
 Overwegende dat een leaseovereenkomst zorgt voor jaarlijkse voorspelbare kosten, een garantie
op kwaliteitsvol materiaal, want versleten materiaal wordt meteen vervangen, en een spreiding van
kosten;
 Overwegende dat dit een overeenkomst van 9 jaar betreft;
 Overwegende dat de kosten geraamd worden op 12 000 incl. btw voor een periode van 9 jaar;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht tot stand te brengen bij wijze van
overheidsopdracht van beperkte waarde (aanvaarde factuur);
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Verleent goedkeuring om de opdracht ‘taalmethode 1ste leerjaar gemeenteschool’ uit te voeren bij
wijze van overheidsopdracht van beperkte waarde (aanvaarde factuur) voor een periode langer dan
48 maanden, namelijk 9 jaar.
ART. 2
Geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht om de overheidsopdracht te
organiseren bij wijze van overheidsopdracht van beperkte waarde (aanvaarde factuur).
ART. 3
De beslissing wordt overgemaakt aan de directie van de gemeenteschool.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
11.

Goedkeuren bestek, plaatsingsprocedure en raming: Asfalteringen 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);

Notulen van de gemeenteraad van 29/06/2020

8 van 17

 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 “Asfalteringen 2020” een bestek met nr. 2020/30
werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken - Werven & Veiligheid;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 169.770,00 euro exclusief btw
of 205.421,70 euro inclusief 21% btw (35.651,70 euro Btw medecontractant), en dat het maximale
bestelbedrag 82.644,63 euro exclusief btw of 100.000,00 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 investeringsbudget van 2020,
op budgetcode 2240007/020000-WEGEN.-Asfalt.
 Gehoord de toelichting en tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/30 en de raming voor de opdracht
“Asfalteringen 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 169.770,00 euro exclusief btw of
205.421,70 euro inclusief 21% btw (35.651,70 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 investeringsbudget van 2020, op budgetcode
2240007/020000-WEGEN.-Asfalt.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
12.

Goedkeuren aanleg voetpad ter hoogte handelszaken Klappel

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 het het gemeentebestuur belast is met het onderhoud van de voetpaden
langsheen gewestwegen;
 Overwegende dat het Agentschap Wegen en verkeer (verder genoemd AWV) onderhouds- en
aanpassingswerken voorziet aan de rotonde Klappel en dat zij in eenzelfde werk ook het
naastgelegen parkeerplein, gelegen vóór de handelszaken, zullen aanpakken;
 Overwegende dat ter hoogte van deze druk bezochte handelszaken, met zowel openbare als
private parkeerplaatsen en diverse op- en afritten, wel verharding maar geen afgebakend voetpad
gelegen is;
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 Overwegende dat de voetganger binnen het openbaar domein momenteel geen duidelijke plaats
heeft om zich te bewegen doorheen deze zone;
 Overwegende dat er diverse verzakkingen zijn in de verharding en dat deze omwille van de
intensieve voetgangersbewegingen een hoog risico tot valpartijen en ongelukken vormen;
 Overwegende dat het aangewezen is om de aanpak van dit voetpad mee te nemen in door AWV
geplande werken, hetgeen zowel op financieel als technisch vlak voordeliger is;
 Overwegende dat uit een gesprek met de betrokken handelsuitbaters bleek dat ook zij vragende
partij zijn om deze werken uit te voeren en dit in voorkeur in één beweging met de werken AWV,
gezien de hinder dan beperkt wordt in tijd;
 Overwegende dat AWV bereidt is om deze werken mee te nemen binnen hun project en dat zij
willen instaan voor de gehele coördinatie en waarbij gebruik kan gemaakt worden van hun
bundelbestek met de firma Wase Wegenbouw nv (Wawebo), Kluizenhof 20, 9170 Sint-Gilis-Waas;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 60.000,00 euro exclusief btw
of 72.600,00 euro inclusief 21% btw (12.600,00 euro Btw medecontractant);
 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 investeringsbudget van 2020,
op budgetcode 2240007/020000-WEGEN;
 Gehoord de toelichting en tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Akkoord te gaan met de aanleg van een voetpad langsheen de handelszaken ter hoogte van de
rotonde Klappel.
ART. 2
Akkoord te gaan om deze uitvoering te laten verlopen gelijktijdig met de reeds geplande werken door
het Agentschap Wegen en Verkeer aan de rotonde en omgeving, waarbij gebruik kan gemaakt
worden van hun bundelbestek met de firma Wase Wegenbouw nv en waarbij AWV instaat voor de
coördinatie.
ART. 3
Akkoord te gaan om deze opdracht aan te rekenen op het investeringsbudget van 2020, op
budgetcode 2240007/020000-WEGEN.
ART. 4
Bij het Agentschap Wegen en Verkeer aan te dringen op een structurele aanpak van de rotonde met
oog voor de toegankelijkheid van fietsers en voetgangers en onder andere in het licht van een
toekomstig mobipunt.
ART. 5
Het College van burgemeester en schepenen te belasten met de verdere opvolging van dit dossier.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
13.

Goedkeuren bestek, raming en gunningswijze Aanleg multisportveld Sportpark
Overmere

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°;
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 Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22/12/2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad;
 Overwegende dat tijdens het participatietraject voor het project ‘Opwaardering Boerenkrijgpark’
Chirojongens Overmere vroegen om het verdwijnen van de verharde oppervlaktes binnen het
beschermde park, te compenseren door de aanleg van een verharde sport- en spelzone in de
nabijheid van het park;
 Overwegende dat deze vraag later ook werd bijgetreden door de voltallige jeugdraad;
 Overwegende dat een multisportveld de site Sportpark Overmere verder verrijkt, zowel ruimtelijk
als functioneel;
 Overwegende dat binnen het sportpark de sportmogelijkheden voor individuele sporters (buiten
clubverband) vrij beperkt zijn, en dat ook de gemeentelijke sportdienst de aanleg van dergelijk
terrein ondersteund;
 Overwegende de lopende herinrichting van de naastgelegen bmx-zone tot speelnatuurzone,
waarbij deze herinrichting reeds werd afgestemd op de aanleg van dergelijk terrein;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanleg multisportveld Sportpark Overmere” een
bestek met nr. 2020/27 werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 35.000,00 euro exclusief btw
of 42.350,00 euro inclusief 21% btw (7.350,00 euro Btw medecontractant);
 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 2292000/074203-PATRIMONIUM VT.-Buitenter. (actieplan AP9) (actie A9);
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/27 en de raming voor de opdracht “Aanleg
multisportveld Sportpark Overmere”, 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 35.000,00 euro exclusief btw of
42.350,00 euro inclusief 21% btw (7.350,00 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 investeringsbudget van 2020, op budgetcode
2292000/074203-PATRIMONIUM VT.-Buitenter. (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 aanvullend reglement: Baron Tibbautstraat, parkeer- en
stilstaanverbod.

DE RAAD,
 Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16 maart 1968;
 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;
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 Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
 Gelet op het collegebesluit van 17 januari betreft het supprimeren van 2 plaatsen van de
parkeerstrook aan de kant van de afrit van het WZC, aangevuld met het plaatsen van paaltjes op
de te supprimeren plaatsen;
 Overwegende dat bij goedkeuring het parkeerverbod geplaatst wordt door de gemeente en de
paaltjes voor AWV;
 Overwegende dat het een gewestweg betreft;
 Gehoord de toelichting en tussenkomsten ter zitting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Op de Baron Tibbautstraat, ter hoogte van de parkeerstrook van WZC Ter Meere geldt:
het stilstaan en parkeren is verboden;
de afstand waarop de parkeerreglementering van toepassing is, wordt aangeduid;
verkeersbord E3;
het verkeersbord wordt aangevuld met x-bord Xc met vermelding afstand, 15 meter.
Het betreft 2 parkeerplaatsen volgens bijgevoegd plan waarvan een exemplaar als bijlage bij dit
besluit gaat.
ART.2
Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan het Agentschap Binnenlands
Bestuur (via digitale loket).
ART. 3
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);
 WZC Ter Meere.
ART. 4
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.
15.

Bekrachtigen tijdelijke politieverordeningen burgemeester bij hoogdringendheid
van 9/6/2020:
1/ Coronacrisis en heropening horeca - inkijk en uitbreiding terrasactiviteiten
2/ Tijdelijke opheffing van bepaalde geldende afbakening terraszone

DE RAAD,
 Gelet op de decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet artikel 133 dat bepaalt dat de burgemeester de gemeenteraad
informeert over de aan haar bij wet toegewezen uitgeoefende bevoegdheden en dat dit artikel
rechtsgrond geeft aan een tijdelijke politieverordening;
 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;
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 Gelet op de nieuwe gemeentewet artikel 135 §2 met betrekking tot het uitoefenen van
bevoegdheden inzake gezondheid, veiligheid en rust en dat dit artikel rechtsgrond geeft aan een
tijdelijke politieverordening;
 Gelet op het burgemeestersbesluit van 9/06/2020 waarbij de burgemeester een tijdelijke
politieverordening afkondigt met betrekking tot de heropstart van de horeca in het kader van de
corona-exitstrategie;
 Overwegende dat uit een rapport/aanbeveling (4/06/2020) van de Coronacel Berlare blijkt dat
bijkomende inname van het openbaar de horecaondernemers de mogelijkheid biedt tot “social
distancing”-maatregelen;
 Overwegende de nota exitstrategie en heropstart economie;
 Gelet op het burgemeestersbesluit van 9/06/2020 waarbij de burgemeester een tijdelijke
politieverordening afkondigt met betrekking tot tijdelijke opheffing van bepaalde geldende
afbakening terraszone;
 Overwegende dat de burgemeester bij hoogdringendheid heeft gehandeld in het belang van de
volksgezondheid;
 Overwegende dat de raad de burgemeestersbesluiten dient te bekrachtigen. Zo niet vervalt het
besluit onmiddellijk;
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Bekrachtigt het burgemeestersbesluit tot tijdelijke politieverordening van 9/06/2020 met betrekking
tot de heropstart van de horeca in het kader van de corona-exitstrategie.
ART. 2
Bekrachtigt het burgemeestersbesluit tot tijdelijke opheffing van bepaalde geldende afbakening
terraszone.
ART. 3
Afschrift van dit besluit wordt voor nuttig gevolg overgemaakt aan:
- de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen;
- de lokale politie Berlare-Zele.
ART. 4
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
16.

Goedkeuren verwerving grond gelegen te Berlare, 2de afdeling, sectie B, nummer
1129 F deel

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de artikelen 1582 t.e.m. 1685 BW;
 Gelet op het schattingsverslag van 18/10/2017 van beëdigd landmeter-expert Johan Sichien,
waarbij perceel 2de afdeling, sectie B, nr. 1129F deel geschat werd op 35 000 euro voor +/- 1 115
vierkante meter;
 Gelet op het proces-verbaal van opmeting door beëdigd landmeter Johan Sichien, op 30/08/2019,
dat stelt dat het deel 1 040 vierkante meter omvat;
 Overwegende het feit dat het perceel gelegen is binnen het RUP Donk in een zone voor
gemeenschapsvoorzieningen in het groen (toelichtingsplan en stedenbouwkundige voorschriften
RUP Donk pg. 126). Zie https://www.berlare.be/rup.html;
 Overwegende het feit dat er maatregelen ondernomen zijn om de uitwerking van het RUP te
kunnen realiseren, zoals onder andere een onteigeningsplan. Het perceel is hierin vervat (zie
voorschriften RUP Donk vanaf pg. 91). De onteigeningsmachtiging werd nog niet aangevraagd.
 Overwegende het voorstel om geen onteigeningsprocedure te starten, maar dit deel van het
perceel uit de hand aan te kopen;
 Overwegende dat het perceel essentieel is om een verdere inrichting van het Donkoeverpark te
kunnen realiseren;
 Overwegende de gevoerde onderhandelingen;
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 Overwegende dat een onderhandse aankoop na bovenvermelde onderhandeling met eigenaar Lido
bvba, vertegenwoordigd door Sonny Mélon en Tony Goethals, mogelijk is, waarbij een gemeten
oppervlakte van 1 040 vierkante meter kan worden aangekocht voor een forfaitaire prijs van 10
000 euro. In deze prijs zijn alle vergoedingen begrepen die verschuldigd zouden kunnen zijn uit
hoofde van de inneming van voorgeschreven goed, met begrip van de
wederbeleggingsvergoeding;
 Overwegende dat de verkoper akkoord gaat met de overdracht van grond onder de volgende
voorwaarden:
 Het perceel wordt overgedragen in de staat waarin het zich bevindt;
 Een voldoende breed en toegankelijk wandelpad wordt voorzien aan het einde van de tuin,
in het voordeel van de eigenaars van perceel 1129F, kadastraal restant. Op die manier
kunnen bezoekers via het wandelpad de ingang naar de zaak gebruiken;
 De kosten van de grondafstand (opmetingsplan, notariskosten, registratie,…) vallen ten laste
van de gemeente Berlare.
 Overwegende dat deze aankoop werd voorzien in het budget;
Gelet op verleende visum met nummer 2020-046;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Het door beëdigd landmeter Johan Sichien opgemeten perceel 2de afdeling, sectie B, nr. 1129F deel
met oppervlakte 1 040 vierkante meter, dat gelegen is in een zone voor gemeenschapsvoorziening, en
momenteel eigendom van eigenaar Lido bvba, vertegenwoordigd door Sonny Mélon en Tony Goethals,
aan te kopen voor het onderhandelde bedrag van 10.000 euro, alle vergoedingen inbegrepen die
zouden verschuldigd kunnen zijn uit hoofde van de inneming van voorgeschreven goed.
ART. 2
De aankoop gebeurt onder de volgende voorwaarden:
 Het perceel wordt overgedragen in de staat waarin het zich bevindt;
 Een voldoende breed en toegankelijk wandelpad wordt voorzien aan het einde van de tuin,
in het voordeel van de eigenaars van perceel 1129F, kadastraal restant. Op die manier
kunnen bezoekers via het wandelpad de ingang naar de zaak gebruiken;
 De kosten van de grondafstand (opmetingsplan, notariskosten, registratie,…) vallen ten laste
van de gemeente Berlare.
ART. 3
De kosten van de authentieke akte en de eventueel verschuldigde registratiekosten zijn ten laste van
de gemeente.
ART. 4
Het bestuur verklaart het in artikel 1 vermelde onroerend goed aan te kopen voor openbaar nut.
ART. 5
Burgemeester Katja Gabriëls en algemeen directeur Hilde Van der Jeugt te machtigen tot het
ondertekenen van de notariële akte.
ART. 6
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
17.

Goedkeuren kosteloze grondafstand Heikantstraat 42

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en in het bijzonder de artikelen 40 en 41;
 Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de aanvraag omgevingsvergunning ingediend op 26/02/2020 door Durabrik
Bouwbedrijven nv, Landegemstraat 10, 9031 Gent voor het realiseren van een verkaveling voor 4
loten, Heikantstraat 42, kadastraal gekend als Berlare, 3de afd., Sie A, nr. 728c;
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 Overwegende dat in de aanvraag een zone wordt voorzien in gebruik als openbaar domein en dat
deze strook kosteloos dient te worden overgedragen aan het gemeentebestuur;
 Overwegende het verkavelingsplan opgemaakt door bvba Arpenta, Beeweg 56, 9080 Lochristi,
waarop de kosteloos af te stane grond, van ongeveer 250 m², roos is ingekleurd;
 Gehoord de toelichting en de tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Keurt de kosteloze grondafstand goed waarbij een strook grond van ongeveer 250 m² zal worden
toegevoegd aan het openbaar domein, voor het realiseren van een verkaveling voor 4 loten,
Heikantstraat 42, kadastraal gekend als Berlare, 3de afd., Sie A, nr. 728c, aangevraagd door Durabrik
Bouwbedrijven nv, Landegemstraat 10, 9031 Gent. Bedoelde strook grond staat afgebeeld in roos op
het verkavelingsplan opgemaakt door bvba Arpenta, Beeweg 56, 9080 Lochristi.
Een behoorlijk geviseerd exemplaar van het proces-verbaal van opmeting wordt als bijlage gehecht
aan dit besluit.
ART. 2
Bepaalt dat de kosten voor opmeting, notaris en registratie ten laste blijven van de
verkavelingsaanvrager.
ART. 3
Bepaalt dat de percelen pas vervreemd kunnen worden, nadat de notariële akte voor de kosteloze
grondafstand is verleden. Aan de notariële akte dient een exact opmetingsplan te worden gehecht.
ART. 4
Geeft volmacht aan het college van burgemeester en schepenen om deze beslissing te realiseren.
ART. 5
Geeft volmacht aan mevrouw Katja Gabriëls, burgemeester, en mevrouw Hilde Van der Jeugt,
algemeen directeur, om de notariële akte van deze kosteloze grondafstand namens de gemeente te
ondertekenen.
ART. 6
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
Durabrik Bouwbedrijven nv, Landegemstraat 10, 9031 Gent;
- de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 90, 9000
Gent.
ART. 7
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
18.

Kennisnemen provinciaal politiereglement domein Nieuwdonk

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, en meer in het bijzonder de artikelen 40 en
41 aangaande de bevoegdheden van de raad;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14/09/2016 houdende het goedkeuren van een algemeen
gemeentelijke politiereglement, zoals laatst gewijzigd in zitting van 24/01/2018;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14/09/2016 houdende het goedkeuren van een
kaderreglement gemeentelijke administratieve sancties;
 Overwegende dat domein Nieuwdonk in beheer is van de provincie Oost-Vlaanderen;
 Gelet op de bespreking over het ontwerp van het provinciaal politiereglement voor domein
Nieuwdonk in het college van burgemeester en schepenen van 27/04/2020;
 Gelet op het provincieraadsbesluit van 17/06/2020 houdende het goedkeuren van een
politiereglement voor provinciaal domein Nieuwdonk met ingang vanaf 1 juli 2020;
 Gelet op 46 paragraaf 1 van dit provincieraadsbesluit dat stelt dat inbreuken op de bepalingen van
dit reglement die kunnen worden bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie in de zin
van artikel 119 bis van de Nieuwe Gemeentewet, worden bestraft met een gemeentelijke
administratieve sanctie overeenkomstig het politiereglement van de gemeente Berlare;
 Overwegende dat de gemeenteraad niet bevoegd is om dit provinciaal politiereglement al dan niet
goed te keuren, maar dat de raad wel formeel kennisneemt van dit reglement;
 Gehoord de toelichting en tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.
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BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Neemt kennis van het provinciaal politiereglement voor provinciaal domein Nieuwdonk, goedgekeurd
in de provincieraad van 17 juni 2020. Een behoorlijk geviseerd exemplaar van dit reglement 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.
DRINGEND 1: Kennisnemen van het feit dat het college van burgemeester en schepenen
de factuur voor de bevlagging van de handelskernen heeft geviseerd.
DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op artikel 57 van het gemeentedecreet van 15/07/2005 betreffende de bevoegdheden van
het college van burgemeester en schepenen;
 Gelet op het feit dat door de financieel directeur visum werd verleend op het gegunde bedrag
omdat in de beslissing van het college geen gewag werd gemaakt van de optie; dat de financieel
directeur geen visum verleend voor de voorliggende factuur;
 Gelet op het geweigerde en gemotiveerde visum van de financieel directeur;
 Gelet op het collegebesluit van vrijdag 26 juni 2020, waarbij kennisgenomen wordt van de
ambtelijke vergissing en het feit dat de firma zelf ter goeder trouw heeft gehandeld; dat het
budget voldoende voorzien was in de meerjarenplanning; dat het viseren van de factuur
gerechtvaardigd kan worden;
 Overwegende dat de factuur pas kan voldaan worden nadat de gemeenteraad kennis heeft
genomen van het geweigerde visum door de financieel directeur en de beslissing van het college
van burgemeester en schepenen;
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Neemt kennis van het geweigerde visum door de financieel directeur en het feit dat het college van
Burgemeester en schepenen de factuur voor de bevlagging van de handelskernen heeft geviseerd
voor een bedrag van 21.163,55 euro, exclusief BTW.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
TOEGEVOEGD 1:

Beslissing over voorstel tot maximaal lokaal aankopen

DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de toevoeging van onderhavig punt door Yves Poppe, namens de CD&V fractie.
 Gelet op het feit dat de coronacrisis er bij iedereen zwaar heeft ingehakt en dat we als gemeente
reeds heel wat maatregelen hebben genomen om gezinnen, verenigingen, ondernemers, … te
ondersteunen. Toch lijkt het ons het ideale moment om ook structureel het lokaal aankopen in te
bedden in de gemeentelijke werking.
 Gelet op het feit dat niet alleen de consument de lokale handel kan ondersteunen, ook steden en
gemeenten kunnen met hun aankopen lokale handelaars en dienstverleners een duwtje in de rug
geven en zo het goede voorbeeld geven. Uit principe zou een gemeentebestuur de lokale
economie moeten steunen. De lokale handel zorgt immers voor de beleving in een gemeente. Zij
draagt met haar sponsoring bij aan de werking van veel verenigingen en de organisatie van vele
activiteiten binnen onze gemeente.
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 Gehoord de tussenkomst van raadslid Poppe dat de wet op de overheidsopdrachten daarbij geen
hindernis hoeft te zijn. Gent illustreert dit met de website “de Stadsleveranciers”. Ondernemers
kunnen er zich registreren om in aanmerking te komen voor opdrachten die onder de
‘onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking’ vallen. Dat zijn
overheidsopdrachten die qua omvang het bedrag van 139.000 euro exclusief btw niet
overschrijden en waarvoor de aankopers zelf kiezen wie ze aanschrijven. Vanuit CD&V geloven we
sterk in deze manier van werken en hadden graag de gemeenteraad laten beslissen om een
digitaal formulier te ontwikkelen waar ondernemers zich kunnen registreren om in aanmerking te
komen voor opdrachten die onder de ‘onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking vallen’ alsook hierrond de nodige communicatie naar alle ondernemers op ons
grondgebied te voorzien;
 Gehoord de toelichting en tussenkomst zoals opgenomen in het zittingsverslag.
 Gehoord het voorstel van Schepen Vandersnickt dat de makers van de website
BerlaarseBoodschappen akkoord zijn om dit in hun website te integreren.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Een digitaal formulier te laten ontwikkelen waar ondernemers zich kunnen registreren om in
aanmerking te komen voor opdrachten die onder de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking vallen.
ART. 2
De nodige communicatie te voorzien naar alle ondernemers op het grondgebied Berlare om dit digitaal
formulier bekend te maken.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
19.

Mondelinge vragen

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

De voorzitter verklaart de zitting voor gesloten om 22.10.
Namens de gemeenteraad

Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur
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